
ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
หลกัสูตรวทิยำศำสตรบณัฑิต สำขำวชิำทรัพยำกรประมง 

 
921-011   ฟิสิกส์วทิยำศำสตร์ชีวภำพ                        3(3-0-6) 
                 Life Science Physics 
                 ห น่ ว ย แ ล ะก าร วัด ท าง ชี วภ าพ   แ ร งแ ล ะ              
การเคล่ือนท่ีของส่ิงมีชีวิตงานและพลงังานในทางชีวภาพ 
กลศาสตร์ของไหลในระบบส่ิงมีชีวติ ความร้อนและอุณหภูมิ
ระบบส่ิงมีชีวิตปรากฏการณ์คล่ืน แสง เสียงต่อส่ิงมีชีวิต 
ไฟฟ้าและแม่เหล็กในทางชีวภาพ นิวเคลียร์ในทางชีวภาพ                      
คล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้าต่อส่ิงมีชีวติ 
                 Units and measurement in life science; force and 
motion in biology; work and energy in biology sys; fluid 
mechanic in biological system; heat and temperature of 
biological system; effect of wave sound light of biological 
system; electricity and magnetism in biological system; 
radiation in biological ; electromagnetic wave on biological 
system 
 
921-012   ปฏิบัตกิำรฟิสิกส์วทิยำศำสตร์ชีวภำพ       1(0-3-0)  
                 Life Science Physics Laboratory 
                 หน่วยและการวดั กราฟและสมการ การตกอย่าง
อิสระของวตัถุภายใต้แรงโน้มถ่วง พลังงานศักย์การหา           
ค่าสัมประสิทธ์ิความหนืดของของเหลว ความตึงผิวของ
ของเหลว การน าความร้อน การแผ่รังสีของสารกมัมนัตรังสี 
ก าร เกิ ด ภ าพของเลน ส์ และก ารห าความ ยาวโฟกัส             
ทศันศาสตร์ อุปกรณ์วดัพ้ืนฐานทางไฟฟ้า สนามไฟฟ้า 
                Unit and measurement; Graph and equation; Free 
fall; Potential energy; Viscosity of fluid; Surface tension of 
fluid; Heat conduction; Radiation of radioactivity; Image 
from lens and focal length; Optical instuments; Basic 
Electrical Measurement Equipments; Electric field   
 
926-372    กำรจดักำรธุรกจิฟำร์ม                              3(3-0-6)  
                 Farm Business Management 
                 ประยุกต์หลักทางเศรษฐศาสตร์และการจัดการ     
เพ่ื อใช้ใน การจัดการ ธุร กิ จฟาร์ม  การวิ เค ราะ ห์ และ             
วางแผนการท าฟาร์ม การวางแผนและงบประมาณฟาร์ม   
การบนัทึกขอ้มูลและการท าบญัชีฟาร์ม การวดัผลส าเร็จใน

การด าเนินการธุรกิจฟาร์ม การวางแผนการใชท้รัพยากรใน
ฟาร์มอย่างมีประสิทธิภาพ  ปัจจัยท่ี มีผลต่อการด าเนิน       
การธุรกิจฟาร์ม สินเช่ือการจัดการฟาร์ม การจัดการฟาร์ม
ภายใตค้วามเส่ียงและความไม่แน่นอน 
                Application of economic and management 
concepts to farm business management; analysis and plan 
on farming; farm planning and budgeting; farm recording 
and accounting; measurement on the success of farm 
operation; effective planning on using farm resource; 
factors affecting farm business operation; business farm 
credit; farm management under risk and uncertainty 
 
932-051   จุลชีววทิยำ                                                3(3-0-6) 
                Microbiology 
                รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน : 932–071 หลกัชีววทิยำ 
                 รูป ร่ างลักษณ ะทั่ วไปของจุ ลิน ท รีย์ ศึ กษ า             
เมแทบอลิซึมของแบคทีเรีย พันธุศาสตร์และการเติบโต     
การจดัจ าแนกจุลินทรีย ์จุลินทรียก่์อโรค ระบบภูมิคุม้กนัของ
ร่างกายท่ีต่อตา้นจุลินทรียก่์อโรคการควบคุมจุลินทรียโ์ดยวิธี
ท างก ายภ าพ และ เค มี  จุ ล ชี ววิท ย า ส่ิ งแวดล้อมและ              
การประยกุตใ์ชเ้พ่ือแกปั้ญหาส่ิงแวดลอ้ม 
                General morphology of microorganism; study of 
bacteria in metabolism; genetic and growth; classification 
of microorganism; pathogenic microorganism; body 
immune system against pathogenic microorganisms; 
physical and chemical controlling of microorganisms; 
environmental microbiology and application for 
environment resolution 
 
932-052   ปฏิบัตกิำรจุลชีววทิยำ                                1(0-3-0) 
                Microbiology Laboratory 
                รายวิชาบังคบัเรียนก่อนหรือเรียนร่วม : 932-051             
จุลชีววทิยา 
                 แนะน าการใช้ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา การใช้
กลอ้งจุลทรรศน์ การเตรียมอาหารเล้ียงเช้ือและการฆ่าเช้ือ 
เท ค นิ คท าง จุล ชีววิท ยา การย้อม สีแบค ที เรี ย  ศึ กษ า              



การเจริญเติบโตของจุลินทรีย ์การศึกษาเช้ือรา ยีสต ์สาหร่าย 
การท าลายและการยบัย ั้งการเจริญของเช้ือจุลินทรีย ์และการ
ตรวจนบัจุลินทรียใ์นส่ิงแวดลอ้ม 
                 Introduction to the use of microbiological 
laboratory; the use of microscope; media preparation and 
sterilization; microbiological techniques, bacteria staining, 
studying microbial growth, study of fungi yeast and algae, 
destruction and inhibition of microorganism, and 
enumeration of microorganism in environment 
 
932-071    หลกัชีววทิยำ                                            2(2-0-4) 
                 Principles of Biology 
                 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ  โครงสร้างเซลล์และหน้าท่ี   
การแบ่งเซลล ์การสงัเคราะห์ดว้ยแสง อวยัวะและระบบต่างๆ 
ของร่างกาย การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม การจัด
จ าแนกส่ิงมีชีวติ ระบบนิเวศและส่ิงแวดลอ้ม  
                 Biological science; cell structure and function; 
cell division; photosynthesis; organs and body systems; 
heredity; classification of organisms; ecosystem and 
environment 
 
