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การกําหนดรหัสวิชาของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ก่อตั้งขึ้นโดย พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547            
โดยเร่ิมจากการเป็น “ วิทยาลัยครูลําปาง”  และ “สถาบันราชภัฏลําปาง” ตามลําดับ มีพันธกิจหลักคือการ 
จัดการศึกษา โดยท่ีผ่านมาก่อนเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง หลักสูตรท่ีใช้เปิดสอนเป็นหลักสูตรของ          
สภาสถาบันราชภัฏ และปัจจุบันได้ปรับหลักสูตรท่ีเปิดสอนเป็นหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง และ
มหาวิทยาลัยกําหนดหลักการสร้างรหัสวิชา ดังต่อไปนี้ 
 
หลักการสร้างรหัสวิชา 
 การสร้างรหัสวิชามีหลักการดังต่อไปนี้ 
 1.  ระบบรหัสวิชายึดพ้ืนฐานของระบบรหัสเดิมท่ีใช้ในหลักสูตรสภาสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2543 
 2.  การจัดหมวดวิชา หมู่วิชา ยึดระบบการจัดหมวดหมู่วิชาของ ISCED (International Standard 
Classification Education) เป็นแนวทาง 
 3.  การจัดหมวดวิชาและหมู่วิชา ยึดหลัก 3 ประการ คือ 
  3.1  ยึดสาระสําคัญ (Concept) ของคําอธิบายรายวิชา 
  3.2  ยึดฐานกําเนิดของรายวิชา 
  3.3  อาศัยผู้เช่ียวชาญ 
 4.  รหัสวิชาประกอบด้วยตัวเลข 7 ตัว 
 เลขตัวท่ี  1 - 3  เป็นหมวดวิชาและหมู่วิชา 
 เลขตัวท่ี  4  บ่งบอกถึงระดับความยากง่ายหรือช้ันปี 
 เลขตัวท่ี  5  บ่งบอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชา 
 เลขตัวท่ี  6,7  บ่งบอกถึงลําดับก่อนหลังของวิชา 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 

ลําดับก่อนหลัง 

ลักษณะเนื้อหา 

ระดับความยากง่าย หรือชั้นปี 

หมวดวิชาและหมู่วิชา 
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 5.  หมวดวิชาและหมู่วิชาของรหัสตัวเลข 3 ตัวแรก  กําหนดดังนี้ 
100 - 149    หมวดวิชาและหมู่วิชาครุศาสตร์ มี 11 หมู่วิชา   
150 - 199    หมวดวิชาและหมู่วิชามนุษย์ศาสตร์  มี 24 หมู่วิชา  
200 - 249    หมวดวิชาและหมู่วิชาศิลปกรรมศาสตร์ มี 7 หมู่วิชา  
250 - 299    หมวดวิชาและหมู่วิชาสังคมศาสตร์ มี 8 หมู่วิชา  
300 - 349    หมวดวิชาและหมู่วิชานิเทศศาสตร์ มี 8 หมู่วิชา  
350 - 399    หมวดวิชาและหมู่วิชาบริหารธุรกิจและการจัดการ มี 15 หมู่วิชา  
400 - 449    หมวดวิชาและหมู่วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มี 13 หมู่วิชา  
450 - 499    หมวดวิชาและหมู่วิชาคหกรรมศาสตร์ มี 7 หมู่วิชา  
500 - 549    หมวดวิชาและหมู่วิชาเกษตรศาสตร์ มี 16 หมู่วิชา  
550 - 559    หมวดวิชาและหมู่วิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มี 21 หมู่วิชา  
900 - 949 หมวดวิชาและหมู่วิชาศึกษาท่ัวไป มี 2 หมู่วิชา  

      
 6.  หมู่วิชาของหมวดวิชาต่าง ๆ กําหนดดังนี้   

 หมวดวิชาครุศาสตร์ (100 – 149) 
100 หมู่วิชาท่ีไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้   
101 หมู่วิชาหลักการศึกษา 
102 หมู่วิชาหลักสูตรและการสอน   
103 หมู่วิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา   
104 หมู่วิชาการประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา   
105 หมู่วิชาจิตวิทยาและการแนะแนว   
106 หมู่วิชาการบริหารการศึกษา   
107 หมู่วิชาการศึกษาปฐมวัย   
108 หมู่วิชาการศึกษาพิเศษ    
109 หมู่วิชาภาษาอังกฤษ 
110 หมู่วิชาภาษาไทย  

 
 หมวดวิชามนุษย์ศาสตร์ (150 – 199) 

150 หมู่วิชาท่ีไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้ในหมวดวิชามนุษยศาสตร์ 
151 หมู่วิชาปรัชญา 
152 หมู่วิชาศาสนาและเทววิทยา 
153 หมู่วิชาภาษาศาสตร์ 
154 หมู่วิชาภาษาไทย 
155 หมู่วิชาภาษาอังกฤษ 
156 หมู่วิชาภาษาญี่ปุ่น 
157 หมู่วิชาภาษาจีน 
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158 หมู่วิชาภาษามาเลย์ 
159 หมู่วิชาภาษาฝร่ังเศส 
160  
161 หมู่วิชาภาษาเยอรมัน 
162 หมู่วิชาภาษาอิตาเล่ียน 
163 หมู่วิชาบรรณารักษ์และสารนิเทศ 
164 หมู่วิชาประวัติศาสตร์ 
165 หมู่วิชาภาษารัสเชีย 
166 หมู่วิชาภาษาเกาหลี 
167 หมู่วิชาภาษาลาว 
168 หมู่วิชาภาษาเขมร 
169 หมู่วิชาภาษาพม่า 
170  
171 หมู่วิชาภาษาเวียดนาม 
172 หมู่วิชาภาษาสเปน 
173 หมู่วิชาภาษาอาหรับ 

  

 หมวดวิชาศิลปกรรมศาสตร์ (200 – 249) 
200 หมู่วิชาท่ีไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้ในหมวดวิชาศิลปกรรมศาสตร์ 
201 หมู่วิชาทฤษฎี หลักการ และความเข้าใจทางศิลปกรรม 
202 หมู่วิชาวิจิตรศิลป์ 
203 หมู่วิชาประยุกต์ศิลป์ ออกแบบ 2 มิติ 
204 หมู่วิชาประยุกต์ศิลป์ ออกแบบ 3 มิติ 
205 หมู่วิชานาฎศิลป์และการแสดง 
206 หมู่วิชาดุริยางคศิลป์ 

 

 หมวดวิชาสังคมศาสตร์ (250 – 299) 
250 หมู่วิชาท่ีไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้ในหมวดวิชาสังคมศาสตร์ 
251 หมู่วิชาจิตวิทยา 
252 หมู่วิชามนุษยวิทยา 
253 หมู่วิชาสังคมวิทยา 
254 หมู่วิชาภูมิศาสตร์ 
255 หมู่วิชารัฐศาสตร์ 
256 หมู่วิชานิติศาสตร์ 
257 หมู่วิชาเศรษฐศาสตร์ 
258 หมู่วิชาการพัฒนาชุมชน 
259 หมู่วิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
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 หมวดวิชานิเทศศาสตร์ (300 – 349) 
 

  
  
 
 
 
 
 

 
 หมวดวิชาบริหารธุรกิจและการจัดการ (350 – 399) 

 
 หมวดวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (400 – 449) 

300 หมู่วิชาท่ีไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้ในหมวดวิชานิเทศศาสตร์ 
301 หมู่วิชาการส่ือสาร 
302 หมู่วิชาส่ิงพิมพ์ 
303 หมู่วิชาการประชาสัมพันธ์ 
304 หมู่วิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 
305 หมู่วิชาการโฆษณา 
306 หมู่วิชาการถ่ายภาพ 
307 หมู่วิชาภาพยนตร์ 

350 หมู่วิชาท่ีไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้ในหมวดวิชาบริหารธุรกิจและการจัดการ  
351 หมู่วิชาเลขานุการ 
352 หมู่วิชาการบัญชี 
353 หมู่วิชาการเงินและการธนาคาร 
354 หมู่วิชาการตลาด 
355 หมู่วิชาการสหกรณ์ 
356 หมู่วิชาการบริหารธุรกิจ 
357 หมู่วิชาธุรกิจบริการ 
358 หมู่วิชาประกันภัยและวินาศภัย 
359 หมู่วิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 
360  
361 หมู่วิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
362 หมู่วิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 
363 หมู่วิชาการจัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ 
364 หมู่วิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก 

400 หมู่วิชาท่ีไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้ในหมวดวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
401 หมู่วิชาฟิสิกส์ 
402 หมู่วิชาเคมี 
403 หมู่วิชาชีววิทยา 
404 หมู่วิชาดาราศาสตร์ 
405 หมู่วิชาวิทยาศาสตร์เก่ียวกับโลก 
406 หมู่วิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม 
407 หมู่วิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
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 หมวดวิชาคหกรรมศาสตร์ (450 – 499) 

 
 หมวดวิชาเกษตรศาสตร์ (500 – 549) 

 
 
 
 

408 หมู่วิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา 
409 หมู่วิชาคณิตศาสตร์ 
410  
411 หมู่วิชาสถิติประยุกต์ 
412 หมู่วิชาคอมพิวเตอร์ 

450 หมู่วิชาท่ีไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้ในหมวดวิชาคหกรรมศาสตร์ 
451 หมู่วิชาอาหารและโภชนาการ 
452 หมู่วิชาผ้าและเคร่ืองแต่งกาย 
453 หมู่วิชาบ้านและการบริหารงานบ้าน 
454 หมู่วิชาพัฒนาการครอบครัวและเด็ก 
455 หมู่วิชาศิลปประดิษฐ์ 
456 หมู่วิชาส่ิงทอ 

500 หมู่วิชาท่ีไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้ในหมวดวิชาเกษตรศาสตร์ 
501 หมู่วิชาปฐพีวิทยา 
502 หมู่วิชาพืชไร่ 
503 หมู่วิชาพืชสวน 
504 หมู่วิชาสัตวบาล 
505 หมู่วิชาสัตวรักษ์ 
506 หมู่วิชาการประมง 
507 หมู่วิชาอุตสาหกรรมเกษตร 
508 หมู่วิชากีฏวิทยา โรคพืช และ วัชพืช 
509 หมู่วิชาวนศาสตร์ 
510  
511 หมู่วิชาการชลประทาน 
512 หมู่วิชาเกษตรกลวิธาน 
513 หมู่วิชาส่งเสริมการเกษตร 
514 หมู่วิชาส่ือสารการเกษตร 
515 หมู่วิชาเกษตรศึกษา 
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 หมวดวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (550 – 599) 

 
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (900 – 949) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

550 หมู่วิชาท่ีไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้ในหมวดวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
551 หมู่วิชาอุตสาหการ 
552 หมู่วิชาเซรามิกส์ 
553 หมู่วิชาศิลปหัตถกรรม 
554 หมู่วิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
555 หมู่วิชาออกแบบ - เขียนแบบสถาปัตยกรรม 
556 หมู่วิชาก่อสร้าง - โยธา 
557 หมู่วิชาไฟฟ้ากําลัง 
558 หมู่วิชาอิเล็กทรอนิกส์ 
559 หมู่วิชาเคร่ืองกล 
560  
561 หมู่วิชาเทคนิคการผลิต 
562 หมู่วิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ 
563 หมู่วิชาสถาปัตยกรรมภายใน 
564 หมู่วิชาเทคโนโลยีฟิสิกส์ประยุกต์ในอุตสาหกรรม 
565 หมู่วิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม 
566 หมู่วิชาเทคโนโลยี 
567 หมู่วิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
568 หมู่วิชาเทคโนโลยีพลังงาน 
569 หมู่วิชามาตรวิทยาและระบบคุณภาพ 
570 หมู่วิชาอุตสาหกรรมศิลป์ 

900 หมู่วิชาท่ีไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้ในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
901 หมู่วิชาศึกษาท่ัวไป 
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 7.  ลักษณะเนื้อหาของหมู่วิชาต่าง ๆ กําหนดในตัวเลขตัวท่ี 5 ดังนี้ 
  7.1  หมวดวิชาและหมู่วิชาครุศาสตร ์มี  11  หมู่วิชา  ดังนี้ 
  7.1.1 หมู่วิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้ในหมวดวิชาครุศาสตร์  (100) 
   หมู่วิชาท่ีไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้ในหมวดวิชาครุศาสตร์ ได้จัดลักษณะ 
เนื้อหาวิชา ดังนี้ 

1.  (100-1--) 
2.  (100-2--) 
3.  (100-3--) 
4.  (100-4--) 
5.  (100-5--) 
6.  (100-6--) 
7.  (100-7--) 
8. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (100-8--) 
9. โครงการพิเศษ  ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์  

โครงการศึกษาเอกเทศ  การสัมมนาและการวิจัย  
(100-9--) 

 
 7.1.2 หมู่วิชาหลักการศึกษา  (101) 
  หมู่วิชาหลักการศึกษา  ได้จัดลักษณะเนื้อหาวิชา ดังนี ้

1. หลักการศึกษา (101-1--) 
2. การศึกษากับสังคม (101-2--) 
3. ทฤษฏีและหลักการเก่ียวกับการศึกษานอกระบบ (101-3--) 
4.  (101-4--) 
5.  (101-5--) 
6.  (101-6--) 
7.  (101-7--) 
8.  (101-8--) 
9. โครงการพิเศษ  ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์  

โครงการศึกษาเอกเทศ  การสัมมนาและการวิจัย 
(101-9--) 

 
 7.1.3 หมู่วิชาหลักสูตรและการสอน  (102) 
  หมู่วิชาหลักสูตรและการสอน  ได้จัดลักษณะเนื้อหาวิชา ดังนี ้

