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วิทยำลัยกำรคอมพิวเตอร์ 
สำขำวิชำวิทยำศำสตร์ทำงทะเลและกำรจัดกำรชำยฝั่ง 

 
ก. หมวดวิชำศึกษำท่ัวไป 
สาระที่ 1 ศาสตร์พระราชาและประโยชน์เพื่อนมนุษย์ 
001-102 ศำสตร์พระรำชำกับกำรพัฒนำ 2((2)-0-4) 
 ที่ย่ังยืน 
 The King’s Philosophy and Sustainable  
 Development   
ความหมาย หลักการ แนวคิด ความส าคัญ และเป้าหมาย
ของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักการทรงงาน 
หลักการเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา การพัฒนาตามศาสตร์
พระราชา และการพัฒนาอย่างยั่งยืน การวิเคราะห์การน า
ศาสตร์พระราชาไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ระดับบุคคล 
องค์ ก ร ธุ รกิ จหรื อ ชุมชนในระดับท้ อ งถิ่ น  และ
ระดับประเทศ  
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 
 
980-022 กำรช่วยชีวิตเบื้องต้น  1((1)-0-2) 
 (กำรท ำ CPR และ AED)   
 Basic Lifesaving (CPR, and AED) 
ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการปฐมพยาบาล บทบาท และ
หน้าที่ความรับผิดชอบ การประเมินสถานการณ์ การ
ป้องกัน ภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์ ปัญหาการหายใจ 
การส าลัก อาการหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน ภาวะฉุกเฉิน
ในผู้ป่วยเบาหวาน โรคหลอดเลือดสมอง โรคลมชัก 
กรณีฉุกเฉินเมื่อได้รับบาดเจ็บ การมีเลือดออกทางช่อง

ปาก การควบคุมเลือด การหมดสติ การได้รับบาดเจ็บที่
ศีรษะ คอ และกระดูกสันหลัง การเคล็ดขัดยอก แผลถูก
ความร้อน ภาวะอุณหภูมิร่างกายต่ ากว่าปกติ  การนวด
หัวใจผายปอดกู้ชีพ (CPR) ความปลอดภัยของสถานที่
เกิดเหตุ การช่วยชีวิต การนวดหัวใจ การเป่าปากต่อปาก 
การใช้อุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า
อัตโนมัติ (AED) 
Intro to first aid, roles and responsibilities, scene 
assessment, precautions; medical emergencies, 
breathing problems, choking, heart attack, diabetic 
emergency, stroke, seizure, bleeding from mouth; 
injury emergencies, bleeding, controlling bleeding, 
shock, head, neck, and spinal injuries, fractures and 
sprains, burn, hypothermia; CPR, scene safety, chest 
compression, mouth to mouth, equipment, AED 
 
980-023 ม.อ. อำสำ 1( ( 1 ) -0 -2 )
 PSU Volunteer 
การท ากิจกรรมเชิงบูรณาการองค์ความรู้  เน้นหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักการทรงงาน หลักการ
เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม จิตส านึก
สาธารณะ เพื่อประโยชน์สังคมและประโยชน์เพื่อน
มนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง การท างานเป็นทีมทั้งในสาขาวิชา
และหรือระหว่างสาขาวิชา ภายใต้ค าแนะน าของอาจารย์
ที่ปรึกษา 
Activities integrating body of knowledge, emphasizing 
on the philosophy of sufficiency economy and apply to 
its principles of job, principles of understanding, 
accessibility and development for the benefit of society 
and the benefit of mankind, cultivating morals, ethics 



and public mind; team working within and/or across 
disciplines under the supervision of advisors 
สาระที่ 2 ความเป็นพลเมืองและชีวิตที่สันติ 
805-031 ชีวิตท่ีดี  3((3)-0-6) 
 Happy and Peaceful Life 
การมีสติและความรู้สึกตัว ความสุขของชีวิต การรู้เท่า
ทันตนเองและสังคม การเข้าใจ ยอมรับ และเคารพความ
แตกต่างหลากหลาย ทักษะการส่ือสารในการทางาน การ
แก้ปัญหาร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ การใช้ชีวิตในสังคมที่
มีความหลากหลาย Consciousness and mindfulness; 
happiness; self-awareness; social literacy; 
understanding and respecting diversity; communication 
and collaboration skills; creative problem-solving; 
living in diversity 
 
117-114 คิด-ท ำ-น ำสุข 2((2)-0-4) 
 Living a Peaceful Life 
คุณค่าของชีวิตและความเป็นมนุษย์  การรู้จักตนเองและ
ผู้อื่น   เจตคติที่ดีและการเข้าใจความแตกต่างทาง
วัฒนธรรม ความคิด ความเช่ือและค่านิยม  การอยู่
ร่วมกันบนพื้นฐานทางจริยธรรม ทักษะการส่ือสารและ
ทักษะพหุวัฒนธรรมการจัดการความขัดแย้งและสันติวิธี 
เพื่อประยุกต์ใช้ให้เกิดแนวทางการด าเนินชีวิตที่เป็นสุข
และสันติ 
Value of life and human being; self-understanding and 
empathy; positive thinking;  understanding of different 
cultures, opinions, beliefs and values; moral life; 
communication skills and multicultural competence; 
principle of conflict management and non-violence, 
application of these concepts and skills for happy life 
and peace 
 
988-031 ควำมเป็นพลเมืองโลก  2((2)-0-4) 
 Global Citizenship 
การมีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในฐานะสมาชิก
สังคม การเคารพสิทธิ การปฏิบัติตามกฎหมาย การ

ปรับตัวสู่สังคมที่มีวัฒนธรรมอันหลากหลาย ทั้งใน
ท้องถิ่นและระดับนานาชาติ 
The roles and responsibilities as members of society; 
respect for rights of others; lawfulness; adaptation to a 
multicultural society, both locally and internationally 
 
สาระที่ 3 การเป็นผู้ประกอบการ 
001-103  ไอเดียสู่ควำมเป็นผู้ประกอบกำร 1((1)-0-2) 
  Idea to Entrepreneurship 
การเป็นผู้ประกอบการใหม่ การประเมินศักยภาพในการ
เป็นผู้ประกอบการ การประเมินโอกาสทางธุรกิจ การ
วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ การวิเคราะห์
สถานการณ์เป้าหมาย การส ารวจและการวิจัยตลาด กล
ยุทธ์การตลาดส าหรับธุรกิจใหม่ การพยากรณ์ความ
ต้องการทางการตลาด เทคนิคการขาย การวางแผน
การตลาด การบริหารการผลิต วิเคราะห์งบการเงิน การ
จัดท าแผนการเงิน แหล่งเงินทุน ระบบภาษีอากรและ
กฎหมายที่ เกี่ยวข้อง เครือข่ายธุรกิจ การบริหารของ
ภาครัฐเพื่อผู้ประกอบการ จริยธรรมในการประกอบ
ธุรกิจ 
Introduction to new entrepreneur creation; 
entrepreneurship appraisal; business opportunity 
analysis; project feasibility study; SWOT analysis; 
market survey and research; marketing strategy for new 
business; business marketing; marketing planning; 
production  management; accounting financial analysis; 
financial planning; business; investment funding 
sources; business networking; public sectors services 
and facilities; business ethics 
 
สาระที่ 4 การอยู่อย่างรู้เท่าทันและการรู้ดิจิทัล 
988-041 ระบบโลกและสิ่งแวดล้อม 2((2)-0-4) 
  Earth System and Environment 
ธรณีวิทยาของโลกและการก าเนิดโลก ธรณีพิบัติภัยและ
ความเสี่ยงของมนุษย์ การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศและ
ผลกระทบที่เกิดกับมนุษย์  มนุษย์กับการเกิดพิบัติภัย



ธรรมชาติ  ร ะบบนิ เ วศและ ส่ิงแวดล้อม  วัฏจักร
ส่ิงแวดล้อมกับการด ารงอยู่ ของมนุษย์  มลภาวะ
ส่ิงแวดล้ อมและปัญหา เนื่ อ งจากมนุษย์   ปัญหา
ส่ิงแวดล้อมในชีวิตประจ าวันกับการแก้ไข 
Geology of the earth and origin; Geological disaster 
and human risk; Climate changes and human impacts; 
Human with natural disasters; Ecosystem and 
Environment; Environmental cycle with human 
existence; Environmental pollution and problem from 
human; Environmental problem in daily and processes 
solve problem 
 
969-041 ฉลำดซื้อฉลำดใช้ 2((2)-0-4) 
 Choose Wisely Live Well 
ความเกี่ยวเนื่องระหว่างการบูรณาการการบริโภค หรือ
อุปโภค  สินค้ าหรื อบริ ก ารจ าก ธุรกิ จต่ า ง  ๆ  กับ
ชีวิตประจ าวัน ความส าคัญของกิจกรรมทางธุรกิจที่มีต่อ
ชีวิตประจ าวัน การใช้ประโยชน์จากบริการธุรกิจต่าง ๆ 
เพื่ออ านวยความสะดวกในชีวิตประจ าวัน การพัฒนา
ความคิดทางธุรกิจเพื่อช่วยในการจัดการกิจกรรมใน
ชีวิตประจ าวัน นัยยะของธุรกิจที่มีผลต่อชีวิตประจ าวัน 
รู้เท่าทันโลก เทคโนโลยี ส่ิงแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป 
ในเชิงเศรษฐกิจและสังคม 
Link and integration of product and service 
consumption from business providers and daily 
activities; relevance of business activities and daily life; 
the exploitation of business services to facilitate daily 
life; the development of business mindset to help 
organizing daily activities; the implications of business 
in daily life 
 
969-042 เศรษฐกิจดิจิทัล 2((2)-0-4) 
 Digital Economy 
ทักษะคอมพิวเตอร์พื้นฐาน การอ่านแบบรวดเร็ว การ
จัดการเวลา ทักษะการเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ ทักษะ

การจัดการทางการเงิน ทักษะการเจรจาและต่อรอง การ
จัดการความเครียด การเขียนเรซูเม่ การค้นคว้าบนเว็บ 
Basic Computer Skills, Speed Reading, Time 
Management, Effective Study Skills, Financial 
Management Skills, Negotiation Skills, Stress 
Management, Writing a Resume, Searching the Web 
 
สาระที่ 5 การคิดเชิงระบบ การคิดเชิงตรรกะและตัวเลข 
969-051 คิดเป็น ชีวิตเปลี่ยน  2((2)-0-4) 
 Change your thoughts, Change your life 
ความส าคัญของกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ  กรอบ
ความคิดที่ส าคัญในการท างาน การพัฒนากระบวนการ
คิด  เทคนิคการคิดอย่ าง เป็นระบบ การจัดล าดับ
ความส าคัญของงาน การจัดระบบงาน/การจัดล าดับงาน 
เครื่องมือที่ใช้ในการช่วยคิดอย่างเป็นระบบ การคิดงาน
อย่างเป็นระบบในสถานการณ์ต่างๆ 
Importance of systematic thinking Systematic thinking 
framework Thinking process development System 
thinking techniques Task priority management Task 
scheduling and management Tools for systematic 
thinking Application of systematic thinking in real-life 
 
969-052 คิดคร่อมกรอบ 2((2)-0-4) 
  CrOM Thinking: Creative and Open  
 Minded Thinking 
การคิดภายในกรอบหลักการ เหตุผล อย่างมีตรรกะ การ
คิดนอกกรอบอย่างสร้างสรรค์ วิธีและขั้นตอนการคิด
คร่อมกรอบที่ผสมผสาน กระตุ้นและสร้างแรงจูงใจใน
การคิดคร่อมกรอบ การปรับใช้ความคิดคร่อมกรอบให้
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ เ ห ตุ ปั จ จั ย ต า ม ส ถ า น ก า ร ณ์ ใ น
ชีวิตประจ าวันอย่างเป็นระบบการปรับใช้ความคิดคร่อม
กรอบในการบริหารจัดการ แก้ปัญหา ปรับเปลี่ยนและ
พัฒนาตนเองอย่างสร้างสรรค์และมึความสุข 
Thinking under principles of reasons and logic 
Thinking under multidisciplinary of creativity 
Inspiration and motivation for creative thinking 



Mechanics and process for creative thinking in 
differences and your style Creative adaptation and 
problem solving in daily life Creative for changing and 
improvement yourself 
 