932-072    ปฏิบัตกิำรหลกัชีววทิยำ                            1(0-3-0) 
                 Principles of Biology Laboratory 
                 รายวิชาบังคบัเรียนก่อนหรือเรียนร่วม : 932-071 
หลกัชีววทิยา  
                  กล้องจุลทรรศน์  เซลล์และโครงสร้างเซลล ์          
การแบ่งเซลล ์การสงัเคราะห์ดว้ยแสง อวยัวะและระบบต่างๆ 
ของร่างกาย การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม การจัด
จ าแนกส่ิงมีชีวติ 
                 Microscopy; cell and cell structure; cell division; 
photosynthesis; organs and body systems; genetic transfers; 
classification of living organisms 
 
932-170   ทรัพยำกรประมง                                       3(3-0-6)  
                 Fishery Resources 
                 ความหมายและความส าคญัของทรัพยากรประมง 
การประมงพ้ืนบา้น การประมงพาณิชย ์เศรษฐศาสตร์ประมง 
การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรประมง แนวโน้มของ

ทรัพยากรประมง แนวนโยบายในการบ ริการจัดการ
ทรัพยากรประมง พระราชบญัญติัและกฎหมายประมง 
                Definition and importance of fishery resources; 
artisanal fishery; commercial fishery; fishery economic; 
fishery resources utilization; fishery resources trends; 
fishery resources management policies; acts and laws in 
fishery 
 
932-171   ปฏิบัตงิำนฟำร์มเพำะเลีย้งสัตว์น ำ้             1(0-3-0) 
                Practical Training in Aquaculture Farm 
                รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 932-170 ทรัพยากร
ประมง 
                ป ฏิ บั ติ ง าน ฟ าร์ม เพ าะ เล้ี ยงสั ต ว์น ้ า  ทั กษ ะ             
การเตรียมบ่อเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ า เตรียมระบบน ้ า ระบบให้
อากาศ ระบบกรองน ้ า คุณสมบติัน ้ า ทกัษะการเตรียมอาหาร
สตัวน์ ้ า ศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 
               Practice in aquaculture farm; skills in aquaculture 
pond preparation, water system, aeration system, water  
filtration system, water quality; skills in aquatic animal feed 
preparation; field study trip 
 
932-270    สมุทรศำสตร์                                            3(3-0-6) 
                 Oceanography  
                 ป ระวัติ ศ าสต ร์การ ศึกษ าท างวิท ยาศ าสต ร์          
ทางทะเล โครงสร้างและการเคล่ือนตัวของเปลือกโลก 
ขอบเขตของไหล่ทวีปและพ้ืนมหาสมุทร ตะกอนในทะเล 
เคมีของน ้ าทะเล ฟิสิกส์ของน ้ าทะเล คล่ืนน ้ าข้ึนน ้ าลงและ
การหมุนเวียนกระแสน ้ าในมหาสมุทร ผลผลิตเบ้ืองต้น     
จากแพลงก์ตอนพืช และพืชทะเล สัตวท์ะเล ชุมชนส่ิงมีชีวิต
ทางทะเล ขอ้ค านึงถึงของส่ิงแวดลอ้มทางทะเล ปรากฎการณ์
โลกร้อน  
                History of marine science studies; earth crust 
structure and plate tectonic; ocean continental margins and 
basins; marine sediment; seawater chemistry; seawater 
physics; wave tides and ocean circulation; ocean primary 
productivity of phytoplankton and plants, marine animals, 
marine communities; ocean environmental concerns; global 
warming phenomenon 
 



932-271    สัตว์ไม่มกีระดูกสันหลงั                           3(2-3-4) 
                 Invertebrate Zoology 
                 สัณฐานวิทยา สรีรวิทยา การสืบพนัธ์ุ นิเวศวิทยา
และการจ าแนกประเภทของสัตวไ์ม่มีกระดูกสันหลงั รวมถึง
พวกสตัวท่ี์มีแกนล าตวัชั้นต ่า 
                  Morphology; physiology; reproduction; ecology 
and classification of invertebrates including lower chordates 
 
932-272    สรีรวทิยำสัตว์น ำ้                                      3(2-3-4) 
                 Aquatic Animal Physiology  
                 รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน : 932-071 หลกัชีววิทยา,  
932-072 ปฏิบติัการหลกัชีววทิยา  
                 การท างานของระบบสรีระในปลาและสัตว ์       
ไม่ มีกระดูกสันหลังบางชนิด โดยเน้นระบบประสาท        
การควบคุมสมดุลน ้ าและเกลือแร่ การท างานของกลา้มเน้ือ 
ระบบยอ่ยอาหาร ระบบหายใจ ระบบหมุนเวียนเลือด ระบบ
ขบัถ่ายและระบบต่อมไร้ท่อ 
                 Function of physiological systems in fish and 
some invertebrates emphasized on nervous system, 
osmoregulation, muscular activity, digestive system, 
respiratory system, circulatory system, excretory system 
and endocrine system 
 
932-273    นิเวศวทิยำแหล่งน ำ้จืด                             3(2-3-4) 
                 Freshwater Ecology 
                 วฏัจักรของน ้ า ประเภทของระบบนิเวศแหล่ง      
น ้ าจืด ระบบนิเวศแหล่งน ้ าน่ิง ระบบนิเวศ แหล่งน ้ าไหล 
ส่ิงมีชีวิต ในระบบนิเวศน ้ าจืด คุณสมบัติทางกายภาพ เคมี
และชีวภาพของแหล่งน ้ าจืด ความสัมพนัธ์ระหวา่งส่ิงมีชีวิต
และส่ิงแวดลอ้มในระบบนิเวศแหล่งน ้ าจืด  
                       Hydrological cycle; type of freshwater 
ecosystem; lentic ecosystem; lotic ecosystem; aquatic 
animals in freshwater ecosystem; physical, chemical and 
biological properties of freshwater; interaction of organisms 
and environment in freshwater ecosystem 
 
 
 
 

932-274   พนัธุศำสตร์                                               3(3-0-6) 
                 Genetics 
                 รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน : 932-071 หลกัชีววิทยา, 
932-072 ปฏิบติัการหลกัชีววทิยา  
                ความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกับพันธุกรรมในส่ิงมีชีวิต
ตั้งแต่ระดบัตวัตนจนถึงระดบัประชากร การถ่ายทอดลกัษณะ
ทางพนัธุกรรมในส่ิงมีชีวติ สารพนัธุกรรมโรคทางพนัธุกรรม 
การประยกุตใ์ชพ้นัธุศาสตร์ทางดา้นวทิยาศาสตร์ชีวภาพ 
                   Basic knowledge of genetic in organisms from 
individual to population level; heredity in organisms; 
genetic materials; genetic disorder; application of genetics 
in biological science 
 
