
                                                                       

ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
คณะทรัพยำกรธรรมชำติ 

ภำควชิำ/สำขำวชิำวำริชศำสตร์ 
  

001-102 ศำสตร์พระรำชำกบักำรพฒันำทีย่ัง่ยืน  2((2-0-4)     2((2)-0-4)  
              The King’s Philosophy and Sustainable Development 
 ความหมาย หลักการ แนวคิด ความส าคัญ และ
เป้าหมายของหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลกัการทรง
งาน หลักการเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา การพัฒนาตามศาสตร์
พระราชา และการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื การวเิคราะห์การน าศาสตร์
พระราชาไปประยกุตใ์ชใ้นพ้ืนท่ีระดบับุคคล องคก์รธุรกิจหรือ
ชุมชนในระดบัทอ้งถ่ิน และระดบัประเทศ  
  Meaning, principles, concept, importance and goal 
of the philosophy of sufficiency; work principles, 
understanding and development of the King’s philosophy and  
sustainable development; an analysis of application of the 
King’s philosophy in the area of interest including individual, 
business or community sectors in local and national level 
 
001-103  ไอเดยีสู่ควำมเป็นผู้ประกอบกำร 1(1-0-2)    
   Idea to Entrepreneurship 
   การเป็นผูป้ระกอบการ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ธุรกิจ การแสวงหาโอกาสทางธุรกิจ การจดัท าแนวคิดธุรกิจดว้ย
เคร่ืองมือทางธุรกิจสมยัใหม่ 
   Introduction to new entrepreneur creation; business 
environment analysis; survey for business opportunity 
analysis; using business models with modern business tools 
 
061-001 ควำมงำมของนำฏศิลป์ไทย    1(1-0-2)                                           
              Aesthetics of Thai Dance       
   ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบันาฏศิลป์ไทย  การแต่งกายตาม
แบบนาฏศิลป์ไทย    เพลงประกอบการแสดงนาฏศิลป์ไทย  ท่า
ร าตามแบบนาฏศิลป์ไทย  การแสดงนาฏศิลป์ไทยในรูปแบบ
ต่างๆ 
      General knowledge about Thai dance;  costumes for 
Thai dance;  songs for Thai dance;  basic Thai dance 
movements;   Thai dance performances 
 

142-121  โลกแห่งอนำคต 2(2-0-4) 
   The Future Earth 
           ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ ก้าวกระโดดทาง
เทคโนโลยี และผลกระทบต่อชีวิตมนุษยแ์ละสังคมยคุใหม่
ในศตวรรษท่ี 21 พลงังานใหม่ พลงัสีเขียว พลงังานทางเลือก 
ระบบนิเวศน์และส่ิงแวดลอ้ม ปัญหาโลก ปัญหาสงัคม ความ
เส่ือมถอยของความกา้วหนา้ 
           Advancement in science; fast-growing technologies 
and their impacts on human lifeand modern society in 21st 
century; new energy, green energy, alternative energy; 
ecosystem and environment; global and social problems; 
drawbacks of the advancement 
 
142-124  กำรแก้ปัญหำแบบสร้ำงสรรค์ 2(2-0-4) 
 (Creative Problem Solving)    

ปัจจยัและสาเหตขุองปัญหา การท าความเขา้ใจ
ปัญหา ประเภทของปัญหา ขั้นตอนการแกปั้ญหา อลักอริทึม 
การคิดเพ่ือการตดัสินใจและวางขั้นตอนวธีิ การแกปั้ญหา
ดว้ยอลักอริทึม การคิดอยา่งมีวจิารณญาณและมุมมองต่างๆ 
ความน่าเช่ือถือและความสมัพนัธ์กนั แหล่งท่ีมาของขอ้มูล 
การท าความเขา้ใจแหล่งท่ีมาของขอ้มูล หลกัฐาน ขอ้เท็จจริง 
ความถูกตอ้งและความน่าเช่ือถือ  
 Factors and causes of problem; understanding the 
problem; types of problems, problem solving steps; 
algorithm; thinking for decision making and algorithm; 
problem solving with algorithm; critical thinking and ideas; 
reliability and relevance; sources of information, 
understanding the sources of information, evidences, facts, 
validity and reliability 
 
 
 
 
 



142-129  คดิไปข้ำงหน้ำ 2(2-0-4) 
  Organic Thinking 
  การคิดวเิคราะห์ การสนันิษฐานและการสมมติ  
ขอ้สมมติฐาน การคิดแบบเอกนยัและอเนกนยั การคน้หา 
ขอ้มูล การคน้หาปัญหาและการแกปั้ญหา การท านาย 
ตรรกศาสตร์ การวเิคราะห์เชิงตวัเลข การเช่ือมโยง  และ 
การสร้างสรรคส่ิ์งต่างๆ การเพ่ิมมูลค่า   

Analytical thinking; presumption and assumption; 
hypothesis; convergent and divergent thinking; data finding; 
problem and solution finding; predictions; logical; numberical 
analysis; relating and creating things; value adding 
 
142-135  พบัเพยีบเรียบร้อย   1(1-0-2)                                          
 Paper Craft 
 การฝึกศิลปะประดิษฐด์ว้ยกระดาษ การตดั การพบั 
การสร้างสรรคง์านศิลปะจากกระดาษ   

Paper craft workshop, cutting, folding, creating 
artworks from paper   
     
142-136  ป้ันดนิให้เป็นดำว     1(1-0-2)                                           
 Sculpture     
 การสร้างงานป้ันโดยใชว้สัดุต่างๆ เช่น ดินเหนียว
ธรรมชาติ หรือดินเหนียวญ่ีปุ่น เรียนรู้การใชว้สัดุและเคร่ืองมือ
ต่างๆ ในงานป้ันอยา่งปลอดภยั การช่ืนชมและวจิารณ์งานป้ัน
ผา่นการอ่านและการอภิปราย การพิจารณาพิเคราะห์รูปทรง
เรขาคณิต นามธรรม และรูปทรงของส่ิงมีชีวติ ความรู้พ้ืนฐาน
ดา้นงานป้ันเพ่ือต่อยอดต่อไป  
 Molding sculptures using various materials such as 
natural clay or Japanese clay; Learning how to manipulate 
these materials and use sculpting tools safely; Appreciating 
and Criticizing sculpture works through reading and 
discussion; Examining geometric, abstract and organic forms. 
Fundamentals of sculpture program 
  
142-137 ใครๆ กว็ำดได้   1(1-0-2)                                           
              (Everyone Can Draw) 
 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัการวาด การฝึกทกัษะ 
การวาดเสน้ การวาดขั้นพ้ืนฐาน กางลงแสงเงา การวาด 
รูปร่างมนุษย ์  

 Introduction to basic drawing and practice; 
sketching; basic drawing, light and shadow; human figures
   
142-138 มนต์รักเสียงดนตรี   1(1-0-2)                                           
 (The Sound of Musics) 
 การศึกษาประวติัศาสตร์,ลกัษณะ,องคป์ระกอบ,
ผูป้ระพนัธ,์แนวคิดเชิงดนตรี,และการพฒันาทกัษะการฟัง
ดนตรีตะวนัตกและตะวนัออก  

Exploration of historical periods of both Eastern 
and Western art music; musical styles, musical elements, 
and composers and their works; basic musical concepts; 
develop music perception skills and representative musical 
compositions 

 
142-139 ท่องโลกศิลปะ   1(1-0-2) 
  (Through The World of Art) 
  ศาสตร์แห่งทศันศิลป์ การใชส่ื้อและเทคนิคใน 
การสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะ  
 Art of Visual art, medium and technique in art 
creation 
  

142-225  ปัจจยัที ่5  2(2-0-4) 

               The 5th need 
           ความส าคญัและอิทธิพลของส่ือสงัคมในยคุดิจิทลั 
กลุ่มช่วงอายขุองคนในแต่ละยคุกบัส่ือสงัคมแอปพลิเคชนั
ส่ือสงัคม      ส่ือสงัคมในยคุดิจิทลัเพื่อการศึกษาและเพื่อ
การศึกษาแนวสาระบนัเทิง ประโยชน์และโทษของส่ือสงัคม 
พระราชบญัญติัวา่ดว้ยการกระท าผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์
และความเป็นส่วนตวัของขอ้มูล 
           The importance and influence of social media in 
digital age; age groups of each generation and social media; 
social media applications; social media in digital age for 
education and educational entertainment; advantages and 
disadvantages of social media; computer crime act and 
information privacy 
 
 
 
 



142-234   โลกสวย     1(1-0-2)                                           
                Life is Beautiful 
 การสร้างสุนทรียศาสตร์ในชีวติ บนพ้ืนฐานของ 
ความเขา้ใจในวฒันธรรมท่ีหลากหลาย พลงัของทศันคติบวก 
การเรียนรู้และซึบซบัความสวยงามของชีวติผา่นงานศิลปะ 
ผา่นธรรมชาติ ผา่นงานสุนทรียด์า้นต่างๆ พฒันาการดา้น
อารมณ์และความรู้สึก เรียนรู้เขาเรียนรู้เราผา่นการแสดงออก
ทางศิลปะ การผอ่นคลายความตึงเครียดดว้ยศิลปะแขนงต่างๆ 
การหาแรงบนัดาลใจ การสร้างก าลงัใจ การอยูร่่วมกนัอยา่ง 
สงบสุข  
 Development of life aesthetics based on 
multicultural understanding; power of positive attitude; 
feeling and absorbing the beauty of life through arts, nature 
and other aesthetic creations; getting to know yourself and 
others through expressive art; stress release and relaxation 
through different types of arts; searching for inspiration and 
spirit; peaceful co-existence 
 
142-237  ดไีซน์เนอร์ชุดด ำ     1(1-0-2) 
               The Designers and Their Black Attires 
               ววิฒันาการในการออกแบบ องคป์ระกอบของการ
ออกแบบ กระบวนการการออกแบบ การออกแบบกบัวถีิ
ชีวติประจ าวนั 
  Evolution of design, fundamental of design, design 
process, design in relation to daily basis 
 
200-103  ชีวติยุคใหม่ด้วยใจสีเขียว   2(2-0-4) 
            Modern Life for Green Love  
 สถานการณ์ส่ิงแวดลอ้มโลกในปัจจุบนั
ทรัพยากรธรรมชาติในการด ารงชีวติ มลพิษส่ิงแวดลอ้มใน
ปัจจุบนั สถานการณ์การใชน้ ้ าและผลกระทบจาก
ชีวติประจ าวนั สถานการณ์อากาศเสียและการผลิตขยะมูลฝอย 
วธีิการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและมลพิษ 
 Current situation of world environment, natural 
resources for living; current pollution in community; current 
situation of water usage and impact from daily life;  current 
situation ofair pollution and solid waste; natural resources and 
pollution management 
 

200-107  กำรเช่ือมต่อสรรพส่ิงเพ่ือชีวติยุคดจิติลั  2(2-0-4) 
           Internet of Thing for Digital life 
  แนะน าเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ยคุใหม่, แนะน า
เทคโนโลยกีารส่ือสารยคุใหม่, การใชง้านอินเตอร์เน็ตอยา่ง
ชาญฉลาด, หลกัการของการเช่ือมต่อสรรพส่ิงและการ
ประยกุตใ์ชง้าน แนะน าโปรแกรมประยกุตท่ี์จ าเป็นส าหรับ
การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
 Introduction to modern computer technology; 
introduction to modern communication technology; smart 
internet usage; introduction to Internet of Things; 
introduction to program applications for 21st century skills 
 
315-201  ชีวติแห่งอนำคต   2(2-0-4) 
              Life in the Future     
  การเปล่ียนแปลงสภาพแวดลอ้มโลกในอนาคต 
เทคโนโลยชีีวภาพและนาโนเทคโนโลย ีพลงังานสะอาด 
เทคโนโลยสีารสนเทศกบัการใชชี้วติในอนาคต 
ปัญญาประดิษฐ ์
 Climate change in the future; biotechnology and 
nanotechnology; clean energy; information technology for 
living in the future; artificial intelligence 
 