969-061 กำรแก้ปัญหำเชิงระบบ 2((2)-0-4) 
 Systematic Solving 
ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต การแสวงหาความรู้และการ
จัดการ การคิดเชิงบวก การแก้ปัญหาและทักษะการ
ตัด สินใจอย่ าง เป็นระบบ การคิด ซับซ้อนอย่ างมี
วิจารณญาณ ความฉลาดทางอารมณ์ 
Lifelong Learning Skills, pursuit of knowledge and 
management, Positive thinking, problem solving and 
decision making skills in a systematic way, critical 
thinking, emotional Intelligence 
 
969-062 เติบโตด้วยควำมคิด 2((2)-0-4) 
  Growth Mindset 
การคิดอย่างมีเหตุผลเพื่อหาความถูกต้อง เข้าใจและ
เรียนรู้ตรรกะขั้นพื้นฐาน ฝึกการใช้เหตุผลและวิเคราะห์
อย่างมีตรรกะ มีการอธิบายอย่างมีวิจารณญาณบน
พื้นฐานของเหตุผลและหลักฐานประกอบ 
Exploring logically necessary truth and deductive 
validity; involving the practical study of logical 
reasoning; lesson and discussion on making critical 
arguments based on reasons and evidences; debates and 
workshops for argumentations; implications of being 
overcritical 
 
805-061 คิดเป็น 2((2)-0-4) 
  Logical Thinking 
การคิดอย่างมีเหตุผลเพื่อหาความถูกต้อง วิธีคิดวิเคราะห์
และประมวลผลทั้งอย่างเป็นทางการ และไม่เป็นทางการ 
เข้าใจ และ เรียนรู้ตรรกะขั้นพื้นฐาน ฝึกการใช้เหตุผล
และวิเคราะห์อย่างมีตรรกะ บรรยายและประเมินตรรกะ
ทั้งการอ่านและเขียน 

Exploring logically necessary truth and deductive 
validity; methods of analyzing and evaluating 
arguments of all types using both formal and informal 
techniques;  identifying fallacies and introducing 
elementary symbolic logic;  involving the practical 
study of logical reasoning;  assessing the logical 
coherence of what we read and write using critical 
thinking, deductive reasoning and decision-making 
theory 
 
988-061 ตัวเลขในชีวิตประจ ำวัน  2((2)-0-4) 
  Thinking in Number 
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวเลขกับปรากฏการณ์ การ
ประยุกต์คณิตศาสตร์กับงานด้านต่างๆ เช่น ฉลากกินแบ่ง 
เกม การละเล่นบางรูปแบบ ตลาดหุ้น อัตราดอกเบี้ย 
เรขาคณิตในงานสถาปัตยกรรม ปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่
ท้าทาย การทดลองด้านคณิตศาสตร์ 
History of mathematics and mathematicians, 
relationship between numbers and natural phenomena; 
the application of mathematicians to other fields such 
as lottery, stock 
 
805-062 กำรค ำนวณในชีวิตประจ ำวัน 2((2)-0-4) 
  Mathematics in Daily Life 
การค านวณร้อยละ อัตราส่วน สถิติเบื้องต้น และการ
ประยุกต์ในชีวิตประจ าวัน คณิตศาสตร์การเงิน เช่น 
ก าไร ขาดทุน คอมมิชช่ัน ภาษี ดอกเบี้ยแบบต่างๆ 
Percentage, ratio, basic statistics and their applications 
for everyday life.  Financial mathematics such as profit, 
loss, commission, tax, interest, etc. 
 
สาระที่ 6 ภาษาและการส่ือสาร  
805-071 กำรฟังและกำรพูดภำษำอังกฤษ 2((2)-0-4) 
 ขั้นพื้นฐำน  
 English for Fundamental Listening and 
 Speaking 



เพิ่มพูนทักษะการฟังและการอ่าน ภาษาอังกฤษเพื่อ การ
ส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งในชีวิตประจ าวันและเชิง
วิชาการ เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองและ
พัฒนาทักษะทางภาษาเพื่อการน ามาใช้ในเชิงวิชาการ 
Reinforcement of listening and speaking skills; 
development of effective communication in both daily 
life and academic settings; an interdisciplinary 
approach to (self-)studying and language development; 
the application of knowledge for enhanced learning in 
academic contexts 
 
805-072 กำรอ่ำนและกำรเขียนภำษำอังกฤษ2((2)-0-4) 
 ขั้นพื้นฐำน   
  English for Fundamental Reading and 
 Writing 
เพิ่มพูนทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ เพื่อ
ความเข้าใจบทความทั่วไป บทความวิชาการ อย่างง่าย 
การอ่านวรรณกรรม และเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ด้วย
ตนเองและพัฒนาทักษะทางภาษา เพื่อการน ามาใช้ในเชิง
วิชาการ ฝึกการเขียนในระดับประโยค 
Reinforcement of reading and writing skills; 
development of understanding authentic, and basic 
academic texts; reading literature; an interdisciplinary 
approach to (self-) studying and language development; 
the application of knowledge for enhanced learning in 
academic contexts; writing skills targeted at sentence 
level 
 
805-073 ภำษำอังกฤษเพื่อกำรฟังและ 2((2)-0-4) 
 กำรพูดขั้นกลำง   
  English for Intermediate Listening  
 and Speaking 
พัฒนาทักษะการพูดการฟังระดับกลาง พัฒนา ทักษะการ
ส่ือสารระดับกลาง ทั้งในชีวิตประจ าวัน และในเชิง
วิชาการ พัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง และพัฒนา
ทักษะทางภาษา เพื่อน ามาใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการ 

Reinforcement of intermediate listening and speaking 
skills; intermediate-level development of effective 
communication in both daily life and academic settings; 
an interdisciplinary approach to (self-) studying and 
language development; the application of knowledge 
for enhanced learning in academic contexts 
 
805-074 ภำษำอังกฤษเพื่อกำรอ่ำนและ 2((2)-0-4) 
 กำรเขียนขั้นกลำง   
  English for Intermediate Reading and  
 Writing 
การส่งเสริมทักษะในการแลกเปลี่ยนและแสดง ความ
คิดเห็นเชิงวิชาการ พัฒนาการท าความเข้าใจกับบทความ
ทั่วไปและบทความวิชาการ การอ่านวรรณกรรม พัฒนา
ทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองและพัฒนาทักษะทางภาษา
เพื่อน ามาใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการ ฝึกการเขียนใน
ระดับย่อหน้า ฝึกฝนและพัฒนากระบวนการเขียน 
Consolidation of exchanging ideas and expressing 
oneself with regards to academic issues; further 
development of understanding authentic, and academic 
texts; reading literature; an interdisciplinary approach 
to (self-)studying and language development; the 
application of knowledge for enhanced learning in 
academic contexts; writing skills targeted at paragraph 
level; development of an autonomous process approach 
to writing 
 
805-075 ภำษำอังกฤษเพื่อกำรฟังและ 2((2)-0-4) 
 กำรพูดขั้นสูง   
  English for Advanced Listening and  
 Speaking 
พัฒนาทักษะการฟังการพูดระดับสูง พัฒนาทักษะ การ
ส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในชีวิตประจ าวันและ ใน
เชิงวิชาการ พัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองและทักษะ
ทางภาษา เพื่อน ามาประโยชน์ในเชิงวิชาการ 



Reinforcement of advanced listening and speaking 
skills; academic-level development of effective 
communication in both daily life and advanced settings; 
an interdisciplinary approach to (self-) studying and 
language development; the application of knowledge 
for enhanced learning in academic contexts 
 
805-076 ภำษำอังกฤษเพื่อกำรอ่ำนและ 2((2)-0-4) 
 กำรเขียนขั้นสูง   
 English for Advanced Reading and 
  Writing 
การส่งเสริมทักษะในการแลกเปลี่ยนและแสดง ความ
คิดเห็นเชิงวิชาการขั้นสูง เพิ่มพูนทักษะการอ่านบทความ
ทั่วไปและบทความวิชาการ การอ่านวรรณกรรม พัฒนา
ทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองและพัฒนาทักษะทางภาษา
เพื่อน ามาใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการ ฝึกการเขียนใน
ระดับเรียงความ การอ่านและการเขียนวิจัยเบื้องต้น 
ฝึกฝนและพัฒนากระบวนการเขียน 
Consolidation of exchanging ideas and expressing 
oneself related to scholarly concepts; increased 
development of understanding authentic, and academic 
texts; reading literature; an interdisciplinary approach 
to (self-)studying and language development; the 
application of knowledge for enhanced learning in 
academic contexts; writing skills targeted at essay level; 
introduction to reading and writing research; further 
development of an autonomous process approach to 
writing 
 
สาระที่ 7 สุนทรียศาสตร์และกีฬา 
810-091 ศิลปะไทย 1((1)-0-2) 
 Thai Arts 
ความหมาย ขอบข่าย และการจ าแนกประเภทต่างๆ ของ
งานศิลปะ ศึกษาศิลปะแขนงต่างๆ ของไทย ทัศนศิลป์ 
ประติมากรรม สถาปัตยกรรมไทย หัตกรรมไทย 
วรรณคดีไทย นาฏศิลป์และดนตรีไทย 

Meaning, scope and classifications of Thai arts; studies 
of Thai arts, visual arts, sculptures, architecture, Thai 
handicrafts, Thai literature, Thai classical music and 
performing arts 
 
810-092 วัฒนธรรมไทย 1((1)-0-2) 
  Thai Culture 
ความหมายและขอบข่ายของวัฒนธรรมไทย ศึกษา
วัฒนธรรมไทย เทศกาลและประเพณีไทย อาหารและ
ขนมไทย 
Meaning, scope of Thai culture; studies of Thai culture, 
Thai festivals and traditional events, Thai cuisine and 
desserts 
 
969-091 แป้นพิมพ์หรรษำ  1((1)-0-2) 
 Keyboard for Fun 
รูปแบบแป้นพิมพ์ ทักษะการพิมพ์สัมผัส เทคนิคการ
พิมพ์สัมผัส แบบฝึกหัดการพิมพ์สัมผัส การแข่งขันการ
พิมพ์สัมผัส 
Type of keyboards; touch-typing skills; touch-typing 
techniques; touch-typing practice; speed typing contest 
 
969-092 อ-ีสปอร์ต 1((1)-0-2) 
 E-Sport 
วิวัฒนาการของเกมคอมพิวเตอร์ และการพัฒนาการของ
อี -สปอร์ต  สถานการณ์ปั จจุบันและแนวโน้ วใน
อุตสาหกรรมเกม สนทนาเกี่ยวกับองค์ประกอบที่ส าคัญ
ของ อี-สปอร์ต สนทนาและอภิปรายเกี่ยวกับการแข่งขัน
อี-สปอร์ตต่างๆ ในระดับโลก การจัดการแข่งขันอี-
สปอร์ต นัยแอบแฝงของการเล่นเกมที่ควรระวัง 
Evolution of computer game and the development of e-
sport; current situations and trends in game industry; 
discussion on elements relevant in e-sport; discussion 
and debate on global e-sport tournaments; organizing e-
sport competitions; implications of playing game 
 



 
805-091 สุนทรียศำสตร์แห่งดนตรี 1((1)-0-2) 
 Music Appreciation 
หลักความรู้เกี่ยวกับประสบการณ์คุณค่าความงามของ
ดนตรีไทย ดนตรีสากล และดนตรีพื้นบ้าน ผ่านการฟัง
เสียงดนตรีบนความหลากหลายในมิติทางประวัติศาสตร์ 
การเมือง สังคม ภาษา ความเช่ือ ศาสนา นิเวศวิทยา และ
วัฒนธรรม 
Gaining knowledge of Thai, international, and folk 
music through various perspectives including history, 
politic, society, language, belief, regions, environment, 
and culture 
 
988-091 กำรจัดกิจกรรมค่ำยพักแรม 1((1)-0-2) 
 Camping 
องค์ประกอบในการจัดกิจกรรม การวางแผน การส ารวจ
พื้นที่ อุปกรณ์และการวางแผนงบประมาณของค่ายพัก
แรม กิจกรรมสันทนาการกับค่ายพักแรม ค่ายพักแรม
ประเภทต่างๆ เช่น ค่ายในเมือง ค่ายชายทะเล ค่ายในป่า
อนุรักษ์และค่ายเฉพาะกิจ การอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมกับการ
พักแรม 
Organizing components, planning, site survey, 
equipment and budgeting of camping; recreational 
activities and camping; types of camping i.e. urban, 
beach, conservation forest, and special purpose 
camping; environmental conservation and camping 
 