932-275   ปฏิบัตกิำรพนัธุศำสตร์                              1(0-3-0) 
                Genetics Laboratory 
                 รายวิชาบังคบัเรียนก่อนหรือเรียนร่วม : 932-274 
พนัธุศาสตร์  
                   การทดลองเก่ียวกบัการถ่ายทอดลกัษณะในพืช 
แมลงหวี่และจุลินทรีย ์การใช้สถิติประเมิน ผลการทดลอง
ทางพนัธุศาสตร์ 
                   Inheritant experiments in plants, fruit fly, and 
microorganism; the use of biostatistics in genetic 
experiments 
 
932-276   มนีวทิยำ                                                    3(2-3-4) 
                 Ichthyology 
                 ป ร ะ วั ติ ข อ ง วิ ช า มี น วิ ท ย า  ห ลั ก ก า ร จั ด                 
สายวิวฒันาการ สัณฐานวิทยา สรีรวิทยาและอนุกรมวิธาน
ของปลา ความหลากหลายและการอนุรักษป์ลา 
                History of ichthyology; principles of phylogeny, 
morphology, physiology, and taxonomy of fish; diversity 
and conservation of fish 
 
932-370   กำรจดักำรคุณภำพน ำ้เพ่ือกำรเพำะเลีย้งสัตว์น ำ้ 3(2-3-4) 
                Water Quality Management for Aquaculture 
                รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 937-011 เคมีพ้ืนฐาน , 
937-012 ปฏิบติัการเคมีพ้ืนฐาน 
                  คุณสมบัติทางด้านกายภาพ เคมีและชีวภาพ      
ของน ้ า เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน ้ า ระบบน ้ าในโรงเพาะฟัก



และบ่อเล้ียงสัตวน์ ้ า การจดัการคุณภาพน ้ าและของเสียจาก
การเพาะเล้ียงทางน ้ า  
                   Physical, chemical and biological of water 
properties; water quality standard, water systems in 
hatchery, and rearing ponds; water quality and waste 
management for aquaculture  
 
932-371   วธีิกำรวจิยัทำงกำรประมง                         3(2-3-4) 
                 Research Methods in Fisheries  
                 รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน : 934-017 สถิติพ้ืนฐาน 
                 วิธีคิดการวิจัย การวิจัยเชิงคุณภาพและปริมาณ     
การออกแบบสอบถาม การเก็บข้อมูลทั้ งภาคสนามและ         
การวางแผนการทดลอง การประมวลผลข้อมูลและ              
การวเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 
การเขียนโครงร่างและรายงานการวจิยั 
                 Research conception; qualitative and quantitative 
research; questionnaire design, field data collecting and 
experimental designs; data processing and statistical 
analysis by statistic programs; research proposal and report 
writing 
 
932-372    เทคโนโลยกีำรเพำะเลีย้งสัตว์น ำ้               3(2-3-4)  
                 Aquaculture Technology 
                 เทคโนโลยีและการประยุกต์ใช้ในการเพาะพนัธ์ุ     
การอนุบาลและการเล้ียงสตัวน์ ้ าและพืชน ้ า การปรับปรุงพนัธ์ุ 
มาตรฐานฟาร์มเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ า (Code of Coducts, Good 
Aquaculture Practice) ก า ร ศึ ก ษ า ดู ง าน น อ ก ส ถ าน ท่ี           
ดา้น        การเพาะเล้ียงสตัวน์ ้ า 
                 Technology and application for breeding, nursing 
and culturing of aquatic animals and plants; genetic 
improvement; aquaculture standard farming (Code of 
Coducts, Good Aquaculture Practice); study trip for 
aquaculture  
 
 
 
 
 
 

932-373    ชีววทิยำประมง                                        3(2-3-4) 
                 Fishery Biology 
                 ร า ย วิ ช า บั ง คั บ เ รี ย น ก่ อ น  : 9 3 2 -1 7 0            
ทรัพยากรประมง 
                 ชี ว วิ ท ย า ข อ ง สั ต ว์ น ้ า แ ล ะ วั ฏ จั ก ร ชี วิ ต 
ค ว าม สั ม พั น ธ์ ร ะ ห ว่ า ง สั ต ว์ น ้ า กั บ ส่ิ ง แ ว ด ล้ อ ม                    
การแพร่กระจายและการประเมินประชากรทางการประมง 
รู ป แ บ บ ก าร เป ล่ี ย น แ ป ล งป ร ะ ช าก ร  ก าร แ ท น ท่ี                  
การเจริญเติบโต การตาย และการยา้ยถ่ิน 
                    Aquatic animal biology and life cycle; 
relationship between aquatic animals and environment; 
distribution and population assessment in fisheries; pattern 
of population dynamic, recruitment, growth, mortality, and 
migration 
 
932-374   อำหำรสัตว์น ำ้                                            3(2-3-4) 
                Aquatic Animal Nutrition 
                ระบบการยอ่ยอาหาร ความตอ้งการสารอาหารของ
สัตว์น ้ า  ประ เภทของสารอาหาร คุณภาพของอาหาร          
การสร้างสูตรอาหาร การผลิตอาหาร การตรวจสอบและ     
การจดัเก็บ 
                Digestive system; nutrient requirement of aquatic 
animals; types of nutrient; feed quality; feed formulation; 
feed processing, inspection and storage 
 
932-375   กำรเป็นผู้ประกอบกำรทำงด้ำนกำรผลติ    3(3-0-6) 
                และแปรรูปสัตว์น ำ้ 
                Entrepreneurship in Aquatic Animal 
Production and Processing 
                 ความสัมพัน ธ์ของการผลิต  การแปรรูปและ       
การบริโภคสัตวน์ ้ า ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการประกอบการ      
การจดัตั้ งธุรกิจ หลกัทฤษฏีการบริหารและการปฏิบัติการ
ธุรกิจ การบริหารการผลิต การบริหารเงินทุน การจัดการ
บัญชีอย่างง่าย การบริหารทรัพยากรบุคคล การบริหาร
การตลาด 
                Relationship among production, processing and 
consuming of aquatic animals; factor affecting business 
running; business founding; theory on business 
administration and operation; production administration; 



investment administration; simple account management; 
human resource administration; marketing administration 
 