315-202 กำรคดิกบักำรใช้เหตุผล  2(2-0-4) 
              Thinking and Reasoning 
 นิยามและความส าคญัของการคิดและเหตผุล 
ระบบการคิดของสมอง ประเภทการคิด หลกัเหตุผล การให้
เหตผุล การคิดเชิงวทิยาศาสตร์และนวตักรรม 
 The definitions and importances of thinking and 
reasoning; brain thinking process; types of thinking; 
causality; reasoning; scientific and innovative thinking 
 
322-100 ค ำนวณศิลป์ 2(2-0-4) 
               The Art of Computing    
  คณิตศาสตร์รอบตวั ตวัแบบทางคณิตศาสตร์เพื่อ
การด าเนินชีวติ  อตัราดอกเบ้ียค่ารายปี การรวบรวมและ
จดัการขอ้มูลการวเิคราะห์ขอ้มูลเบ้ืองตน้และการน าเสนอ 
  Mathematics in surrounding; mathematical 
modeling for life; interest rate; annuity; collection and 



management data; introduction to data analysis and 
presentation 
 
322-173    คณิตศำสตร์หลกัมูล  1 3(3-0-6)  

Fundamental  Mathematics I 
คณิตศาสตร์เบ้ืองตน้ก่อนแคลคูลสั ลิมิตและความ

ต่อเน่ือง อนุพนัธ์และการประยกุต ์ปริพนัธ์และการประยกุต ์ 
Precalculus; limits and continuity; derivatives and 

applications; integrals and applications  
 

324-105  เคมหีลกัมูล 3(3-0-6) 
Fundamental Chemistry 

             รายวชิาบงัคบัก่อน : -  
 บทน า  ปริมาณสมัพนัธ์  โครงสร้างอะตอมและ
ตารางธาตุ   พนัธะเคมี   สารละลาย   อุณหพลศาสตร์ 
จลนพลศาสตร์เคมี  สมดุลเคมี  กรด-เบส  เคมีไฟฟ้า  เคมี
นิวเคลียร์ 
 Introduction; stoichiometry; atomic structure and 
periodic table; chemical bonding; solutions; thermodynamics; 
chemical kinetics; chemical equilibria; acid-base; 
electrochemistry; nuclear chemistry 
 
324-243  เคมวีเิครำะห์พื้นฐำน 3(3-0-6)  

Basic Analytical Chemistry  
รายวชิาบงัคบัก่อน : 324-102 หรือ 324-103  
แนะน าเคร่ืองมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั

เคมีวิเคราะห์ สมดุลเคมีของปฏิกิริยากรด-เบส การตกตะกอน 
การเกิดสารเชิงซ้อนและปฏิกิริยารีดอกซ์ในสารละลายท่ีมีน ้ า
เป็นตัวท าละลาย การไทเทรต และการน าไปประยุกต์ใช ้
กระบวนการแยกสารในทางเคมีวิเคราะห์ หลกัการพ้ืนฐานใน
การวเิคราะห์ โดยใชเ้คร่ืองมือและการน าไปประยกุตใ์ช ้

 Introduction to instruments and apparatus in 
analytical chemistry; acid-base equilibria; precipitation; 
complex-formation and redox reactions in aqueous solution; 
titrations and their application; separation methods in 
analytical chemistry; basic principles for instrumental 
methods of quantitative analysis and applications 
 
 

325-105    ปฏบิัตกิำรเคมหีลกัมูล 1(0-3-0)  
   General Chemistry Laboratory 

 รายวชิาบงัคบัก่อน : -  
 ความไม่แน่นอนในการชั่งและตวง  การหาค่า
ความเป็นกรด-เบสของสารละลายและการหาปริมาณด้วย
การไทเทรต  เทอร์โมเคมี  สมบติัคอลลิเกทีฟของสารละลาย  
อตัราการเกิดปฏิกิริยาเคมี  การวิเคราะห์แอนไอออนและ
แคตไอออนหมู่หน่ึงแบบก่ึงจุลภาค   
 Uncertainty of measurement; pH  measurements  
and quantitative analysis by titration; themochemistry; 
colligative properties of solutions; rate of reactions; semimicro-
qualitative analysis of anions and group I cations 
 
325-243  ปฏิบัตกิำรเคมวีเิครำะห์พื้นฐำน 1(0-3-0) 

Basic Analytical Chemistry Laboratory  
รายวชิาบงัคบัก่อน : 324-243 หรือ 324-247 หรือ
เรียนควบคู่กนั  
ปฏิบัติการเก่ียวกับเทคนิคการวดัปริมาตรและ

มวล เทคนิคในการแยกสาร วิธีการใชเ้คร่ืองมือต่าง ๆ เพ่ือ
การวเิคราะห์เชิงปริมาณ 

A laboratory course dealing with techniques of 
volume and mass measurement; separation techniques; 
instrumental methods for quantitative analysis 

 
326-202    จุลชีววทิยำทัว่ไป 3(3-0-6)  

General Microbiology  
ประวติัของจุลชีววทิยา รูปร่างลกัษณะทัว่ไปของ

จุลินทรียท์ั้งท่ีเป็นโปรคาริโอติคเซลล ์และ  ยคูาริโอติกเซลล ์
การเจริญพันธ์ุและการเติบโตของจุลินทรีย์ การจ าแนก
จุลินทรียอ์อกเป็นหมวดหมู่   เมแทบอลิซึม พนัธุศาสตร์  
ไวรัส  วิธีทางจุลชีววิทยา การควบคุมจุลินทรีย์ ยาปฏิชีวนะ
และการด้ือยาจุลชีววิทยาส่ิงแวดลอ้ม จุลชีววิทยาทางอาหาร 
จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม ภูมิคุม้กันของร่างกายต่อเช้ือ
โรค โรคท่ีเกิดจากเช้ือแบคทีเรีย 

History of microbiology, prokaryotic  
microorganism, eukaryotic microorganism, morphology 
of prokaryote and eukaryote, cultivation, reproduction  
and growth of bacteria,  classification of bacteria,  
microbial  metabolism, microbial genetics, virus, methods 



in microbiology,  control of microorganisms, antibiotics  
and drug resistance, environmental microbiology,  food  
microbiology, industrial microbiology; immunology, 
 immunity and infection, bacteria and diseases 
 
327-202   ปฏิบัตกิำรจุลชีววทิยำทัว่ไป 1(0-3-0)  

 General Microbiology Laboratory 

การใชก้ลอ้งจุลทรรศน์และการยอ้มสีจุลินทรีย ์เทคนิค
ต่างๆท่ีจ าเป็นทางจุลชีววิทยา  โครงสร้างและสัณฐานวิทยาของ
จุลินทรียแ์ต่ละชนิด เมแทบอลิซึม การเติบโตของจุลินทรีย ์การ
ควบคุมจุลินทรียโ์ดยวธีิทางเคมีและกายภาพการแยกและบ่งช้ีชนิด
ของแบคทีเรีย และการตรวจหาจุลินทรียใ์นดิน น ้ า นม และ อาหาร 
การหมักไวน์  วิทยาภูมิคุ ้มกันการทดสอบปฏิกิริยาระหว่าง
แอนติเจนและแอนติบอดี  

Microscopy and staining; microbiological 
techniques; microbial structure and morphology; microbial 
metabolism; microbial growth; microbial control, chemical 
and physical methods; isolation and identification of bacteria; 
determination of microorganisms in soil, water, milk and 
food; fermentation of wine; immunology, antigen-antibody 
reaction 

 
328-302    ชีวเคมพืี้นฐำน 3(3-0-6)  

Basic Biochemistry 
รายวชิาบงัคบัก่อน : - 324-232 และ 324-233  หรือ

เทียบเท่า 

โครงสร้างและหนา้ท่ีทางชีวภาพของโมเลกลุ หลกัการ
เบ้ืองตน้ของไบโอเอนเนอร์เจติกส์ ปฏิกิริยาท่ีเก่ียวขอ้งกบัเอนไซม ์
กระบวนการเมแทบอลิซึมท่ีสาคญัในสตัว ์พืช และจุลชีพ รวมทั้ง
การสงัเคราะห์แสง ความสาคญัของวติามิน เกลือแร่ และฮอร์โมน 

Study of biochemical molecules, their structures 
and functions. The basic concepts of bioenergetics and 
enzymatic reactions. The main pathways of intermediary 
metabolism in animals, plants and microorganisms. Some 
time will be devoted to topics in photosynthesis, nutrition and 
hormones. 

 

328-331  ปฏิบัตกิำรชีวเคม ี1 1(0-3-0)       
Biochemistry Laboratory I 

รายวชิาบงัคบัก่อน : - 328-301 หรือ 328-302 
หรือเรียนควบคู่กนั 

 การแยกและศึกษาลักษณะของสารประกอบ
ชีวภาพ การเร่งปฏิกิริยาของเอนไซม์ และการควบคุมการ
สร้างและการท างานของเอนไซม ์

 Practical work on the isolation and 
characterization of biological compounds; enzymatic 
catalysis, control of the synthesis and action of enzymes 

330-101  หลกัชีววทิยำ 1                 3(3-0-6) 
              Principles of Biology I   
           ชีววทิยาของส่ิงมีชีวติในภาพรวม องคป์ระกอบ
ทางเคมีของส่ิงมีชีวิต  การหายใจระดับเซลล์และการ
สังเคราะห์ดว้ยแสง  โครงสร้างและหน้าท่ีของเซลล์  การ
แบ่งเซลล ์การถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธุกรรม  วิวฒันาการ  
นิเวศวทิยา  พฤติกรรมของสตัว ์
 A study of general concepts of biology; 
chemical basis of life; cellular respiration and 
photosynthesis; structures and functions of cells; cell 
reproduction; pattern of inheritance; evolution; ecology; 
animal behavior 
 
330-102  หลกัชีววทิยำ 2            3(3-0-6) 
               Principles of Biology II                                  
             รายวิชาบงัคบัก่อน: 330-101  หรือโดยความ
เห็นชอบของหลกัสูตร 
 ก าเนิดและความหลากหลายของส่ิงมีชีวิต  
โครงสร้างและหน้าท่ีของเน้ือเยื่อ  การเจริญของสัตว ์
โครงสร้างและการท างานของระบบอวยัวะต่างๆ ของสัตว ์
ได้แก่ ระบบย่อยอาหาร การแลกเปล่ียนแก๊ส ไหลเวียน
โลหิต ภูมิคุม้กัน ดุลยภาพภายใน การสืบพนัธ์ุ ฮอร์โมน 
เคมีโคออร์ดิเนต ระบบประสาท ระบบรับความรู้สึกและ
การตอบสนอง 
          Origin and diversity of life; plant forms and 
functions; animal development; animal structures and 
functions such as nutrition, gas exchange, circulation, 
immune system, controlling of the internal environment, 



reproductive system, hormones and chemical coordination, 
nervous system, sense organs and effectors 
 
330-231   สัตว์ไม่มกีระดูกสันหลงั             4(3-3-6) 
              Invertebrate Zoology  
            รายวชิาบงัคบัก่อน : 330-102   
          โครงสร้างและหน้าท่ีของอวัยวะระบบต่างๆ  
ชีวประวัติ   การจ าแนกหมวดห มู่   การแพร่กระจาย  
ความส าคญัดา้นนิเวศ เศรษฐกิจ และการแพทยข์องสัตวไ์ม่มี
กระดูกสันหลงั  ตลอดจนวฏัจักรชีวิตของตวัแทนของกลุ่ม
สัตวไ์ม่มีกระดูกสันหลงั  การจ าแนกหมวดหมู่ของสัตวไ์ม่มี
กระดูกสนัหลงั และศึกษานอกสถานท่ี 
          Structures; functions; natural history; 
classifications; distributions; economic and medical 
importance; life cycles of the invertebrate representatives; 
conspicuous and important structures of invertebrate phyla, 
patterns and functions of structures, locomotion, feeding, 
respiration, excretion and reproduction;  classification and 
field trips 
 
330-360  พนัธุศำสตร์ 3(3-0-6)  

Genetics 
รายวชิาบงัคบัก่อน : 330-101  

 ความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกบัพนัธุกรรมในส่ิงมีชีวิตตั้งแต่
ร ะ ดับ โ ม เ ล กุ ล ร ะ ดั บ ตั ว ตน จน ถึ ง ร ะ ดับ ป ร ะ ช า ก ร   
การน าความรู้พนัธุศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในส่ิงมีชีวิต ปัญหา
เก่ียวกับพันธุกรรมในมนุษย์กระบวนการวิว ัฒนาการใน
ส่ิงมีชีวติและการปรับปรุงพนัธ์ุพืชและสตัว ์