980-081 แบดมินตัน 1((1)-0-2) 
 Badminton 
ประวัติความเป็นมาพัฒนาการของกฎ กติกา และความ
ปลอดภัยในการเล่นแบดมินตัน การฝึกทักษะการเล่น
แบดมินตันเพื่อส่งเสริมสุขภาพพลานามัย 
Historical background, evolution of rules, regulations 
and safety, practicing badminton to develop personal 
health 
 

980-082 บรำซิลเลียนยิวยิตสู 1((1)-0-2) 
 Brazilian Jiujitsu 
ความรู้และทักษะเกี่ยวกับกีฬาบราซิลเลียนยิวยิตสู
เบื้องต้น  เรียนรู้การควบคุมร่างกายเพื่อความเข้มแข็ง
ของจิตใจและร่างกาย ฝึกใช้ศิลปะการต่อสู้เพื่อป้องกัน
ตนเอง 
Basic Brazilian athletics knowledge and skills; learning 
body control for Strength of mind and body; using 
martial arts to protect yourself 
 
980-083 มวยไทยไชยำ 1((1)-0-2) 
 Muay Thai Boxing 
ความรู้และทักษะเกี่ยวกับกีฬามวยไทยไชยาเบื้องต้น กฎ 
กติกา และความปลอดภัย การฝึกทักษะการชกมวยไทย   
ไชยา  เพื่อส่งเสริมสุขภาพพลานามัย 
Basic boxing knowledge and skills; rules, regulations 
and safety, practicing Thai Chaiya Boxing to develop 
personal health 
 
980-084 วอลเลย์บอล  1((1)-0-2) 
 Volleyball 
ความรู้เบื้องต้น กติกาการแข่งขัน  การฝึกปฏิบัติทักษะ
กีฬาวอลเลย์บอล 
Basic knowledge, rules; volleyball skill practice 
 
980-085 บำสเกตบอล  1((1)-0-2) 
 Basketball 
ความรู้เบื้องต้น กติกาการแข่งขัน  การฝึกปฏิบัติทักษะ
กีฬาบาสเก็ตบอล 
Basic knowledge, rules; basketball skill practice 
 
980-086 เทนนิส 1((1)-0-2) 
 Tennis 
ความรู้เบื้องต้น กติกาการแข่งขัน  การฝึกปฏิบัติทักษะ
กีฬาเทนนิส 
Basic knowledge, rules; tennis skill practice 



980-091 ว่ำยน้ ำ 1((1)-0-2) 
 Swimming 
ความรู้เบื้องต้น กติกาการแข่งขัน การฝึกปฏิบัติทักษะ
กีฬาว่ายน้ า 
Basic knowledge, rules, swimming skill practice 
 
980-092 แอโรบิค 1((1)-0-2) 
 Aerobic 
ความรู้เกี่ยวกับแอโรบิค ทักษะการเคลื่อนไหวประกอบ
เพลง และการฝึกปฏิบัติ 
Knowledge about aerobics, movement with music skill, 
and practice 
 
980-093 โยคะ 1((1)-0-2) 
 Yoga 
ความรู้เบื้องต้น การพัฒนาการของกฎ กติกา และความ
ปลอดภัยในการเล่นโยคะ การฝึกทักษะการเล่นโยคะเพื่อ
ส่งเสริมสุขภาพพลานามัย 
Basic knowledge, evolution of rules, regulations and 
safety, practicing yoga to develop personal health 
 
980-094 ศิลปะกำรป้องกันตัว 1((1)-0-2) 
  Mixed Martial Arts 
การฝึกมวยไทย มวยปล้ า มวยสากล บราซิลเลียนยิวยิตสู 
การยืดตัว ทักษะการต่อสู้ขั้นสูง ศิลปะการป้องกันตัว 
Historical background, evolution of rules, regulations 
and safety, practicing mixed martial Arts to develop 
personal health 
 
980-095 ไทเก๊ก 1((1)-0-2) 
 Tai Chi 
ความรู้เบื้องต้น การพัฒนาการของกฎ กติกา และความ
ปลอดภัยในการร าไทเก็ก การฝึกทักษะการร าไทเก็กเพื่อ
ส่งเสริมสุขภาพพลานามัย 
Basic knowledge, evolution of rules, regulations and 
safety, practicing Tai Chi to develop personal health 

980-096 กำรด ำน้ ำ 1((1)-0-2) 
  Scuba Diving 
หลักการ อุปกรณ์และวิธีการด าน้ า วิทยาศาสตร์ส าหรับ
การด าน้ า การวางแผน การบันทึก การแก้ปัญหาในการ
ด าน้ า เทคนิคในการเก็บข้อมูลและตัวอย่าง การฝึกด าน้ า
ทั้งในสระและในทะเล 
Principles, equipment and methods for diving; science 
for diving; planning, recording and problem solving in 
diving; sample and data collecting techniques; diving 
practice in both swimming pool and sea 
 
980-097 กำรเต้นร ำ  1((1)-0-2) 
  Social Dance 
ทักษะเบื้องต้นและมารยาทในการลีลาศเพลงที่ใช้ในการ
ลีลาศ เน้นการฝึกปฏิบัติ   
Basic social dance skills and etiquette; social dance 
music; emphasis on practice 
 
988-092 กำรด ำน้ ำตื้น  1((1)-0-2) 
 Snorkeling 
หลักพื้นฐานการด าน้ าตื้น การใช้อุปกรณ์ด าน้ า การ
ป้องกันอันตราย และอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในขณะ
ด าน้ าตื้น การฝึกปฏิบัติการใต้น้ าทั้งในสระว่ายน้ าและ
นอกสถานที่ 
  Principle of snorkeling;  use of snorkeling equipments; 
protection of danger and accident that might occur 
while snorkeling; practice of snorkeling in swimming  
pool and outside 
 
969-093 กำรเดิน-วิ่งเพื่อสุขภำพ  1((1)-0-2) 
 Walking and Jogging for Health  
ประวัติ และประโยชน์ของการเดิน-ว่ิงเพื่อสุขภาพ ทักษะ
เบื้องต้นของการเดิน-ว่ิง การเสริมสร้างสมรรถภาพทาง
กายด้วยการเดิน-ว่ิง การเก็บรักษาอุปกรณ์ และความ
ปลอดภัยในการเดิน-ว่ิงเพื่อสุขภาพ 



    History and benefits of walking and running for 
health, basic skills of walking and jogging, enhancing 
physical fitness through walking and jogging, keeping 
and maintaining equipment, and safety in walking and 
jogging for health 
 
รายวิชาเลือก 
980-001 กำรเตรียมควำมพร้อม 2((2)-0-4) 
 ส ำหรับภัยพิบัติ  
  Disaster Preparedness 
ภัยพิบัติรูปแบบต่างๆ สาเหตุการเกิดภัยพิบัติ ผลกระทบ
ของกิจกรรมของมนุษย์กับความรุนแรงของภัยพิบัติ 
ความจ าเป็นของการลดความเส่ียงจากภัยพิบัติ วงจรการ
ลดความเส่ียงจากภัยพิบัติ ความสามารถของชุมชนใน
การมีส่วนร่วมในวงจรการลดความเสี่ยง การป้องกันและ
บรรเทาภัยพิบัติ การตอบรับภัยพิบัติ การบูรณะหลังภัย
พิบัติ การเตรียมความพร้อม ระดับของการเตรียมความ
พร้อม ระดับบุคคล ระดับครอบครัว ระดับชุมชน 
ระดับชาติ ระดับนานาชาติ 
Various types of disasters, causes of disasters, 
anthropogenic effects on disasters’ severity; the 
importance of disaster risk reduction, disaster risk 
reduction cycle, community’s roles in disaster risk 
reduction cycle; disaster prevention and mitigation, 
disaster response, disaster recovery; preparedness, 
different levels of preparedness, individual level, family 
level, community level, national level, international 
level 
 
810-001 สถิติน ำทำง  2((2)-0-4) 
 Guiding Statistics 
หลักการระเบียบวิธีทางสถิติส าหรับการแก้ปัญหาและ
การตัดสินใจในชีวิตจริง การรวบรวมข้อมูล การจัดการ
ข้อมูลในรูปแบบกราฟฟิกความน่าจะเป็นและวิธีการ
ประมาณค่าเพื่อการตัดสินใจ 

Fundamental statistical methodologies for problem 
solving and decision making in real-life application; 
data gathering, graphically organized data; probability 
and estimation methods for decision making 
 
810-002 จิตวิทยำสังคม  2((2)-0-4) 
  Social Psychology 
การศึกษาระบบสังคมและพฤติกรรมมนุษย์ โดยพิจารณา
ถึงวัฒนธรรมสังคม สังคมแบบต่างๆ การจัดระเบียบ
สังคม ความต้องการขั้นพื้นฐานของมนุษย์ พฤติกรรม
ของมนุษย์เกี่ยวกับการกระตุ้น การเรียนรู้  การรับรู้ 
แรงจูงใจ สติปัญญาและความสามารถปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ 
The examination of human social systems and behavior 
with an emphasis on cultures, societies, social orders, 
basic human needs, human behavior regarding 
reinforcement, learning, perception, motivation, 
intelligence and ability to adapt to changing 
circumstances 
 
810-003 ประวัติศำสตร์และสังคมไทย 2((2)-0-4) 
  Thai History and Society 
การแบ่งสมัยประวัติศาสตร์ไทย วิวัฒนาการทางการเมือง 
การปกครองการต่างประเทศ เศรษฐกิจ และสังคม 
ลักษณะและโครงสร้างของสังคมไทย พื้นฐานทางสังคม 
เศรษฐกิจ และการเมือง ศาสนาที่ส าคัญในประเทศไทย 
สถานการณ์ปัจจุบันของสังคมไทยปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อ
การเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยในปัจจุบัน 
Classifications of Thai era; evolution in terms of 
politics, government; foreign affairs, economy and 
society; characteristic and structure of Thai society, 
social, economic and political foundations of Thai 
society; important religions in Thailand; current 
situations in Thai society; factors affecting changes in 
Thai society 
 



810-004 นักลงทุนรุ่นเยำว์  2((2)-0-4) 
  Young Investor 
เงินและความสุข การวางแผนรายรับและเงินออม 
ผลกระทบของการวางแผนการเงินต่อวิถีชี วิต การ
วางแผนความมั่งคั่งส่วนบุคคล ประเภทของการลงทุน
ทางการเงินและความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น การบริหารจัดการ
ค่าใช้จ่ายส าหรับหน้าที่ทางครอบครัวและสังคม 
Money and happiness; income and saving planning; 
impacts on financial planning to desired lifestyle; 
personal wealth planning; types of financial investment 
and potential risks; expense management for family and 
social responsibilities 
 
988-001 ภูมิปัญญำในกำรด ำเนินชีวิต 2((2)-0-4) 
 Wisdom of Living 
การคิด การบริหาร และการจัดการชีวิตอย่างรู้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมไทย และกระแสสังคมโลก การ
ผสมผสานวิถีไทยกับพหุวัฒนธรรมในการด าเนินชีวิต 
การมีจิตสาธารณะ และรักษ์ส่ิงแวดล้อม การอยู่ร่วมกัน
ในสังคมอย่างมีความสุขบนพื้นฐานคุณธรรม จริยธรรม 
และหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
Thinking, life administration and management in 
accordance with changes in Thai and global society; 
mingling the Thai ways of life with multi-cultural ways 
of living, public mind and environmental conservation, 
living happily based on morality, ethics and sufficiency 
economy 
 
988-002 ก้ำวทันนวัตกรรมทำงวิทยำศำสตร์ 2((2)-0-4) 
 Contemporary Scientific Innovation 
หลักการและที่มาของการประดิษฐ์ คิดค้น นวัตกรรมทาง
วิทยาศาสตร์ที่ เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวันทางด้าน
การ เกษตร  พลังงาน ส่ิงแวดล้อม อุตสาหกรรม 
เทคโนโลยี และคุณภาพชีวิตของมนุษย์ โดยเน้นให้เกิด
การคิดบนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ การบูรณาการความรู้
ทางวิทยาศาสตร์เพื่อใช้วิเคราะห์กรณีศึกษาที่เกิดขึ้น 

ความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ไขโจทย์ปัญหาทาง
วิทยาศาสตร์ใกล้ตัว และตระหนักถึงความส าคัญของ
ทรัพย์สินทางปัญญา 
Scientific basis of discovery, invention and innovation, 
emphasizing on knowledge integration, case study 
analysis, creative thinking, problem solving and 
intellectual property awareness 
 