932-376   โรคสัตว์น ำ้                                                 3(2-3-4) 
                Aquatic Animal Diseases 
                กลไกการป้องกันตัวของสัตว์น ้ า สมมติฐาน      
การเกิดโรค ปัจจยัท่ีก่อให้เกิดโรค ชนิดของโรคติดเช้ือและ
ไม่ ติด เช้ื อ  โรค ท่ี เกิ ดจากแบค ที เรีย  รา ไว รัส  ป รสิต          
เทคนิคการแยกเช้ือ การทดสอบและการตรวจวินิจฉัยโรค      
พยาธิวิทยาของการเกิดโรค หลกัและวิธีการควบคุม ป้องกนั 
และการรักษาโรคในสตัวน์ ้ า 
                 Defense mechanism of aquatic animals; 
hypothesis cause of disease; factors affecting diseases; type 
of infectious and non-infectious diseases; the disease caused 
by bacteria, fungi, virus and parasite; techniques for disease 
isolation, testing and diagnosis; principle and methods for 
control, prevention and treatment of diseases in aquatic 
animals 
 
932-377   เทคโนโลยสีำรสนเทศเพ่ือกำรประมง        3(2-3-4)  
                 Information Technology for Fisheries 
                 เทคโนโลยีสารสนเทศและการจดัการฐานขอ้มูล
ทรัพยากรประมง การประยุกต์ใชเ้คร่ืองมือและซอฟต์แวร์      
ในการวิ เคราะห์ข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง                 
ภูมิสารสนเทศเบ้ืองตน้ 
                 Information technology and database 
management for fishery resources; tools and software 
application for marine and coastal resource data analysis; 
basic of geographic information system 
 
932-378    เคร่ืองมือและกฎหมำยประมง                  3(3-0-6) 
                 Fishing Gears and Fishery Laws 
                 ร า ย วิ ช า บั ง คั บ เ รี ย น ก่ อ น  :  932-170            
ทรัพยากรประมง 
                 เคร่ืองมือท าการประมงและวิธีการใช้ กฎหมาย
และพระราชบญัญติัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประมง  
                Types and usage of fishing gears; law and 
regulations relating to fisheries  
 

932-379    สัมมนำ                                                     1(0-2-1) 
                 Seminar  
                 สัมมนาในเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกับทรัพยากรประมง      
การทบทวนวรรณกรรม การเขียนและน าเสนอรายงานทาง
วชิาการ 
                 Seminar in fishery resources-related topics; 
literature reviews; academic report writing and presentation 
 
932-381    ทรัพยำกรป่ำชำยเลนและกำรอนุรักษ์       3(3-0-6) 
                 Mangrove Resource and Conservation 
                 ร า ย วิ ช า บั ง คั บ เ รี ย น ก่ อ น  :  932-170           
ทรัพยากรประมง 
                 พ้ืนท่ีป่าชายเลน ลักษณะปากแม่น ้ าและชายฝ่ัง 
กระแสน ้ าและน ้ า ข้ึ นน ้ าล ง  ระบบ นิ เวศ ป่ าช าย เลน 
องค์ประกอบของป่าชายเลน  ชนิดและความหนาแน่น       
ของพรรณไมป่้าชายเลน ชีวมวลจากป่าชายเลน องคป์ระกอบ
ดินและน ้ าในป่าชายเลน ความหลากหลายทางชีวภาพในป่า
ชายเลน ความเสียหายจากการใช้ประโยชน์ของมนุษย ์
เกษตรกรรม ประมงและการท่องเท่ียว วิถีประมงพ้ืนบา้นใน
ป่าชายเลน การใชป้ระโยชน์และการอนุรักษพ้ื์นท่ีป่าชายเลน  
                Mangrove area; estuary and coastal 
characteristics; current and tide; mangrove ecosystem; 
mangrove composition; species and density of mangrove 
plants; biomass from mangrove forest; soil and water 
composition in mangrove forest; biodiversity in mangrove 
forest; derogation from man use, agriculture, fishery and 
tourism; local fishery activities in mangrove forest; 
utilization and mangrove area conservation 
 
932-382   กำรจดักำรทรัพยำกรทะเลและ                   3(3-0-6) 
                ชำยฝ่ังโดยชุมชน  
                 Community-Based Management for Marine 
and Coastal Resources 
                ป ร ะ เภ ท แ ล ะ ลั ก ษ ณ ะ ข อ ง ชุ ม ช น ช าย ฝ่ั ง              
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากร
ประมง เค ร่ืองมือส าห รับการประเมินสภาวะชนบท         
อย่างเร่งด่วนต่อชุมชนชาวประมง (RRA: Rapid Rural 
Appraisal) ห น่ วยงานภาค รัฐ  ภาค เอกชนและองค์กร            
ไม่แสวงผลประโยชน์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชท้รัพยากรประมง



และชุมชนชายฝ่ัง ความส าคัญและการเช่ือมโยงระหว่าง
ท รั พ ย าก รป ร ะ ม ง แ ล ะ ชุ ม ช น ช าย ฝ่ั ง ใ น มิ ติ ท า ง                   
ดา้นเศรษฐกิจสงัคม 
                 Types and characteristic of coastal community; 
coastal stakeholder collaboration for fishery resources 
management; tools for Rapid Rural Appraisal (RRA) for 
coastal community; government, private and non-
government organizations related to usage of fishery 
resources and coastal community; importance and 
connection between fishery resources and coastal 
community in terms of socio-economic issues 
 
932-383    ด ำน ำ้เพ่ือกำรวจิยัวทิยำศำสตร์ทำงทะเล   3(2-3-4) 
                 Diving for Marine Science Research 
                 หลักการด าน ้ าแบบผิวน ้ าและการด าน ้ าแบบใช้
เคร่ืองช่วยหายใจ การใชป้ระโยชน์จากการด าน ้ าเพ่ือใชใ้น    
การส ารวจวิจยัใตท้ะเล กรณีศึกษาวิจยัโครงสร้างประชากร
ส่ิงมีชีวิตในแนวปะการัง และชุมชนสัตวห์น้าดิน ส่ิงมีชีวิต       
ท่ีเป็นอนัตรายท่ีอาศยัอยูใ่นทะเล 
                 Principles of skin and SCUBA diving; 
application of driving for underwater investigation; case 
study research on population structure of coral reef and 
benthic communities; dangerous marine creatures  
 