 Fundamentals of genetics at molecular, organismal 
and population levels; applications to growth, development, 
evolution of plants; animals and human problems are 
discussed 
 
331-101  ปฏิบัตกิำรหลกัชีววทิยำ 1 1(0-3-0) 
    Principles of Biology Laboratory I 

รายวชิาบงัคบัก่อน : 330-101 หรือเรียนควบคู่กนั 
ปฏิบัติการเก่ียวกับกล้องจุลทรรศน์  พลงังานกับ

ชีวติโครงสร้างและชีววทิยาของเซลล ์ธรรมชาติและหนา้ท่ีของ

จีน การแบ่งเซลล์ การถ่ายทอดพนัธุกรรมระบบนิเวศของ
แหล่งน ้ าจืดและพฤติกรรมของสตัว ์

A practical course on use and maintenance of 
microscopes; energy and life; structures and biological 
aspect of cells; cell division and genetics; freshwater 
ecology; animal behavior 

 
331-102  ปฏิบัตกิำรหลกัชีววทิยำ 2       1(0-3-0) 

Principles of Biology Laboratory II 
 รายวชิาบงัคบัก่อน : 330-102 หรือเรียนควบคู่กนั 
ปฏิบติัการเก่ียวกบัความหลากหลายของส่ิงมีชีวติ 

มอเนอราโปรติสตา เห็ดรา และอาณาจกัรพืช  เน้ือเยื่อ การ
ล าเลียงและฮอร์โมนพืช อาณาจักรสัตวก์ารเจริญของสัตว ์
และกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของระบบอวยัวะของ
ร่างกายบางระบบ  

A practical course comprising biodiversity, 
monera, Protista, fungi, plant kingdom; plant tissues; plant 
transportation and hormones; animal kingdom; animal 
development; some anatomy and physiology of organ 
systems in animals 

 
331-360  ปฏิบัตกิำรพนัธุศำสตร์                    1(0-3-0) 
                Genetics Laboratory 

รายวชิาบงัคบัก่อน: 330-360 หรือเรียนควบคู่กนั 
การทดลองเก่ียวกบัการถ่ายทอดลกัษณะในส่ิงมีชีวิต

โดยใชแ้บคทีเรีย รา แมลง และพืช และการใชค้วามรู้ทางสถิติ
ในการวเิคราะห์และประเมินผลการทดลองทางพนัธุศาสตร์ 

A practical study of inheritances; principally 
with bacteria, fungi, insects and plants;  statistical 
inheritance is included for evaluating the genetic 
experiments 
 
332-107  ฟิสิกส์กำรเกษตร    3(3-0-3)   

Agricultural Physics  
รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน : - 
Prerequisite : - 
ปริมาณทางฟิสิกส์และหน่วย เวกเตอร์ แรงและ 

การเคล่ือนท่ี การอนุรักษ์พลังงานและโมเมนตัม ระบบ
อนุภาค การเคล่ือนท่ีของวตัถุแข็งเกร็ง  การเคล่ือนท่ีแบบ



แบบมีคาบ กลศาสตร์ของไหล ความร้อนและอุณหพลศาสตร์ 
ไฟฟ้าสถิตแม่เหลก็สถิต สนามแม่เหล็กไฟฟ้าท่ีเปล่ียนตามเวลา
กระแสไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ การเคล่ือนท่ีแบบต่าง ๆ ของ
คล่ืน คล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า โครงสร้างอะตอม นิวเคลียสและ
อนุภาคมูลฐาน 

Physical quantities and units; vectors; forces and 
motions; conservation of energy and momentum; system of 
particles; motion of rigid bodies; oscillatory motion; fluid 
mechanics; heat and thermodynamics; electrostatics and 
magnetostatics; time-varying electromagnetic field; electric 
currents and electronics; wave motions; electromagnetic 
waves; atomic structure; nucleus and particle physics 
 
332-117  ปฏิบัตกิำรฟิสิกส์กำรเกษตร  1(0-3-0) 

Agricultural Physics Lab 
รายวิชาท่ีตอ้งเรียนพร้อมกัน : 332-107 ฟิสิกส์

การเกษตร  
การวัดและความผิดพลาด การใช้อุปกรณ์และ 

มาตรวดัไฟฟ้า  กราฟและสมการ  สมบติัยืดหยุ่นของสาร 
โมเมนต์ความเฉ่ือย  การเหน่ียวน าแม่เหล็กไฟฟ้า  การใช้
ออสซิลโลสโคป เสียงและการไดย้ิน  ความหนืดของของเหลว  
เคร่ืองนบัรังสี 

Measurement and uncertainty; electronics devices 
and multi-meters; graph and equation; elastic properties of 
materials; moment of inertia; electromagnetic induction; 
oscilloscope; sound and hearing;  viscosity of liquid; radiation 
counter 

 
340-162 สุนทรียศำสตร์กำรถ่ำยภำพ 1(1-0-2)                                           
             The Aesthetic in Photography 
 แสง สี และเงา; การจดัองคป์ระกอบภาพ; สุนทรียะ
ในการถ่ายภาพธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม; สุนทรียะในการ
ถ่ายภาพพฤติกรรมมนุษย;์ สุนทรียะในการถ่ายภาพเพ่ือศิลปะ 
และ สุนทรียะในการถ่ายภาพเพ่ือการส่ือสาร  
 Light and shadow; Image composition; aesthetics in 
natural and environmental photography; aesthetics in human 
behavioral Imaging; aesthetics in photography for the arts; 
aesthetics in photography for communication 
 

345-104  รู้ทนัเทคโนโลยดีจิทิลั  2(2-0-4) 
             Digital Technology Literacy  
  การเรียนรู้และใชป้ระโยชนจ์ากเทคโนโลยใีน
ปัจจุบนัและแนวโนม้ในอนาคตอยา่งเขา้ใจและปลอดภยั 
ฝึกฝนการใชง้านโปรแกรมประยกุตท่ี์จ าเป็นต่อการท างาน 
การฝึกใชง้านแอปพลิเคชนัในคลาวดค์อมพิวติ้ง เพ่ือการ
ปฏิบติังานอยา่งมีประสิทธิภาพ  
  Learn and utilize current technology and future 
trends in a secure and understandable way; practice the 
applications needed to work; uses of cloud computing 
applications for work effectively 
 
347-201    สถิตพืิ้นฐำน   3(2-2-5) 
   Basic Statistics 
 รายวชิาบงัคบัก่อน: - 

ขอบข่ายของสถิติ การจ าแนกข้อมูล กราฟ
เชิงเดียว การสรุปขอ้มูลในเชิงตวัเลขและกราฟ ความน่าจะ
เป็น ตวัแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็น การแจกแจง
ปรกติ การแจกแจงของค่าเฉล่ียตวัอยา่ง การประมาณค่าและ
ทดสอบสมมติฐานของค่ า เฉ ล่ีย  การวิ เคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว การประมาณค่าและทดสอบสมมติฐาน
ส าหรับขอ้มูลจ าแนกประเภท การทดสอบความเป็นอิสระ
ของตวัแปรจ าแนกประเภท 2 ตวั การวิเคราะห์การถดถอย
และสหสมัพนัธ์เชิงเดียว การใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 

Scope of statistics; data classification; simple 
graphs; numerical summaries and graphs; probability; 
random variable and probability distributions; normal 
distribution; distribution of sample means; estimation and 
hypothesis testing for means; one-way analysis of variance; 
estimation and hypothesis testing for categorical data; chi-
square test for independent; simple linear regression and 
correlation analysis; statistical software 

 
388-100  สุขภำวะเพ่ือเพ่ือนมนุษย์  1(1-0-2) 
            Health for All 
  หลกัการและขั้นตอนการช่วยชีวิตขั้นพ้ืนฐาน 
ปฏิบติัการช่วยชีวติขั้นพ้ืนฐานในสถานการณ์จ าลอง  ปัญหา
สุขภาพจิตท่ีพบบ่อย สญัญาณเตือน การประเมินและการ
ดูแลเบ้ืองตน้ของอาการทางจิต การดูแลสุขภาพตามวยั 



แนวคิดพ้ืนฐานเก่ียวกบัสุขภาพและการสร้างเสริมสุขภาพ การ
ปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ 
  Principle and steps of basic life support, practice of 
basic life support in simulated situation; common mental 
health problems,  warning signs, initial assessment and care; 
concepts of health and health promotion; first aid 
 
472-113  ดำบสองคม  2(2-0-4) 
            Black and White 
 ตระหนกัและรู้เท่าทนัส่ือสงัคมในยคุดิจิตอล เรียนรู้
ในการใชป้ระโยชนจ์ากส่ือดิจิติลเพื่อสร้างสรรคส์งัคม และ
รู้ทนัภยัอนัตรายจากการใชส่ื้อดิจิตอล 

Understand and know social media in digital age; 
creating benefit for society by using social media; understand 
the disadvantage from using social media 
 
472-114   กบนอกกะลำ 2(2-0-4) 
                 Creative Thinking 
   ความคิดคร่อมกรอบและการกระจายความคิด; 
พฒันาความคิดสร้างสรรคผ์า่นการระดมสมอง; แผนผงั
ความคิด; การปรับมุมมองใหม่ และ การเล่นบทบาทสมมุติ 
   Thinking out of the box and generate ideas; 
developing creativity thinking through brainstorming; mind 
mapping; reframing and role playing  
 
472-115  ฉันต้องรอด   2(2-0-4) 
             Survival 101 
 เขา้ใจและเรียนรู้การเอาตวัรอด การแกไ้ขปัญหา
เฉพาะหนา้ การเอาตวัรอดในสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีแตกต่างกนั 
เช่น ภยัธรรมชาติ แผน่ดินไหว น ้าท่วม และ เหตุการณ์ 
สึนามิ การเรียนรู้ในการป้องกนัตนเองจากภยัใกลต้วั และน าเอา
ความรู้ท่ีไดไ้ปปรับใชใ้นชีวติประจ าวนั  
  Understand and learn how to survival; how to 
handle the situation; survive in different situations such as 
natural disasters; earthquake; flooding and tsunami disaster; 
learn self-defensive to protect from crime; and apply the 
knowledge in daily life 
 
 

472-116 ถักทอเส้นใย เข้ำใจท้องถิ่น  1(1-0-2)                                           
              Local Arts and Fabric 
 เรียนรู้ เห็นคุณค่า ซาบซ้ึงในงานศิลปะของทอ้งถ่ิน 
เห็นประโยชนข์องศิลปะ สะทอ้นความเป็นอยูภ่ายในทอ้งถ่ิน
ผา่นกิจกรรม เช่น การลงพ้ืนท่ีในทอ้งถ่ินเพ่ือแลกเปล่ียน
พดูคุยและเรียนรู้กบัครูชุมชน 
  Learning, knowing value and appreciate the local 
arts; knowing the arts of reflecting life of local people 
through visiting and exchanging knowledge with the 
community leaders  
 
472-117 สุขภำพด ีชีวมีสุีข 1(1-0-2)                                           
              Keeping Fit: Enjoy Healthy and Happy Life 
  การมีสุขภาพดีและชีวติมีความสุข การใชปั้จจยั
เบ้ืองตน้ของการออกก าลงักายและคงไวซ่ึ้งความมีสุขภาพดี 
ความส าคญัในการเสริมสร้างสุขภาพทั้งทางร่างกาย จิตใจ 
และอารมณ์ความรู้สึก ความส าคญัของการกีฬาการออก
ก าลงักายสามารถพฒันาความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคล 
ความส าคญัของการมีความสุข และ นิสยัการกินดีอยูดี่  
  Living healthy and happy life; applying basic 
techniques regarding fitness and keeping healthy; the 
importance of physical, mental and emotional wellbeing; 
sports and fitness improve relationships among individuals; 
a necessity to overall happiness and healthy eating habits 
 
472-118  เงนิในกระเป๋ำ   2(2-0-4) 
 Pocket Money 
 ความส าคญัของการออมเงิน การตั้งเป้าหมาย 
การออม วางแผนการใชจ่้ายและการออมอยา่งมี
ประสิทธิภาพ การค านวณเงินออมเพื่อกรณีฉุกเฉิน 
  The importance of money saving; saving target;  
saving and spending plan to achieve target effectively; 
 calculation of saving for emergency case  
 