1. ทฤษฏีและหลักการเก่ียวกับหลักสูตร (102-1--) 
2. ทฤษฏีและหลักการเก่ียวกับการสอน (102-2--) 
3. ทฤษฏีและหลักการเก่ียวกับการนิเทศ  (102-3--) 
4. การวิจัยและนวัตกรรมด้านหลักสูตรและการสอน (102-4--) 
5. ทฤษฏีและหลักการเก่ียวกับการประเมินหลักสูตร  (102-5--) 
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6. ยุทธศาสตร์การสอนวิชาเฉพาะ (102-6--) 
7.  (102-7--) 
8. ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (102-8--) 
9. โครงการพิเศษ  ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์  

โครงการศึกษาเอกเทศ  การสัมมนาและการวิจัย  
(102-9--) 

  
 7.1.4 หมู่วิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา  (103) 
  หมู่วิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา ได้จัดลักษณะเนื้อหาวิชาออกเป็น 
ดังนี้ 

1. หลักทฤษฎีท่ัวไป  (103-1--) 
2. เทคโนโลยีและนวัตกรรม  (103-2--) 
3. คอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา   (103-3--) 
4. การจัดการเรียนรู้ทางเทคโนโลยีการศึกษา   (103-4--) 
5.  (103-5--) 
6.  (103-6--)  
7.  (103-7--) 
8. ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (103-8--) 
9. โครงการพิเศษ ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์  

โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนาและการวิจัย  
(103-9--) 

 
 7.1.5 หมู่วิชาการประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา  (104) 
  หมู่วิชาการประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา ได้จัดลักษณะเนื้อหาวิชาออกเป็น 
ดังนี้ 

1. วัดผล (104-1--) 
2. ประเมิน (104-2--) 
3. วิจัย   (104-3--) 
4. สถิติ   (104-4--) 
5.  (104-5--) 
6.  (104-6--) 
7.  (104-7--) 
8. ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู   (104-8--) 
9. โครงการพิเศษ ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์ โครงการ

ศึกษาเอกเทศ การสัมมนา และการวิจัย  
(104-9--) 

 



หลักการสร้างรหัสวิชา หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  ฉบับปี พ.ศ. 2559                                             หน้า 9 
 

 7.1.6 หมู่วิชาจิตวิทยาและการแนะแนว  (105) 
  หมู่วิชาจิตวิทยาและการแนะแนว  ได้จัดลักษณะเนื้อหา ดังนี้ 

1. จิตวิทยาพ้ืนฐาน  (105-1--) 
2. จิตวิทยาพัฒนาการ (105-2--) 
3. จิตวิทยาการศึกษา (105-3--) 
4. จิตวิทยาการแนะแนวและการปรึกษา  (105-4--) 
5. จิตวิทยาประยุกต์  (105-5--) 
6.  (105-6--) 
7.  (105-7--) 
8. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  (105-8--) 
9. โครงการพิเศษ  ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์   

โครงการเอกเทศ  การสัมมนาและการวิจัย 
(105-9--) 

  
 7.1.7 หมู่วิชาการบริหารการศึกษา  (106) 
  หมู่วิชาการบริหารการศึกษา  ได้จัดลักษณะเนื้อหาวิชาออกเป็น ดังนี ้

1. ทฤษฎี-หลักการบริหาร (106-1--) 
2. ยุทธศาสตร์การบริหาร (106-2--) 
3. การนิเทศ (106-3--) 
4. การบริหารงานด้านต่างๆ   (106-4--) 
5. การบริหารสถาบันต่างๆ (106-5--) 
6.  (106-6--) 
7.  (106-7--) 
8. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (106-8--) 
9. โครงการพิเศษ ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์  

โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนา และการวิจัย 
(106-9--) 

 
 7.1.8 หมู่วิชาการศึกษาปฐมวัย  (107) 
  หมู่วิชาการศึกษาปฐมวัย   ได้จัดลักษณะเนื้อหาวิชาออกเป็น ดังนี ้

1. พ้ืนฐานการศึกษาปฐมวัย  (107-1--) 
2. หลักสูตรแบบเรียน คู่มือกิจกรรม โปรแกรมการศึกษา (107-2--) 
3. วิธีสอน กระบวนการเตรียมความพร้อม  (107-3--) 
4. ส่ือและนวัตกรรม  (107-4--) 
5. การแนะแนวและการบริการชุมชน                              (107-5--) 
6. การประเมินผล การสร้างแบบทดสอบ                            (107-6--) 
7. การบริหาร                                                            (107-7--) 
8. ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู   (107-8--) 
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9. โครงการพิเศษ ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์   
โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนา และการวิจัย  

(107-9--) 

 
 7.1.9 หมู่วิชาการศึกษาพิเศษ   (108) 
  หมู่วิชาการศึกษาพิเศษ  ได้จัดลักษณะเนื้อหาวิชาออกเป็น ดังนี้  

1. องค์ความรู้พ้ืนฐานทางการศึกษาพิเศษ (108-1--) 
2. หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ทางการศึกษาพิเศษ  (108-2--) 
3. นวัตกรรมและส่ิงอํานวยความสะดวกทางการศึกษา

พิเศษ 
(108-3--) 

4. การบริหารจัดการ การศึกษาพิเศษ  (108-4--) 
5. การวัดประเมินผลทางการศึกษาพิเศษ  (108-5--) 
6. การให้คําปรึกษาและการฟ้ืนฟูบําบัด (108-6--) 
7.  (108-7--) 
8. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (108-8--) 
9. โครงการพิเศษ  ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์   

โครงการเอกเทศ  การสัมมนาและการวิจัย 
(108-9--)   

 
 7.1.10 หมู่วิชาภาษาอังกฤษ   (109) 
  หมู่วิชาภาษาอังกฤษ  ได้จัดลักษณะเนื้อหาวิชา  ดังนี ้

1. หลักภาษา (109-1--) 
2. ทักษะการฟังและการพูด   (109-2--) 
3. ทักษะการอ่านและการเขียน  (109-3--) 
4. ภาษาศาสตร์ (109-4--) 
5. การสอนวิชาเอก                                                              (109-5--) 
6.  (109-6--) 
7. ภาษาอังกฤษสําหรับวิชาชีพ                                                 (109-7--) 
8. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (109-8--) 
9. โครงการพิเศษ  ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์   

โครงการเอกเทศ  การสัมมนาและการวิจัย 
(109-9--)   

 
 7.1.11 หมู่วิชาภาษาไทย   (110) 
  หมู่วิชาภาษาไทย  ได้จัดลักษณะเนื้อหาวิชาออกเป็น  ดังนี้  

1. ทักษะภาษา  (110 -1--) 
2. ภาษาและวัฒนธรรม  (110 -2--) 
3. หลักการใช้ภาษา  (110 -3--) 
4. วรรณคดีและวรรณกรรมวิจารณ์  (110 -4--) 
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5. แบบเรียนและการสอนภาษาไทย                                                   (110 -5--) 
6. การประยุกต์ใช้                                                               (110 -6--) 
7.  (110 -7--) 
8. ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (110 -8--) 
9. โครงการพิเศษ ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์ โครงการ

ศึกษาเอกเทศ การสัมมนา และการวิจัย  
(110 -9--) 

 
 7.2 หมวดวิชาและหมู่วิชามนุษย์ศาสตร์  มี  24  หมู่วิชา  ดังนี้ 
  7.2.1 หมู่วิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้ในหมวดวิชามนุษยศาสตร์  (150) 
   หมู่วิชาท่ีไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้ในหมวดวิชามนุษยศาสตร์  ได้จัดลักษณะ
เนื้อหาวิชาออกเป็น ดังนี้ 

1. ท่ัวไป (150-1--) 
2.  (150-2--) 
3.  (150-3--) 
4.  (150-4--) 
5.  (150-5--) 
6.  (150-6--) 
7.  (150-7--) 
8. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (150-8--) 
9. โครงการพิเศษ ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์ 

โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนา และการวิจัย 
(150-9--) 

 
 7.2.2 หมู่วิชาปรัชญา  (151) 
  หมู่วิชาปรัชญา  ได้จัดลักษณะเนื้อหาวิชาออกเป็น ดังนี้ 

1. ปรัชญาตะวันตก-ตะวันออก (151-1--) 
2. อภิปรัชญา (151-2--) 
3. ญาณวิทยา (151-3--) 
4. จริยศาสตร์ (151-4--) 
5. สุนทรียศาสตร์ (151-5--) 
6. ตรรกวิทยา (151-6--) 
7. ปรัชญาประยุกต์ (151-7--) 
8. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (151-8--) 
9. โครงการพิเศษ ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์ 

โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนา และการวิจัย 
(151-9--) 
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 7.2.3 หมู่วิชาศาสนาและเทววิทยา  (152) 
  หมู่วิชาศาสนาและเทววิทยา  ได้จัดลักษณะเนื้อหาวิชาออกเป็น ดังนี ้

1. ศาสนาและเทววิทยา  (152-1--) 
2. ศาสนาพุทธ  (152-2--) 
3. ศาสนาพราหมณ์ – ฮินดู (152-3--) 
4. ศาสนาคริสต์ (152-4--) 
5. ศาสนาอิสลาม (152-5--) 
6.  (152-6--) 
7.  (152-7--) 
8. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (152-8--) 
9. โครงการพิเศษ ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์ 

โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนา และการวิจัย 
(152-9--) 

 
 7.2.4 หมู่วิชาภาษาศาสตร์  (153) 
  หมู่วิชาภาษาศาสตร์  ได้จัดลักษณะเนื้อหาวิชาออกเป็น ดังนี้ 

1. ทฤษฎี / หลักการ (153-1--) 
2. การประยุกต์ (153-2--) 
3.  (153-3--) 
4.  (153-4--) 
5.  (153-5--) 
6.  (153-6--) 
7.  (153-7--) 
8. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (153-8--) 
9. โครงการพิเศษ ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์ 

โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนา และการวิจัย 
(153-9--) 

 
 7.2.5 หมู่วิชาภาษาไทย  (154) 
  หมู่วิชาภาษาไทย  ได้จัดลักษณะเนื้อหาวิชาออกเป็น ดังนี้ 

1. หลักการ (154-1--) 
2. การใช้ภาษา          (154-2--) 
3. อักษรและการจารึก (154-3--) 
4. วรรณคดีและวรรณกรรมวิจารณ์ (154-4--) 
5. การค้นคว้าและแบบเรียน (154-5--) 
6. การประยุกต์ใช้ (154-6--) 
7.  (154-7--) 
8. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (154-8--) 
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9. โครงการพิเศษ ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์ 
โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนา และการวิจัย 

(154-9--) 

  
 7.2.6 หมู่วิชาภาษาอังกฤษ  (155) 
  หมู่วิชาภาษาอังกฤษได้จัดลักษณะเนื้อหาวิชาออกเป็น ดังนี้ 

1. ทักษะภาษา (155-1--) 
2. การแปล (155-2--) 
3. วรรณคดี (155-3--) 
4. ภาษาและวัฒนธรรม (155-4--) 
5. การฝึกหัดครู (155-5--) 
6. ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ (155-6--) 
7.  (155-7--) 
8. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (155-8--) 
9. โครงการพิเศษ ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์ 

โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนา และการวิจัย 
(155-9--) 

 
 7.2.7 หมู่วิชาภาษาญี่ปุ่น  (156) 
  หมู่วิชาภาษาญี่ปุ่นได้จัดลักษณะเนื้อหาวิชาออกเป็น ดังนี้ 

1. ทักษะพ้ืนฐาน (156-1--) 
2. ทักษะการอ่าน (156-2--) 
3. ทักษะการเขียน (156-3--) 
4. ทักษะการฟัง-พูด (156-4--) 
5. ศิลปวัฒนธรรม-วรรณกรรม (156-5--) 
6. วากยสัมพันธ์และการแปล (156-6--) 
7. ภาษาญี่ปุ่นสําหรับวิชาชีพ (156-7--) 
8. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (156-8--) 
9. โครงการพิเศษ ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์ 

โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนา และการวิจัย 
(156-9--) 

 
 7.2.8 หมู่วิชาภาษาจีน  (157) 
  หมู่วิชาภาษาจีนได้จัดลักษณะเนื้อหาวิชาเอกเป็น ดังนี้ 

1. ทักษะพ้ืนฐาน (157-1--) 
2. ทักษะการฟัง – พูด (157-2--) 
3. ทักษะการอ่าน (157-3--) 
4. ทักษะการเขียน (157-4--) 
5. ศิลปวัฒนธรรม – วรรณกรรม (157-5--) 



หลักการสร้างรหัสวิชา หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  ฉบับปี พ.ศ. 2559                                             หน้า 14 
 

6. วาทยสัมพันธ์และการแปล (157-6--) 
7. ภาษาจีนสําหรับวิชาชีพ (157-7--) 
8. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (157-8--) 
9. โครงการพิเศษ ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์ 

โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนา และการวิจัย 
(157-9--) 

 
7.2.9 หมู่วิชาภาษามาเลย์  (158)  
  หมู่วิชาภาษามาเลย์  ได้จัดลักษณะเนื้อหาวิชาออกเป็น ดังนี้ 

1. ทักษะพ้ืนฐาน (158-1--) 
2. ทักษะการฟัง-พูด (158-2--) 
3. ทักษะการอ่าน (158-3--) 
4. ทักษะการเขียน (158-4--) 
5. ศิลปวัฒนธรรม-วรรณกรรม (158-5--) 
6. วากยสัมพันธ์และการแปลง (158-6--) 
7. ภาษามาเลย์สําหรับวิชาชีพ (158-7--) 
8. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (158-8--) 
9. โครงการพิเศษ ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์ 

โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนา และการวิจัย 
(158-9--) 

  
 7.2.10 หมู่วิชาภาษาฝรั่งเศส  (159) 
  หมู่วิชาภาษาฝร่ังเศส  ได้จัดลักษณะเนื้อหาทางวิชาออกเป็น ดังนี ้