988-003 ทะเลและวิทยำศำสตร์ 2((2)-0-4) 
  Science and the Sea 
สมุทรศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทางทะเล ทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง คลื่นลมทะเล อุณหภูมิพื้นผิวทะเล การ
เปลี่ ยนแปลงสภาพ ภูมิ อ ากาศ  ก าร เพิ่ มขึ้ นของ
ระดับน้ าทะเล การไหลเวียนของกระแสน้ าในมหาสมุทร 
ทะเลกรด 
Oceanography; Marine Science; Marine and Coastal 
Resources; Wave of the Ocean; Sea Surface 
Temperature; Climate Change; Sea level Rising; Ocean 
Circulation; Ocean Acidification 
 
988-004 โภชนำกำรและพิษวิทยำ  2((2)-0-4) 
 Nutritional and Toxicology 
ความรู้ทางโภชนาการของการรับประทานอาหารที่ดีต่อ
สุขภาพ; ภาพรวมของการย่อยอาหาร ฟังก์ช่ัน และ
เส้นทางการเผาผลาญสารอาหาร หลักการของพิษวิทยา 
และการประยุกต์ใช้ในการประเมินความปลอดภัยของ
อาหาร การประเมินผลคุณภาพและความเส่ียงต่อสุขภาพ
ต่อการสัมผัสกับสารเคมี 
A foundation of nutritional knowledge to develop a 
sustainable pattern of healthy eating; overview of 
digestion, function, and metabolism pathways of 
nutrients; the principles of toxicology and their 
applications in evaluating the safety of foods; 
evaluation of human exposure to chemicals, and 
qualitative and quantitative health risk assessment 
 



 
805-001 ภำษำอังกฤษเพื่อกำรออกเสียง 2( ( 2 ) -0 -4 )
  English for Pronunciation 
เพิ่มพูนทักษะการพูด โดยการออกเสียงที่ถูกต้อง การ
อ่านออกเสียง และออกเสียงจากการท่องจ า โดยเน้นการ
ออกเสียงสระภาษาอังกฤษ ท านองเสียง การเน้นพยางค์ 
และพยัญชนะควบกล้ า 
Enhancing speech with correct pronunciation; reading 
aloud and memorizing written speeches; emphasizing 
English vowels, intonation, stress, and consonant 
clusters 
 
805-002 กำรเขียนภำษำอังกฤษเชิง 2((2)-0-4) 
 สร้ำงสรรค ์   
  English for Creative Writing 
ประเมินกระบวนการและเทคนิควิธีการเขียนเชิง
สร้างสรรค์ วิพากย์รูปแบบการเขียนประเภทต่าง ๆ และ
อภิปรายการใช้รูปแบบเหล่านี้ในงานวรรณกรรม รวมถึง
การพัฒนาการเขียนภาษาอังกฤษและความคิดสร้างสรรค์
จากการอ่านเชิงวิเคราะห์ 
Evaluate the processes and techniques of creative 
writing, critique various writing styles and discuss how 
they are used in literature plus the development of 
written English and creative thinking through critical 
reading 
 
805-005 ภำษำอังกฤษเพื่อกำรน ำเสนอ 1((1)-0-2) 
  English for Presentation 
ทฤษฎีและลักษณะทั่วไปของภาษาอังกฤษส าหรับการ
น าเสนอ การฝึกน าเสนอเชิงวิชาการและทั่วไป การ
น าเสนอความคิดเห็น และการตอบค าถามในการ
น าเสนอ 
Theories and general characteristics of English for 
presentation; practice in academic and general 
presentations; learning how to make points and answer 
questions in presentations 

 
805-006 ภำษำอังกฤษส ำหรับกำรสมัครงำน   2((2)-0-4) 
  English for Job Application 
ฝึกทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการสมัครงาน 
อ่านการเปิดรับงานเปิดจากแหล่งต่ างๆ การเขียน
จดหมายสมัครงานและประวัติส่วนตัวการฝึกงานการ
สัมภาษณ์การขยายค าศัพท์และส านวนที่ใช้ในการสมัคร
งาน 
Practicing English communicative skills relating to job 
applications, reading job openings from various 
sources, writing application letters and résumés, 
practicing job interviews, enlarging vocabulary, and 
expressions used in job application 
 
805-007 ภำษำอังกฤษเพื่อกำรน ำเสนอ 2((2)-0-4) 
 และกำรอภิปรำย 
  English for Presentation and Discussion 
ทฤษฎีและลักษณะทั่วไปของภาษาอังกฤษส าหรับการ
อภิปรายและการน าเสนอ การฝึกอภิปรายเชิงวิชาการ
และอภิปรายทั่วไป การน าเสนอความคิดเห็น และการ
ตอบค าถามในการอภิปรายและการน าเสนอ 
Theories and general characteristics of English for 
discussion and presentation; practice in academic and 
general discussion; learning how to make points and 
answer questions in discussions and presentations 
 
805-008 กำรค้นหำและกำรอ้ำงอิง 2((2)-0-4) 
  Searching and Referencing 
ค้นหา และ อ่านบททบทวนวรรณกรรม เอกสารที่
น าเสนอข้อคิดเห็น บทความวิจัย ฝึกเขียนบททบทวน
วรรณกรรม การอ้างอิง และบรรณานุกรรม 
Discovering and reading literature reviews, opinion 
papers, and research articles; composing a literature 
review to support a position; using scholarly writing 
techniques and citations following APA formatting and 
referencing 



969-001 กำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 2((2)-0-4) 
  Lifelong Learning 
ทฤษฎีเศรษฐกิจดิจิทัลเบื้องต้น แบบจ าลองการสร้าง
มูลค่า แบบจ าลองธุรกิจดิจิทัล การควบคุมตลาด บริบท
ของเศรษฐกิจดิจิทัล อิทธิพลของเศรษฐกิจดิจิทัลต่อ
สังคมและส่ิงแวดล้อม การพัฒนาเมือง 
Basic theory in digital economy, Value creation model, 
Digital Business model, Market regulation, Digital 
economics in context, how digital economy influences 
societies and environment, City Development 
 
988-005 ชีวิตท่ีสันติ 2((2)-0-4) 
 Peaceful Life 
หลักการและขั้นตอนของการมีส่วนร่วมของชุมชนใน
การจัดการปัญหาความขัดแย้ง การวิเคราะห์ปัจจัยด้าน
สังคม เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม ศาสนา และ
ส่ิงแวดล้อมของชุมชนที่มีผลต่อระดับการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน เทคโนโลยีที่ เหมาะสม ธรรมาภิบาลกับการ
จัดการส่ิงแวดล้อม กรณีศึกษา 
Principle and procedures of community participation in 
conflict problems; analysis of social, political, cultural 
and environmental factors in the communities that 
affect levels of community participation; appropriate 
technologies; good governances and environmental 
management; case studies 
 
988-006 ชุมชนพอเพียง 2((2)-0-4) 
 Sufficient Communities 
แนวคิด ทฤษฎี ในการพัฒนาอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา
โครงการในพระราชด าริ วิธีการปรับใช้ในด้านต่างๆ 
Concept and theory of sustainable development; case 
study of Royal Initiative Project; deployment in various 
areas 
 
805-009 ภำษำอังกฤษเพื่อวิชำกำร   2((2)-0-4) 
 English for Academic Purposes 

การสร้างเสริมทักษะการอ่านและเขียนเชิงวิชาการ การ
เขียนเรียงความ การเขียนวิจัยเบื้องต้น วิธีการอ้างอิงและ
การเขียนบรรณานุกรม การถอดความ การแลกเปลี่ยน
และแสดงความคิดเห็นเชิงวิชาการ 
Consolidating of academic reading and writing; essay 
writing; an introduction to writing research papers with 
citations and references; paraphrasing, exchanging and 
expressing ideas related to academic issues 
 
805-010  ภำษำอังกฤษเพื่อกำรท่องเท่ียว   2((2)-0-4) 
 English for Tourism 
ลักษณะเฉพาะและหัวข้อต่างๆของภาษาอังกฤษเพื่อการ
ท่องเที่ยว การอธิบายและให้ข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยว 
Particular characteristics and topics related to tourism, 
explaining and giving information about tourism 
 
805-012 ภำษำอังกฤษเพื่อประสิทธิภำพ 2((2)-0-4) 
 ทำงกำรสื่อสำร   
 English for Effective Communication 
   การติดต่อส่ือสารในทุกทักษะอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้ง
ในสถานการณ์ระหว่างบุคคลและอาชีพการส่ือสารใน
ระดับสากล การโต้ตอบอย่างฉับไว และการพูดในที่
ประชุมชน 
   Effective communication in both interpersonal and 
professional situations; communications in international 
settings; giving impromptu responses and public 
speaking 
 
805-014  ภำษำอังกฤษจำกภำพยนตร์   2((2)-0-4) 
 English through Films 
การพัฒนาความคิดเชิงวิพากษ์จากภาพยนตร์  การ
เปรียบเทียบและการอภิปรายความแตกต่างระหว่าง
วัฒนธรรมตัวละครในภาพยนตร์ การอ่านและการเขียน
บทวิจารณ์  



Developing critical thinking through films; discussing 
intercultural differences; analyzing characters; reading 
and writing film reviews 
 
ค าอธิบายรายวิชาเฉพาะ 
1)  กลุ่มวิชาแกน 
988–112 คณิตศำสตร์พื้นฐำน 1 3(3-0-6) 
 Basic Mathematics I 
ลิมิตและความต่อเนื่อง  อนุพันธ์และการประยุกต์  
ปริพันธ์และการประยุกต์  ปริพันธ์ไม่ตรงแบบ ระบบ
พิกัดเชิงขั้ว  
Limit and continuity; differentiation and applications; 
integration and applications; improper integrals; polar 
coordinate 
 
988-114 แคลคูลัส 3(3-0-6) 
 Calculus  
ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน  การหาอนุพันธ์ของ
ฟังก์ชันพีชคณิตและฟังก์ชันอดิศัย  การประยุกต์ของ
อนุพัน ธ์   สมการของ เ ส้น สัมผัสและเ ส้นตั้ งฉาก  
ความเร็วและความเร่ง  ดิฟเฟอเรนเชียลและแบบเชิงเส้น 
อัตราสัมพัทธ์  การหาค่าสูงสุด -ต่ าสุด โจทย์ปัญหา
ค่าสูงสุด-ต่ าสุด   อินทิกรัลไม่จ ากัดเขตและการประยุกต์  
เทคนิคการอินทิเกรต   การอินทิเกรตทีละส่วน  การ
อินทิเกรตฟังก์ชันตรีโกณมิติ อินทิกรัลจ ากัดเขตและการ
ประยุกต์  การหาพื้นที่  ปริมาตร  ความยาวส่วนโค้งและ
พื้นที่ผิว  แบบที่ก าหนดค่าไม่ได้  และกฎของโลปิทาล  
อินทิกรัลไม่ตรงแบบ ล าดับและอนุกรม 
Limits and continuity of functions; derivatives of 
algebraic and transcendental functions; applications of 
derivative; equation of tangent and normal lines; speed 
and acceleration; differential and linearization; related 
rates; maximum and minimum values; maximum and 
minimum problems; indefinite integrals and 
applications; techniques of integration; integration by 
parts; integration of trigonometric function; definite 

integrals and applications; area, volume; arc length and 
surface area; indeterminate forms and L’Hospital’s 
rule; improper integrals; sequences and series 
 
988-120 ฟิสิกส์ทั่วไป 3(3-0-6) 
 General Physics  
เวกเตอร์ แรงและการเคลื่อนที่ พลังงานและโมเมนตัม 
กฎโน้มถ่วงสากล กลศาสตร์ของไหล ไฟฟ้าสถิต 
สนามแม่เหล็ก อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น คลื่น ทัศนศาสตร์ 
นิวเคลียร์ฟิสิกส์เบื้องต้น 
Vector, force and motion; energy and momentum; 
universal gravitational law; fluids mechanic; 
electrostatics; magnetic field; basic electronics; wave; 
optics; basic nuclear physics 
 
988-121 ปฏิบัติกำรฟิสิกส์ท่ัวไป 1(0-3-0) 
 General Physics Laboratory  
การวัดและความผิดพลาด กราฟและสมการ สมดุลแรง 
การเคลื่อนที่เป็นวงกลม แนะน าการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า
และมาตร วัดไฟฟ้ า  สนามไฟฟ้ า  สนามแม่ เหล็ก 
วงจรไฟฟ้ากระแสตรง แนะน าการใช้งานออสซิโลสโคป 
วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ 
Measurement of error, graph and it equation; force 
equilibrium; circular motion; introduction to electrical 
equipment and electrical meter; electric field; magnetic 
field; DC-circuit; introduction to oscilloscope; AC-
circuit 
 