510-312 สถิตสิ ำหรับกำรวจิยัทำงเกษตร 3(3-0-6) 
 Statistics for Agricultural Research 

สถิติส าหรับการวจิยัทางเกษตรไดแ้ก่ สหสมัพนัธ์  
การถดถอยอยา่งง่าย   และการถดถอยพหุคูณ ไค-สแควร์  
แผนการทดลองและเทคนิคการใช ้การเก็บรวบรวม   และ 



การวเิคราะห์ขอ้มูล การแปลผลการทดลอง การค านวณ 
เก่ียวกบัเมทริกซ์ 

Statistical methods for agricultural research such 
as correlation, simple and multiple linear regression; chi-
square and various types of experimental designs;    
data collection, analysis and interpretation; matrix algebra 
 
520-454  พำณิชย์อเิลก็ทรอนิกส์ในงำนธุรกจิ 3(3-0-6)  
  กำรเกษตร   

 Electronic Commerce in Agricultural  
  Business 
  รายวชิาบงัคบัก่อน : อยูใ่นดุลยพินิจของภาควชิาฯ 

   ความหมาย หลกัการ และความส าคญัของพาณิชย์
อิเลก็ทรอนิกส์ในงานธุรกิจการเกษตร การออกแบบและพฒันา
โปรแกรมระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  จริยธรรม ความ
ปลอดภยัและกฎหมายในงานพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ กรณีศึกษา
เวบ็ไซตท่ี์ท าธุรกิจพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ทางธุรกิจเกษตร  

Definition, principle and importance of electronic 
commerce in agricultural business; design and development of 
electronic commerce program; ethics, security and  law of 
electronic commerce; case study of electronic commerce 
website in agricultural business 
 
530-190    ปลำสวยงำมและกำรจดัตู้ปลำ  3(3-0-6) 

  Ornamental Fishes and Aquarium 
  รายวชิาบงัคบัก่อน :  - 

 ชนิดพนัธ์ุสตัวน์ ้ าสวยงามและพนัธ์ุไมน้ ้ าท่ีนิยมเล้ียง
และมีความส าคญัทางเศรษฐกิจ  การเล้ียง  การจดัการ  และการ
ดูแลปลาสวยงามเบ้ืองตน้     การจดัและตกแตง่ 
ตูป้ลาเพ่ือการสนัทนาการ และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัปลา
สวยงาม 
 Varieties of economically important ornamental 
fishes and aquatic plants; basic techniques for rearing; 
management; and  maintenance of ornamental fishes; fish tank 
set up and decoration for recreation; legislative issues relevant 
to ornamental fishes 
 
 
 

530-192     ปลำเพ่ือสุขภำพ 3(1-6-2) 
   Fish for Health 

    รายวชิาบงัคบัก่อน : - 
  ประเภท คุณสมบติั รูปแบบ องคป์ระกอบ  

การแปรรูปผลิตภณัฑ ์การเก็บรักษา 
   Categories, properties, types, components, 

processing, storage 
 

530-200 นิเวศวทิยำขั้นพื้นฐำน 2(2-0-4) 
 Basic Ecology 
 รายวชิาบงัคบัก่อน : - 
   แนวคิดและขอบเขตของนิเวศวิทยา ความหมาย
ของค าท่ีเก่ียวข้องกับนิเวศวิทยา ระบบนิเวศ ชุมชนของ
ส่ิงมีชีวิต ประชากรและความสัมพนัธ์ของประชากร การ
พฒันาของระบบนิเวศ  การใชห้ลกัการทางนิเวศวิทยาเพื่อ
การจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
  Concepts and scope of ecology; definitions of 
ecology-related terms; ecosystems; communities; 
populations and relationships among populations; 
development of ecosystems; utilization of ecological 
principles in the management of natural resources and the 
environment  
 
530-210     ชีววทิยำของปลำ 3(2-3-4) 
 Biology of Fish  
 รายวชิาบงัคบัก่อน : 330-102; 331-102 
 วิวฒันาการ ลกัษณะทางกายวิภาค  และหน้าท่ี
ของอวยัวะ การแพร่กระจายของปลา หลกัการ วิธีการ และ
การจัดจ าแนกพรรณปลาท่ีพบในน่านน ้ าไทยบางกลุ่มท่ี
ส าคญั 
 Fish evolution; anatomy and function of organs; 
distribution; principle; methods and taxonomy of some 
groups of fishes found in Thai waters  
 
530-220 ชลธีวทิยำ 3(2-3-4) 
 Limnology 
  รายวชิาบงัคบัก่อน : 324-103; 330-102 
 ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อส่ิงมีชีวิตในแหล่งน ้ าใน
แผ่นดิน กระบวนการทางชีววิทยา เคมี กายภาพ และ



ธรณีวิทยา วิธีการวดั และการวิเคราะห์คุณสมบติัทางกายภาพ 
ทางเคมี และทางชีวภาพของแหล่งน ้ าในแผน่ดิน 
 Factors influencing lives in inland waters; 
processes: biological, chemical, physical, and geological; 
measurement and analysis of physical, chemical and 
biological properties in inland waters 
 
530-230    หลกักำรเพำะเลีย้งสัตว์น ำ้  2(2-0-4) 
 Principles of Aquaculture 
 รายวชิาบงัคบัก่อน : - 
 นิ ย า ม และค ว ามส า คัญข อ ง ก า ร เ พ า ะ เ ล้ี ย ง 
สัตวน์ ้ า   ระบบการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ า   นิเวศวิทยาของบ่อปลา 
การส ร้ า ง บ่อ เ ล้ี ย งสัตว์น ้ า  การ เ ลือกชนิดสัตว์น ้ าและ 
การ จัด ก า ร ท่ี ส า คัญ ในการ เพ าะ เ ล้ี ย งสั ต ว์น ้ า  ไ ด้แ ก่  
การจัดการน ้ า ลูกพนัธ์ุสัตวน์ ้ า อาหารสัตวน์ ้ า โรคและพยาธิ
สตัวน์ ้ า 

Definition and importance of aquaculture; 
aquaculture systems; ecology of fish pond; fish pond 
construction; selection of aquatic animals for culture; 
important management in aquaculture such as water quality, 
seed, feed, diseases and parasites 
 
530-231    ปฏิบัตกิำรหลกักำรเพำะเลีย้งสัตว์น ำ้  1(0-3-0) 
              Principles of Aquaculture Laboratory   

รายวชิาบงัคบัก่อน : - 
รายวชิาบงัคบัเรียนควบกนั 530-230 
การส ารวจท าแผนท่ีและวดัระดบัพ้ืนท่ีเพ่ือการสร้าง

บ่อปลา การเตรียมบ่อดิน และการเตรียมน ้ า โดยใชส้ารเบ่ือปลา 
วสัดุปูน และปุ๋ย การปล่อยลูกปลาลงเล้ียง การท าอาหารปลา
และการใหอ้าหารปลา การตรวจวดัความเจริญเติบโตและการ
ตรวจวดัคุณภาพน ้ า การเพาะเล้ียงสตัวน์ ้ าเศรษฐกิจต่าง ๆ 

Surveying, mapping and leveling measurement 
of the site for constructing a fish pond; fish pond and water 
preparation by using piscicide, lime and fertilizer; stocking of 
fish seed; fish feed preparation and feeding scheme; monitoring 
of fish growth and water quality; culture of various economic 
aquatic animals 
 

530-291   กำรฝึกงำนทำงวำริชศำสตร์ 1   80 ช่ัวโมง    

Aquatic Science Practice I            หรือ  2 สัปดำห์ 
 รายวชิาบงัคบัก่อน : - 
 การฝึกงานพ้ืนฐานทางวาริชศาสตร์สาขาต่าง ๆ 
เช่น การปฏิบติังานทางสมุทรศาสตร์ การใชเ้คร่ืองมือประมง  
การเพาะเล้ียงสัตว์น ้ า นิเวศทางทะเลและส่ิงแวดล้อมท่ีมี
ความสมัพนัธ์กบัส่ิงมีชีวติในน ้ า 
 Basic field practice in various disciplines; e.g., 
oceanography; fishing gears; aquaculture; marine ecology; 
and environment relevant to aquatic lives 
 
530-292  เทคนิคช่ำงทำงวำริชศำสตร์ 3(1-6-2) 
 Technical Works for Aquatic Science 
 รายวชิาบงัคบัก่อน : - 
 อุปกรณ์และเคร่ืองมือทางวาริชศาสตร์ การใช ้ 
การซ่อมบ ารุง และการเก็บรักษา 

 Materials and tools for aquatic science; use, 
maintenance and storage 
 
530-293  สำหร่ำยเพ่ือชีวติ 3(3-0-6) 

 Algae for Life 
 รายวชิาบงัคบัก่อน : - 

 ชนิด และคุณสมบติัของสาหร่ายท่ีน ามาใช้
ประโยชน์ ชนิด และคุณสมบติัของผลิตภณัฑจ์ากสาหร่าย  
การใชป้ระโยชน์ ขอ้จ ากดัในการใชป้ระโยชนจ์ากสาหร่าย 

 Species and properties of utilized algae; 
categories and qualifications of agal products, uses and 
limitation in algal uses 

 
530-301  นิเวศวทิยำของปลำ 3(3-0-6) 
 Ecology of Fishes 
 รายวชิาบงัคบัก่อน : 530-200; 530-210 
 ปัจจัยแวดลอ้มท่ีมีอิทธิพลต่อการด ารงชีวิตของ
ปลา การตอบสนองและการปรับตวัในด้านต่างๆ เช่น การ
กินอาหาร การเคล่ือนไหว การใช้พลังงาน และการแพร่
ขยายพนัธ์ุ     การประยกุตใ์ชค้วามรู้ทางนิเวศวิทยาของปลา
เพื่อการจดัการทรัพยากรประมง 
 Environmental factors influencing fish lives; 
response and adaptation, e.g. feeding, movement, energy 



use, propagation; application of knowledge in fish ecology for 
fishery management 
 
530-302 ทรัพยำกรธรรมชำตแิละส่ิงแวดล้อม  3(3-0-6) 
  ทัว่ไป  
 General Natural Resources and Environment 
 รายวชิาบงัคบัก่อน : - 
 ความหมายของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
องค์ประกอบของระบบนิเวศ ความส าคัญของทรัพยากร 
ธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อมท่ีมีต่อการพัฒนาสังคม และ
เศรษฐกิจ  ผลกระทบและปัญหาท่ีเกิดข้ึน  การก าหนดนโยบาย 
และแนวทางการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มใน
เชิงบูรณาการ 
 Definition of natural resources and environment; 
ecosystem components; significance of natural resources and 
environment on socio-economic development; impacts and 
problems; policy formulation; and guideline for integrated 
management of natural resources and environment 
 
530-303  กำรส ำรวจทรัพยำกรทำงทะเลและ 3(2-3-4) 
  ชำยฝ่ัง  
 Marine and Coastal Resources Survey  
 รายวชิาบงัคบัก่อน : - 
 การประยุกต์ความรู้ด้านทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝ่ัง สมุทรศาสตร์ ผนวกกบัการใชเ้คร่ืองมือและอุปกรณ์มา
ใช้วางแผนการส ารวจศึกษาทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง 
ปฏิบติัการภาคสนาม วเิคราะห์ขอ้มูล ตลอดจนการแปลงขอ้มูล
เขา้สู่ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และการประมวลผล 
 Application of marine and coastal resources 
knowledge, oceanography and instruments for coastal and 
marine resources survey planning, field work, data analysis 
and data transformation for Geographic Information System 
(GIS) and data processing 
 
 
 
 
 
 

530-304    แพลงก์ตอนวทิยำ 3(2-3-4) 
 Planktonology 
 รายวชิาบงัคบัก่อน : 330-102 
 ชีววิทยาของแพลงก์ตอน การเก็บตวัอย่างและ
การจ าแนกชนิด หลกัการและวิธีการเพาะเล้ียงแพลงก์ตอน
เพ่ือใชเ้ล้ียงสตัวน์ ้ า  
 Plankton biology; sampling and species 
identification; principles and methods of plankton culture 
for aquaculture 
 