932-384    มลพษิทำงน ำ้                                            3(3-0-6) 
                 Water Pollution 
                 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 937-011 เคมีพ้ืนฐาน,    
937-012 ปฏิบติัการเคมีพ้ืนฐาน 
                 วัฏ จัก รข องน ้ า  คุณ ภ าพน ้ าต ามธรรม ชา ติ
แห ล่งก าเนิ ดของมลพิษทางน ้ า  การ เค ล่ือนไหวและ           
การส่งผ่านสารมลพิษ  ในน ้ า การสะสมและการถ่ายทอด  
สารมลพิษในตะกอนและส่ิงมีชีวติ ผลกระทบและกรณีศึกษา
ดา้นมลพิษทางน ้ า ค่ามาตรฐานคุณภาพน ้ า การป้องกนัและ
ควบคุมปัญหามลพิษทางน ้ า 
                  Water cycles; natural water quality; sources of 
water pollutants; water pollutants movement and 
transportation; accumulation and transfer of pollutants in 
sediment and aquatic life; effects and case studies in water 

pollution; water quality standard; water pollution protection 
and control 
 
932-385    สัตว์น ำ้หำยำกและกำรอนุรักษ์                  3(3-0-6)  
                 Aquatic Endanger Species and Conservation 
                 นิ ยามของชนิดสัตว์น ้ าห ายาก การจัดล าดับ
ความส าคญัของสัตวน์ ้ าหายากเพ่ือการอนุรักษแ์ละคุม้ครอง 
กระบวนการอนุรักษ์ การพึ่ งพาบริบทในการจัดการด้าน      
การอนุรักษ์สัตว์น ้ าหายาก กระบวนการสร้างข้อตกลง 
พระราชบญัญติั และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการอนุรักษส์ัตว์
น ้ าห ายาก  ห น่ วยงานห รือองค์กร ท่ี เก่ี ยวข้อ งต่ อ มิ ติ              
ดา้นการอนุรักษส์ตัวน์ ้ า ความรับผิดชอบต่อสงัคมขององคก์ร 
                Definition of aquatic endanger species; the 
prioritization of aquatic endanger species for conservation 
and protection; conservation process; context of 
interdependence for aquatic endanger species conservative 
management; contribution process for agreements, acts and 
laws related to aquatic endanger species conservation; 
institute or organization related to aquatic animal 
conservation; Corporate Social Responsibility (CSR) of 
organization  
 
932-386   หญ้ำทะเลและกำรอนุรักษ์                         3(3-0-6)  
                Seagrasses and Conservation 
                การจัดจ าแนกหญ้าทะเล การกระจายของหญ้า
ทะเลในประเทศไทยและต่างประเทศ ระบบนิเวศหญา้ทะเล
และความส าคญั ผลกระทบจากกิจกรรมของมนุษยท่ี์มีผลต่อ
ระบบนิเวศหญ้าทะเล  การใช้ประโยชน์และการจัดการ     
หญา้ทะเลอยา่งย ัง่ยนื 
                  Identification of seagrasses; distribution of 
seagrasses in Thailand and oversea countries; seagrass 
ecosystem and importance; impact of human activities to 
seagrass ecosystem; utilization and management for sea 
grass sustainability 
 
 
 
 
 



932-387    อุตุนิยมวทิยำทำงทะเล                             3(3-0-6)  
                 Marine Meteorology 
                 รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน : 932-270 สมุทรศำสตร์ 
                  ระบบโลก ชั้ นบรรยากาศ และมวลน ้ าหลักใน
มหาสมุทร การเปล่ียนแปลงอุณหภูมิต่อสภาวะโลกร้อน 
กระแสลมและฤดูกาล น ้ าฟ้าของการเกิดฝน ลูกเห็บและหิมะ 
การวดัค่าทางอุตุนิยมวิทยาเบ้ืองตน้ แผนท่ีอากาศ พายุและ
การเคล่ือนท่ี องคก์รการพยากรณ์อากาศโลก การประยกุตใ์ช้
อุตุนิยมวทิยา ในการเดินเรือและกิจกรรมชายฝ่ัง 
                Earth system, atmosphere, major water mass in 
ocean; temperature change to global warming; wind and 
seasons; precipitation of rain, hailstone and snow; 
fundamental in meteorology measurements; weather map; 
storm and movement; world meteorology organization; 
application of  meteorology for maritime and coastal 
activity  
 
932-388    นิเวศวทิยำแนวปะกำรัง                            3(3-0-6) 
                 Coral Reef Ecology 
                 ชีววิทยาของปะการัง ระบบนิเวศแนวปะการัง 
พฒันาการของแนวปะการัง สัณฐานวิทยาและเขตของแนว
ปะการัง ความสัมพัน ธ์ของส่ิงมี ชีวิตในแนวปะการัง               
การแพร่กระจายของแนวปะการังทั่วโลก การใชป้ระโยชน์    
จากแนวปะการัง ปัญหาและปัจจัยท่ีท าให้แนวปะการัง        
เส่ือมโทรม การศึกษานอกสถานท่ี 
                 Biology of corals; coral reef ecosystem; 
development of coral reefs; coral reef morphology and 
zonation; interrelationships among coral associated 
organisms; global distribution of coral reefs; utilization of 
coral reefs; problems and factors causing coral reef 
degradation; field trip study 
 
932-389   สำหร่ำยวทิยำ                                            3(2-3-4) 
                 Phycology 
                 สั ณ ฐ า น วิ ท ย า  ก า ร จ า แ น ก ห ม ว ด ห มู่                    
การแพร่กระจาย การเพาะเล้ียงสาหร่าย ประโยชน์และโทษ
ของสาหร่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประมง  

                 Morphology; classification; distribution; algae 
culture; advantages and disadvantages of algae related to 
fisheries 
 
932-390    ฝึกงำน                              ไม่น้อยกว่ำ 300 ช่ัวโมง 
                 Practical Training 
                 ฝึกงานในสาขาท่ีเก่ียวข้องภายใต้การดูแลของ
อาจารย์ท่ี ป รึกษาและ /ห รือคณะกรรมการอย่างน้อย            
300 ชั่วโมง ในสถานประกอบการของรัฐหรือเอกชนใน
ประเทศไทยหรือต่างประเทศ เพ่ือฝึกปฏิบัติในการเป็น
ผูป้ระกอบการ 
                 Practical training of related fields under 
supervision of advisor and/or committee members for at 
least 300 hours in government organization or private 
enterprise in Thailand or overseas for practical training in 
entrepreneurship  
 
932-391    โครงงำนนักศึกษำ 1                                  2(0-6-0) 
                 Student Project I 
                 ก าหนดหวัขอ้โครงงานท่ีสนใจในสาขาท่ีเก่ียวขอ้ง 
ทบทวนวรรณกรรม เขียนข้อเสนอโครงงานและน าเสนอ 
ภายใตก้ารดูแลของอาจารยท่ี์ปรึกษา 
                 Assign interested project topic in related field; 
literature review; proposal writing and presentation under 
the supervision of advisor  
 