1. ทักษะพ้ืนฐาน (159-1--) 
2. ทักษะการฟัง – พูด (159-2--) 
3. ทักษะการอ่าน (159-3--) 
4. ทักษะการเขียน (159-4--) 
5. ศิลปวัฒนธรรม – วรรณกรรม (159-5--) 
6. วากยสัมพันธ์และการแปล (159-6--) 
7. ภาษาฝร่ังเศสสําหรับวิชาชีพ (159-7--) 
8. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (159-8--) 
9. โครงการพิเศษ ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์ 

โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนา และการวิจัย 
(159-9--) 
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 7.2.11 หมู่วิชา...................................  (160) 
  หมู่วิชา.......................................  ได้จัดลักษณะเนื้อหาทางวิชาออกเป็น ดังนี้ 

1.  (160-1--) 
2.  (160-2--) 
3.  (160-3--) 
4.  (160-4--) 
5.  (160-5--) 
6.  (160-6--) 
7.  (160-7--) 
8.  (160-8--) 
9.  (160-9--) 

 

 7.2.12 หมู่วิชาภาษาเยอรมัน  (161) 
  หมู่วิชาภาษาเยอรมัน  จัดลักษณะเนื้อหาวิชาออกเป็น ดังนี้ 

1. ทักษะพ้ืนฐาน (161-1--) 
2. ทักษะการฟัง-พูด (161-2--) 
3. ทักษะการฟัง-พูด (161-3--) 
4. ทักษะการเขียน (161-4--) 
5. ศิลปวัฒนธรรม-วรรณกรรม (161-5--) 
6. วากยสัมพันธ์และการแปลง (161-6--) 
7. ภาษาเยอรมันสําหรับวิชาชีพ (161-7--) 
8. ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (161-8--) 
9. โครงการพิเศษ ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์ 

โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนา และการวิจัย 
(161-9--) 

 

 7.2.13 หมู่วิชาภาษาอิตาเล่ียน  (162) 
  หมู่วิชาภาษาอิตาเล่ียน  ได้จัดลักษณะเนื้อหาวิชาออกเป็น ดังนี ้

1. ทักษะพ้ืนฐาน (162-1--) 
2. ทักษะการฟัง-พูด (162-2--) 
3. ทักษะการอ่าน (162-3--) 
4. ทักษะการเขียน (162-4--) 
5. ศิลปวัฒนธรรม-วรรณกรรม (162-5--) 
6. วากยสัมพันธ์และการแปลง (162-6--) 
7. ภาษาอิตาเล่ียนสําหรับวิชาชีพ (162-7--) 
8. ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (162-8--) 
9. โครงการพิเศษ ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์ 

โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนา และการวิจัย 
(162-9--) 
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 7.2.14 หมู่วิชาบรรณารักษ์และสารนิเทศ (163) 
  หมู่วิชาบรรณารักษ์และสารนิเทศ  ได้จัดลักษณะเนื้อหาวิชาออกเป็น ดังนี้ 

1. ลักษณะงานท่ัวไปและงานเทคโนโลยีสารนิเทศ (163-1--) 
2. งานเทคนิค (163-2--) 
3. งานบริการ (163-3--) 
4. การจัดการและบริหารงานห้องสมุด (163-4--) 
5. วรรณกรรมแหล่งพิมพ์ต่าง ๆ (163-5--) 
6.  (163-6--) 
7.  (163-7--) 
8. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์  (163-8--) 
9. โครงการพิเศษ ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์ 

โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนา และการวิจัย 
(163-9--) 

 
 7.2.15 หมู่วิชาประวัติศาสตร์  (164) 
  หมู่วิชาประวัติศาสตร์   ได้จัดลักษณะเนื้อหาวิชาออกเป็น ดังนี ้

1. ประวัติศาสตร์ไทยและประวัติศาสตร์ท้องถิ่น (164-1--) 
2. ประวัติศาสตร์โลก (164-2--) 
3. ประวัติศาสตร์เอเชียและออสเตรเลีย (164-3--) 
4. ประวัติศาสตร์ยุโรป                 (164-4--) 
5. ประวัติศาสตร์อเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ (164-5--) 
6. ประวัติศาสตร์แอฟริกา (164-6--) 
7. วิธีการทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี (164-7--) 
8. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (164-8--) 
9. โครงการพิเศษ ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์ 

โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนา และการวิจัย 
(164-9--) 

   
 7.2.16 หมู่วิชาภาษารัสเซีย  (165) 
  หมู่วิชาภาษารัสเซีย   ได้จัดลักษณะเนื้อหาวิชาออกเป็น ดังนี ้

1. ทักษะพ้ืนฐาน (165-1--) 
2. ทักษะการฟัง-พูด (165-2--) 
3. ทักษะการอ่าน (165-3--) 
4. ทักษะการเขียน (165-4--) 
5. ศิลปวัฒนธรรม-วรรณกรรม (165-5--) 
6. วากยสัมพันธ์และการแปลง (165-6--) 
7. ภาษารัสเซียสําหรับวิชาชีพ (165-7--) 
8. ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (165-8--) 
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9. โครงการพิเศษ ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์ 
โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนา และการวิจัย 

(165-9--) 

  
 7.2.17 หมู่วิชาภาษาเกาหลี  (166) 
  หมู่วิชาภาษาเกาหลี   ได้จัดลักษณะเนื้อหาวิชาออกเป็น ดังนี ้

1. ทักษะพ้ืนฐาน (166-1--) 
2. ทักษะการฟัง-พูด (166-2--) 
3. ทักษะการอ่าน (166-3--) 
4. ทักษะการเขียน (166-4--) 
5. ศิลปวัฒนธรรม-วรรณกรรม (166-5--) 
6. วากยสัมพันธ์และการแปลง (166-6--) 
7. ภาษาเกาหลีสําหรับวิชาชีพ (166-7--) 
8. ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (166-8--) 
9. โครงการพิเศษ ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์ 

โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนา และการวิจัย 
(166-9--) 

 
 7.2.18 หมู่วิชาภาษาลาว  (167) 
  หมู่วิชาภาษาลาว  ได้จัดลักษณะเนื้อหาวิชาออกเป็น ดังนี้ 

1. ทักษะพ้ืนฐาน (167-1--) 
2. ทักษะการฟัง-พูด (167-2--) 
3. ทักษะการอ่าน (167-3--) 
4. ทักษะการเขียน (167-4--) 
5. ศิลปวัฒนธรรม-วรรณกรรม (167-5--) 
6. วากยสัมพันธ์และการแปลง (167-6--) 
7. ภาษาลาวสําหรับวิชาชีพ (167-7--) 
8. ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (167-8--) 
9. โครงการพิเศษ ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์ 

โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนา และการวิจัย 
(167-9--) 

  
 7.2.19 หมู่วิชาภาษาเขมร  (168) 
  หมู่วิชาภาษาเขมร ได้จัดลักษณะเนื้อหาวิชาออกเป็น ดังนี้ 

1. ทักษะพ้ืนฐาน (168-1--) 
2. ทักษะการฟัง-พูด (168-2--) 
3. ทักษะการอ่าน (168-3--) 
4. ทักษะการเขียน (168-4--) 
5. ศิลปวัฒนธรรม-วรรณกรรม (168-5--) 
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6. วากยสัมพันธ์และการแปลง (168-6--) 
7. ภาษาเขมรสําหรับวิชาชีพ (168-7--) 
8. ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (168-8--) 
9. โครงการพิเศษ ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์ 

โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนา และการวิจัย 
(168-9--) 

 
 7.2.20 หมู่วิชาภาษาพม่า (169) 
  หมู่วิชาภาษาพม่า ได้จัดลักษณะเนื้อหาวิชาออกเป็น ดังนี้ 

1. ทักษะพ้ืนฐาน (169-1--) 
2. ทักษะการฟัง-พูด (169-2--) 
3. ทักษะการอ่าน (169-3--) 
4. ทักษะการเขียน (169-4--) 
5. ศิลปวัฒนธรรม-วรรณกรรม (169-5--) 
6. วากยสัมพันธ์และการแปลง (169-6--) 
7. ภาษาพม่าสําหรับวิชาชีพ (169-7--) 
8. ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (169-8--) 
9. โครงการพิเศษ ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์ 

โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนา และการวิจัย 
(169-9--) 

 
 7.2.21 หมู่วิชา……………………………………. (170) 
  หมู่วิชา.............................................. ได้จัดลักษณะเนื้อหาวิชาออกเป็น ดังนี้ 

1.  (170-1--) 
2.  (170-2--) 
3.  (170-3--) 
4.  (170-4--) 
5.  (170-5--) 
6.  (170-6--) 
7.  (170-7--) 
8.  (170-8--) 
9.  (170-9--) 

 
 7.2.22 หมู่วิชาภาษาเวียดนาม  (171) 
  หมู่วิชาภาษาเวียดนาม  ได้จัดลักษณะเนื้อหาวิชาออกเป็น ดังนี ้

1. ทักษะพ้ืนฐาน (171-1--) 
2. ทักษะการฟัง-พูด (171-2--) 
3. ทักษะการอ่าน (171-3--) 
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4. ทักษะการเขียน (171-4--) 
5. ศิลปวัฒนธรรม-วรรณกรรม (171-5--) 
6. วากยสัมพันธ์และการแปลง (171-6--) 
7. ภาษาเวียดนามสําหรับวิชาชีพ (171-7--) 
8. ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (171-8--) 
9. โครงการพิเศษ ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์ 

โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนา และการวิจัย 
(171-9--) 

 
 7.2.23 หมู่วิชาภาษาสเปน  (172) 
  หมู่วิชาภาษาสเปน  ได้จัดลักษณะเนื้อหาวิชาออกเป็น ดังนี้ 

1. ทักษะพ้ืนฐาน (172-1--) 
2. ทักษะการฟัง-พูด (172-2--) 
3. ทักษะการอ่าน (172-3--) 
4. ทักษะการเขียน (172-4--) 
5. ศิลปวัฒนธรรม-วรรณกรรม (172-5--) 
6. วากยสัมพันธ์และการแปลง (172-6--) 
7. ภาษาสเปนสําหรับวิชาชีพ (172-7--) 
8. ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (172-8--) 
9. โครงการพิเศษ ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์ 

โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนา และการวิจัย 
(172-9--) 

  
 7.2.24 หมู่วิชาภาษาอาหรับ  (173) 
  หมู่วิชาภาษาอาหรับ  ได้จัดลักษณะเนื้อหาวิชาออกเป็น ดังนี ้

1. ทักษะพ้ืนฐาน (173-1--) 
2. ทักษะการฟัง-พูด (173-2--) 
3. ทักษะการอ่าน (173-3--) 
4. ทักษะการเขียน (173-4--) 
5. ศิลปวัฒนธรรม-วรรณกรรม (173-5--) 
6. วากยสัมพันธ์และการแปลง (173-6--) 
7. ภาษาอาหรับสําหรับวิชาชีพ (173-7--) 
8. ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (173-8--) 
9. โครงการพิเศษ ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์ 

โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนา และการวิจัย 
(173-9--) 
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 7.3 หมวดวิชาและหมู่วิชาศิลปกรรมศาสตร์  มี  7  หมู่วิชา  ดังนี้ 
 7.3.1 หมู่วิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้ในหมวดวิชาศิลปกรรมศาสตร์  (200) 
  หมู่วิชาท่ีไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้ในหมวดวิชาศิลปกรรมศาสตร์ ได้จัดลักษณะ
เนื้อหาวิชาออกเป็น ดังนี้ 

1. หลักการและทฤษฎีท่ัวไป (200-1--) 
2.  (200-2--) 
3.  (200-3--) 
4.  (200-4--) 
5.  (200-5--) 
6.  (200-6--) 
7.  (200-7--) 
8. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ      (200-8--) 
9. โครงการพิเศษ ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์ 

โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนา และการวิจัย 
(200-9--) 

 

 7.3.2 หมู่วิชาทฤษฎี หลักการและความเข้าใจทางศิลปกรรม  (201) 
  หมู่วิชาทฤษฎี หลักการและความเข้าใจทางศิลปกรรม ได้จัดลักษณะเนื้อหาวิชา
ออกเป็น ดังนี้ 

1. ปรัชญาและวัฒนธรรมทางศิลปะ (201-1--) 
2. ประวัติศาสตร์ศิลป์ (201-2--) 
3. หลักการ ทฤษฎีทางศิลปะและการวิจารณ์ศิลปะ (201-3--) 
4.  (201-4--) 
5.  (201-5--) 
6.  (201-6--) 
7.  (201-7--) 
8. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (201-8--) 
9. โครงการพิเศษ ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์ 

โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนา และการวิจัย 
(201-9--) 

 
 7.3.3 หมู่วิชาวิจิตรศิลป์  (202) 
  หมู่วิชาวิจิตรศิลป์  ได้จัดลักษณะเนื้อหาวิชาออกเป็น ดังนี้ 

1. จิตรกรรม (202-1--) 
2. ภาพพิมพ์ (202-2--) 
3. ประติมากรรม (202-3--) 
4.  (202-4--) 
5.  (202-5--) 
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6.  (202-6--) 
7.  (202-7--) 
8. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (202-8--) 
9. โครงการพิเศษ ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์ 

โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนา และการวิจัย 
(202-9--) 

 
 7.3.4 หมู่วิชาประยุกต์ศิลป์ออกแบบ 2 มิติ  (203) 
  หมู่วิชาประยุกต์ศิลป์ออกแบบ 2 มิติ ได้จัดลักษณะเนื้อหาวิชาออกเป็น ดังนี้ 

1. ออกแบบ เขียนแบบ    (203-1--) 
2. ออกแบบกราฟฟิกส์ (203-2--) 
3. ออกแบบส่ิงทอ (203-3--) 
4. ออกแบบภาพถ่าย (203-4--) 
5.  (203-5--) 
6.  (203-6--) 
7.  (203-7--) 
8. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (203-8--) 
9. โครงการพิเศษ ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์ 

โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนา และการวิจัย 
(203-9--) 

  
 7.3.5 หมู่วิชาประยุกต์ศิลป์ออกแบบ  3  มิติ  (204) 
  หมู่วิชาประยุกต์ศิลป์ออกแบบ 3 มิติ ได้จัดลักษณะเนื้อหาวิชาออกเป็น ดังนี้ 