988-122   เคมีท่ัวไป 1 3(3-0-6) 
 General Chemistry I  
โครงสร้างของอะตอมและตารางธาตุ ปริมาณสาร
สัมพันธ์  พันธะเคมี สมบัติของสารในสถานะของแก๊ส 
ของเหลว ของแข็ง  และสารละลาย สมดุลเคมี และ
สมดุลไอออนิก 



Atomic structure and periodic table; stoichiometry; 
chemical bonding; properties of gas, liquid, solid and 
solution; Chemical Equilibrium and Ionic Equilibria 
 
988-123 ปฏิบัติกำรเคมีทั่วไป 1(0-3-0) 
 General Chemistry Laboratory  
เครื่องตวงและความแม่น การหาค่าความเป็นกรดเบส
ของสารละลายและการหาปริมาณด้วยการไทเทรต  การ
ไทเทรตหาความกระด้างของน้ า  สมบัติคอลลิเกทีฟของ
สารละลาย โครมาโทกราฟี เทอร์โมเคมี ไฟฟ้าเคมี การ
ท าคุณภาพวิเคราะห์แบบกึ่งจุลภาค 
Measuring equipment and precision; pH determination 
of solution and quantitative analysis by titration; 
hardness measurement by titration; colligative 
properties of solution; chromatography;  
thermochemistry; electrochemistry; semimicro 
qualitative analysis 
 
988-124   ชีววิทยำท่ัวไป 3(3-0-6) 
 General Biology  
โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ ชีวเคมีเบื้องต้นในเซลล์ 
การหายใจและการแลกเปลี่ยนก๊าซระดับเซลล์ การ
สังเคราะห์แสง เนื้อเยื่อและอวัยวะ การสืบพันธ์ุและการ
ถ่ายทอดทางพันธุกรรม วิวัฒนาการ  พฤติกรรมของ
ส่ิงมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพ   
Cell structure and function; introduction to cell 
biochemistry; cellular respiration and gas exchange; 
photosynthesis; tissues and organs, reproduction and 
heredity; evolution; organism behaviors; biodiversity 
 
988-125   ปฏิบัติกำรชีววิทยำทั่วไป 1(0-3-0) 
 General Biology Laboratory    
การใช้กล้องจุลทรรศน์ โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ 
เนื้อเยื่อ การแบ่งเซลล์ การสังเคราะห์ด้วยแสงและการ
หายใจ  การถ่ายทอดพันธุกรรม  และความหลากหลาย
ทางชีวภาพ 

Microscopy; cell structure and function; tissue; cell 
division; photosynthesis and cellular respiration;  
genetic inheritance and  biodiversity 
 
988-126 จุลชีววิทยำทั่วไป 3(3-0-6) 
 General Microbiology  
โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์จุลินทรีย์ อาหาร การ
เจริญและการสืบพันธ์ุ เมตาบอลิซึม วิธีการควบคุม การ
จัดหมวดหมู่ และพันธุกรรมของจุลินทรีย์ ตลอดจน
ความส าคัญของจุลินทรีย์ในด้านอาหาร  อุตสาหกรรม   
การแพทย์และสาธารณสุข  และส่ิงแวดล้อม 
Structure and function of microbial cell, nutrition, 
growth and reproduction, metabolism, control 
techniques, classification and genetics of 
microorganisms including their significance in food, 
industry, medicine and public health, and environment 
 
988-127 ปฏิบัติกำรจุลชีววิทยำทั่วไป 1(0-3-0) 
 General Microbiology Laboratory  
การเตรียมอาหารเลี้ยงเช้ือและการก าจัดเช้ือ เทคนิค
บางอย่างทางจุลชีววิทยา การแจงนับจ านวนจุลินทรีย์ 
การศึกษาเชื้อรา การย้อมสีแบคทีเรีย การท าลายและการ
ยับยั้งการเจริญของเชื้อจุลินทรีย์ 
Nutritional media preparation and sterilization; selected 
essential microbiological techniques; enumeration of 
microorganisms; study of fungi; bacterial staining; 
destruction and inhibition of microorganism growth 
 
988-212 สถิติเบื้องต้นส ำหรับวิทยำศำสตร์ 3(3-0-6) 
 Introduction to Statistics for Science 
แนวคิดเกี่ยวกับวิชาสถิติ การวัดค่ากลาง การวัดการ
กระจาย ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็น การ
ประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน การทดสอบไคส
แควร์ สหสัมพันธ์ การถดถอยเชิงเส้น         การวิเคราะห์
ความแปรปรวน การประยุกต์ใช้สถิติ การฝึกวิเคราะห์
ข้อมูลด้วยโปรแกรมสถิติ 



Concepts of statistics; measures of central tendency, 
measures of dispersion;  random variables and 
probability distribution; estimation; hypothesis testing; 
chi-square test, correlation, linear regression, analysis 
of variance; statistical application; practice for data 
analysis with statistical package 
 
988-223 เคมีวิเครำะห ์ 3(3-0-6) 
 Analytical Chemistry  
การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ การวิเคราะห์เชิงปริมาณ การ
ค านวณความเข้มข้น ความคลาดเคลื่อน ความแม่นย า 
ความเที่ยง สถิติส าหรับการวิเคราะห์ทางเคมี การเตรียม
ตัวอย่าง สเปกโทรโตเมทรี โครมาโทกราฟี การพิสูจน์
การใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์ 
Qualitative analysis; quantitative analysis; 
concentration calculation; error; accuracy; precision; 
statistic for analytical chemistry; sample preparation; 
spectrophotometry; chromatography; method validation 
 
988-224 ปฏิบัติกำรเคมีวิเครำะห์ 1(0-3-0) 
 Analytical Chemistry Laboratory  
หลักการพื้นฐานส าหรับการท าปฏิบัติการทางเคมี
วิเคราะห์ การใช้เครื่องแก้วและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ทาง
เคมีวิเคราะห์ การใช้สถิติพื้นฐานในการวิเคราะห์เชิง
ปริมาณ การวิเคราะห์เชิงปริมาณโดยการปรับเทียบ
มาตรฐาน การไทเทรตสารประกอบเชิงซ้อน การ
ไทเทรตแบบรีดอกซ์ การวิเคราะห์โดยใช้เทคนิคสเปก
โทรโฟโตเมทรี  การสกัดและวิเคราะห์มลพิษใน
ส่ิงแวดล้อม 
Basic principle for analytical laboratory; glassware and 
scientific device for analytical chemistry; basic statistic 
for quantitative analysis; quantitative analysis based on 
calibration concepts; complexometric titration; redox 
titration; spectrophotometric analysis; environmental 
pollutant extraction and analysis 
 

978-121 สมุทรศำสตร์ชีวภำพ 3(3-0-6) 
 Biological Oceanography  
ประเภทของถิ่นอาศัยของส่ิงมีชีวิตในทะเล ชีววิทยา
ประชากร โครงสร้างและความสัมพันธ์ภายในระบบ 
ก าลังผลิตในทะเล การแลกเปลี่ยนในสายใยอาหาร 
บทบาทของส่ิงมีชีวิตต่อวัฏจักรชีวธรณีเคมี และการ
แพร่กระจายของสัตว์ทะเลตามอิทธิพลของปัจจัยทางกาย
ภายและชีวภาพที่มีต่อสัตว์แหล่งที่ส่ิงมีชีวิตอาศัยอยู่ได้
ในโลก ชีวภูมิศาสตร์ของเกาะ มหาสมุทร และมนุษย์ 
 Types of marine habitats; population biology; 
structures and interactions within the systems; marine 
productivity; trophodynamic coupling; roles of marine 
biota on biogeochemical cycles. And Distribution of 
marine animals by the influence of physical, climatic 
and biotic factors; biomes; the biogeography of islands, 
oceans and man 
 
978-221 สมุทรศำสตร์กำยภำพ 3(3-0-6) 
 Physicochemical Oceanography  
คุณสมบัติทางกายภาพของน้ าทะเล สมดุลความร้อนของ
มหาสมุทร การไหลเวียนของมหาสมุทร พลศาสตร์ของ
ไหลเชิงธรณีฟิสิกส์ คลื่นและน้ าขึ้นน้ าลง และคุณสมบัติ
ทางกายภาพและเคมีของน้ าทะเล องค์ประกอบของน้ า
ทะเล และการเปลี่ยนแปลงจากกระบวนการทางกายภาพ 
เ ค มี  ชี ว ภ า พ  แ ล ะ ธ ร ณี วิ ท ย า  ต ะ ก อ น ท ะ เ ล 
กัมมันตภาพรังสีในระบบนิเวศทางทะเล 
Physical properties of seawater; ocean heat budget; 
global ocean circulation; geophysical fluid dynamics; 
waves and tides. and Physical and chemical properties 
of seawater; composition of seawater and its variation 
from physical, chemical, biological and geological 
processes; marine sediments; radioactivity in marine 
ecosystem 
 
978-222 สมุทรศำสตร์ธรณี 3(3-0-6) 
 Geological Oceanography  



ก าเนิดของทะเลและมหาสมุทร วิวัฒนาการทางธรณีแปร
สัณฐานของแอ่งมหาสมุทร การจ าแนกชนิดของตะกอน
ทะเล การเกิด การพัดพา การกระจาย และการสะสมของ
ตะกอนทะเล ธรณีสัณฐานวิทยาชายฝั่ง การเปลี่ยนแปลง
ระดับน้ าทะเล และผลกระทบ  
Origin of the ocean; geotectonic evolution of ocean 
basins; classification of marine sediments; formation, 
transportation, distribution and deposition; coastal 
geomorphology; changes in sea level and its effects  
 
978-223 สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในทะเล 3(3-0-6) 
 Marine Invertebrates  
อนุกรมวิธาน สัณฐานวิทยา และสรีรวิทยาของสัตว์ไม่มี
กระดูกสันหลังที่อาศัยอยู่ในทะเล โปรโตซัว ฟองน้ า ซี
เลนเตอเรท มอลลัส เอคไคโนเดิร์ม และอาร์โทรพอด ที่
พบในน่านน้ าไทยและแถบอินโดแปซิฟิก 
Taxonomy, morphology and physiology of marine 
invertebrates, protozoa, porifera, celenterate, mollusc, 
echinoderm and arthropod; particularly living in Thai 
water and all Indo-Pacific region 
 
978-331 ระบบสำรสนเทศภูมิศำสตร์ 3(3-0-6) 
 ทำงทะเลและชำยฝ่ัง 
 Geoinformatics for Marine and Coastal  
 Management  
หลักการเบื้องต้นของการรับรู้จากระยะไกล ระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ระบบดาวเทียมน าทางบน
โลก (GNSS) ระบบพิกัดและเส้นโครงแผนที่ หลักการ
แผ่รังสีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า การรับรู้จากระยะไกลของ
สภาพแวดล้อมในธรรมชาติ หลักการจ าแนกข้อมูลภาพ
เบื้องต้น แบบจ าลองข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
การน าเข้า การแก้ไข การจัดการ และการแสดงผลข้อมูล
เชิงพื้นที่ การวิเคราะห์ข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
เบื้องต้น การประยุกต์ภูมิสารสารสนเทศส าหรับการ
จัดการส่ิงแวดล้อม 

Basic principles of remote sensing, Geographical 
Information Systems (GIS) and Global Navigation 
Satellite System(GNSS); coordinate systems and map 
projections; electromagnetic radiation principles; 
remote sensing of the natural environment; basic 
principles of digital image classification; GIS data 
model; spatial data input, editing, management and 
display; basic of GIS data analysis; application of geo-
informatics for environmental management 
 
2) กลุ่มวิชาชีพ                                    
2.1) กลุ่มวิชาชีพบังคับ                           
976-392 เตรียมสหกิจศึกษำ 1(0-3-0) 
 Pre-cooperative Education  
หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษาและฝึกงาน 
กระบวนการของสหกิจศึกษาและฝึกงาน ระเบียบ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษาและฝึกงาน ความรู้
พื้นฐานและเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ เช่น การเลือก
สถานประกอบการ วิธีการเขียนจดหมายสมัครงาน และ
สัมภาษณ์งานอาชีพ ความรู้พื้นฐานที่จ าเป็นส าหรับการ
ไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ เทคนิคการน าเสนอ
และการเขียนรายงาน การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อสังคม
การท างาน จิตวิทยาในการท างาน 
Concepts of cooperative education and practical 
training; process of cooperative education and practical 
training; regulations and permissions related to 
cooperative education and practical training; basic 
knowledge and techniques in job application e.g., 
company selection, writing the job application, 
interviewing; basic knowledge and techniques for 
apprentice, presentation and report writing techniques, 
personality in working place, social psychology 
 