530-305     ทะเลสำบสงขลำ 3(3-0-6) 
 Songkhla Lake 
 รายวชิาบงัคบัก่อน : - 
 ประวัติความเ ป็นมาของทะเลสาบสงขลา 
วิวฒันาการทางธรณีสัณฐานวิทยา การจ าแนกระบบนิเวศ
ทะเลสาบสงขลา ความหลากหลายทางชีวภาพและ
องค์ประกอบท่ีไม่มีชีวิต ผลของการเปล่ียนแปลงสภาพ
ส่ิงแวดลอ้มต่อนิเวศวทิยาของทะเลสาบสงขลา กิจกรรมของ
มนุษยเ์พ่ือการใชป้ระโยชน์ทะเลสาบสงขลาอยา่งย ัง่ยนื 
 Geomorphological evolution and history of 
Songkhla Lake; classification of Songkhla Lake ecosystem; 
biodiversity and abiotic factors; effects of changing 
environmental conditions on the ecosystem; human 
activities and the sustainable use of Songkhla Lake 
 
530-306    นิเวศวทิยำชำยฝ่ัง 3(2-3-4) 
 Coastal Ecology  
               รายวชิาบงัคบัก่อน : 530-320 หรืออยูใ่นดุลยพินิจ
ของอาจารยผ์ูส้อน 
 สภาวะแวดลอ้มทางชีวภาพ เคมี และฟิสิกส์ของ
ชายฝ่ังทะเลท่ีมีอิทธิพลต่อการแพร่กระจายของพืชและสัตว์
ในระบบนิเวศป่าชายเลน หญา้ทะเล ปะการัง และชายหาด
อ่ืนๆ ผลกระทบจากการใชป้ระโยชน์ชายฝ่ัง 
 Biological, chemical, and physical factors in 
coastal environment which influence on the distribution of 
plants and animals in mangrove, seagrass, coral reef  and 
beach ecosystems; impacts of coastal utilization 
 
 



530-307    นิเวศวทิยำจุลนิทรีย์ในแหล่งน ำ้ 3(2-3-4) 
   Aquatic Microbial Ecology  

  รายวชิาบงัคบัก่อน : 326-202, 327-202 
    ชนิด ความหลากหลาย การแพร่กระจาย และ

นิเวศวิทยาของจุ ลินทรีย์ในแหล่งน ้ า  อิทธิพลของปัจจัย
ส่ิงแวดลอ้มต่างๆ ต่อจุลินทรียใ์นแหล่งน ้ า ความสัมพนัธ์ของ
จุลินทรียใ์นแหล่งน ้ ากบัส่ิงมีชีวิตอ่ืนและส่ิงแวดลอ้ม บทบาท
หนา้ท่ีในสายใยอาหาร และวฏัจกัรธาตุต่างๆ ในแหล่งน ้ า 

 Species; diversity; distribution and ecology of 
aquatic microorganisms; influence of environmental factors 
on aquatic microorganisms; relationship of aquatic 
microorganisms to other organisms and environments; roles in 
aquatic food web and element cycles 
 
530-308  พรรณไม้น ำ้ 3(2-3-4) 
 Aquatic Plants 
 รายวชิาบงัคบัก่อน : 330-102 
 ชีววทิยา ชนิด แหล่งก าเนิดและการแพร่กระจาย  
การปลูกเล้ียง และเทคโนโลย ี การผลิตพรรณไมน้ ้ า  
 Biology; types, habitats and distribution of aquatic 
plant, vegetation and production of aquatic plant 
 
530-309 พรรณสัตว์พื้นใต้น ำ้ทะเล            3(2-3-4) 
 Marine Benthic Fauna 
 รายวชิาบงัคบัก่อน : 330-102 หรืออยูใ่นดุลยพินิจของ
อาจารยผ์ูส้อน 
 ความหมายของพรรณสตัวพ้ื์นใตน้ ้ าทะเล บทบาทท่ี
ส าคญัต่อระบบนิเวศทางทะเล ปัจจยัส่ิงแวดลอ้มท่ีมีอิทธิพลต่อ
การแพร่กระจายและความชุกชุมของพรรณสัตวพ้ื์นใตน้ ้ าทะเล 
การจดัจ าแนกหมวดหมู่และการระบุช่ือของพรรณสัตวพ้ื์นใต้
น ้ าทะเล วธีิการเก็บตวัอยา่ง การใชป้ระโยชน์ 
 Definition of marine benthic fauna; important 
roles on marine ecosystem; environmental factors influencing 
distribution and abundance of marine benthic fauna; 
classifications and identification of marine benthic fauna; 
sampling methods; utilizations 
 
 
 

530-310   ผลผลติเบ้ืองต้น 3(2-3-4) 
 Primary Production 
 รายวชิาบงัคบัก่อน : 530-220; 530-320  
 ความหมายและความส าคญัของผลผลิตเบ้ืองตน้
ในแหล่งน ้ า  กระบวนการสร้างผลผลิตขั้นตน้ ปัจจยัท่ีมีต่อ
ผลผลิตขั้นตน้ การใชป้ระโยชน์ เทคนิคการประเมินผลผลิต
เบ้ืองตน้ 
 Definition and importance of primary 
production in waters; processes for primary production; 
factors affecting primary production; utilization; techniques 
for primary production estimation 
 
530-312 ชีววทิยำประมง 4(3-3-6) 
 Fisheries Biology 
 รายวชิาบงัคบัก่อน : 530-210; 530-320 
 ทบทวนสภาวะแวดลอ้มและระบบนิเวศแหล่งน ้ า 
ชีวประวติั อายุ การเติบโต และการกระจายของประชากร
สตัวน์ ้ าท่ีมีอยูใ่นธรรมชาติ การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนจากการ
ทดแทนท่ี  การ เ ติบโต การตาย  และการย้าย ถ่ิน การ
ประยกุตใ์ชค้วามรู้ทางชีววทิยาและการจดัการประมง 
 Reviews of aquatic environment and 
ecosystems; life history; age; growth and distribution of 
natural communities; changes due to recruitment, growth, 
mortality, and migration; applications of fisheries biology 
and management  
 
530-313     เน้ือเย่ือวทิยำของปลำ  3(2-3-4) 
 Fish Histology 
 รายวชิาบงัคบัก่อน : 530-210 หรืออยูใ่นดุลยพินิจ 
ของอาจารยผ์ูส้อน 
 เทคนิคทางดา้นเน้ือเยือ่วิทยาของปลา วิธีการเก็บ
และเตรียมตวัอย่างเพ่ือศึกษาลกัษณะทางจุลกายวิภาคของ
ระบบต่างๆ ในปลาปกติ โดยใช้กลอ้งจุลทรรศน์ธรรมดา 
การประยกุตใ์ชเ้ทคนิคทางดา้นชีวโมเลกุลกบังานดา้นน้ี เช่น  
อิน ซิตู ไฮบริไดเซชนั (In situ hybridization) และการ
ประยกุตใ์ชเ้พื่อการตรวจวนิิจฉยัโรคและการวจิยัในระดบัสูง 
 Fish histological techniques; storage and sample 
preparation for study on micro-anatomy characteristics of 
normal fish using light microscope; application of 



biomolecular technique e.g. in situ hybridization, application 
in diagnosis and advanced research 

 
530-320     สมุทรศำสตร์  3(2-3-4) 
 Oceanography 
 รายวชิาบงัคบัก่อน : 324-105; 325-103 
 การก าเนิดและการเปล่ียนแปลงดา้นสัณฐานวิทยา
ของพ้ืนมหาสมุทร ตะกอนพ้ืนท้องทะเล องค์ประกอบและ
ลกัษณะทางกายภาพและเคมีของน ้ าทะเล กระบวนการต่างๆ ท่ี
เกิดข้ึนในมหาสมุทร กระแสน ้ าและการหมุนเวียน คล่ืน น ้ าข้ึน
น ้ าลง ความสัมพนัธ์ระหว่างส่ิงมีชีวิตในทะเล ผลผลิตจาก
มหาสมุทร ระบบนิเวศในมหาสมุทรและมลพิษ การวิเคราะห์
น ้ าทะเลและการใชเ้คร่ืองมือทางสมุทรศาสตร์ 
 Origin and morphological changes of seabed; 
sediment; composition; physico-chemical properties of 
seawater; oceanographic processes; current, circulation; tides; 
waves; relationships among lives at sea; productivity; 
ecosystem and pollution; analysis of seawater; use of 
oceanographic equipments 
 
530-321 อุตุนิยมวทิยำทำงวำริชศำสตร์ 1(1-0-2) 
 Meteorology for Aquatic Science 
 รายวชิาบงัคบัก่อน : - 
 ความรู้พ้ืนฐานทางดา้นอุตนิุยมวทิยา  ความสมัพนัธ์ 
และกระบวนการท่ีเกิดข้ึนระหวา่งชั้นบรรยากาศกบัมหาสมุทร  
เช่น การหมุนเวยีนของอากาศ การเกิดลม การไหลเวยีนของน ้ า  
ปัจจยัของภูมิอากาศท่ีมีผลต่อการประมงและระบบนิเวศทาง 
ทะเล การประยกุตใ์ชข้อ้มูลทางอุตุนิยมวทิยาส าหรับกิจกรรม 
ทางทะเล 
 Basic knowledge of meteorology; relationship and 
processes between atmosphere and oceans such as air 
circulation, wind, water circulation; climatic factors 
influencing fisheries and  marine ecosystem; application of 
meteorological information in marine affairs 
 
 
 
 
 

530-330    กำรเลีย้งสัตว์น ำ้แบบผสมผสำน 3(2-3-4) 
 Integrated Aquaculture 
                  รายวชิาบงัคบัก่อน : - 
 หลกัการ องค์ประกอบ และการจัดการพ้ืนฐาน
ของการเล้ียงสัตวน์ ้ า การจดัการเล้ียงสัตวน์ ้ าแบบผสมผสาน
ภายใตห้ลกัการน าทรัพยากรท่ีมี/เกิดในระบบมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดร่วมกบัการรักษาส่ิงแวดลอ้ม ชนิด คุณภาพ
และการปรับปรุงคุณภาพเศษเหลือการเกษตร     เพื่อการน า
กลบัมาใชใ้นการเล้ียงสัตวน์ ้ าแบบผสมผสาน การเล้ียงสัตว์
น ้ าแบบผสมผสานแบบต่าง ๆ 
 Principle; components; basic management of 
aquaculture; management of integrated aquaculture under 
the principle of resource uses in the system for maximum 
utilization with environmental conservation; varieties; 
quality improvement for agricultural wastes for reuse in 
integrated aquaculture; types of integrated aquaculture 
 
530-331   โรคสัตว์น ำ้ 3(2-3-4) 
  Aquatic Animal Diseases 
 รายวชิาบงัคบัก่อน : 330-102 
 โรคและพยาธิในปลาและสัตว์น ้ าบางชนิด 
ชีววทิยาของโรคและพยาธิ สาเหตุ    การป้องกนั การควบคุม 
และการก าจดั 
 Diseases and parasites in fish and some aquatic 
animal species; biology of diseases and parasites; causes; 
prevention; control and eradication 
 
530-332  กำรเพำะเลีย้งปลำสวยงำม 3(2-3-4) 
 Ornamental Fish Aquaculture 
 รายวชิาบงัคบัก่อน : - 
 ชนิด และชีววิทยาของปลาสวยงามท่ีส าคญัทาง
เศรษฐกิจ เทคนิคการเพาะพนัธ์ุ และการเล้ียง ปัญหาและ 
อุปสรรคของการเพาะเล้ียงปลาสวยงาม 
 Species and biology of economically important 
ornamental fishes; breeding techniques and culture; 
ornamental fish husbandry problems 
 
 
 