932-392   สหกจิศึกษำ 1                                            1(1-0-2) 
                Cooperative Study I  
                 เง่ือนไข : มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ท่ีก าหนด
ส าหรับผูท้  าสหกิจศึกษา 
                 เต รี ยมความพ ร้อม เพื่ อ เข้ าป ฏิ บั ติ ง าน จ ริ ง             
ในสถานประกอบการหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจหรือ
ภาคเอกชน 
                 Preparation for working in government office, 
state enterprise or private enterprise 
 
 
 
 



932-393    เทคโนโลยหีลงักำรเกบ็เกีย่วสัตว์น ำ้          3(2-3-4) 
                Aquatic Animal Post Harvest Technology 
                การเปล่ียนแปลงทางสรีรวิทยา กายภาพและเคมี
ของสัตวน์ ้ าระหว่างการการเพาะเล้ียงและภายหลงัการเก็บ
เก่ียว เทคนิคการปฏิบติัหลงัการเก็บเก่ียว คุณภาพผลิตภณัฑ ์
การควบคุมบรรยากาศเพ่ือรักษาคุณภาพสัตวน์ ้ า การเก็บ
รักษาสตัวน์ ้ าดว้ยระบบท าความเยน็ การตลาดและการขนส่ง 
                The physiological, physical and chemical changes 
of aquatic animals during culture and postharvest; 
postharvest handling techniques; product quality, 
atmosphere control for preserved quality of aquatic animals; 
aquatic animal preservation using cooling system; 
marketing and transportation 
 
932-394  พนัธุศำสตร์สัตว์น ำ้และกำรปรับปรุงพนัธ์ุ  3(3-0-6) 
                Aquatic Animal Genetics and Improvement 
                รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 932-274 พันธุศาสตร์, 
932-275 ปฏิบติัการพนัธุศาสตร์ 
                 บ ท บ าท ข อ งพั น ธุ ศ าส ต ร์ ต่ อ ก ารป ร ะม ง              
การถ่ายทอดลกัษณะคุณภาพในสัตวน์ ้ า ลกัษณะปริมาณและ                    
การปรับปรุงพันธ์ุ ระบบการผสมพันธ์ุ การผสมเลือดชิด      
พนัธุศาสตร์ประชากร และการประยกุตใ์ช ้เซลลพ์นัธุศาสตร์
ของสัตว์น ้ า การปรับปรุงพันธ์ุโดยการจัดชุดโครโมโซม 
เทคนิคทางอณูพนัธุศาสตร์ ในการศึกษาความแปรปรวน      
ทางพันธุกรรมในสัตว์น ้ า การปรับปรุงพันธ์ุสัตว์น ้ าโดย    
เทคนิคพนัธุวศิวกรรม 
                 Role of genetics on fishery; qualitative traits 
transmission in aquatic animals; quantitative traits and 
genetic improvement; mating system; inbreeding; 
population genetics and application; cytogenetics of aquatic 
animals; genetic improvement by chromosome 
manipulation; molecular techniques for study on genetic 
variation in aquatic animals; aquatic animal genetic 
improvement by genetic engineering techniques 
 
 
 
 
 

932-395    กำรเพำะเลีย้งทำงน ำ้แบบบูรณำกำร         3(3-0-6) 
                 Integrated Aquaculture 
                 ห ลั ก ก า ร แ ล ะ แ น ว คิ ด เชิ ง บู ร ณ าก าร ใ น               
การเพาะเล้ียงทางน ้ า การเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ า แบบผสมผสาน 
เศรษฐกิจพอเพียง การท าฟาร์มสัตวน์ ้ าแบบอินทรีย ์ระบบ
การรวมการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ าและปลูกพืช การศึกษาดูงาน
ภาคสนาม 
                 Principle and concept in integrated aquaculture, 
integrated aquatic animal culture; sufficient economy; 
organic aquatic animal farming; aquaponic culture system; 
field study trip  
 
932-396    กำรพฒันำอำหำรสัตว์น ำ้                          3(2-3-4) 
                 Aquatic Animal Nutrition Development 
                 อาหารมีชีวิตในอุตสาหกรรมเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ า    
การเพ่ิมคุณค่าทางโภชนาการของอาหารมีชีวิต การผลิต
อาหารโดยใชว้ตัถุดิบทดแทน การออกแบบสูตรอาหารและ
การผลิต การประเมินคุณภาพ และความปลอดภยัของอาหาร 
                 Live feed in industrial aquaculture; nutritional 
enrichment of live feed; feed production using alternative 
raw material substitution; feed recipes design and 
production; feed quality and safety assessment 
 
932-397   กำรเพำะเลีย้งสัตว์น ำ้สวยงำม                    3(2-3-4) 
                Ornamental Aquatic Animal Culture 
                 หลักการการเพาะ เล้ียงสัตว์น ้ าสวยงามและ     
พรรณไมน้ ้ า อุปกรณ์และการตกแต่งตูเ้ล้ียง วิธีการเพาะและ
ขยายพนัธ์ุ การปรับปรุงพนัธ์ุ การป้องกนั ควบคุมและรักษา
โรค การน าเขา้และส่งออก ผลกระทบของสตัวน์ ้ าต่างถ่ินและ
การประเมินความเส่ียง จริยธรรมในการเล้ียงสัตวน์ ้ าสวยงาม
เพ่ือสันทนาการ ปฏิบติัการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเพาะเล้ียงสัตว์
น ้ าและพืชน ้ าสวยงาม 
                Principles of ornamental aquatic animal and plant 
culture; aquarium equipment and decorations; breeding and 
propagation; genetic improvement; disease prevention, 
control and treatment; import and export; impacts of alien 
aquatic species and risk assessment; ethical considerations 
of aquatic animals for recreation; laboratory experiments 
related to ornamental aquatic animal and plant culture 



932-398   ชีววทิยำครัสเตเชียนและกำรเพำะเลีย้ง 3(2-3-4) 
                Crustacean Biology and Farming 
                รายวิชาบังคับ เรียน ก่อน  : 932-271สัตว์ไม่ มี   
กระดูกสนัหลงั 
               ช นิ ด ข อ งสั ต ว์ เศ รษ ฐ กิ จ ก ลุ่ ม ค รั ส เต เชี ยน       
สัณฐานวิทยาและสรีรวิทยาของสัตว์น ้ ากลุ่มครัสเตเชียน            
การพัฒนาการของตัวอ่อน พฤติกรรม การเติบโตและ       
การลอกคราบ หลกัคิดการเพาะเล้ียงครัสเตเชียนเศรษฐกิจท่ีมี
ศกัยภาพ ทิศทางการเพาะเล้ียงครัสเตเชียนในปัจจุบันและ
อนาคต  
                 Types of economic crustacean species; 
morphology and physiology of crustacean, embryo 
development; behavior; growth and molting; concepts of 
potentially economic crustacean for aquaculture, trend of 
crustacean culture in recent year and in the future 
 