1. ออกแบบผลิตภัณฑ์ (204-1--) 
2. ออกแบบบรรจุภัณฑ์ (204-2--) 
3. ออกแบบส่ิงแวดล้อม (204-3--) 
4. ออกแบบตกแต่ง (204-4--) 
5. ออกแบบเคร่ืองเคลือบดินเผา (204-5--) 
6. ออกแบบแฟช่ัน (204-6--) 
7.  (204-7--) 
8. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (204-8--) 
9. โครงการพิเศษ ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์ 

โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนา และการวิจัย 
(204-9--) 

 
 7.3.6 หมู่วิชานาฏศิลป์และการแสดง  (205) 
  หมู่วิชานาฏศิลป์และการแสดง  ได้จัดลักษณะเนื้อหาออกเป็น ดังนี ้

1. โขน - ละคร (205-1--) 
2. ระบํา รํา ฟ้อน (205-2--) 
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3. เพลง (205-3--) 
4. หุ่น (205-4--) 
5. นาฏศิลป์สากล (205-5--) 
6. เทคนิคด้านการแสดงละครเวที โทรทัศน์ และละครเด็ก (205-6--) 
7. เนื้อหาท่ัวไปทางด้านนาฏศิลป์ (205-7--) 
8. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (205-8--) 
9. โครงการพิเศษ ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์ 

โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนา และการวิจัย 
(205-9--) 

  
 7.3.7 หมู่วิชาดุริยางศิลป์  (206) 
  หมู่วิชาดุริยางศิลป์  ได้จัดลักษณะเนื้อหาวิชาออกเป็น ดังนี้ 

1. ทฤษฎีประวัติและการประพันธ์ทางดนตรีไทย (206-1--) 
2. ปฏิบัติดนตรีไทย (206-2--) 
3. ทฤษฎี  ประวัติ  และการประพันธ์ทางดนตรีสากล (206-3--) 
4. ปฏิบัติดนตรีสากล  (206-4--) 
5. ดนตรีวิทยาและมนุษยวิทยาทางดนตรี (206-5--) 
6. ดนตรีศึกษา (206-6--) 
7. สนับสนุนวิชาชีพ (206-7--) 
8. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (206-8--) 
9. โครงการพิเศษ ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์ 

โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนา และการวิจัย 
(206-9--) 

 
 7.4 หมวดวิชาและหมู่วิชาสังคมศาสตร์  มี  8  หมู่วิชา 
 7.4.1 หมู่วิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้ในหมวดวิชาสังคมศาสตร์  (250) 
  หมู่วิชาท่ีไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้ในหมวดวิชาสังคมศาสตร์ ได้จัดลักษณะ
เนื้อหาวิชาออกเป็น ดังนี้ 

1. หลักและทฤษฎีทางสังคมศาสตร์ (250-1--) 
2. ความรู้ทางสังคมศึกษา (250-2--) 
3.  (250-3--) 
4.  (250-4--) 
5.  (250-5--) 
6.  (250-6--) 
7.  (250-7--) 
8. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (250-8--) 
9. โครงการพิเศษ/ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์ 

โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนา และการวิจัย 
250-9--) 
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 7.4.2 หมู่วิชาจิตวิทยา  (251) 
  หมู่วิชาจิตวิทยา ได้จัดลักษณะเนื้อหาวิชาออกเป็น ดังนี้ 

1. จิตวิทยาพัฒนาการ (251-1--) 
2. ความรู้พ้ืนฐานทางจิตวิทยา (251-2--) 
3. จิตวิทยาสังคม (251-3--) 
4. จิตวิทยาปกติ  (251-4--) 
5. ความรู้พ้ืนฐานการแนะแนว (251-5--) 
6. เทคนิควิธีทางการแนะแนว (251-6--) 
7. จิตวิทยาประยุกต์ (251-7--) 
8. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (251-8--) 
9. โครงการพิเศษ ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์ 

โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนา และการวิจัย  
251-9--) 

 
 7.4.3 หมู่วิชามานุษยวิทยา  (252) 
  หมู่วิชามานุษยวิทยา ได้จัดลักษณะเนื้อหาวิชาออกเป็น ดังนี้ 

1. หลักและทฤษฎีทางมานุษยวิทยา (252-1--) 
2. มานุษยวิทยาประยุกต์  (252-2--) 
3. วัฒนธรรม-ประเพณี (252-3--) 
4.  (252-4--) 
5.  (252-5--) 
6.  (252-6--) 
7.  (252-7--) 
8. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (252-8--) 
9. โครงการพิเศษ/ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์ 

โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนา และการวิจัย 
(252-9--) 

   
 7.4.4 หมู่วิชาสังคมวิทยา  (253) 
  หมู่วิชาสังคมวิทยา ได้จัดลักษณะเนื้อหาวิชาออกเป็น ดังนี ้

1. หลักการและทฤษฎีทางสังคมวิทยา (253-1--) 
2. สังคมวิทยาประยุกต์ (253-2--) 
3. พัฒนาชุมชน (253-3--) 
4.  (253-4--) 
5.  (253-5--) 
6.  (253-6--) 
7.  (253-7--) 
8. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (253-8--) 
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9. โครงการพิเศษ/ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์ 
โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนา และการวิจัย 

253-9--) 

  
 7.4.5 หมู่วิชาภูมิศาสตร์  (254) 
  หมู่วิชาภูมิศาสตร์ ได้จัดลักษณะเนื้อหาวิชาออกเป็น ดังนี้ 

1. หลักและทฤษฎีทางภูมิศาสตร์ (254-1--) 
2. ภูมิศาสตร์ท่ีนําไปประยุกต์กับสาขาวิชาการอ่ืน (254-2--) 
3. ภูมิศาสตร์ภูมิภาคต่าง ๆ (254-3--) 
4. วิธีการศึกษาและเทคนิคทางภูมิศาสตร์ (254-4--) 
5.  (254-5--) 
6.  (254-6--) 
7.  (254-7--) 
8. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   (254-8--) 
9. โครงการพิเศษ/ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์ 

โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนา และการวิจัย 
(254-9--) 

  
 7.4.6 หมู่วิชารัฐศาสตร์  (255) 
  หมู่วิชารัฐศาสตร์ ได้จัดลักษณะเนื้อหาวิชาออกเป็น ดังนี้ 

1. การเมืองการปกครอง (255-1--) 
2. การเมืองระหว่างประเทศ (255-2--) 
3. การบริหารรัฐกิจ (255-3--) 
4.  (255-4--) 
5.  (255-5--) 
6.  (255-6--) 
7.  (255-7--) 
8. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (255-8--) 
9. โครงการพิเศษ/ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์ 

โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนา และการวิจัย 
(255-9--) 

 
 7.4.7 หมู่วิชานิติศาสตร์  (256) 
  หมู่วิชานิติศาสตร์  ได้จัดลักษณะเนื้อหาวิชาออกเป็น ดังนี้ 

1. ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับกฎหมาย (256-1--) 
2. กฎหมายกับชีวิต (256-2--) 
3. กฎหมายเอกชน (256-3--) 
4. กฎหมายเก่ียวกับวิชาชีพเฉพาะ (256-4--) 
5. กฎหมายมหาชน (256-5--) 
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6. กฎหมายระหว่างประเทศ (256-6--) 
7. เบ็ดเตล็ด (256-7--) 
8. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (256-8--) 
9. โครงการพิเศษ/ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์ 

โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนา และการวิจัย 
(256-9--) 

 
     7.4.8 หมู่วิชาเศรษฐศาสตร์  (257) 
  หมู่วิชาเศรษฐศาสตร์ ได้จัดลักษณะเนื้อหาวิชาออกเป็น ดังนี ้

1. ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับเศรษฐศาสตร์  (257-1--) 
2. การประยุกต์  (257-2--) 
3. การวิเคราะห์ (257-3--) 
4.  (257-4--) 
5.  (257-5--) 
6.  (257-6--) 
7.  (257-7--) 
8. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (257-8--) 
9. โครงการพิเศษ/ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์ 

โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนา และการวิจัย  
(257-9--) 

 
     7.4.9 หมู่วิชาการพัฒนาชุมชน  (258) 
  หมู่วิชาการพัฒนาชุมชน ได้จัดลักษณะเนื้อหาวิชาออกเป็น ดังนี ้

1. แนวคิดและทฤษฎีในงานพัฒนาชุมชน (258-1--) 
2. หลักการและกระบวนการในงานพัฒนาชุมชน (258-2--) 
3. สังคมวิทยาประยุกต์ (258-3--) 
4. การจัดการชุมชน (258-4--) 
5. การศึกษาชุมชนเชิงเปรียบเทียบ (258-5--) 
6.  (258-6--) 
7.  (258-7--) 
8. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (258-8--) 
9. โครงการพิเศษ/ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์ 

โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนา และการวิจัย  
(258-9--) 

 
     7.4.10 หมู่วิชารัฐประศาสนศาสตร์  (259) 
  หมู่วิชารัฐประศาสนศาสตร์ ได้จัดลักษณะเนื้อหาวิชาออกเป็น ดังนี ้

1. องค์การและการจัดการ (259-1--) 
2. นโยบายสาธารณะ (259-2--) 
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3. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (259-3--) 
4. แนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ (259-4--) 
5. การคลังและงบประมาณ (259-5--) 
6.  (259-6--) 
7.  (259-7--) 
8. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (259-8--) 
9. โครงการพิเศษ/ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์ 

โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนา และการวิจัย  
(259-9--) 

 
 7.5 หมวดวิชาและหมู่วิชานิเทศศาสตร์  มี   8   หมู่วิชา  มีดังนี้ 
 7.5.1 หมู่วิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้ในหมวดวิชานิเทศศาสตร์  (300) 
  หมู่วิชาท่ีไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้ในหมวดวิชานิเทศศาสตร์  ได้จัดลักษณะ
เนื้อหาวิชาออกเป็น ดังนี้ 

1. หลักการและทฤษฎีท่ัวไป (300-1--) 
2.  (300-2--) 
3.  (300-3--) 
4.  (300-4--) 
5.  (300-5--) 
6.  (300-6--) 
7.  (300-7--) 
8. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (300-8--) 
9. โครงการพิเศษ ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์   

โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนา และการวิจัย 
(300-9--) 

   
 7.5.2 หมู่วิชาการส่ือสาร  (301) 
  หมู่วิชาการส่ือสาร  ได้จัดลักษณะเนื้อหาวิชาออกเป็น ดังนี้ 

1. หลักการและทฤษฎีท่ัวไป (301-1--) 
2. การส่ือสารประยุกต์ 301-2--) 
3. การผลิต (301-3--) 
4. การบริหาร (301-4--) 
5.  (301-5--) 
6.  (301-6--) 
7.  (301-7--) 
8. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (301-8--) 
9. โครงการพิเศษ ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์   

โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนา และการวิจัย 
(301-9--) 
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 7.5.3 หมู่วิชาส่ิงพิมพ์  (302) 
  หมู่วิชาส่ิงพิมพ์  ได้จัดลักษณะเนื้อหาวิชาออกเป็น ดังนี้ 

1. หลักการและทฤษฎีท่ัวไป  (302-1--) 
2. ภาษา     (302-2--) 
3. กราฟิก                (302-3--) 
4. การผลิต                 (302-4--) 
5. การบริหาร                   (302-5--) 
6.  (302-6--) 
7.  (302-7--) 
8. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (302-8--) 
9. โครงการพิเศษ ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์ 

โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนา และการวิจัย 
(302-9--) 

   
 7.5.4 หมู่วิชาการประชาสัมพันธ์  (303) 
  หมู่วิชาการประชาสัมพันธ์   ได้จัดลักษณะเนื้อหาวิชาออกเป็น ดังนี้ 

1. หลักการและทฤษฎีท่ัวไป  (303-1--) 
2. ภาษา   (303-2--) 
3. การประยุกต์ใช้                (303-3--) 
4. การผลิต                 (303-4--) 
5. การบริหาร                   (303-5--) 
6. จิตวิทยาเพ่ือการประชาสัมพันธ์   (303-6--) 
7.  (303-7--) 
8. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (303-8--) 
9. โครงการพิเศษ ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์ 

โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนา และการวิจัย 
(303-9--) 

 
 7.5.5 หมู่วิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์  (304) 
  หมู่วิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์  ได้จัดลักษณะเนื้อหาวิชาออกเป็น 
ดังนี้ 

1. หลักการและทฤษฎีท่ัวไป (304-1--) 
2. ภาษา (304-2--) 
3. การใช้ห้องปฏิบัติการ             (304-3--) 
4. การผลิต                 (304-4--) 
5. การบริหาร                   (304-5--) 
6.  (304-6--) 
7.  (304-7--) 
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8. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (304-8--) 
9. โครงการพิเศษ ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์ 

โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนา และการวิจัย 
(304-9--) 

  
 7.5.6 หมู่วิชาการโฆษณา  (305) 
  หมู่วิชาการโฆษณา  ได้จัดลักษณะเนื้อหาวิชาออกเป็น ดังนี้ 

1. หลักการและทฤษฎีท่ัวไป (305-1--) 
2. ภาษา     (305-2--) 
3. กราฟิก                (305-3--) 
4. การผลิต                 (305-4--) 
5. การบริหาร                   (305-5--) 
6.  (305-6--) 
7.  (305-7--) 
8. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (305-8--) 
9. โครงการพิเศษ ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์ 

โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนา และการวิจัย 
(305-9--) 

 
 7.5.7 หมู่วิชาการถ่ายภาพ (306) 
  หมู่วิชาการถ่ายภาพ  ได้จัดลักษณะเนื้อหาวิชาออกเป็น ดังนี้ 

1. การถ่ายภาพ (306-1--) 
2. การถ่ายภาพเฉพาะสาขา (306-2--) 
3. กราฟิก (306-3--) 
4. เทคนิคการถ่ายภาพ (306-4--) 
5. การผลิต (306-5--) 
6. การบริหาร (306-6--) 
7.  (306-7--) 
8. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (306-8--) 
9. โครงการพิเศษ ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์ 

โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนา และการวิจัย 
(306-9--) 

 
 7.5.8 หมู่วิชาภาพยนตร์  (307) 
  หมู่วิชาภาพยนตร์  ได้จัดลักษณะเนื้อหาวิชาออกเป็น ดังนี้ 

1. หลักการและทฤษฎีท่ัวไป (307-1--) 
2. ภาษา   (307-2--) 
3. การถ่ายภาพยนตร์เฉพาะสาขา            (307-3--) 
4. กราฟิก                 (307-4--) 
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5. การผลิต                   (307-5--) 
6. การบริหาร (307-6--) 
7.  (307-7--) 
8. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (307-8--) 
9. โครงการพิเศษ ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์ 

โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนา และการวิจัย 
(307-9--) 

 
 7.6 หมวดวิชาและหมู่วิชาบริหารธุรกิจและการจัดการ  มี  15  หมู่วิชา  มีดังนี้ 
  7.6.1 หมู่วิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้ในหมวดวิชาบริหารธุรกิจและการ
จัดการ  (350) 
   หมู่วิชาท่ีไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้ในหมวดวิชาบริหารธุรกิจและการจัดการ 
ได้จัดลักษณะเนื้อหาวิชาออกเป็น ดังนี้ 
 

1. ท่ัวไป (350-1--) 
2. การประยุกต์ด้านธุรกิจ (350-2--) 
3.  (350-3--) 
4.  (350-4--) 
5.  (350-5--) 
6.  (350-6--) 
7.  (350-7--) 
8. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (350-8--) 
9. โครงการพิเศษ ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์ 

โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนา และการวิจัย 
(350-9--) 

 

  7.6.2 หมู่วิชาการเลขานุการ  (351) 
  หมู่วิชาการเลขานุการ ได้จัดลักษณะเนื้อหาวิชาออกเป็น ดังนี ้

1. พิมพ์ดีด (351-1--) 
2. ชวเลข (351-2--) 
3. งานสํานักงาน (351-3--) 
4. งานเลขานุการ (351-4--) 
5.  (351-5--) 
6.  (351-6--) 
7.  (351-7--) 
8. การฝึกประสบการณ์ (351-8--) 
9. โครงการพิเศษ ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์ 

โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนา และการวิจัย 
(351-9--) 
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 7.6.3 หมู่วิชาการบัญชี (352) 
  หมู่วิชาการบัญชี  ได้จัดลักษณะเนื้อหาวิชาออกเป็น ดังนี้ 

1. หลักการบัญชี (352-1--) 
2. บัญชีเฉพาะเร่ือง (352-2--) 
3. บัญชีประยุกต์ (352-3--) 
4.  (352-4--) 
5.  (352-5--) 
6.  (352-6--) 
7.  (352-7--) 
8. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (352-8--) 
9. โครงการพิเศษ ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์ 

โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนา และการวิจัย 
(352-9--) 

 
 7.6.4 หมู่วิชาการเงินและการธนาคาร  (353) 
  หมู่วิชาการเงินและการธนาคาร ได้จัดลักษณะเนื้อหาวิชาออกเป็น ดังนี้ 

1. การเงินและสถาบันการเงิน (353-1--) 
2. ภาษีอากร (353-2--) 
3. การลงทุน (353-3--) 
4. การวิเคราะห์ทางการเงินและการวางแผน (353-4--) 
5.  (353-5--) 
6.  (353-6--) 
7.  (353-7--) 
8. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (353-8--) 
9. โครงการพิเศษ ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์ 

โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนา และการวิจัย 
(353-9--) 

  
 7.6.5 หมู่วิชาการตลาด  (354) 
  หมู่วิชาการตลาด ซ่ึงอยู่ในหมวดวิชาบริหารธุรกิจและการจัดการ  ได้จัดลักษณะ
เนื้อหาวิชาออกเป็น ดังนี้ 

1. การตลาด (354-1--) 
2. การผลิต (354-2--) 
3. การขาย (354-3--) 
4. การส่งเสริมการตลาด (354-4--) 
5.  (354-5--) 
6.  (354-6--) 
7.  (354-7--) 
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8. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (354-8--) 
9. โครงการพิเศษ ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์ 

โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนา และการวิจัย 
(354-9--) 

 
 7.6.6 หมู่วิชาการสหกรณ์  (355) 
  หมู่วิชาการสหกรณ์ ซ่ึงอยู่ในหมวดวิชาบริหารธุรกิจและการจัดการ ได้จัด
ลักษณะเนื้อหาวิชาออกเป็น ดังนี ้

1. ทฤษฎีและ/หรือหลักการ (355-1--) 
2. ประยุกต์ (355-2--) 
3. วิเคราะห์ (355-3--) 
4.  (355-4--) 
5.  (355-5--) 
6.  (355-6--) 
7.  (355-7--) 
8. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (355-8--) 
9. โครงการพิเศษ ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์ 

โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนา และการวิจัย 
(355-9--) 

 
 7.6.7   หมู่วิชาการบริหารธุรกิจ  (356) 
  หมู่วิชาการบริหารธุรกิจ ได้จัดลักษณะเนื้อหาวิชาออกเป็น ดังนี้ 

1. การจัดการท่ัวไป (356-1--) 
2. การบริหารธุรกิจ (356-2--) 
3. การบริหารรัฐกิจ (356-3--) 
4. การจัดการงานบุคคล  (356-4--) 
5. การประกันคุณภาพ (356-5--) 
6.  (356-6--) 
7.  (356-7--) 
8. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (356-8--) 
9. โครงการพิเศษ ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์ 

โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนา และการวิจัย 
(356-9--) 

 
 7.6.8 หมู่วิชาธุรกิจบริการ  (357) 
  หมู่วิชาธุรกิจบริการ  ได้จัดลักษณะเนื้อหาวิชาออกเป็น ดังนี้ 

1. การจัดบริการ/ธุรกิจการท่องเท่ียวเพ่ือสุขภาพ (357-1--) 
2. การท่องเท่ียว (357-2--) 
3. โรงแรม/ธุรกิจการบริการ (357-3--) 
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4. ธุรกิจท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม (357-4--) 
5.  (357-5--) 
6. การจัดประชุม สัมมนา นิทรรศการและการจัดการ 

ท่องเท่ียวเพ่ือเป็นรางวัล 
(357-6--) 

7. หมู่วิชาท่ีไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้ (357-7--) 
8. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (357-8--) 
9. โครงการพิเศษ ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์ 

โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนา และการวิจัย 
(357-9--) 

 
 7.6.9 หมู่วิชาประกันภัยและวินาศภัย  (358) 
  หมู่วิชาประกันภัยและวินาศภัย ได้จัดลักษณะเนื้อหาวิชาออกเป็น ดังนี้ 

1. การประกันภัย (358-1--) 
2.  (358-2--) 
3.  (358-3--) 
4.  (358-4--) 
5.  (358-5--) 
6.  (358-6--) 
7.  (358-7--) 
8. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (358-8--) 
9. โครงการพิเศษ ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์ 

โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนา และการวิจัย 
(358-9--) 

 
 7.6.10 หมู่วิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ  (359) 
  หมู่วิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ  ได้จัดลักษณะเนื้อหาวิชาออกเป็น ดังนี้ 

1. ทฤษฎีและ/หรือหลักการ (359-1--) 
2. ประยุกต์ (359-2--) 
3. วิเคราะห์ (359-3--) 
4.  (359-4--) 
5.  (359-5--) 
6.  (359-6--) 
7.  (359-7--) 
8. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (359-8--) 
9. โครงการพิเศษ ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์ 

โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนา และการวิจัย 
(359-9--) 
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 7.6.11 หมู่วิชา..........................................  (360) 
  หมู่วิชา…………………………..…………… ได้จัดลักษณะเนื้อหาวิชาออกเป็น ดังนี้ 

1.  (360-1--) 
2.  (360-2--) 
3.  (360-3--) 
4.  (360-4--) 
5.  (360-5--) 
6.  (360-6--) 
7.  (360-7--) 
8. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (360-8--) 
9. โครงการพิเศษ ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์ 

โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนา และการวิจัย 

(360-9--) 

 
 7.6.12 หมู่วิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  (361) 
  หมู่วิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้จัดลักษณะเนื้อหาวิชาออกเป็น ดังนี้ 
 

 7.6.13 หมู่วิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ  (362) 
  หมู่วิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ได้จัดลักษณะเนื้อหาวิชาออกเป็น   
ดังนี้ 

1. ทฤษฎี และ/หรือ หลักการ  (362-1--) 
2. ประยุกต์ (362-2--) 
3. วิเคราะห์ (362-3--) 
4.  (362-4--) 
5.  (362-5--) 
6.  (362-6--) 
7.  (362-7--) 

1. ทฤษฎี และ/หรือ หลักการ    (361-1--) 
2. องค์กรและระบบสารสนเทศ (361-2--) 
3. เทคโนโลยีเพ่ืองานประยุกต์ (361-3--) 
4. เทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์  (361-4--) 
5. โครงสร้างพ้ืนฐานของระบบ (361-5--) 
6.  (361-6--) 
7.  (361-7--) 
8. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (361-8--) 
9. โครงการพิเศษ ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์ 

โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนา และการวิจัย 

 

(361-9--) 



หลักการสร้างรหัสวิชา หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  ฉบับปี พ.ศ. 2559                                             หน้า 34 
 

8. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (362-8--) 
9. โครงการพิเศษ ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์ 

โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนา และการวิจัย 

 

(362-9--) 

 7.6.14 หมู่วิชาการจัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์  (363) 
  หมู่วิชาการจัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ ได้จัดลักษณะเนื้อหาวิชาออกเป็น   
ดังนี้ 

1. การจัดการองค์กร  (363-1--) 
2. โครงสร้างพ้ืนฐานระบบและแอพพลิเคช่ัน (363-2--) 
3. การประยุกต์เทคโนโลยีทางธุรกิจ (363-3--) 
4.  (363-4--) 
5.  (363-5--) 
6.  (363-6--) 
7.  (363-7--) 
8. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (363-8--) 
9. โครงการพิเศษ ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์ 

โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนา และการวิจัย 

 

(363-9--) 

 7.6.15 หมู่วิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก  (364)  
  หมู่วิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก  ได้จัดลักษณะเนื้อหาวิชาออกเป็น  ดังนี้ 

1. ทฤษฎีและหลักการค้าปลีก (364-1--) 
2. การบริหารร้านค้า (364-2--) 
3. การปฏิบัติการค้าปลีก (364-3--) 
4.  (364-4--) 
5.  (364-5--) 
6.  (364-6--) 
7.  (364-7--) 
8. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (364-8--) 
9. โครงการพิเศษ ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์ 

โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนา และการวิจัย 

(364-9--) 

 
 7.7 หมวดวิชาและหมู่วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มี  13  หมู่วิชา  ดังนี้ 
  7.7.1 หมู่วิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้ในหมวดวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (400) 
   หมู่วิชาท่ีไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้ในหมวดวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ได้จัดลักษณะเนื้อหาวิชาออกเป็น ดังนี้ 
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1. วิทยาศาสตร์กับชีวิต (400-1--) 
2. พลังงาน (400-2--) 
3. การผลิตอุปกรณ์การสอนวิทยาศาสตร์ (400-3--) 
4.  (400-4--) 
5.  (400-5--) 
6.  (400-6--) 
7.  (400-7--) 
8. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (400-8--) 
9. โครงการพิเศษ ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์ 

โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนา และการวิจัย 
(400-9--) 

 

 7.7.2 หมู่วิชาฟิสิกส์  (401) 
  หมู่วิชาฟิสิกส์  ได้จัดลักษณะเนื้อหาวิชาออกเป็นดังนี้ 

1. วิทยาศาสตร์ท่ัวไป (401-1--) 
2. ประยุกต์วิทยาศาสตร์ (401-2--) 
3. ฟิสิกส์ท่ัวไป  (401-3--) 
4. ฟิสิกส์ยุคใหม่ (401-4--) 
5. ฟิสิกส์ประยุกต์ (401-5--) 
6. ปฏิบัติการฟิสิกส์ (401-6--) 
7.  (401-7--) 
8. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (401-8--) 
9. โครงการพิเศษ ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์ 

โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนา และการวิจัย 
(401-9--) 

 
 7.7.3 หมู่วิชาเคมี  (402)           
  หมู่วิชาเคมี  ได้จัดลักษณะเนื้อหาวิชาออกเป็น ดังนี้ 

1. เคมีท่ัวไป (402-1--) 
2. เคมีอนินทรีย์  (402-2--) 
3. เคมีอินทรีย์ พลาสติก พอลีเมอร์ (402-3--) 
4. เคมีเชิงฟิสิกส์ (402-4--) 
5. ชีวเคมี (402-5--) 
6. เคมีวิเคราะห์ (402-6--) 
7. เคมีประยุกต์ เทคโนโลยีการยาง  (402-7--) 
8. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (402-8--) 
9. โครงการพิเศษ ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์ 

โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนา และการวิจัย 
(402-9--) 
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 7.7.4 หมู่วิชาชีววิทยา  (403) 
  หมู่วิชาชีววิทยา  ได้จัดลักษณะเนื้อหาวิชาออกเป็น ดังนี้ 

1. ชีววิทยา นิเวศวิทยา อนุกรมวิธาน  ชีววิทยาของเซลล์ (403-1--) 
2. พฤกษศาสตร์ กายวิภาค และสรีรวิทยาของพืช (403-2--) 
3. สัตววิทยา ตัวอ่อน ปรสิต กีฏวิทยา กายวิภาคและ

สรีรวิทยาของสัตว์                                                       
(403-3--) 

4. พันธุศาสตร์   (403-4--) 
5. ไมโครเทคนิคปฏิบัติ     (403-5--) 
6. จุลชีววิทยาและชีววิทยาประยุกต์ (403-6--) 
7.  (403-7--) 
8. ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (403-8--) 
9. โครงการพิเศษ ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์ 

โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนา และการวิจัย 
(403-9--) 

 
7.7.5 หมู่วิชาดาราศาสตร์   (404) 
  หมู่วิชาดาราศาสตร์ ได้จัดลักษณะเนื้อหาวิชาออกเป็น ดังนี้ 

1. อวกาศ    (404-1--) 
2. ดาราศาสตร์ (404-2--) 
3.  (404-3--) 
4.  (404-4--) 
5.  (404-5--) 
6. ปฏิบัติการ (404-6--) 
7.  (404-7--) 
8. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (404-8--) 
9. โครงการพิเศษ ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์ 

โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนา และการวิจัย 
(404-9--) 

 
 7.7.6 หมู่วิชาวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับโลก  (405) 
  หมู่วิชาวิทยาศาสตร์เก่ียวกับโลก ได้จัดลักษณะเนื้อหาวิชาออกเป็น ดังนี้ 

1. วิทยาศาสตร์ท่ัวไป (405-1--) 
2. สมุทรศาสตร์  (405-2--) 
3. อุตุนิยมวิทยา (405-3--) 
4.  (405-4--) 
5.  (405-5--) 
6. ปฏิบัติการ (405-6--) 
7.  (405-7--) 
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8. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (405-8--) 
9. โครงการพิเศษ ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์ 

โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนา และการวิจัย 
(405-9--) 

 
 7.7.7 หมู่วิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม   ( 406 ) 
  หมู่วิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม  ได้จัดลักษณะเนื้อหาวิชาออกเป็น ดังนี้ 

1. พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม (406-1--) 
2. ผลกระทบท่ีมีต่อส่ิงแวดล้อม (406-2--) 
3. การศึกษาปัญหาส่ิงแวดล้อม  (406-3--) 
4. การควบคุมและการอนุรักษ์ (406-4--) 
5. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  (406-5--) 
6.  (406-6--) 
7.  (406-7--) 
8. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (406-8--) 
9. โครงการพิเศษ ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์ 

โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนา และการวิจัย 
(406-9--) 

 
 7.7.8 หมู่วิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   (407) 
  หมู่วิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  ได้จัดเป็นหมู่ย่อยตามองค์ความรู้ของลักษณะ
เนื้อหาวิชา ดังนี้  

1. วิทยาศาสตร์การแพทย์ (407-1--) 
2. พฤติกรรมศาสตร์ จิตวิทยา บุคลิกภาพและสังคม  (407-2--) 
3. การบริการและบริหารจัดการสุขภาพ  (407-3--) 
4. เทคโนโลยีและสารสนเทศท่ีเก่ียวกับสุขภาพ (407-4--) 
5. การดูแลสุขภาพ (407-5--) 
6. การวัด  การประเมินผล และการวิจัย (407-6--) 
7.  (407-7--) 
8. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (407-8--) 
9. โครงการพิเศษ  การสัมมนา              (407-9--) 

 
 7.7.9 หมู่วิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา  (408) 
  หมู่วิชา วิทยาศาสตร์การกีฬา  ได้จัดลักษณะเนื้อหาวิชาออกเป็น  ดังนี้ 

1. ความรู้พ้ืนฐานท่ัวไปทางพลศึกษา (408-1--) 
2. กายวิภาคและสรีรวิทยา (408-2--) 
3. การรักษา ป้องกัน บําบัด (408-3--) 
4. ลูกเสือ  เนตรนารี  ยุวกาชาด  นันทนาการ (408-4--) 
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5. กรีฑา  กีฬาประเภทบุคคล (408-5--) 
6. กีฬาประเภททีม (408-6--) 
7. กีฬาเบ็ดเตล็ด (408-7--) 
8. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (408-8--) 
9. โครงการพิเศษ ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์ 

โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนา และการวิจัย 
(408-9--) 

 
 7.7.10 หมู่วิชาคณิตศาสตร์  (409) 
  หมู่วิชาคณิตศาสตร์  ได้จัดลักษณะเนื้อหาวิชา ออกเป็นดังนี้ 

1. คณิตศาสตร์ท่ัวไป  (409-1--) 
2. รากฐานคณิตศาสตร์ (409-2--) 
3. พีชคณิต (409-3--) 
4. การวิเคราะห์  (409-4--) 
5. เรขาคณิต (409-5--) 
6. คณิตศาสตร์สําหรับจุดประสงค์เฉพาะ (409-6--) 
7. ความน่าจะเป็นและสถิติ (409-7--) 
8. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (409-8--) 
9. โครงการพิเศษ ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์ 

โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนา และการวิจัย 
(409-9--) 

 
 7.7.11 หมู่วิชา.........................................  (410) 
  หมู่วิชา.............................................. ได้จัดลักษณะเนื้อหาวิชา ออกเป็นดังนี้ 

1.  (410-1--) 
2.  (410-2--) 
3.  (410-3--) 
4.  (410-4--) 
5.  (410-5--) 
6.  (410-6--) 
7.  (410-7--) 
8.  (410-8--) 
9.  (410-9--) 

 
 7.7.12 หมู่วิชาสถิติประยุกต์  (411) 
  หมู่วิชาสถิติประยุกต์  ได้จัดลักษณะเนื้อหาวิชาออกเป็น  ดังนี้ 

1. หลักสถิติประยุกต์และสถิติวิเคราะห์ (411-1--) 
2. ทฤษฎีสถิติ และความน่าจะเป็น (411-2--) 
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3. วิธีวิจัยและ การวิเคราะห์ (411-3--) 
4. สถิติประชากร (411-4--) 
5. การวิจัยและดําเนินการ (411-5--) 
6.  (411-6--) 
7.  (411-7--) 
8. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (411-8--) 
9. โครงการพิเศษ ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์ 

โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนา และการวิจัย 
(411-9--) 

 
 7.7.13 หมู่วิชาคอมพิวเตอร์  (412) 
  หมู่วิชาคอมพิวเตอร์  ได้จัดลักษณะเนื้อหาวิชาออกเป็น ดังนี้ 

1. เร่ืองท่ัวไป (412-1--) 
2. ข้อสนเทศและข้อมูล  (412-2--) 
3. ซอฟท์แวร์ (412-3--) 
4. ทฤษฎีและการคํานวณ (412-4--) 
5. ระเบียบวิธี (412-5--) 
6. การประยุกต์ใช้งาน (412-6--) 
7. ฮาร์ดแวร์และระบบเคร่ือง (412-7--) 
8. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (412-8--) 
9. โครงการพิเศษ ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์ 

โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนา และการวิจัย 
(412-9--) 

 
 7.8 หมวดวิชาและหมู่วิชาคหกรรมศาสตร์ มี  7   หมู่วิชา ดังนี้ 
 7.8.1 หมู่วิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้ในหมวดวิชาคหกรรมศาสตร์ (450) 
  หมู่วิชาท่ีไม่สามารถจัดเข้าหมู่ใดได้ในหมวดวิชาคหกรรมศาสตร์  ได้จัดลักษณะ
เนื้อหาวิชาออกเป็น ดังนี้ 

1. ความรู้ท่ัวไปเก่ียวกับคหกรรมศาสตร์ (450-1--) 
2. ศิลปะ (450-2--) 
3.  (450-3--) 
4.  (450-4--) 
5.  (450-5--) 
6.  (450-6--) 
7.  (450-7--) 
8. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (450-8--) 
9. โครงการพิเศษ ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์ 

โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนา และการวิจัย 
(450-9--) 
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 7.8.2 หมู่วิชาอาหารและโภชนาการ  (451) 
  หมู่วิชาอาหารและโภชนาการ  ได้จัดลักษณะเนื้อหาวิชาออกเป็น ดังนี้ 

1. โภชนาการ  (451-1--) 
2. อาหาร (451-2--) 
3. การจัดเล้ียงและบริการ (451-3--) 
4.  (451-4--) 
5.  (451-5--) 
6.  (451-6--) 
7.  (451-7--) 
8. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (451-8--) 
9. โครงการพิเศษ ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์ 

โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนา และการวิจัย 
(451-9--) 

 
 7.8.3 หมู่วิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย   (452) 
  หมู่วิชาผ้าและเคร่ืองแต่งกาย  ได้จัดลักษณะเนื้อหาวิชาออกเป็น ดังนี้ 

1. ความรู้เร่ืองผ้าและเคร่ืองแต่งกาย (452-1--) 
2. การออกแบบและสร้างแบบตัด (452-2--) 
3. การตัดเย็บและตกแต่งเส้ือผ้า (452-3--) 
4. อุตสาหกรรมเส้ือผ้า (452-4--) 
5. เทคนิคการใช้จักรชนิดต่าง ๆ (452-5--) 
6.  (452-6--) 
7.  (452-7--) 
8. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (452-8--) 
9. โครงการพิเศษ ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์ 

โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนา และการวิจัย 
(452-9--) 

 
 7.8.4 หมู่วิชาบ้านและการบริหารงานบ้าน  (453) 
  หมู่วิชาบ้านและการบริหารงานบ้าน  ได้จัดลักษณะ เนื้อหาวิชาออกเป็น ดังนี้ 

1. การจัดการ (453-1--) 
2. เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ (453-2--) 
3. การตกแต่งบ้าน (453-3--) 
4. งานบ้าน (453-4--) 
5.  (453-5--) 
6.                                                              (453-6--) 
7.  (453-7--) 
8. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  (453-8--) 
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9. โครงการพิเศษ ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์ 
โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนา และการวิจัย 

(453-9--) 

 
 7.8.5 หมู่วิชาพัฒนาการครอบครัวและเด็ก  (454) 
  หมู่วิชาพัฒนาการครอบครัวและเด็ก  ได้จัดลักษณะเนื้อหาวิชาออกเป็น  ดังนี้ 

1. ครอบครัว  (454-1--) 
2. พัฒนาการและการอบรมเล้ียงดูเด็ก (454-2--) 
3. การบริบาลผู้สูงอายุและคนชรา (454-3--) 
4.  (454-4--) 
5.  (454-5--) 
6.  (454-6--) 
7.  (454-7--) 
8. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (454-8--) 
9. โครงการพิเศษ ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์ 

โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนา และการวิจัย 
(454-9--) 

 
 7.8.6 หมู่วิชาศิลปประดิษฐ์  (455) 
  หมู่วิชาศิลปประดิษฐ์  ได้จัดลักษณะเนื้อหาวิชาออกเป็น  ดังนี้ 

1. ดอกไม้สดทักษะ (455-1--) 
2. ดอกไม้เทียม (455-2--) 
3. ดอกไม้แห้ง  (455-3--) 
4. ส่ิงประดิษฐ์อ่ืน ๆ (455-4--) 
5. งานอุตสาหกรรมศิลปะประดิษฐ์ (455-5--) 
6.  (455-6--) 
7.  (455-7--) 
8. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (455-8--) 
9. โครงการพิเศษ ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์ 

โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนา และการวิจัย 
(455-9--) 

 
 7.8.7 หมู่วิชาส่ิงทอ  (456)  
  หมู่วิชาส่ิงทอ  ได้จัดลักษณะเนื้อหาวิชาออกเป็น ดังนี้ 

1. วิทยาศาสตร์ส่ิงทอ (456-1--) 
2. การออกแบบส่ิงทอ  (456-2--) 
3. การทอ (456-3--) 
4. การแปรรูปส่ิงทอ (456-4--) 
5.  (456-5--) 
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6.  (456-6--) 
7.  (456-7--) 
8. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (456-8--) 
9. โครงการพิเศษ ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์ 

โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนา และการวิจัย 
(456-9--) 

 
 7.9 หมวดวิชาและหมู่วิชาเกษตรศาสตร์  มี  15   หมู่วิชา  ดังนี้ 
 7.9.1 หมู่วิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้ในหมวดวิชาเกษตรศาสตร์  (500) 
  หมู่วิชาท่ีไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้ในหมวดวิชาเกษตรศาสตร์ ได้จัดลักษณะ
เนื้อหาวิชาออกเป็น ดังนี้ 

1. เกษตรท่ัวไป  (500-1--) 
2. กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาเกษตร (500-2--) 
3. ฝึกอาชีพและอบรม (500-3--) 
4. เกษตรกรรมเพ่ือการสอน (500-4--) 
5.  (500-5--) 
6.  (500-6--) 
7.  (500-7--) 
8. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (500-8--) 
9. โครงการพิเศษ ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์ 

โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนา และการวิจัย 
(500-9--) 

 
 7.9.2 หมู่วิชาปฐพีวิทยา (501) 
  หมู่วิชาปฐพีวิทยา   ได้จัดลักษณะเนื้อหาวิชาออกเป็น ดังนี้ 

1. ปฐพีวิทยาท่ัวไป (501-1--) 
2. ความอุดมสมบูรณ์ของดิน (501-2--) 
3. การอนุรักษ์ดินและน้ํา (501-3--) 
4. การจัดการดิน (501-4--) 
5. ธรณีวิทยา (501-5--) 
6. ปุ๋ยและการใช้ปุ๋ย (501-6--) 
7. ฟิสิกส์ทางดิน (501-7--) 
8. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (501-8--) 
9. โครงการพิเศษ ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์ 

โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนา และการวิจัย 
(501-9--) 
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 7.9.3 หมู่วิชาพืชไร่  (502) 
  หมู่วิชาพืชไร่  ได้จัดลักษณะเนื้อหาวิชาออกเป็น ดังนี้ 

1. พืชหัว              (502-1--) 
2. พืชน้ํามัน (502-2--) 
3. ธัญพืช (502-3--) 
4. พืชเส้นใย (502-4--) 
5. พืชเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม (502-5--) 
6. พืชอาหารสัตว์ (502-6--) 
7. การคัดเลือกและการปรับปรุงพันธ์ุพืช (502-7--) 
8. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (502-8--) 
9. โครงการพิเศษ ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์ 

โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนา และการวิจัย 
(502-9--) 

 
 7.9.4 หมู่วิชาพืชสวน  (503) 
  หมู่วิชาพืชสวน  ได้จัดลักษณะเนื้อหาวิชาออกเป็น ดังนี้ 

1. พืชสวนท่ัวไป (503-1--) 
2. พืชประเภทผัก (503-2--) 
3. พืชประเภทไม้ดอกไม้ประดับ (503-3--) 
4. พืชประเภทผลไม้ (503-4--) 
5. วิทยาการจัดการเก่ียวกับพืชสวน (503-5--) 
6.  (503-6--) 
7.  (503-7--) 
8. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (503-8--) 
9. โครงการพิเศษ ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์ 

โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนา และการวิจัย 
(503-9--) 

 
 7.9.5 หมู่วิชาสัตวบาล  (504) 
  หมู่วิชาสัตวบาล  ได้จัดลักษณะเนื้อหาวิชาออกเป็น ดังนี้ 

1. การเล้ียงสัตว์ปีก (504-1--) 
2. การเล้ียงสัตว์เล็ก (504-2--) 
3. การเล้ียงสัตว์ใหญ่ (504-3--) 
4. อาหารและโภชนาการ (504-4--) 
5. เทคนิคการเล้ียง (504-5--) 
6.  (504-6--) 
7.  (504-7--) 
8. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (504-8--) 
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9. โครงการพิเศษ/ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์ 
โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนา และการวิจัย 

(504-9--) 

 
 7.9.6 หมู่วิชาสัตวรักษ์  (505) 
  หมู่วิชาสัตวรักษ์  ได้จัดลักษณะเนื้อหาวิชาออกเป็น  ดังนี้ 

1. โรคและปรสิตวิทยาของสัตว์  (505-1--) 
2. กายวิภาคและสรีรวิทยา (505-2--) 
3. สัตวรักษ์ท่ัวไป  (505-3--) 
4. วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ (505-4--) 
5. วิทยาภูมิคุ้มกัน (505-5--) 
6.  (505-6--) 
7.  (505-7--) 
8. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (505-8--) 
9. โครงการพิเศษ/ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์ 

โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนา และการวิจัย 
(505-9--) 

 
 7.9.7 หมู่วิชาการประมง (506) 
  หมู่วิชาการประมง  ได้จัดลักษณะเนื้อหาวิชาออกเป็น ดังนี้ 

1. การเพาะเล้ียงสัตว์น้ําท่ัวไป (506-1--) 
2. การเพาะเล้ียงปลา (506-2--) 
3. การเพาะเล้ียงกุ้ง (506-3--) 
4. โรคและศัตรูสัตว์น้ํา (506-4--) 
5. เคร่ืองมือท่ีใช้จับสัตว์น้ํา (506-5--) 
6. การจับสัตว์น้ํา (506-6--) 
7.  (506-7--) 
8. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (506-8--) 
9. โครงการพิเศษ/ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์ 

โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนา และการวิจัย 
(506-9--) 

 
 7.9.8 หมู่วิชาอุตสาหกรรมเกษตร  (507) 
  หมู่วิชาอุตสาหกรรมเกษตร  ได้จัดลักษณะเนื้อหาวิชาออกเป็น  ดังนี้ 

1. การบรรจุอาหาร (507-1--) 
2. จุลินทรีย์อาหาร (507-2--) 
3. อุตสาหกรรมอาหาร (507-3--) 
4. เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ (507-4--) 
5. วิศวกรรมอาหาร (507-5--) 
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6. โภชนศาสตร์  (507-6--) 
7. เคมีอาหาร (507-7--) 
8. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (507-8--) 
9. โครงการพิเศษ/ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์ 

โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนา และการวิจัย 
(507-9--) 

 
 7.9.9 หมู่วิชากีฏวิทยา โรคพืช และวัชพืช  (508) 
  หมู่วิชากีฏวิทยาโรคพืช และวัชพืช  ได้จัดลักษณะเนื้อหาวิชาออกเป็น ดังนี้ 

1. กีฏวิทยา (508-1--) 
2. โรคพืช (508-2--) 
3. วัชพืช (508-3--) 
4.  (508-4--) 
5.  (508-5--) 
6.  (508-6--) 
7.  (508-7--) 
8. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (508-8--) 
9. โครงการพิเศษ/ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์ 

โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนา และการวิจัย 
(508-9--) 

 
 7.9.10 หมู่วิชาวนศาสตร์  (509) 
  หมู่วิชาวนศาสตร์  ได้จัดลักษณะเนื้อหาวิชาออกเป็น  ดังนี้ 

1. การจัดการป่าไม้ (509-1--) 
2. ชีววิทยาป่าไม้ (509-2--) 
3. วนผลิตภัณฑ์ (509-3--) 
4. วิศวกรรมป่าไม้ (509-4--) 
5. อนุรักษ์วิทยา (509-5--) 
6.  (509-6--) 
7.  (509-7--) 
8. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (509-8--) 
9. โครงการพิเศษ/ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์ 

โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนา และการวิจัย 
(509-9--) 

 
7.9.11 หมู่.................................................  (510) 
  หมู่..................................................... ได้จัดลักษณะเนื้อหาวิชาออกเป็น ดังนี้ 

1.  (510-1--) 
2.  (510-2--) 
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3.  (510-3--) 
4.  (510-4--) 
5.  (510-5--) 
6.  (510-6--) 
7.  (510-7--) 
8.  (510-8--) 
9.  (510-9--) 

 
 7.9.12 หมู่วิชาการชลประทาน  (511) 
  หมู่วิชาการชลประทาน  ได้จัดลักษณะเนื้อหาวิชาออกเป็น ดังนี้ 

1. การชลประทาน (511-1--) 
2. การพัฒนาทรัพยากรแหล่งน้ํา (511-2--) 
3. การออกแบบชลประทาน (511-3--) 
4. การจัดการชลประทาน (511-4--) 
5.  (511-5--) 
6.  (511-6--) 
7.  (511-7--) 
8. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (511-8--) 
9. โครงการพิเศษ/ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์ 

โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนา และการวิจัย 
(511-9--) 

   
 7.9.13 หมู่วิชาเกษตรกลวิธาน  (512) 
  หมู่วิชาเกษตรกลวิธาน  ได้จัดลักษณะเนื้อหาวิชาออกเป็น ดังนี้ 

1. งานช่างเกษตรกรรมเบ้ืองต้น (512-1--) 
2. งานเคร่ืองยนต์ (512-2--) 
3. งานเช่ือม (512-3--) 
4. งานเชือก (512-4--) 
5. การก่อสร้างในฟาร์ม  (512-5--) 
6.  (512-6--) 
7.  (512-7--) 
8. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (512-8--) 
9. โครงการพิเศษ/ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์ 

โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนา และการวิจัย 
(512-9--) 
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 7.9.14 หมู่วิชาส่งเสริมการเกษตร  (513) 
  หมู่วิชาส่งเสริมการเกษตร ได้จัดลักษณะเนื้อหาวิชาออกเป็น ดังนี้ 

1.  (513-1--) 
2.  (513-2--) 
3.  (513-3--) 
4.  (513-4--) 
5.  (513-5--) 
6.  (513-6--) 
7.  (513-7--) 
8.  (513-8--) 
9.  (513-9--) 

 

 7.9.15 หมู่วิชาส่ือสารการเกษตร  (514) 
  หมู่วิชาส่ือสารการเกษตร ได้จัดลักษณะเนื้อหาวิชาออกเป็น ดังนี้ 

1. ทฤษฎีเก่ียวกับการส่ือสาร (514-1--) 
2. โสตทัศนูปกรณ์ (514-2--) 
3. การประชาสัมพันธ์ (514-3--) 
4. วิธีการถ่ายทอดความรู้ (514-4--) 
5. การวางแผน (514-5--) 
6.  (514-6--) 
7.  (514-7--) 
8. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (514-8--) 
9. โครงการพิเศษ/ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์ 

โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนา และการวิจัย 
(514-9--) 

 

 7.9.16 หมู่วิชาเกษตรศึกษา  (515) 
  หมู่วิชาเกษตรศึกษา  ได้จัดลักษณะเนื้อหาวิชาออกเป็น ดังนี้ 

1. การจัดการศึกษาเกษตร (515-1--) 
2. เทคโนโลยีการศึกษาเกษตร (515-2--) 
3. การพัฒนาผู้นํา (515-3--) 
4. การวัดผล (515-4--) 
5.  (515-5--) 
6.  (515-6--) 
7.  (515-7--) 
8. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (515-8--) 
9. โครงการพิเศษ / ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์ 

โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนา และการวิจัย 
(515-9--) 
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 7.10 หมวดวิชาและหมู่วิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มี   21   หมู่วิชา กําหนด ดังนี้ 
 7.10.1 หมู่วิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้ในหมวดวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
(550) 
  หมู่วิชาท่ีไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้ในหมวดวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม         
ได้จัดลักษณะเนื้อหาวิชาออกเป็น ดังนี้ 

1. ท่ัวไป (550-1--) 
2. การฝึกสอน ฝึกอาชีพ การอบรม และการบริหาร (550-2--) 
3.  (550-3--) 
4.  (550-4--) 
5.  (550-5--) 
6.  (550-6--) 
7.  (550-7--) 
8. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (550-8--) 
9. โครงการพิเศษ ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์ 

โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนา และการวิจัย 
(550-9--) 

 
 7.10.2 หมู่วิชาอุตสาหการ  (551) 
  หมู่วิชาอุตสาหการ  ได้จัดลักษณะเนื้อหาวิชาออกเป็น ดังนี้ 

1. วัสดุช่าง กําลังวัสดุ (551-1--) 
2. พ้ืนฐานการออกแบบ-เขียนแบบ งานฝึกฝีมือ  

การถ่ายภาพ 
(551-2--) 

3. การจัดและการบริหารโรงฝึกงาน (551-3--) 
4. คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทอร์โมไดนามิกส์  

ไฮดรอลิกส์ นิวแมติกส์ 
(551-4--) 

5. การบริหาร การฝึกอบรม และการจัดการงาน
อุตสาหกรรม 

(551-5--) 

6.  (551-6--) 
7.  (551-7--) 
8. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (551-8--) 
9. โครงการพิเศษ ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์ 

โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนา และการวิจัย 
(551-9--) 

 
 7.10.3 หมู่วิชาเซรามิกส์  (552) 
  หมู่วิชาเซรามิกส์  ได้จัดลักษณะเนื้อหาวิชา ดังนี้ 

1. พ้ืนฐานท่ัวไปทางเซรามิกส์ (552-1--) 
2. วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเซรามิกส์ (552-2--) 
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3. เทคนิคการผลิตเทคโนโลยีเซรามิกส์ (552-3--) 
4. ออกแบบและศิลปะเทคโนโลยีเซรามิกส์ (552-4--) 
5. วิทยาการจัดการ (552-5--) 
6. อ่ืน ๆ  (552-6--) 
7.  (552-7--) 
8. ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และสหกิจศึกษา (552-8--) 
9. โครงการพิเศษ ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์ 

โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนา และการวิจัย 
(552-9--) 

 
 7.10.4 หมู่วิชาศิลปหัตถกรรม (553) 
  หมู่วิชาศิลปหัตถกรรม ได้จัดลักษณะเนื้อหาวิชา ดังนี้ 

1. ท่ัวไป (553-1--) 
2. เคร่ืองไม้และหวาย (553-2--) 
3. โลหะรูปพรรณ      (553-3--) 
4. เคร่ืองมือ อุปกรณ์ และการเผา  (553-4--) 
5. วัสดุต่าง ๆ (553-5--) 
6. ผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ (553-6--) 
7. เคร่ืองหล่อ (553-7--) 
8. การฝึกงาน  (553-8--) 
9. โครงการพิเศษ ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์ 

โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนา และการวิจัย 
(553-9--) 

 
 7.10.5 หมู่วิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  (554) 

  หมู่วิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  ได้จัดลักษณะเนื้อหาวิชาออกเป็น ดังนี้ 
1. พ้ืนฐาน (554-1--) 
2. ออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรม (554-2--) 
3. ออกแบบผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ (554-3--) 
4. ออกแบบครุภัณฑ์ (554-4--) 
5. ออกแบบผลิตภัณฑ์โลหะ (554-5--) 
6.  (554-6--) 
7.  (554-7--) 
8. การฝึกงาน (554-8--) 
9. โครงการพิเศษ ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์ 

โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนา และการวิจัย 
(554-9--) 
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 7.10.6 หมู่วิชาออกแบบ-เขียนแบบสถาปัตยกรรม  (555) 
  หมู่วิชาออกแบบ-เขียนแบบสถาปัตยกรรม  ได้จัดลักษณะเนื้อหาวิชาออกเป็น 
ดังนี้ 

1. งานออกแบบท่ัวไป (555-1--) 
2. งานออกแบบเพ่ือตกแต่ง (555-2--) 
3. งานออกแบบ-เขียนแบบสถาปัตยกรรม (555-3--) 
4. วัสดุก่อสร้างเทคโนโลยีอาคาร (555-4--) 
5. การตรวจงาน ส่ิงแวดล้อม (555-5--) 
6.  (555-6--) 
7.  (555-7--) 
8. การฝึกงาน (555-8--) 
9. โครงการพิเศษ ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์ 

โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนา และการวิจัย 
(555-9--) 

 
 7.10.7 หมู่วิชาก่อสร้าง – โยธา (556) 
  หมู่วิชาก่อสร้าง -โยธา  ได้จัดลักษณะเนื้อหาวิชา ดังนี้ 

1. พ้ืนฐานงานก่อสร้าง-โยธาท่ัวไป (556-1--) 
2. วิศวกรรมโครงสร้าง (556-2--) 
3. การบริหารงานก่อสร้าง (556-3--) 
4. วิศวกรรมปฐพีและวิศวกรรมขนส่ง (556-4--) 
5. วิศวกรรมแหล่งน้ําและส่ิงแวดล้อม (556-5--) 
6. วิศวกรรมสํารวจ (556-6--) 
7. อ่ืนๆ (556-7--) 
8. การฝึกประสบการณ์ และสหกิจศึกษา (556-8--) 
9. โครงการพิเศษ ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์                    

โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนา และการวิจัย 
(556-9--) 

 
 7.10.8 หมู่วิชาไฟฟ้ากําลัง  (557) 
  หมู่วิชาไฟฟ้ากําลัง ได้จัดลักษณะเนื้อหาวิชาออกเป็น ดังนี้ 

1. พ้ืนฐานท่ัวไป (557-1--) 
2. การติดตั้งและอุปกรณ์ไฟฟ้า (557-2--) 
3. เคร่ืองกลไฟฟ้าและการควบคุม (557-3--) 
4. โรงต้นกําลังและการส่งจ่ายไฟฟ้า (557-4--) 
5. เคร่ืองทําความเย็นและเคร่ืองปรับอากาศ (557-5--) 
6. ระบบอัตโนมัติ (557-6--) 
7. ประยุกต์และบูรณาการ (557-7--) 
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8. การฝึกประสบการณ์ และสหกิจศึกษา (557-8--) 
9. โครงการพิเศษ ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์                    

โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนา และการวิจัย 
(557-9--) 

 
 7.10.9 หมู่วิชาอิเล็กทรอนิกส์  (558) 
  หมู่วิชาอิเล็กทรอนิกส์ ได้จัดลักษณะเนื้อหาวิชา ดังนี้ 

1. พ้ืนฐานท่ัวไป (558-1--) 
2. ระบบเสียง ระบบภาพ (558-2--) 
3. ไมโครคอนโทรลเลอร์ ระบบสมองกลฝังตัว (558-3--) 
4. อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม (558-4--) 
5. ระบบส่ือสารและโทรคมนาคม (558-5--) 
6. เคร่ืองมือวัด ระบบควบคุม (558-6--) 
7. ระบบคอมพิวเตอร์ (558-7--) 
8. การฝึกประสบการณ์ และสหกิจศึกษา (558-8--) 
9. โครงการพิเศษ ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์                    

โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนา และการวิจัย 
(558-9--) 

 

 7.10.10 หมู่วิชาเครื่องกล  (559) 
  หมู่วิชาเคร่ืองกล ได้จัดลักษณะเนื้อหาวิชาออกเป็น ดังนี้ 

1. พ้ืนฐานทางเคร่ืองกล (559-1--) 
2. เคร่ืองยนต์หนัก (559-2--) 
3. เคร่ืองยนต์เล็กและจักรยานยนต์ (559-3--) 
4. ระบบเคร่ืองล่าง การส่งกําลัง และตัวถังรถยนต์ (559-4--) 
5. เทคโนโลยีเคร่ืองกลและยานยนต์ ไฟฟ้ารถยนต์  

เคร่ืองปรับอากาศ 
(559-5--) 

6.  (559-6--) 
7.  (559-7--) 
8. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (559-8--) 
9. โครงการพิเศษ ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์ 

โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนา และการวิจัย 
(559-9--) 

 
 7.10.11 หมู่วิชา...........................................  (560) 
  หมู่วิชา............................................... ได้จัดลักษณะเนื้อหาวิชาออกเป็น ดังนี้ 

1.  (560-1--) 
2.  (560-2--) 
3.  (560-3--) 
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4.  (560-4--) 
5.  (560-5--) 
6.  (560-6--) 
7.  (560-7--) 
8.  (560-8--) 
9.  (560-9--) 

 

 7.10.12 หมู่วิชาเทคนิคการผลิต  (561) 
  หมู่วิชาเทคนิคการผลิต ได้จัดลักษณะเนื้อหาวิชาออกเป็น ดังนี้ 

1. พ้ืนฐานท่ัวไป (561-1--) 
2. การเช่ือมโลหะ และงานโลหะแผ่น (561-2--) 
3. เคร่ืองมือกล งานกลึงโลหะ (561-3--) 
4. งานชุบ งานหล่อ งานเคลือบผิว งานโลหะรูปพรรณ (561-4--) 
5. งานตัวถัง ช่างบริการ (561-5--) 
6.  (561-6--) 
7.  (561-7--) 
8. การฝึกประสบการณ์ และสหกิจศึกษา (561-8--) 
9. โครงการพิเศษ ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์                    

โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนา และการวิจัย 
(561-9--) 

 
 7.10.13 หมู่วิชาเทคโนโลยีการพิมพ์  (562) 
  หมู่วิชาเทคโนโลยีการพิมพ์  ได้จัดลักษณะเนื้อหาวิชาออกเป็น ดังนี้ 

1. ท่ัวไป (562-1--) 
2. เทคโนโลยีก่อนพิมพ์ (562-2--) 
3. การพิมพ์  (562-3--) 
4. เทคโนโลยีหลังพิมพ์ (562-4--) 
5. การออกแบบ การประเมินราคา (562-5--) 
6. การบริการ (562-6--) 
7.  (562-7--) 
8. การฝึกงาน (562-8--) 
9. โครงการพิเศษ ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์ 

โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนา และการวิจัย 
(562-9--) 
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 7.10.14 หมู่วิชาสถาปัตยกรรมภายใน  (563) 
  หมู่วิชาสถาปัตยกรรมภายใน ได้จัดลักษณะเนื้อหาวิชาออกเป็น ดังนี้ 

1. ท่ัวไป (563-1--) 
2. ออกแบบสถาปัตยกรรม (563-2--) 
3. เทคโนโลยีและวัสดุ (563-3--) 
4. ออกแบบสภาพแวดล้อม ภูมิสถาปัตย์และการ

ประมาณราคา 
(563-4--) 

5.  (563-5--) 
6.  (563-6--) 
7.  (563-7--) 
8. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (563-8--) 
9. โครงการพิเศษ ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์  

โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนา และการวิจัย  
(563-9--) 

 
 7.10.15 หมู่วิชาเทคโนโลยีฟิสิกส์ประยุกต์ในอุตสาหกรรม  (564) 
  หมู่วิชาเทคโนโลยีฟิสิกส์ประยุกต์ในอุตสาหกรรม ได้จัดลักษณะเนื้อหาวิชา
ออกเป็น ดังนี้ 

1. พ้ืนฐานท่ัวไป วัสดุช่าง โลหะการ การบํารุงรักษา  
การออกแบบและเขียนแบบท่ัวไป 

(564-1--) 

2. การประยุกต์ท่ัวไป เคร่ืองกลหนัก การติดตั้งอุปกรณ์ (564-2--) 
3. ฟิสิกส์ท่ัวไป เคร่ืองกลเล็ก เคร่ืองกลไฟฟ้า  

งานก่อสร้างและคอนกรีต  
(564-3--) 

4. ฟิสิกส์ยุคใหม่ ระบบไฟฟ้ากําลัง โรงจักรต้นกําลัง  
การควบคุมระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม                      

(564-4--) 

5. ฟิสิกส์ประยุกต์  ระบบส่ือสาร ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ในยานยนต์การเพ่ิมผลผลิต การจัดการ 
การบริหาร การขจัดมลพิษ ส่ิงแวดล้อม และความ
ปลอดภัย  

(564-5--) 

6. ปฏิบัติการฟิสิกส์ การวัด เคร่ืองมือวัดและการคํานวณ (564-6--) 
7. อ่ืน ๆ (564-7--) 
8. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (564-8--) 
9. โครงการพิเศษ ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์ 

โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนา และการวิจัย 
(564-9--) 
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 7.10.16 หมู่วิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม  (565) 
  หมู่วิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม ได้จัดลักษณะเนื้อหาวิชาออกเป็น 
ดังนี้ 

1. พ้ืนฐานท่ัวไปทางคอมพิวเตอร์ (565-1--) 
2. ข้อสนเทศและข้อมูล (565-2--) 
3. ซอฟต์แวร์ (565-3--) 
4. ทฤษฎีและการคํานวณ (565-4--) 
5. ระเบียบวิธี (565-5--) 
6. การประยุกต์ใช้งาน (565-6--) 
7. ฮาร์ดแวร์และระบบเคร่ือง (565-7--) 
8. การฝึกประสบการณ์ และสหกิจศึกษา (565-8--) 
9. โครงการพิเศษ ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์                    

โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนา และการวิจัย 
(565-9--) 

 
 7.10.17 หมู่วิชาเทคโนโลยี  (566) 
  หมู่วิชาเทคโนโลยี  ได้จัดลักษณะเนื้อหาวิชาออกเป็น  ดังนี้ 

1. สนับสนุนงานอุตสาหกรรม (566-0--) 
2. การผลิตและการจัดการอุตสาหกรรม (566-1--) 
3. เซรามิกส์และการออกแบบ (566-2--) 
4. ก่อสร้าง (566-3--) 
5. ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (566-4--) 
6. เคร่ืองกลและโลหะ (566-5--) 
7. คอมพิวเตอร์  (566-6--) 
8. ขนส่งและพลังงาน (566-7--) 
9. ปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (566-8--) 
10 การสัมมนา การวิจัย และโครงการพิเศษ (566-9--) 

 
 7.10.18 หมู่วิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์  (567) 
  หมู่วิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์  ได้จัดลักษณะเนื้อหาวิชาออกเป็น  ดังนี้ 

1. พ้ืนฐานคณิตศาสตร์และวิศวกรรม (567-1--) 
2. โครงสร้างพ้ืนฐานระบบและความจําเป็นของ

คอมพิวเตอร์ 
(567-2--) 

3. เทคโนโลยีเพ่ืองานประยุกต์ (567-3--) 
4. มาตรฐานและระเบียบวิธี (567-4--) 
5. องค์การและระบบสารสนเทศ (567-5--) 
6. เทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์ (567-6--) 
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7. ฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ (567-7--) 
8. ฝึกประสบการณ์ภาคสนาม / วิชาชีพ (567-8--) 
9. โครงงาน สัมมนา ปัญหาพิเศษ วิจัย (567-9--) 

 
 7.10.19 หมู่วิชาเทคโนโลยีพลังงาน  (568) 
  หมู่วิชาเทคโนโลยีพลังงาน  ได้จัดลักษณะเนื้อหาวิชาออกเป็น  ดังนี้ 

1. พ้ืนฐานท่ัวไปทางเทคโนโลยีพลังงาน (568-1--) 
2. วิชาทางด้านเทคโนโลยีพลังงาน (568-2--) 
3. วิชาทางด้านการจัดการและอนุรักษ์พลังงาน (568-3--) 
4.  (568-4--) 
5.  (568-5--) 
6.  (568-6--) 
7.  (568-7--) 
8. การฝึกประสบการณ์ และสหกิจศึกษา (568-8--) 
9. โครงการพิเศษ ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์                    

โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนา และการวิจัย 
(568-9--) 

 
 7.10.20 หมู่วิชามาตรวิทยาและระบบคุณภาพ  (569) 
  หมู่วิชามาตรวิทยาและระบบคุณภาพ ได้จัดลักษณะเนื้อหาวิชาออกเป็น ดังนี้ 

1. พ้ืนฐานท่ัวไปทางมาตรวิทยาและระบบคุณภาพ 
คณิตศาสตร์ เคมี ฟิสิกส์ สําหรับนักมาตรวิทยา 
กฎหมายและจริยธรรม 

(569-1--) 

2. วิชาทางมาตรวิทยา (569-2--) 
3. วิชาทางด้านระบบคุณภาพ (569-3--) 
4. ปฏิบัติการมาตรวิทยา การวัด เคร่ืองมือวัดและการ

คํานวณ 
(569-4--) 

5. เทคโนโลยีทางมาตรวิทยา เทคโนโลยีการจัดการ
อุตสาหกรรม 

(569-5--) 

6.  (569-6--) 
7.  (569-7--) 
8. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และสหกิจศึกษา (569-8--) 
9. โครงงาน โครงการพิเศษ ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์ 

การสัมมนาและการวิจัย 
(569-9--) 
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 7.10.21 หมู่วิชาอุตสาหกรรมศิลป์  (570) 
  หมู่วิชาอุตสาหกรรมศิลป์ ได้จัดลักษณะเนื้อหาวิชาออกเป็น ดังนี้ 

1. วิชาหมู่คอมพิวเตอร์ (570-1--) 
2. วิชาหมู่ไฟฟ้า (570-2--) 
3. วิชาหมู่เซรามิกส์ (570-3--) 
4. วิชาหมู่โยธา (570-4--) 
5. วิชาหมู่การผลิต (570-5--) 
6. วิชาหมู่อิเล็กทรอนิกส์  (570-6--) 
7. วิชาหมู่งานอุตสาหกรรม (570-7--) 
8. พ้ืนฐานท่ัวไปทางอุตสาหกรรมศิลป์ (570-8--) 

 

 7.11 หมวดวิชาและหมู่วิชาศึกษาทั่วไป มี   2  หมู่วิชา กําหนด ดังนี้ 
 7.11.1 หมู่วิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  (900) 
  หมู่วิชาท่ีไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้ในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ได้จัดลักษณะ
เนื้อหาวิชาออกเป็น ดังนี้ 

1.  (900-1--) 
2.  (900-2--) 
3.  (900-3--) 
4.  (900-4--) 
5.  (900-5--) 
6.  (900-6--) 
7.  (900-7--) 
8.  (900-8--) 
9.  (900-9--) 

 

 7.11.2 หมู่วิชาศึกษาทั่วไป  (901) 
  หมู่วิชาศึกษาท่ัวไป  ได้จัดลักษณะเนื้อหาวิชาออกเป็น ดังนี้ 

1. ภาษาและการส่ือสาร (901-1--) 
2. มนุษยศาสตร์ (901-2--) 
3. สังคมศาสตร์ (901-3--) 
4. คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (901-4--) 
5. วิทยาศาสตร์ประยุกต์ (901-5--) 
6.  (901-6--) 
7.  (901-7--) 
8.  (901-8--) 
9.  (901-9--) 
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