530-342    หลกักำรจดักำรน ำ้เสีย 3(2-3-4) 
  Principles of Wastewater Management 
  รายวชิาบงัคบัก่อน : 324-105 
  แหล่งก าเนิดน ้ าเสีย คุณสมบติัและคุณภาพน ้ าดีและ
น ้ าเสีย มาตรฐานคุณภาพน ้ า  เพ่ือกิจกรรมต่าง ๆ การเก็บ
ตัวอย่างและการวิเคราะห์น ้ าเสีย ขั้นตอนและกระบวนการ
บ าบดัน ้ าเสียทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ เทคโนโลยีและการ
จดัการติดตามตรวจสอบระบบบ าบดัน ้ าเสีย กฎหมาย นโยบาย
และการวางแผนการจดัการน ้ าเสีย 
 Sources of wastewater; properties of water and 
wastewater; quality standard for various activities; sampling 
and wastewater analysis; steps and process in physical; 
chemical and biological treatment; technology and monitoring 
of wastewater treatment system; law, policy and planning for 
wastewater management 
 

530-391     กำรฝึกงำนทำงวำริชศำสตร์ 2     320 ช่ัวโมง 

 Aquatic Science Practice II   หรือ  8 สัปดำห์ 
 รายวชิาบงัคบัก่อน : 530-291 
 การปฏิบติังานทางการจดัการทรัพยากรทางน ้ า เช่น 
การจดัการประมงชุมชน  การจัดการประมงโดยรัฐ และการ
ส ารวจประมง การปฏิบติังานทางเทคนิคในโรงเพาะฟัก และ
การจัดการบ่อเล้ียงสัตวน์ ้ า ตลอดจนการปฏิบัติงานทางด้าน
ระบบนิเวศวทิยาของแหล่งน ้ าธรรมชาติและบ่อเล้ียงสตัวน์ ้ า 
 Practices in management of aquatic resources such 
as community-based fisheries management, fisheries 
governance and fisheries survey; techniques in hatchery 
works and management of aquaculture pond; field practices in 
aquatic ecosystem of natural catchment and aquaculture pond 
 
530-392  กำรค้ำสัตว์น ำ้   3(1-6-2) 
 Fish Trade 
 รายวชิาบงัคบัก่อน : - 
 ประเภทสินคา้สัตวน์ ้ าและการเพ่ิมมูลค่า รูปแบบ
การคา้และห่วงโซ่อุปทาน เทคโนโลยีสารสนเทศกับการค้า
สตัวน์ ้ า การฝึกทกัษะการคา้สตัวน์ ้ า 
 Goods and value added fish products; trading 
types and supply chain; information technology for fish trade; 
fish trade training 

530-402   กำรประเมนิผลกระทบส่ิงแวดล้อม 3(3-0-6) 
  ในแหล่งน ำ้  
 Environmental Impact Assessment in Aquatic  
   Systems 
   รายวชิาบงัคบัก่อน :  530-220; 530-302; 530-320  
หรืออยูใ่นดุลยพินิจของอาจารยผ์ูส้อน 
 ประเภทของผลกระทบส่ิงแวดลอ้มในแหล่งน ้ า 
หลกัการพ้ืนฐานและกระบวนการในการประเมินผลกระทบ 
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการแสดงความคิดเห็น 
ม าตรก ารลดผลกระทบ  ตลอดจนม าตรก าร ฟ้ืนฟู
สภาพแวดล้อมท่ีได้รับผลกระทบ การจัดท ารายงาน
ประเมินผลกระทบในแหล่งน ้ า กฎหมายส่ิงแวดล้อมและ
พระราชบัญญติัท่ีเก่ียวขอ้งกับการคุม้ครองส่ิงแวดลอ้มใน
แหล่งน ้ า 
 Types of impact in aquatic systems, basic 
principles and process in EIA, public participation in 
expressing view, mitigative measure and rehabilitation for 
impacted environment, report preparation, environmental 
law and Act in aquatic systems protection 
 
530-412 อนุกรมวธิำนของปลำ  3(2-3-4) 
 Taxonomy of Fish 
 รายวชิาบงัคบัก่อน : 530-210 หรือวชิาอ่ืนท่ีเทียบเท่า 
 หลกัการและวิธีการทางอนุกรมวิธานของพรรณ
ปลาโดยทั่วไป การจัดจ าแนกพรรณปลาท่ีพบในประเทศ
ไทย การเก็บรักษาตวัอยา่ง 
 Principle taxonomic methods for fish; fish 
classification for domestic species; sample storage    
 
530-430    กำรเพำะเลีย้งสัตว์น ำ้ชำยฝ่ัง 3(3-0-6) 
 Coastal Aquaculture 
 รายวชิาบงัคบัก่อน : 530-210; 530-230 
 สถานการณ์ปัจจุบนั องคป์ระกอบส าคญัของการ
เพาะเล้ียงชายฝ่ัง หลกัและวิธีการของการเพาะเล้ียงชายฝ่ัง
แบบต่าง ๆ  การจดัการ ผลผลิต อุปสรรคของการเพาะเล้ียง
ชายฝ่ังและผลกระทบท่ีเกิดจากการเพาะเล้ียงชายฝ่ัง อนาคต
ของการเพาะเล้ียงชายฝ่ังในประเทศไทย มีการศึกษานอก
สถานท่ี 



 Current situation; major components of coastal 
aquaculture; principle and methods of coastal aquaculture; 
management; production; impediments and impacts of coastal 
aquaculture; future of Thai coastal aquaculture; trips to related 
places 
 
530-431    กำรเพำะพนัธ์ุปลำ 3(2-3-4) 
 Fish Breeding 
 รายวชิาบงัคบัก่อน : 530-210; 530-230 
 การเล้ียงและการคดัเลือกพอ่แม่พนัธ์ุ พฒันาการของ
อวยัวะสืบพนัธ์ุ อวยัวะอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสืบพนัธ์ุ หลกัการ 
และวธีิการเพาะพนัธ์ุ พฒันาการของตวัอ่อนและลูกปลา  การ
อนุบาลลูกปลา การปรับปรุงพนัธ์ุปลา 
 Maintenance and selection of parental stocks; 
reproductive organs development; and other related organs; 
principles and breeding techniques; development of larvae 
and fry; nursing; and genetic improvement 
 
530-432 เทคโนโลยกีำรเพำะเลีย้งกุ้ง 3(2-3-4) 
 Shrimp Culture Technology 
 รายวชิาบงัคบัก่อน : 330-102 หรืออยูใ่น 
ดุลยพินิจของอาจารยผ์ูส้อน 
 ชีววิทยาของกุ้ง เทคนิคการเพาะพนัธ์ุ การอนุบาล 
การเล้ียงกุง้ท่ีมีความส าคญัทางเศรษฐกิจ การจดัการเพาะเล้ียง 
เศรษฐศาสตร์การผลิตและการตลาด 
 Shrimp biology; breeding technique; nursing; 
culture of shrimp of economic potential; aquaculture 
management; production economics and marketing 
 
530-433  อำหำรสัตว์น ำ้ 3(2-3-4) 
 Aquatic Animal Nutrition 
 รายวิชาบงัคบัก่อน : 530-210; 530-230 หรืออยูใ่น
ดุลยพินิจของอาจารยผ์ูส้อน 
 ระบบยอ่ยอาหาร ความตอ้งการพลงังาน สารอาหาร
กลุ่มท่ีให้พลงังานและไม่ให้พลงังาน โรคท่ีเกิดจากการขาด
สารอาหาร อาหารสุขภาพสัตวน์ ้ า อาหารสัตวน์ ้ าวยัอ่อนและ 
อาหารพ่อแม่พนัธ์ุ การสร้างสูตรอาหารและการผลิตอาหาร
สตัวน์ ้ า  

 Digestive system; energy requirement; energy 
and non-energy nutrients, nutritional diseases; health feeds; 
larval feeds and broodstock feeds; feed formulation and 
manufacturing 
 
530-434 กำรปรับปรุงพนัธ์ุสัตว์น ำ้ 3(3-0-6) 
 Aquatic Animal Genetic Improvement  
 รายวชิาบงัคบัก่อน : 330-360; 331-360 
 พนัธุศาสตร์เชิงคุณภาพและปริมาณของสัตวน์ ้ า 
เทคโนโลยีชีวภาพและการคดัเลือกเพื่อปรับปรุงลกัษณะท่ี
ตอ้งการและส าคญัทางเศรษฐกิจ 
 Qualitative and quantitative genetics of aquatic 
species; biotechnology and selection for improvement of 
desired characteristics of economic importance 
 
530-435  กำรเลีย้งหอยเศรษฐกจิ 3(2-3-4) 
 Culture of Economic Molluscs 
 รายวชิาบงัคบัก่อน : 330-231 หรืออยูใ่นดุลยพินิจ
ของอาจารยผ์ูส้อน 
 ชีววิทยาของหอยท่ีมีความส าคญัทางเศรษฐกิจ 
แหล่งเพาะเล้ียง การจดัหาพนัธ์ุ การเล้ียง ผลผลิต การควบคุม
ระดบัการปนเป้ือน การจดัการคุณภาพ 
 Biology of economically important shellfish; 
culture area; seed procurement; culture; production; 
contamination control; quality management 
 
530-436 อำหำรมชีีวติส ำหรับสัตว์น ำ้  3(2-3-4) 
 Live Feeds for Aquatic Animals   
  รายวชิาบงัคบัก่อน : - 
  ประเภทของอาหารมีชีวติ เทคนิคและวธีิการเพาะ 
เล้ียงการใชป้ระโยชน์อาหารมีชีวติเพ่ือการเพาะเล้ียงสตัวน์ ้ า 
 Species of live feeds; production techniques; 
application in aquaculture 
 
 
 
 
 



530-437    เทคโนโลยชีีวภำพทำงวำริชศำสตร์ 3(3-0-6) 
 Biotechnology in Aquatic Science 
  รายวชิาบงัคบัก่อน : - 
 ความรู้พ้ืนฐานทางเทคโนโลยีชีวภาพ เทคนิคและ
การประยกุตใ์ชท้รัพยากรทางน ้ าเพ่ือ การเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ า การ
ส่งเสริมสุขภาพ การปรับปรุงพนัธ์ุ  และการส่งเสริมการ
เจริญเติบโตของสตัวน์ ้ า ผลิตภณัฑธ์รรมชาติจากส่ิงมีชีวติในน ้ า 
กระบวนการยอ่ยสลายสารพิษทางชีวภาพ 
  Basic knowledge in biotechnology; techniques and 
applications of aquatic resources utilization in aquaculture, 
aquatic animal health improvement, genetic improvement and 
growth enhancement; natural products from aquatic 
organisms; bioremediation  
 
530-438   กำรจดักำรคุณภำพน ำ้ในกำรเพำะเลีย้ง 3(2-3-4) 
  สัตว์น ำ้  
 Water Quality Management in Aquaculture 
 รายวชิาบงัคบัก่อน : 530-220; 530-320 
 ความหมายและความส าคญัของการจดัการคุณภาพ
น ้ า แหล่งน ้ าใช ้บทบาท ความส าคญัและปัจจัยท่ีมีผลต่อการ
เปล่ียนแปลงคุณภาพน ้ าท่ีส าคัญต่อการเพาะเล้ียงสัตว์น ้ า
ทางด้านกายภาพ เคมี และชีวภาพ การจัดการคุณภาพน ้ าท่ี
ส าคญั การจดัการคุณภาพน ้ าในระบบปิด การจดัการคุณภาพน ้ า
จากแหล่งน ้ าธรรมชาติก่อนน ามาใช ้และการจดัการคุณภาพน ้ า
ท้ิงจากการเพาะเล้ียงสตัวน์ ้ า 
 Definition and significance of water quality 
management;  water sources; role, importance and factors 
affecting major water quality changes in physical, chemical 
and biological properties; important water quality 
management; management in closed system and natural water 
before use; management of effluents from aquaculture 
 
530-440   กำรจดักำรทรัพยำกรทำงวำริชศำสตร์ 3(3-0-6) 
  Aquatic Resource Management  
  รายวชิาบงัคบัก่อน : 530-302; 530-312  
 แนวคิด ยุทธศาสตร์การจดัการและการพฒันา การ
วางแผนเก่ียวกับการใช้ทรัพยากรอย่างย ั่งยืนและมีความ
รับผิดชอบ ระบบนิเวศและส่ิงแวดล้อม ประเด็นปัญหาท่ี
ตอ้งการ  แนวทางการจดัการ กฎหมาย องคก์ร บทบาทของผูมี้