988-241 นิเวศวิทยำเบื้องต้น 3(3-0-6) 
 Introduction to Ecology  



ความสัมพันธ์ระหว่างพืชและสัตว์กับส่ิงแวดล้อม ห่วง
โซ่อาหาร ปิรามิดอาหาร และวัฎจักรของสารที่เกี่ยวข้อง 
ปัญหาทางนิ เวศ วิทยาที่ส าคัญ การจ าแนกระบบ
นิเวศวิทยา ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง 
Relationship between plants and animals and the 
environment; food chains, food pyramids and cycles of 
related entities; significant ecological problems; 
classification of ecosystems; related laboratory 
 
978-525 มลพิษทำงทะเล 3(3-0-6) 
 Marine Pollution  
การจ าแนกแหล่งก าเนิดของมลพิษสารอินทรีย์ทางทะเล 
ขยะในทะเล การเคลื่อนที่และเปลี่ยนรูปของสารมลพิษ 
การวิเคราะห์เชิงคุณภาพและปริมาณ การกระจายตัวเชิง
พืน้ที่และเวลา แนวทางการป้องกันและลดผลกระทบ 
Sources of marine organic pollution; marine debris: fate 
and transport; qualitative and quantitative analysis; 
spatial and temporal Distribution; prevention and 
mitigation strategy 
 
988-246 นิเวศวิทยำทำงทะเล 3(3-0-6) 
 Marine Ecology  
หลักนิเวศวิทยา ความสัมพันธ์ระหว่างส่ิงมีชีวิตในทะเล
กับส่ิงแวดล้อม การถ่ายทอดพลังงานทางชีวภาพ สายใย
อาหารและก าลังผลิต แหล่งอาศัยชายฝั่งที่ส าคัญ ชะวาก
ทะเล แนวปะการัง หาด -โคลน หาดทราย หาดหิน  
การศึกษานอกสถานที่ 
    Ecological principles; relationships between marine 
organisms and environment; bioenergetic transfer; food 
web and productivity; important coastal habitats; 
estuary, coral reef, mud flat, sandy beach and rocky 
shore; study excursion 
 
978-321 นิเวศวิทยำพืชชำยฝ่ัง 3(3-0-6) 
 Coastal Plant Ecology  

ศึกษานิเวศวิทยาการปรับตัวทางสัณฐานวิทยา และ
สรีรวิทยาของพรรณไม้พื้นเมืองในสังคมพืชต่างๆ ที่อยู่
ตามชายฝั่งทะเล การระบุช่ือวิทยาศาสตร์ของพืช และ
หัวข้อวิจัยปัจจุบันทางอนุกรมวิธาน พฤกษภูมิศาสตร์
และนิเวศวิทยาของพรรณไม้พื้นเมือง รวมทั้งการศึกษา
ในภาคสนาม 
Morphological and physiological adaptations of native 
plants in various plant communities along the coast 
together with identification techniques, current 
researches in taxonomy, phytogeography and plant 
ecology of the plant communities and field trips 
 
988-362 กำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเล 3(3-0-6) 
 และชำยฝ่ังทะเล 
 Coastal and Marine Resources 
Management 
หลักการใช้ประโยชน์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
โดยการบูรณาการมิติทางด้านนิเวศบริการ การพัฒนา
และจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ งอย่า งยั่ งยืน 
ตลอดจนมิติทางด้านมลภาวะและของเสียทีส่่งผลกระทบ
ต่อทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง และการมีส่วนร่วมในการ
จัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง 
Principles of marine and coastal resources utilization by 
integrating of ecosystem services dimension; 
sustainable marine and coastal resource development 
and management; impact dimension of pollution and 
wastes on marine and coastal resources and 
participation in marine and coastal resources 
management 
 
978-351 เทคนิคกำรวิเครำะห์มลสำร 3(3-0-6) 
 ทำงทะเล 
 Marine Pollutant Analysis Techniques 
ความส าคัญของการวิเคราะห์มลสารในส่ิงแวดล้อม  การ
จ าแนกประเภทมลสารที่ปนเปื้อนในส่ิงแวดล้อมทั้งใน
รูปสารอินทรีย์ ก๊าซและโลหะหนัก วิธีการเก็บตัวอย่าง 



การเตรียมตัวอย่าง เทคนิคในการวิเคราะห์ที่เหมาะกับ
ชนิดของมลสารและการประกันคุณภาพในการวิเคราะห์ 
รวมถึงการอภิปรายและถกปัญหาในรายละเอียดของ
วิธีการวิเคราะห์ขั้นสูงที่ใช้ในปัจจุบัน จากข้อมูลงานวิจัย
ทั้งในและต่างประเทศ 
Significance of environmental pollutant analysis; 
classification of environmental pollutants in the form of 
organic, gas and heavy metal; method of sampling, 
sample preparation, analytical techniques suitable for 
pollutant type; quality control of analysis; discussions 
about current advanced analytical techniques from 
national and international research 
 
988-360 กฎหมำย นโยบำย และ 3(3-0-6) 
 จริยธรรมด้ำนสิ่งแวดล้อม 
 Law, Policy and Environmental Ethics 
ภาพรวมของนโยบายและบทบาทของกฎหมาย และ
องค์กรที่เกี่ยวข้อง ทั้งในด้านมาตรการและการบังคับใช้
เพื่อการแก้ไขปัญหา การป้องกัน และการจัดการ
ส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติทั้งในระดับท้องถิ่น 
ประเทศ และนานาชาติ รวมทั้งจริยธรรมของบุคคลและ
องค์กรในการจัดการส่ิงแวดล้อม 
Overview of policies and roles of laws and related 
organizations in terms of regulation and enforcement 
for solving problems, prevention and management of 
the environment and natural resources at local, national, 
and international levels; individual and organizational 
ethics of in environmental management 
 
978-362 กำรท่องเท่ียวทำงทะเลและ 3(3-0-6) 
 ชำยฝ่ังอย่ำงย่ังยืน 
 Sustainable Marine and Coastal Tourism 
แนวความคิด หลักการเกี่ยวกับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
ทฤษฎี กระบวนการ และเทคนิคในการวางแผนและ
พัฒนาการท่องเที่ยวที่ลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม การ
วิ เคราะห์ความสัมพันธ์ของปัจจัยต่ างๆ  ทางด้าน

เศรษฐกิจ  การเมือง สังคม กายภาพ องค์กร และ
ส่ิงแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง การวางแผนและการจัดการการ
ท่อง เที่ ยว การ วิ เคราะห์ผู้ มี ส่วนได้ ส่วนเ สีย  การ
สังเคราะห์วิธีแก้ปัญหาความขัดแย้ง กรณีศึกษาและ
หัวข้ออภิปรายจากสถานการณ์จริงในพื้นที่ 
Concepts and principles of sustainable tourism; 
theories, processes, techniques in tourism planning and 
development with lower environmental impacts; 
relationship analysis of economic, political, social, 
physical, institutional and environmental factors; 
tourism planning and management; stakeholder 
analysis; derivation of conflict resolution approach; 
case studies and discussion topics from real situations 
in the area 
 
978-515 กำรประเมินผลกระทบ 3(3-0-6) 
 สิ่งแวดล้อมและทำงยุทธศำสตร์ 
 Environmental and Strategic Impact  
 Assessment  
หลักการและกระบวนการของการประเมินผลกระทบ
ด้านส่ิงแวดล้อมและสุขภาพ ทางกายภาพ ชีวภาพ สังคม 
วัฒนธรรม และสุขอนามัย จริยธรรมส่ิงแวดล้อม การมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการวิเคราะห์ผลกระทบ การ
ประเมินความเสี่ยง การสร้างมาตรการป้องกันแก้ไขและ
กระบวนการติ ดต ามตรวจสอบผลกระทบทาง
ส่ิงแวดล้อมและสุขภาพ การจัดท ารายงานและเผยแพร่
ข้อมูล การพิจารณาทบทวนคุณภาพ การประเมินผล
กระทบด้านส่ิงแวดล้อมและสุขภาพของต่างประเทศ 
กรณีศึกษา 
Principles and processes of environmental health 
impact assessment in terms of physical, biological, 
social, cultural and health aspects; environmental 
ethics; public participation in impact analysis; risk 
assessment; derivation of prevention and mitigation 
measures and impact monitoring processes; report and 



data publicizing; quality review; environmental health 
impact assessment of other counties; case study 
 
988-461 เศรษฐศำสตร์สิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 
 Environmental Economics  
ความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจและส่ิงแวดล้อม ทฤษฏี
พื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์รวมถึงความล้มเหลวของ
ระบบตลาด ผลกระทบวงนอก สินค้าสาธารณะและ
กรรมสิทธ์ิ  การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ทาง
เศรษฐศาสตร์  เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์เพื่อใช้ในการ
วางแผนและจัดการส่ิงแวดล้อม เศรษฐกิจพอเพียง 
Relationships between economy and environment; 
basic economic theories including market failure, 
externalities, public goods and property rights; cost-
benefit analysis; economic instruments for 
environmental planning and management; sufficient 
economy 
 
978-332 กำรส ำรวจระยะไกลทำง 3(3-0-6) 
 ทะเลและชำยฝ่ัง 
 Remote Sensing for Marine and Coastal  
 Application  
หลักการของการรับรู้ ระยะไกลและการแผ่ รั ง สี
แม่ เหล็กไฟฟ้า อุปกรณ์จับภาพถ่าย ข้อมูลดิจิตอล 
ดาวเทียมส ารวจโลก การแปลความหมายของภาพ การ
วิเคราะห์รูปดิจิตอล ข้อมูลภาพหลายช่วงคลื่น การรับรู้
ระยะไกลช่วงคลื่นละเอียดสูง ไมโครเวฟแบบแพสซีฟ
และแอคทีฟ การใช้งานของการรับรู้ระยะไกลทางด้าน
ทะเลและชายฝั่ง 
Principles of remote sensing and electromagnetic 
radiation; photographic sensors; digital data; earth 
observation satellites; image interpretation; digital 
image analysis; multispectral images data; 
hyperspectral remote sensing; passive and active 
microwave; remote sensing applications in marine and 
coast lines 

 
988-380 สัมมนำด้ำนวิทยำศำสตร์ 1(0-3-0) 
 ทำงทะเลและกำรจัดกำรชำยฝ่ัง 
 Seminar in Marine Science 
การค้นคว้า ทบทวน วิเคราะห์ น าเสนอและร่วมอภิปราย
บทความในหัวข้อที่ทันสมัยและ น่าสนใจ ทางด้าน
เทคโนโลยี  และการจัดการส่ิงแวดล้อม รวมทั้งการ
เตรียมกรอบแนวคิดเพื่อเตรียมความพร้อม  ส าหรับ
โครงงานนักศึกษา  
Literature search, review, analysis, presentation and 
discussion on current and interesting topics on 
environmental technology and management; setting a 
framework to prepare for students’ projects 
 
978-381 ระเบียบวิธีวิจัยด้ำนสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 
 ทำงทะเล 
 Environmental Research Methodology
  
แนวคิดและระเบียบวิธีวิจัยทางส่ิงแวดล้อม การพิจารณา
ปัญหาการวิจัย การเลือกหัวข้อวิจัย   การทบทวนเอกสาร
ที่ เ หม าะสม  กา รว างแผนการ วิ จั ย  ก า รก าหนด
วัตถุประสงค์และขอบเขตการวิจัย สมมติฐานการวิจัย 
เครื่องมือวิจัย เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง การเก็บรวบรวม
ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนข้อเสนอโครงร่าง
การวิจัย การเขียนรายงานการวิจัย  วิธีการน าเสนอ
ผลการวิจัย 
Environmental concepts and research methodology; 
identifying research problems, research topic selection, 
appropriate literature review, research planning, 
defining research objectives and scope, research 
hypothesis, research instruments, sampling techniques, 
data collection, data analysis; research proposal and 
report writing; research presentation 
 
988-480 โครงงำน 3(0-9-0) 
 Project 



การท าโครงงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีเพื่อการ
จัดการส่ิงแวดล้อมภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา 
Project involving the use of technology for 
environmental management under the supervision of 
the advisors 
 