932-399   ชีวโมเลกลุในกำรเพำะเลีย้งสัตว์น ำ้            3(2-3-4) 
                 Molecular Biology in Aquaculture 
                 ชีวโมเลกุลระดบัเซลล ์หน้าท่ีของยีนและโปรตีน 
การควบคุมการแสดงออกของยีนความหมายของจีโนม          
การหาล าดบัเบสของจีโนม เคร่ืองหมายจีโนม การจดัท าแผน
ท่ีจีโนม ฐานขอ้มูลชีวสารสนเทศ ชีวโมเลกลุของการเกิดโรค     
ในสัตวน์ ้ า การประยกุตใ์ช ้ชีวโมเลกุลเพ่ือการเพาะเล้ียงสัตว์
น ้ า 
                Cell molecular biology; gene and protein 
functions; regulation of gene expression; concepts of 
genomes; genome sequencing; genome markers; genome 
mapping; bioinformatics database; molecular biology of 
pathogenesis in aquatic animals; applications of molecular 
biology in aquaculture 
 
932-480    เทคโนโลยกีำรเพำะเลีย้งกุ้ง                       3(2-3-4) 
                 Shrimp Culture Technology 
                 ชีววิทยากุง้  เทคนิคการเพาะพนัธ์ุกุง้ การอนุบาล
และการ เล้ี ยงกุ้ งช นิ ด ท่ี มี ค วามส าคัญ ท าง เศรษฐ กิ จ              
การเหน่ียวน า การวางไข่ การผสมเทียม การปรับปรุงพนัธ์ุ 
การใช้ฮอร์โมนเพื่อควบคุมเพศ การใช้จุลินทรียใ์นระบบ      
ก า ร อ นุ บ าล แ ล ะ ก าร เ ล้ี ย ง  ก า ร น า ก ร ะ บ วน ก า ร                    

ทางเทคโนโลยี ชี วภาพมาประยุกต์ใช้ในการผลิตกุ้ง    
การตลาดกุง้และผลิตภณัฑก์ุง้ 
                 Shrimp biology; techniques of shrimp breeding; 
nursing and culture of economically important shrimp 
species; inducing spawning; artificial breeding; genetic 
improvement; using hormone to control shrimp sex; 
application of microorganisms in nursing and culture 
system; application of biotechnology for shrimp production; 
shrimp and shrimp product marketing 
 
932-481    เทคโนโลยกีำรเพำะเลีย้งปลำ                    3(2-3-4) 
                 Fish Culture Technology 
                 รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน : 932-276 มีนวทิยา 
                 ชีววิทยาปลาทะเล ปลาน ้ ากร่อยและปลาน ้ าจืด        
ท่ี มีความส าคัญทางเศรษฐกิจ เทคนิควิ ธีการคัดพัน ธ์ุ             
การเพาะพนัธ์ุ การผสมขา้มสายพนัธ์ุ การใชฮ้อร์โมนกระตุน้
การวางไข่และควบคุมเพศปลา การอนุบาลและการเล้ียงปลา  
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพเพ่ือการเพาะ การเล้ียง       
การเพ่ิมผลผลิตและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ 
                 Biology of economic marine fish, brackish water 
fish and freshwater fish; techniques for genetic selection, 
breeding, cross-breeding, hormone usage for spawn 
stimulating and sex control of fish; nursing and culturing 
fish; biotechnological application for breeding, culturing, 
increased productivity and economic return 
 
932-482   เทคโนโลยกีำรเพำะเลีย้งหอย                     3(2-3-4) 
                Mollusk Culture Technology 
                ชีววทิยาของหอยชนิดท่ีมีความส าคญัทางเศรษฐกิจ 
เทคนิคการเพาะพนัธ์ุโดยการกระตุน้ ดา้นอุณหภูมิ ความเค็ม
และฮอร์โมน การอนุบาลและการเล้ียงหอย การประยกุตใ์ช้
กระบวนการทางเทคโนโลยี ชีวภาพในการผลิตหอย        
ระบบการตลาดหอย 
                Biology of economically important mollusk 
species, breeding techniques by temperature, salinity and 
hormones stimulation; nursing and rearing of mollusk; 
application of biotechnology for mollusk production; 
mollusk marketing system 
 



932-483   เทคโนโลยวีศิวกรรมกำรเพำะเลีย้งสัตว์น ำ้ 3(2-3-4) 
                Aquaculture Engineering Technology 
                รายวิชาบังคับ เรียนก่อน : 932-370 การจัดการ
คุณภาพน ้ าเพ่ือการเพาะเล้ียงสตัวน์ ้ า 
                หลักการในการวางระบบน ้ า  การออกแบบ       
ระบบน ้ าเพ่ือการเพาะเล้ียงสัตว์น ้ า การไหลของน ้ าและ      
การวัดระดับน ้ า การออกแบบระบบบ่อเล้ียงสัตว์น ้ า         
ระบบกรองน ้ า ระบบการฆ่าเช้ือโรค ระบบการให้อากาศ  
เทคโนโลยกีารใหอ้าหารและการเก็บเก่ียวผลผลิต  
                Principles of water system design; water system 
design for aquaculture; water flow and water level 
measurement; aquaculture pond system design; water 
filtration system; disinfection system; aeration system;  
feeding and harvesting technologies 
 
932-484   เน้ือเย่ือวทิยำเพ่ือกำรวจิยัทำงด้ำนสัตว์น ำ้ 3(2-3-4) 
                 Histology for Aquatic Animal Research 
                 หลักก ารและวิ ธี ก ารในการ ศึ กษ าลักษณ ะ
โครงสร้างทางจุลกายวิภาคของสัตวน์ ้ า การประยกุต์ใชเ้พ่ือ
งานวจิยัดา้นการเพาะเล้ียงสตัวน์ ้ า 
                  Principles and methods for microscopic structure 
study of aquatic animals; application for aquaculture 
research  
 
932-485    ปรสิตสัตว์น ำ้                                            3(2-3-4) 
                 Aquatic Animal Parasites  
                 ลกัษณะทางสัณฐานวิทยา วงจรชีวิต อนุกรมวิธาน 
ระบาดวิทยาและการวินิจฉัยปรสิต กลไกการติดเช้ือปรสิต 
พยาธิสภาพของโรค การประยกุตใ์ชเ้ทคนิคระดบัจุลภาคและ
ชีวโมเลกุลในการศึกษาปรสิตในสัตวน์ ้ า การป้องกันและ
ควบคุมปรสิตก่อโรคในสตัวน์ ้ า 
                Morphology, life cycle, taxonomy, epidemiology 
and diagnosis of parasite; mechanisms of parasite 
infections, pathogenesis; applications of microscopic and 
molecular techniques for aquatic animal parasite study; 
prevention and control of pathogenic parasite in aquatic 
animals 
 