ส่วนได้เสีย การติดตามและประเมินผล การควบคุม การ
ด าเนินการตามกติกาและกฎหมาย กรณีศึกษา การจัดการ
พ้ืนท่ีชุ่มน ้ า  ประมงชุมชน และการจัดการเพาะเล้ียงแบบ
ประมงร่วมรัฐ-ประชารัฐในระดบัทอ้งถ่ิน 
 Concepts; management and development 
strategy; planning for sustainable and responsible 
utilization of resources; ecosystem and environment; 
problems and management; law; institution; role of 
stakeholder; monitoring and assessment; control; law 
enforcement; case studies e.g. wetland management, 
community fishery, aquaculture with government-local 
people intervention 
 
530-443 กำรจดักำรประมง 3(3-0-6) 
 Fisheries Management 
  รายวชิาบงัคบัก่อน : 530-312 
  หลักและวิธีการจัดการประมง การวิเคราะห์
ขอ้มูลและการตดัสินใจ การรวบรวมขอ้มูลเพื่อการวางแผน
ในการจดัการ 
  Principles and method of fisheries management; 
information analysis and decision making; data collection  
for management plan 
 
530-444  กฎหมำย มำตรฐำนสำกล และ 3(3-0-6) 

  นโยบำยทีเ่กีย่วข้องทำงวำริชศำสตร์  
 Laws, International Standards and Policies  
  Relevant to Aquatic Science 

  รายวชิาบงัคบัก่อน: - 
  หลกัพ้ืนฐานของกฎหมาย กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการประมง การใชป้ระโยชน์ และการจดัการทรัพยากร
ส่ิงแวดลอ้มทางน ้ า มาตรฐานสากล มาตรฐานระบบการผลิต
สัตวน์ ้ า ระบบควบคุมและรับรองการผลิต อนุสัญญาและ
องคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง 
  Fundamental principles of laws, laws relevant 
to fisheries; utilization and management of aquatic 
resources, international standards; standards of aquatic 
animal production; production control and certification 
sytem; conventions and related organization 
 



530-490 กำรวเิครำะห์ข้อมูลเพ่ือกำรวจิยัทำง 3(2-3-4) 
  วำริชศำสตร์      
 Data Analysis for Aquatic Science Research 
  รายวชิาบงัคบัก่อน: 347-201, 510-312 
  การวางแผนการทดลอง การรวบรวม การจัดการ
และวิเคราะห์ข้อมูลทางวาริชศาสตร์ การวิเคราะห์ความ
แปรปรวน สหสมัพนัธ์และการถดถอย แบบจ าลองเชิงเส้น การ
วิเคราะห์แบบหลายตัวแปร และการประยุกต์ใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปเพื่อการวเิคราะห์ 
   Experimental design; data collection; data 
management and analysis in aquatic science; correlation and 
regression analysis; analysis of variance; generalized linear 
model; multivariate analysis; application of software for data 
analysis 
 
530-497 สัมมนำ 1(0-2-1) 
 Seminar 
 นกัศึกษาท่ีสามารถลงทะเบียนเรียนได ้ - นกัศึกษา 
ชั้นปีท่ี 4 หรือเทียบเท่า 
 การศึกษาคน้ควา้เอกสารทางวิชาการ การวิเคราะห์-
สังเคราะห์ การจัดท ารายงาน และการน าเสนอต่อท่ีประชุม
วชิาการ โดยผา่นความเห็นชอบจากอาจารยท่ี์ปรึกษา 
 Reviews of academic publications; analysis-
synthesis; report preparation; and academic presentation under 
guidance of  supervisor 
 
530-498 ปัญหำพเิศษ 3(0-9-0) 
 Special Problems 
 นกัศึกษาท่ีสามารถลงทะเบียนเรียนได ้ - นกัศึกษาชั้นปีท่ี 
4 หรือเทียบเท่า 
 การค้นคว้า  การด า เนินการวิจัย  การวิ เคราะห์  
เรียบเรียงเป็นรายงานภายใตก้ารควบคุมของอาจารยท่ี์ปรึกษา
และมีการน าเสนอ 
 Study; research operation; analysis and report 
preparation under advisor’s guidance with presentation 
 

 
 
 

530-499     สหกจิศึกษำทำงวำริชศำสตร์ 9(0-27-0) 
   Co-operative Education in Aquatic Science 

 รายวชิาบงัคบัก่อน : อยูใ่นดุลยพินิจของภาควชิาฯ 
 การฝึกปฏิบัติจริงในสถานประกอบการของ
ภาครัฐและภาคเอกชน เสนอโครงงานและผลการปฏิบติังาน 
เพ่ือประเมินผลการเรียนโดยวัดผลในรูปของระดับขั้ น
คะแนน 
  A hand-on practice in private-owned enterprises 
and public sector; required to propose the project and the 
report on project assessment for evaluating in grading 
system 
 
544-191     งำนฟำร์มพื้นฐำน                           100 ช่ัวโมง 
 Basic Farmwork 
 การปฏิบติังานพ้ืนฐานตามสถานีวจิยั และฝึก
ภาคสนามต่าง ๆ ของคณะทรัพยากร 
ธรรมชาติ โดยเนน้การสร้างนิสยัท่ีดีในการท างานร่วมกนัเป็น
หมู่คณะดว้ยความสามคัคี มีวนิยั  
เกิดความกลา้ในการแสดงความคิดเห็น และการบ าเพญ็ตนให้
เป็นประโยชน์ต่อสงัคม 

Basic practical work at research stations of 
Faculty of Natural Resources put emphasis on creating a 
good team working behavior with unity, discipline, courage 
to express opinion, and behaving for public benefit 
 
820-100  รักษ์โลก รักษ์เรำ   2(2-0-4) 
            Save Earth Save Us 
 หลกัการอยูอ่าศยัและใชชี้วติอยา่งเป็นมิตรกบั
ส่ิงแวดลอ้ม และปรับตวัต่อสภาพแวดลอ้ม วทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไป ทั้งสร้างจิตส านึกดา้น
การอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มใหก้บัเยาวชนคนรุ่นใหม่อยา่ง
สร้างสรรค ์ทนัสมยัและยัง่ยนื  
 Concept for creative, sustainable, and environmental 
friendly living, survival, and adaptation in the changing 
environment, science and technology, and society including 
environmental awareness raising with up-to-date edutainment 
for young generation 
 



876-102 หลกัเศรษฐศำสตร์พื้นฐำนและ 3(3-0-6) 
  กำรประยุกต์  
 Principles of Economics and Application 
 รำยวชิำบังคบัก่อน: -    
 แนวคิดพ้ืนฐานทางเศรษฐศาสตร์จุลภาค อุปสงค ์
และอุปทาน  ความยดืหยุน่และการประยกุตใ์ช ้  เศรษฐศาสตร์
สาธารณะ  ตน้ทุนการผลิต   และโครงสร้างตลาด  แนวคิดพ้ืนฐาน 
ดา้นเศรษฐศาสตร์มหภาค   ตวัแปรทางเศรษฐศาสตร์ มหภาค   
เศรษฐกิจในระยะยาว  การเงินการธนาคาร  นโยบายการคลงัและ 
การเงิน   และเศรษฐกิจในระยะสั้น   การคา้และการเงินระหวา่ง
ประเทศ 

 
879-403    เศรษฐกจิกำรประมง 3(3-0-6)  
  Fishery Economics  

รายวิชาบงัคบัก่อน : 876-101 หรืออยูใ่นดุลยพินิจ
ของสาขาวชิาฯ  
 ความส าคญัของสาขาประมงต่อเศรษฐกิจของไทย 
เศรษฐกิจการเพาะเ ล้ียงสัตว์น ้ าในระดับฟาร์ม พ้ืนฐาน
เศรษฐศาสตร์ การผลิตและการประยุกต์ใช้ในการเพาะเล้ียง
สัตว์น ้ า การตลาด และราคาสินค้าสัตว์น ้ า  การวิ เคราะห์
โครงการลงทุนในการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ า แนวคิดเบ้ืองตน้ของ
เศรษฐศาสตร์ ทรัพยากรประมง การผลิตทางการประมง 
ประสิทธิภาพทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายในการจัดการ
ทรัพยากรอยา่งย ัง่ยนื 

Importance of fishery to Thai economy; 
aquaculture economics at the farm level; principles of 
production economics; and applications on aquaculture; 
fishery prices and marketing; aquaculture investment analysis; 
concepts of fishery resources economics; fishery production; 
and economic efficiency and sustainable fishery resources 
management policy 
 
890-001  สรรสำระภำษำองักฤษ   2(2-0-4) 
            Essential English 
  โครงสร้างทางไวยากรณ์และค าศพัทภ์าษาองักฤษท่ี
เป็นสาระส าคญั การออกเสียง ทกัษะพ้ืนฐานการฟัง พดู อ่าน 
และเขียนระดบัประโยค และขอ้ความสั้น ๆ 

  Essential English grammatical structures and 
vocabulary; pronunciation; basic skills in listening, 
speaking, reading, and writing sentences and short 
messages 
 
890-002   ภำษำองักฤษในชีวติประจ ำวนั 2(2-0-4) 
             Everyday English 
  การฟังและการอ่านภาษาองักฤษท่ีมีเน้ือหาใกลต้วั
และไม่ซบัซอ้น เพ่ือจบัใจความส าคญัและรายละเอียด 
ไวยากรณ์และส านวนภาษาส าหรับการพดูและเขียนเพื่อ
ส่ือสารในชีวติประจ าวนั 
  Listening and reading in English on familiar, 
straightforward topics for main ideas and details; 
grammatical structures and expressions for everyday 
spoken and written communication 
 
890-003  ภำษำองักฤษพร้อมใช้  2(2-0-4) 
            English on the Go  
 การฟังและการอ่านภาษาองักฤษเก่ียวกบัหวัขอ้ท่ี
เป็นปัจจุบนั เพื่อความเขา้ใจ การสรุปความและการตีความ 
ไวยากรณ์และส านวนภาษาท่ีซบัซอ้นส าหรับการพดูและ
เขียนเพื่อส่ือสารในบริบทท่ีหลากหลาย 
 English listening and reading on current topics for 
comprehension, summarization and interpretation; complex 
grammatical structures and expressions for everyday 
spoken and written communication in various contexts 
 
890-004  ภำษำองักฤษยุคดจิทิลั  2(2-0-4) 
           English in the Digital World 
 การฟังและอ่านภาษาองักฤษในยคุดิจิทลั การพดู
และเขียนแสดงความคิดเห็นต่อสาระท่ีฟังและอ่านอยา่งมี
วจิารณญาณ 
 Listening and reading in English in the digital 
world; critically responding to listening and reading texts 
through speaking and writing 
 
 
 
 



890-005   ภำษำองักฤษเชิงวชิำกำร  2(2-0-4) 
            English for Academic Success 
 การฟังและการอ่านภาษาองักฤษเชิงวชิาการ การ
วเิคราะห์สารเชิงวชิาการ การพดูและการเขียนเพื่อแสดงความ
คิดเห็นต่อสารอยา่งมีวจิารณญาณ 
 English listening and reading in academic contexts; 
analyzing and responding critically to academic texts through 
speaking and writing 
 
895-001  พลเมืองทีด่ ี 2(2-0-4) 
             Good Citizens 
   บทบาท หนา้ท่ี และความรับผดิชอบต่อสงัคมใน
ฐานะพลเมือง การจดัระเบียบทางสงัคม กฎหมาย สิทธิเสรีภาพ 
ความเสมอภาค  การอยูร่่วมกนัภายใตส้งัคมพหุวฒันธรรม 
  Role; duty and social responsibility as a citizen; 
social organization; law; right; liberty; equality; living 
together in a multicultural society      
 
895-010 กำรคดิกบัพฤตกิรรมพยำกรณ์ 2(2-0-4) 
              Thinking and Predictable Behavior 
 การคิดเชิงระบบ การแกปั้ญหา พฤติกรรมศาสตร์ การ
ตดัสินใจ การท านายพฤติกรรม 
 Systematic thinking; problem solving; behavioral 
science;decision making; behavior prediction 
 
895-011 กำรคดิเพ่ือสร้ำงสุข  2(2-0-4) 
              Creative Thinking 
 ความคิดกบัความสุข  รูปแบบการคิด นานาทศันะ วธีิ
คิดก าหนดวถีิทาง  รูปแบบความสุข ความคิดเชิงบวก ความสุข
กบัการศึกษา ความสุขกบัความสมัพนัธ์ และการประยกุต์
รูปแบบการคิดมาใชใ้นการด าเนินชีวติและการท างาน 
 Thoughts and happiness; cognitive styles; method of 
determining; happiness styles; positive thinking; happiness 
and education; happiness and relationships; applying thinking 
styles in living and working    
  