988-482 ฝึกงำน 320 ชั่วโมง 
 Practical Training  
ฝึกงานในภาคอุตสาหกรรม ภาคเอกชน หรือหน่วยงาน
ของรัฐบาลต่างๆ ไม่น้อยกว่า 320 ช่ัวโมง และส่งรายงาน
ผลปฏิบัติงานต่อหลักสูตร  
Student internship in industrial work, private or 
government sectors, for at least 320 hours; reporting of 
the internship outcomes 
 
2.2) กลุ่มวิชาชีพเลือก  
978-322 กำรด ำน้ ำเพื่อกำรวิจัย 3(2-2-5) 
 Scientific Diving and Data Collection 
หลักวิทยาศาสตร์และเทคนิคทางการด าน้ าด้วยถังอากาศ 
รวมถึงฟิสิกส์สรีรวิทยาของการด าน้ า  เทคนิคการศึกษา
และวิจัยทางชีววิทยาทางทะเล เทคนิคในการเก็บข้อมูล
และตัวอย่าง และการฝึกด าน้ าทั้งในสระและในทะเล 
Scientific principles and techniques for SCUBA (Self-
contained Underwater Breathing Apparatus) diving 
including diving physics and physiology, underwater 
techniques in marine-biology research, diving and 
sample and data collecting techniques, diving practice 
in both swimming pool and sea 
 
978-323 นิเวศวิทยำแนวปะกำรัง 3(3-0-6) 
 Coral Reef Ecology  
ชีววิทยาทั่วไปของสัตว์กลุ่มซีเลนเทอเรท  อนุกรม-วิธาน
ของปะการัง  ชนิดและการเกิดแนวปะการังชนิดต่างๆ  
สภาพทั่วไปและการแพร่กระจายของแนวปะการัง  
ความ สัมพันธ์ระหว่างส่ิงมีชีวิตในแนวปะการัง  ความ
อุดมสมบูรณ์  การหมุน เ วียนสารอาหาร   การใ ช้

ประโยชน์  การท าลายและการอนุรักษ์แนวปะการัง  
ศึกษานอกสถานที่และโครงงานพิเศษภาคสนาม 
General biology of coelenterates; taxonomic survey of 
true corals; types and  
formation of coral reef; general features and 
distribution of coral reefs; interrelationships among 
coral associated organisms and reefs; productivity, 
nutrient cycling, utilization, coral reef degradation and 
conservation are also discussed; field trips and special 
projects 
 
978-324 นิเวศวิทยำป่ำชำยเลน 3(3-0-6) 
 Mangrove Ecology  
สภาพแวดล้อมของระบบนิเวศป่าชายเลน โครงสร้าง 
ชนิดองค์ประกอบการแพร่กระจายของพืชและสัตวป่า 
ความสัมพันธ์ระหว่างส่ิงมีชีวิตกับสภาพแวดล้อม การ
ถ่ายทอด พลังงาน การหมุนเวียนสารอาหารโดยเน้น
ระบบลูกโซ่อาหารแบบ detritus การใช้ประโยชน์และ
การอนุรักษ์ป่าชายเลน ศึกษานอกสถานที่และโครงงาน
พิเศษภาคสนาม 
General environmental condition of mangrove forests; 
structure, species composition and distribution of 
mangrove flora and fauna; interrelationships among 
organisms and their environment; energy flow, nutrient 
cycling with emphasis on detrital food chains; 
utilization and conservation of mangrove forests; field 
trips and special projects 
 
978-325 พฤกษศำสตร์ทำงทะเลเบื้องต้น 3(3-0-6) 
 Introduction to Marine Botany  
ศึกษาพืชเน้นสาหร่ายทะเล หญ้าทะเล และ ป่าชายเลน 
ในส่ิงแวดล้อมทางทะเล ศึกษารูปพรรณสัณฐาน 
นิเวศวิทยา การแพร่กระจาย ถิ่นที่อยู่ การเปลี่ยนแปลง
ของระบบนิเวศที่มีผลกระทบจากมนุษย์และกิจกรรม
ของมนุษย์ และความสัมพันธ์ของพืชกับส่ิงแวดล้อม 
และศึกษานอกสถานที่  



Study of plants especially macroalgae, seagrasses, and 
mangrove, in marine environments, morphology, 
structure, ecology, distribution, habitat, adaptation, and 
interrelationships between plants, and marine 
environment field trip 
 
978-522 ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ 3(3-0-6) 
 ทำงทะเลและกำรอนุรักษ์ 
 Marine Biodiversity and Conservation 
องค์ประกอบ บทบาทและความส าคัญของระบบนิเวศ
และความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเล ชีวภูมิศาสตร์ 
ระดับและการกระจายของความหลากหลายทางชีวภาพ 
วิธีการประเมินความหลากหลายทางชีวภาพ ตัวบ่งช้ีวัด
ทางชีวภาพ ความเช่ือมโยงของตัวบ่งช้ีวัดทางชีวภาพ
และระบบนิเวศทางทะเล เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการวิจยั
ตัวบ่งชี้ทางชีวภาพ  ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงความ
หลากหลายทางชีวภาพจากกิจกรรมของมนุษย์ วิธีการ
อนุรักษ์ธรรมชาติและปกป้องความหลากหลายทาง
ชีวภาพ 
Components, roles and importance of marine ecosystem 
and biodiversity; biogeography; levels and distribution 
of biodiversity; methods of biodiversity assessment; 
biological indicators; links between biological 
indicators and marine ecosystem; new technology in 
biological indicator research; impacts of changes in 
biodiversity from human activities; approaches to 
conservation and biodiversity protection 
 
978-523 กำรจัดกำรพื้นที่คุ้มครองทำง 3(3-0-6) 
 ทะเลและชำยฝ่ัง 
Marine and Coastal Protected Area Management 
พื้นที่คุ้มครองทางทะเลแบบสากลและรูปแบบของพื้นที่
คุ้มครองของประเทศไทย ระบบการจัดการและประเด็น
ปัญหา การวางแผนและจัดการการอนุรักษ์ภายในและ
ภายนอกพื้นที่คุ้มครอง การบูรณาการการอนุรักษ์และ
การใช้ทรัพยากร กลยุทธ์การอนุรักษ์แบบชุมชนมีส่วน

ร่วม แนวโน้มและวิธีการใหม่ๆ เช่น การใช้ข้อมูลภูมิ
สารสนเทศประกอบการแบ่งพื้นที่และการท าแผนที่ เพื่อ
การจัดการพื้นที่คุ้มครอง การใช้กระบวนการมีส่วนร่วม
ของชุมชนในการจัดการพื้นที่ 
Roles and importance of marine and coastal protected 
areas; classification of marine protected area in both 
international and national levels; management system 
and issues; planning and management of conservation 
inside and outside protected areas; integrated 
conservation and resource use, community-based 
conservation strategies, new trends and methods such 
as Geo-informatics-aided zoning and mapping for 
protected area management; application of community 
participation in the management of the areas 
 
978-524 กำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมทำง 3(3-0-6) 
 ทะเลและชำยฝ่ังอย่ำงบูรณำกำร 
 Integrated Marine and Coastal Zone 
 Management  
ความส าคัญของพื้นที่ชายฝั่งทางด้านสังคม เศรษฐกิจ 
วัฒนธรรมและทรัพยากรส่ิงแวดล้อม และความเชื่อมโยง
กับวิวัฒนาการการใช้ประโยชน์และการจัดการทรัพยากร 
ระบบนิเวศชายฝั่งและรูปแบบการจัดการ ระบบสังคม 
เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม ข้อตกลงด้านส่ิงแวดล้อมและ
การวางแผนพัฒนาอย่ างยั่ ง ยืน ในระดับท้ องถิ่ น 
ระดับประเทศ ระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ วิธีการ
และเครื่องมือในการจัดการพื้นที่ชายฝั่ง และการวางแผน
เชิงกลยุทธ์เพื่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพใน
ระยะยาว 
The importance of coastal zone in terms of socio-
economic, cultural and environmental resources; the 
linkages between these contexts to the evolution of 
resource use and management; coastal ecosystems and 
management models; socio-economic and cultural 
systems; environmental agreements and arrangement 
for sustainable development at local, national, regional 



and international levels; methodologies and tools for 
coastal zone management; strategic planning for 
sustainable and effective implementation 
 
978-361 กำรลดควำมเส่ียงจำกภัยพิบัติ 3(3-0-6) 
 ทำงทะเลด้วยฐำนระบบนิเวศ 
 Ecosystem-based Marine Disaster Risk  
 Reduction  
องค์ประกอบของการลดความเส่ียงจากภัยพิบัติ การลด
ความเส่ียงจากภัยพิบัติทางทะเลด้วยระบบนิ เวศที่
สมบูรณ์ เครื่องมือ และแนวทางที่ใช้ลดความเสี่ยงจากภัย
พิบัติ 
Elements of disaster risk reduction; ecosystem-based 
disaster risk reduction (Eco-DRR); Eco-DRR 
instrument and approaches 
 
988-364 กำรประเมินควำมเสี่ยง 3(3-0-6) 
 ทำงด้ำนสิ่งแวดล้อม 
 Environmental Risk Assessment  
หลักการ ความส าคัญ และวิธีการประเมินความเส่ียง การ
ประเมินความเสี่ยงทางด้านสุขภาพของมนุษย์และระบบ
นิเวศ  แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ในการประเมินความ
เสี่ยง การวางแผนเพื่อหามาตรการป้องกันและแก้ไขเพื่อ
ลดความเสี่ยง การส่ือสารด้านความเสี่ยง กรณีศึกษา 
Principles, significance and risk assessment methods; 
risk assessment in human health and ecosystems; 
mathematical model for risk assessment; planning for 
preventive and mitigation measures; risk 
communication; case studies 
 
978-333 กำรรับรู้จำกระยะไกลส ำหรับ 3(3-0-6) 
 สมุทรศำสตร ์
 Oceanography Remote Sensing  
ทฤษฎีพื้นฐานและวิธีการรับรู้ระยะไกลส าหรับใช้ใน
ด้านสมุทรศาสตร์ การตรวจวัดมหาสมุทรและตัวแปร
สภาพภูมิอากาศที่เกี่ยวข้องโดยใช้อุปกรณ์รับรู้ที่ติดตั้ง

บนดาวเทียม หลักการของ Synthetic Aperture Radar 
(SAR) เรดาร์ การตรวจวัดความสูง สีของน้ าทะเล และ
อุณหภูมิพื้นผิวทะเล ขั้นตอนวิธีการประมวลผลข้อมูล 
ผลิตภัณ์จากข้อมูลดาวเทียม และการใช้งานด้านสมุทร
ศาสตร์ การท างานร่วมกันของข้อมูลจากอุปกรณ์รับรู้
ดาวเทียมที่แตกต่างกัน 
Theory underlying remote sensing methods used in 
oceanography; the ocean-related essential climate 
variables measurements using sensor on Earth orbiting 
satellites; principles of Synthetic Aperture Radar 
(SAR), Radar, Altimetry, Ocean Color and Sea Surface 
Temperature measurements; processing algorithms, 
remote sensing data products and their use in 
oceanographic applications; synergy of data from 
different satellite sensors 
 
988-365 กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ 3(3-0-6) 
 และสภำวะโลกร้อน 
 Climate change and global warming  
โครงสร้างของบรรยากาศ เมฆ ฝน ลม และทิศทางลม 
ความหมายของสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพ
ภูมิอากาศ (Climate change) และสภาวะโลกร้อน 
(Global warming) ปัจจัยที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพภูมิอากาศ ความเส่ียงและผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ปรากฎการณ์เรือนกระจก 
แหล่งปล่อยและแหล่งดูดกลับของก๊าซเรือนกระจกใน
ธรรมชาติ บัญชีก๊าซเรือนกระจก การก าหนดและด าเนิน
นโยบาย แผนยุทธศาสตร์ และสนธิสัญญาที่เกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศทั้งในระดับประเทศ
และระดับโลก กลไกสนับสนุนการปรับตัวหรือการ
จัดการความเสี่ยงจากสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง 
Atmospheric structure. Thermodynamics and heat 
balance, condensation hydrometers, air masses, weather 
fronts. Overview of climate change and global 
warming; causing of climate change climate change 
risks and impacts; greenhouse effect; greenhouse gas 



source and sinks in natural ecosystems; greenhouse gas 
inventory; national and International cooperation and 
policy involving greenhouse gas reduction and dealing 
with the effect of global climate change; adaptation and 
mitigation options for urban and global climate change 
 