 
 
 

895-012   กำรคดิเชิงบวก 2(2-0-4) 
                Positive Thinking 
 การคิดเชิงบวก การตรวจสอบความคิดของตนเอง 
ทกัษะในการด าเนินชีวติและจุดมุ่งหมายของการมีชีวติ 
 Positive thinking; examining one’s own thought; 
life skills and aims of living 
  
895-020 ขิมไทย 1(1-0-2) 
               Thai Khim 
 ขิมไทย องคป์ระกอบของขิมไทย ปฏิบติัการ
บรรเลงขิมไทย การบรรเลงเพลงไทย 2 ชั้นดว้ยขิมไทย 
 Thai Khim; components of the Thai Khim; Thai 
Khim practice;  playing Song Chan or moderate rhythm 
traditional Thai music with a Thai Khim 
 
895-021 ร้อง เล่น เต้นร ำ 1(1-0-2) 
              Singing, Playing, Dancing 
 เพลงพ้ืนบา้น เพลงร้องและเคร่ืองดนตรีประกอบ
เพลงพ้ืนบา้น ร ากลองยาว เพลงเก่ียวขา้ว เพลงเตน้ร าก าเคียว 
เพลงงูกินหาง 
 Folk music; singing and folk musical instruments; 
Klong Yao Dance, Kieo Khao Song, Ten, Kam, Ram Khieo 
Song, and Ngu Kin Hang Song 
 
895-022 จงัหวะจะเพลง 1(1-0-2) 
              Rhythm and Song 
 เคร่ืองดนตรีประเภทเคร่ืองตีของไทย ระนาดเอก 
ระนาดทุม้ ฆอ้งวง เคร่ืองประกอบจงัหวะต่าง ๆ กลองยาว 
กลองแขก โทน ร ามะนา ฉ่ิง ฉาบ กรับ โหม่ง และการ
บรรเลงเพลงไทยพ้ืนฐาน 
 Thai percussion instruments, Ranat Ek, Ranat 
Thum, Khong Wong; rhythm and percussion instruments, 
Klong Yao, Klong Khaek, Thon, Rammana, Ching, Chap, 
Krap, Mong; playing basic traditional Thai music 
 
 
 
 
 



895-023  กตีำร์ 1(1-0-2) 
                Guitar 
 กีตาร์ขั้นพ้ืนฐาน ส าเนียง คุณภาพและส าเนียงของ
เสียง การเล่นบนัไดเสียง บทเพลงของกีตา้ร์ เพลงสมยันิยม 
 Basic guitar lessons; tone; sound quality; music 
scale; guitar melodies; popular music 
 
895-024  อูคูเลเล่ 1(1-0-2) 
               Ukulele 
 อูคูเลเล่ขั้นพ้ืนฐาน ส าเนียง คุณภาพและส าเนียงของ
เสียง การเล่นบนัไดเสียง บทเพลงของอูคูเลเล่ เพลงสมยันิยม 
 Basic ukulele lessons; tone; sound quality; music 
scale; ukulele melodies; popular music 
 
895-025   ฮำร์โมนิกำ 1(1-0-2) 
                Harmonica 
 ฮาร์โมนิกาขั้นพ้ืนฐาน ส าเนียง คุณภาพและส าเนียง
ของเสียง การเล่นบนัไดเสียง บทเพลงของฮาร์โมนิกา เพลง
สมยันิยม 
 Basic harmonica lessons; tone; sound quality; music 
scale; harmonica melodies; popular music 
 
895-026 ดูหนังดูละครย้อนดูตน 1(1-0-2) 
            Drama and Self-reflection 
 สุนทรียะจากภาพยนตร์และละคร ขอ้คิด ตวัตนมนุษย ์
ภาพสะทอ้นทางวฒันธรรมจากภาพยนตร์และละคร 
 Aesthetics of the film and drama; food for thought; 
human identity; cultural reflection from the film and drama 
 
895-027  อรรถรสภำษำไทย 1(1-0-2) 
               Appreciation in Thai Language 
 ลกัษณะภาษาท่ีกระทบความรู้สึกนึกคิด คุณค่า ความ
งดงาม การส่ือความหมายไดต้ามวตัถุประสงค ์
 Linguistic features affecting thoughts, feelings, 
values and aesthetics expressing meanings as intended 
 
 
 
 

895-028   กำรวำดเส้นสร้ำงสรรค์ 1(1-0-2) 
                Creative Drawing 
 วาดเสน้จากส่ิงแวดลอ้ม การร่างภาพสามมิติ การ
ถ่ายทอดจินตนาการดว้ยลายเสน้ 
 Drawing environments; sketching three 
dimensional images; drawing from imagination 
 
895-030 ว่ำยน ำ้ 1(1-0-2)                                 
               Swimming 
 การเคล่ือนไหวกบัวา่ยน ้ า กิจกรรมวา่ยน ้ า การน า
กิจกรรมวา่ยน ้ าไปใชส้ร้างสุขภาพและทกัษะทางสงัคมใน
ชีวติประจ าวนั 
 Body movements for swimming; swimming 
activities; application of swimming activities for health 
promotion and social skills in daily life 
 
895-031 เทนนิส 1(1-0-2)                                 
              Tennis 
 การเคล่ือนไหวร่างกายดว้ยเทนนิส กิจกรรม
เทนนิส การใชเ้ทนนิสเป็นส่ือเพือ่สร้างเสริมสุขภาพและ
ทกัษะทางสงัคมท่ีจ าเป็นตอ้งใชใ้นชีวติประจ าวนั 
 Body movement with tennis; activities tennis; the 
use of tennis as a medium to enhance the health and social 
skills needed in everyday life 
 
895-032 บำสเกตบอล 1(1-0-2)                                           
               Basketball 
 สมรรถภาพทางกาย ทกัษะในการเคล่ือนไหว 
เทคนิคและทกัษะบาสเกตบอลเบ้ืองตน้ กติกา มารยาทของ
การเป็นผูเ้ล่นและผูดู้ท่ีดี น าไปเสริมสร้างคุณภาพชีวติ   
 Physical fitness; basic movements; basic 
techniques and skills in basketball; rules; etiquettes of 
players and spectators; improve the quality of life 
 
895-033 กรีฑำ 1(1-0-2) 
               Track and Field 
 การเคล่ือนไหวกบักรีฑา กิจกรรมกรีฑา การน า
กิจกรรมกรีฑาใชส้ร้างสร้างสุขภาพและทกัษะทางสงัคมใน
ชีวติประจ าวนั 



Body movements for track and field; track and field 
activities; application of track and field activities for health 
promotion and social skills in daily life 
 
895-034 ลลีำศ  1(1-0-2)  1((1)-0-2) 
              Social Dance 
 การเคล่ือนไหวกบัลีลาศ  กิจกรรมลีลาศ การน า
กิจกรรมลีลาศใชส้ร้างสร้างสุขภาพและทกัษะทางสงัคมใน
ชีวติประจ าวนั    
 Body movements for social dance; social dance 
activities; application of social dance activities for health 
promotion and social skills in daily life 
 
895-035 เปตอง 1(1-0-2) 
              Petanque 
 การเคล่ือนไหวร่างกายดว้ยเปตอง กิจกรรมเปตอง 
การใชเ้ปตองเป็นส่ือเพื่อสร้างเสริมสุขภาพและทกัษะทาง
สงัคมท่ีจ าเป็นตอ้งใชใ้นชีวติประจ าวนั 
 Body movement with petanque; activities petanque; 
the use of petanque as a medium to enhance the health and 
social skills needed in everyday life 
 
895-036  ค่ำยพกัแรม 1(1-0-2) 
               Camping 
 ความเป็นมาและคุณค่าของค่ายพกัแรม การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติกบัค่ายพกัแรม ชนิดของค่าย กิจกรรมค่าย  
การเป็นผูน้ าและผูต้ามท่ีดี กฎระเบียบ มารยาทของการอยูค่่าย
พกัแรม การน าไปใช ้
 Background; values of camping; conserving natural 
resources and camping; types of camping; camping activities; 
being good leaders and followers; rules; camping etiquettes; 
application of the skills 
 
895-037 แบดมนิตนั 1(1-0-2)                                           
              Badminton 
 การเคล่ือนไหวกบัแบดมินตนั  กิจกรรมแบดมินตนั 
การน ากิจกรรมแบดมินตนัใชส้ร้างเสริมสุขภาพและทกัษะทาง
สงัคมในชีวติประจ าวนั 

 Body movements for badminton playing, 
badminton activities, application of badminton activities for 
health promotion and social skills in daily life 
 
895-038 เทเบิลเทนนิส 1(1-0-2)                                           
              Table Tennis 
 กิจกรรมการเคล่ือนไหวร่างกายดว้ยกีฬาเทเบิล
เทนนิส การใชกี้ฬาเทเบิลเทนนิสเป็นส่ือในการสร้างเสริม
สุขภาพ สมรรถภาพทางกาย และน าไปประยกุตใ์ชใ้น
ชีวติประจ าวนั 
 Body movement with table tennis; using table 
tennis as a medium for health promotion; application in 
daily life 
 
895-039 กำรออกก ำลงักำยเพ่ือสุขภำพ 1(1-0-2)                                           
              Exercise for Health 
 วตัถุประสงค ์คุณค่า และประโยชน์ของการออก
ก าลงักาย สรีรวทิยาการออกก าลงักาย สมรรถภาพทางกาย 
หลกัเกณฑแ์ละรูปแบบของกิจกรรม แนวทางการเลือก
รูปแบบการออกก าลงักาย  
การน าไปใชใ้นชีวติประจ าวนั 
 Objectives, values and benefits of physical 
exercise; physiology of exercise; physical fitness; criteria 
and formats of activities; selections of exercise model; 
application in daily life 
 
950-101  จติววิฒัน์  1(1-0-2)  
 New Consciousness 
  การเกิดจิตปัจจุบนัขณะมีสติ หรือความรู้สึกตวัอยู่
กบักายในปัจจุบัน จิตสงบ เป็นกลางในชีวิตประจ าวนั การ
ประยุกต์ใชส้ติในการเรียน และท ากิจกรรมต่างๆ การใชส้ติ
ใคร่ครวญดูความคิดและอารมณ์ เขา้ใจการเปล่ียนแปลงของ
อารมณ์ เขา้ใจระบบสมมติปรุงแต่งของจิต เขา้ใจตนเองและ
ผูอ่ื้นอยา่งมีความสุขและแบ่งปัน  
 Creation of new consciousness or mindfulness, 
self – awareness in the present moment, peaceful and neutral 
mind in daily life; application of mindfulness in learning and 
doing all activities, use of mindfulness to see thoughts and 
emotions, understanding the changes of emotions; 



understanding one’s self and others with happiness and sharing 
 
950-102  ชีวติทีด่ ี 2(2-0-4)   
 Happy and Peaceful Life 

ความหลากหลายทางวฒันธรรม ความสุขของชีวติ 
การเขา้ใจและยอมรับความแตกต่างและความหลากหลาย การ
ท างานอยา่งเป็นทีม การอยูร่่วมกนัอยา่งสนัติ ทกัษะการส่ือสาร
และการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคใ์นสงัคมพหุลกัษณ์
 Various multi cultures; happiness of life; 
understanding and acceptance of the difference and 
variousness; team work; live in peace; communication skills 
and creative solving the problems in multiple pattern society    
  
xxx-xxx  ประโยชน์เพ่ือนมนุษย์   1(1-0-2) 
           Benefit of Mankinds 
 การท ากิจกรรมเชิงบูรณาการองคค์วามรู้  เนน้หลกั
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลกัการทรงงาน หลกัการเขา้ใจ 
เขา้ถึง พฒันา เพ่ือประโยชน์เพ่ือนมนุษยเ์ป็นกิจท่ีหน่ึง     
 The Integrative activities emphasizing the 
philosophy of sufficiency economy, work principles, 
understanding and development of King’s philosophy for the 
benefits of mankind  
 