978-363 กำรท่องเท่ียวเชิงนิเวศทำงทะเล 3(3-0-6) 
 Marine Ecotourism  
หลักการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อย่างยั่งยืน บทบาทและ
การมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ในระดับท้องถิ่น การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ในระดับท้องถิ่น 
Principles of sustainable ecotourism; roles and 
participations of community for regional ecotourism 
management; regional ecotourism development 
 
988-366 ผลิตภัณฑ์กำรท่องเท่ียว 3(3-0-6) 
 สิ่งแวดล้อม 
 Environmental Tourism Product  
แนวความคิด หลักการและทฤษฎีการพัฒนาผลิตภัณฑ์
การท่องเที่ยวในพื้นที่เปราะบาง การวิเคราะห์กรอบทาง
สังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมืองส าหรับการ
ออกแบบและการด าเนินผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวที่
เหมาะสม หลักการของการวางแผนและกลยุทธ์ส าหรับ
กิจกรรมการท่องเที่ยวที่มีผลกระทบต่ า หลักการและการ
ปฏิบัติการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การมีส่วนร่วมของชุมชน
และผู้เกี่ยวข้อง การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในการออกแบบและการจัดการการท่องเที่ยว
ส่ิงแวดล้อมอย่างสร้างสรรค์ กรณีศึกษา  
Concepts, principles and theories of tourism product 
development in sensitive areas; analysis of socio-
cultural, economic and political framework for 
appropriate tourism product design and delivery; 
planning principles and management strategies for low 
impact tourism activities; ecotourism principles and 
implementation; participation of community and 

stakeholders; creative application of technology and 
local wisdom to environmental tourism design and 
management; case study 
 
978-364 กฎหมำยทะเลและสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 
 Law of the Sea and Environment  
กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยการแบ่งอาณาเขตทาง
ทะเล สิทธิในการใช้เขตน่านน้ า เกี่ยวกับการเดินเรือ การ
แสวงหาผลประโยชน์และทรัพยากรในทะเล กฎหมาย
ประมงและกฎหมายส่ิงแวดล้อม ลักษณะการกระท า
ความผิด  การตีความพ.ร .บ .การประมง พ .ร .บ .
ส่ิงแวดล้อม และกฎหมายข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ประมงและส่ิงแวดล้อม ข้อบัญญัติ ตามพระราชก าหนด 
กฎกระทรวงและระเบียบของกรมประมงในการท าการ
ประมง และของคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ การ
ก าหนดนโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ
ทรัพยากรทะเลและส่ิงแวดล้อมของประเทศไทยใน
ระดับสากล 
International law on territorial division of the sea; the 
right in any waters; territories in exploitation of marine 
resources; fisheries laws and environmental laws; 
characteristics of offenders violating; the interpretation 
of laws and regulations related to fisheries and the 
environment, provisions of the decree, ministerial rules 
and regulation of the Department of Fisheries and 
National Environment Commission; policies and laws 
related to marine resource management and 
environment of Thailand at the international level 
 
978-301 กำรเพำะเลี้ยงทำงทะเล 3(3-0-6) 
 และชำยฝ่ัง 
 Sea Farming and Coastal Aquaculture
  
วิธีการเพาะเลี้ยงส่ิงมีชีวิตที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจในทะเล
และบริเวณชายฝั่ง ชีวประวัติ ฤดูกาลวางไข่และผสม
พันธ์ุ การเลือกสถานที่ ขั้นตอนและวิธีการเลี้ยง การ



จัดการระหว่างการเลี้ยง  การออกแบบระบบเพื่อบ าบัด
น้ า พฤติกรรมสัตว์น้ าเพื่อการออกแบบระบบ การบ าบัด
น้ าด้วยกระบวนการทางกายภาย ทางเคมี และทาง
ชีววิทยา การบ าบัดกากตะกอน การบ าบัดด้วยจุลินทรีย์ 
สาหร่ายขนาดเล็ก และ สาหร่ายขนาดใหญ่ การใช้
เทคโนโลยีในการเพิ่มผลผลิตเชิงพาณิชย์ 
Aquaculture methods of economically marine 
organisms in the sea and coastal areas; biography, 
breeding and spawning seasons; site selection; process 
and methods of culture; management during the culture 
period;  design of water treatment system , animal 
behavior and design, physical, chemical and biological 
process for water treatment; sludge management; use of 
microorganism, microalgae, and macroalgae the use of 
technology to enhance the production in commercial 
scale 
 
978-302 เครื่องมือท ำกำรประมง 3(3-0-6) 
 Fishing Gear  
ประเภทเครื่องมือท าการประมงทางทะเล วิธีการใช้ และ
การศึกษานอกสถานที่ 
Types of fishing gears, operation method and field trip 
required 
 
988-483 สหกิจศึกษำ 6(0-36-0) 
 Cooperative Education  
การปฏิบัติงานจริงทางด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเลและ
การจัดการชายฝั่ง ณ สถานประกอบการ ภายใต้การดูแล
และแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา และที่
ปรึกษาจากสถานประกอบการ การรายงาน/การน าเสนอ 
ผลส าเร็จโครงงานสหกิจศึกษา 
Practical experience in the area of environmental 
technology and management in a business 
establishment under supervision and guidance of the 
academic advisor or the cooperative education advisor, 
as well as the guidance of the managers of the 

establishment, report and presentation of cooperative 
education project 
 
988-463 หัวข้อพิเศษ 1 3(3-0-6) 
 Special Topics I  
หัวข้อพิเศษที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการ
จัดการชายฝั่ง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ประจ าสาขาวิชา 
Selected special topics related to technology and 
environmental management under the consent of the 
committee 
 
988-464 หัวข้อพิเศษ 2 3(3-0-6) 
 Special Topics II  
หัวข้อพิเศษที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการ
จัดการชายฝั่ง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ประจ าสาขาวิชา 
Selected special topics related to technology and 
environmental management under the consent of the 
committee 
 
3) รายวิชาเลือกเสรี 
978-303 ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ ำและกำรแปรรูป 3(3-0-6) 
 Fishery Products and Processing  
การเปลี่ยนแปลงของสัตว์น้ าหลังการจับ การคัดเลือก
วัตถุดิบ หลักการถนอมและแปรรูปสัตว์น้ า กระบวนการ
แปรรูปสัตว์น้ า สุขลักษณะในการผลิตอาหาร ข้อบังคับ
และข้อก าหนดส าหรับผู้ผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า วัตถุเจือ
ปนอาหารที่อนุญาตให้ใช้ในผลิตภัณฑ์ประมง บรรจุ
ภัณฑ์และการเก็บรักษา 
Fish changes after harvesting, raw materials selection, 
principle of fish preservation and processing; fishery 
products processing; food sanitation, law and 
regulation; approved food additives used in fishery 
products: packaging and storage 
 



978-326 แพลงก์ตอนทะเล 3(3-0-6) 
 Marine Planktonology  
ลักษณะทั่วไปของแพลงก์ตอนพืช และแพลงก์ตอนสัตว์
ในทะเล การจ าแนก การเก็บตัวอย่างและการเตรียม
ตัวอย่าง การเก็บรักษาตัวอย่าง การนับจ านวน การ
กระจาย การปรับตัวเพื่อการด ารงชีวิตแบบล่องลอย การ
เปลี่ยนแปลงแทนที่ ปฏิสัมพันธ์ กับส่ิงมีชีวิตอื่นในทะเล 
General characteristics of marine phyto and 
zooplankton, classification, sampling and processing 
techniques, fixation and preservation, identification and 
enumeration, distribution, adaptation to pelagic life, 
succession, interaction with other marine organisms 
 
978-327 ประชำคมสิ่งมีชีวิตพื้นทะเล 3(3-0-6)

เบื้องต้น 
 Introduction to Marine Benthic  
 Community 
การจัดกลุ่มส่ิงแวดล้อมทางทะเลและประชาคมส่ิงมีชีวิต
พื้นทะเล กลุ่มหลักในประชาคมและปัจจัยส่ิงแวดล้อมที่
เกี่ยวข้อง วิธีวิจัยพ้ืนฐานในการศึกษาประชาคมส่ิงมีชีวิต
พื้นทะเล 
The classification of marine environments, organisms 
in marine benthic community, major groups in the 
community, related environmental factors, and basic 
research methods in marine benthic community 
 
988-371 ชุมชนกับกำรมีส่วนร่วมใน 3(3-0-6) 
 กำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม 
 Community and Participation in  
 Enviromental Management  
หลักการและขั้นตอนของการมีส่วนร่วมของชุมชนใน
การจัดการส่ิงแวดล้อม การวิเคราะห์ปัจจัยด้านสังคม 
เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม และส่ิงแวดล้อมของ
ชุมชนที่มี ผลต่อระดับการมี ส่วนร่วมของ ชุมชน 
เทคโนโลยีที่ เหมาะสม ธรรมาภิบาลกับการจัดการ
ส่ิงแวดล้อม กรณีศึกษา 

Principle and procedures of community participation in 
environmental management; analysis of social, 
political, cultural and environmental factors in the 
communities that affect levels of community 
participation; appropriate technologies; good 
governances and environmental management; case 
studies 
 
978-328 สรีรวิทยำของพืช 3(3-0-6) 
 Plant Physiology  
กระบวนการและกิจกรรมในพืชช้ันสูง เน้นเรื่องการ
หายใจ การสังเคราะห์ด้วยแสง ความสัมพันธ์ระหว่างน้ า
กับพืช การคายน้ าการดูดน้ าและเกลือแร่ การใช้แร่ธาตุ 
รวมทั้งการเจริญเติบโต 
A study of physiology of higher plants with emphasis 
on respiration, photosynthesis, water relations, 
transpiration, water and mineral absorption, mineral 
nutrition, growth and development 
 
978-329 กำรเพำะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 3(3-0-6) 
 Plant Tissue Culture  
ทฤษฎีและการประยุกต์การเพาะเลี้ ยง เนื้อ เยื่อพืช 
องค์ประกอบของอาหารเพาะ เลี้ ย งอิท ธิพลของ
ส่ิงแวดล้อม การเจริญเติบโต และการเปลี่ยนแปลงของ
เนื้อเยื่อ เทคนิคต่างๆ และการใช้เครื่องมือในการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 
A detail study and applications of plant tissue culture, 
composition of media, environmental influences on 
growth, differentiation and development of tissues, 
techniques and instrumental practices are emphasized 
in laboratory 
 
978-421 เทคนิคกำรถ่ำยภำพงำนวิจัย 2(1-3-2) 
 Research Photography Techniques  



เทคนิคถ่ายภาพ เครื่องมือในการถ่ายภาพ หลักการจัด
องค์ประกอบภาพ การถ่ายภาพในงานวิจัย การถ่ายภาพ
ใต้น้า 
Photography techniques; photographic equipment; 
research photography; underwater photography 
 
978-422 กำรด ำน้ ำด้วยถังอัดอำกำศ 3(2-2-5)

เบื้องต้น  
 Introduction to Scuba Diving  
หลักเบื้องต้นในการด าน้ า การใช้อุปกรณ์ด าน้ า การ
ป้องกันอันตราย และอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในขณะ
ด าน้ า การฝึกปฏิบัติการประดาน้ านอกสถานที่ 
 The basic of SCUBA diving, the use of diving 
equipments; physical and chemical properties of 
seawater; protection an accident that might occur while 
diving; field practice 
 
978-423 กำรด ำน้ ำด้วยถังอัดอำกำศขั้นสูง 3(2-2-5) 
 Advanced Scuba Diving  
หลักการด าน้ าขั้นสูง การใช้อุปกรณ์ด าน้ า การป้องกัน
อันตราย และอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในขณะด าน้ า 
การท างาน การเก็บข้อมูลวิจัยใต้น้ า การเคลื่อนย้ายวัตถุ
ใต้น้ า การใช้เข็มทิศ การฝึกปฏิบัติการใต้น้ านอกสถานที่  
The advance of SCUBA diving; the use of diving 
equipments; physical and chemical properties of 
seawater; protection an accident that might occur while 
diving; underwater research and survey; coral reef and 
benthic community assessment; moving  
object underwater; using the compass; field practice 
 
978-424 กำรด ำน้ ำตื้น 1(0-2-1) 
 Snorkeling  
หลักพื้นฐานการด าน้ าตื้น การใช้อุปกรณ์ด าน้ า การ
ป้องกันอันตราย และอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในขณะ
ด าน้ าตื้น การฝึกปฏิบัติการใต้น้ าทั้งในสระว่ายน้ าและ
นอกสถานที่  

The principle of snorkeling; the use of snorkeling 
equipments; protection an accident that might occur 
while diving; swimming pool andfield practice 