 

932-486    กำรเพำะเลีย้งแพลงก์ตอน                        3(2-3-4) 
                 Plankton Culture 
                 ค ว าม ห ม าย  ป ระ เภ ท แ ล ะก าร จัด จ าแ น ก              
แพลงก์ตอน ผลของธาตุอาหารและปัจจัยส่ิงแวดล้อมต่อ    
การเพาะเล้ียงแพลงก์ตอน เทคนิคการแยกและการเพาะเล้ียง
แพลงก์ตอน ประโยชน์ของแพลงก์ตอนในการเพาะเล้ียง  
สตัวน์ ้ า    
                 Definition, classification and identification of 
plankton; effect of nutrients and environmental factors on 
plankton culture; isolation and plankton culture techniques; 
advantages of plankton in aquaculture 
 
932-487    หัวข้อพเิศษทำงทรัพยำกรประมง            3(3-0-6) 
                 Special Topics in Fishery Resources 
                ก าร ศึ กษ าค้น ค ว้า อิ ส ระ ใน หั วข้อ ท่ี ส น ใจ               
ดา้นทรัพยากรประมงและเทคโนโลยท่ีีเก่ียวขอ้ง 
                 Independent study on interesting issues in fishery 
resources and related technologies 
 
932-491    โครงงำนนักศึกษำ 2                                5(0-15-0) 
                 Student Project II 
                รายวิชาบังคับ เรียน ก่อน  : 932-391 โครงงาน
นกัศึกษา 1 
                 ด าเนินงานวจิยัตามโครงร่างงานวจิยัท่ีไดรั้บอนุมติั 
เขียนรายงานฉบับสมบูรณ์และน าเสนอภายใตก้ารควบคุม
ของอาจารยท่ี์ปรึกษา  
                 Conducting research follow the approved 
research proposal, writing and presentation of research 
project under the supervision of supervisor 
 
932-492   สหกจิศึกษำ 2                                       6(0-18-0) 
                Cooperative Study II  
               รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน : 932-392 สหกิจศึกษา 1 
                 การปฏิบติังานในสถานประกอบการอุตสาหกรรม 
ห รือ รัฐ วิส าห กิ จ  ห รือห น่ วยงาน ราชการ เป็ น เวล า                   
1 ภาคการศึกษา ภายใต้การให้ค  าปรึกษาของคณาจารย์          
ท่ีรับผิดชอบและมีการประเมินผลการปฏิบติังาน 



                Working one semester in industrial factory or 
state enterprise or government office under the supervision 
and evaluation of the lecturers 
 
934-011   หลกัคณิตศำสตร์                                       3(3-0-6) 
                Principles of Mathematics 
                ฟังกช์นัและกราฟ  ลิมิตและความต่อเน่ือง อนุพนัธ์
และการประยุกต์ ปริพันธ์และการประยุกต์เมทริกซ์และ
ระบบสมการเชิงเสน้ 
                Functions and graphs; limit and continuity; 
differentiation of function and its applications; integration 
and its applications, matrix and system of linear equations 
 
934-017   สถิตพืิ้นฐำน                                              3(2-2-5) 
                Basic Statistics 
                 เซตและทฤษฎีความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่มและ
ฟังก์ชันความน่ าจะเป็น  การแจกแจงความน่ าจะเป็น
แบบต่อเน่ืองและไม่ต่อเน่ือง การแจกแจงตัวอย่าง ทฤษฎี   
การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน  สหสัมพนัธ์และ  
ก ารถดถอย  ก ารถดถอย เชิ ง เส้ น ตรง  ก ารวิ เค ราะ ห์                
ความแปรปรวน โปรแกรมประยกุตด์า้นสถิติ 
                Set and probability theory; random variable and 
probability function; probability distribution, continuously 
and non-continuously; sample distribution; estimation 
theory; hypothesis; correlation and regression; linear 
regression; analysis of variance; application programming 
for Statistics 
 
937-011    เคมพืี้นฐำน                                               3(3-0-6) 
                 Basic Chemistry  
                 โครงสร้างอะตอมและตารางธาตุ  พันธะเคมี    
ปริมาณสารสัมพนัธ์ สสารและสถานะของสสาร สารละลาย 
สมบัติของสารละลาย อุณหพลศาสตร์เคมี จลนพลศาสตร์ 
สมดุลเคมี สมดุลกรด-เบส ไฟฟ้าเคมี เคมีนิวเคลียร์ 
                   Atomic structure and periodic table; chemical 
bonding; stoichiometry; matter and state of matter; 
properties of solutions; thermodynamic chemistry; chemical 
kinetics; chemical equilibrium; acid-base 
equilibrium;electrochemistry; nuclear chemistry 

937-012    ปฏิบัตกิำรเคมพืี้นฐำน                              1(0-3-0) 
                 Basic Chemistry Laboratory 
                 รายวิชาบงัคบัเรียนก่อนหรือเรียนร่วม : 937-011 
เคมีพ้ืนฐาน 
                 เล ข นั ย ส าคั ญ เค ร่ื อ ง ต ว ง แ ล ะ ค ว าม แ ม่ น                 
การแยกของแข็งออกจากของเหลว ปริมาณสารสัมพันธ์        
การหาน ้ าหนักโมเลกุลของสารโดยการวดัอุณหภูมิท่ีลดลง   
ของจุดเยือกแข็ง อุณหพลศาสตร์เค มี  การหาค่าพี เอช             
ของสารละลายกรด-เบส สารละลายบัฟเฟอร์ สมดุลเคมี      
ไฟฟ้าเคมี  
                  Significant figure; volumetric glassware and 
precision; separation of solid from liquid; stoichiometry; 
molecular weight determination by freezing-point 
depression; thermochemistry; pH determination of acid-
base solution; buffer solution; chemical equilibrium; 
electrochemistry 
 
937-013    เคมอีนิทรีย์                                               3(3-0-6) 
                 Organic Chemistry 
                 โครงสร้างและสมบัติทั่วไปของสารอินทรีย ์     
การจ าแนกประเภท การเรียกช่ือ การเตรียม และปฏิกิริยา
พ้ืนฐานของสารอินทรีย ์พอลิเมอร์ 
                  General structures and properties of organic 
compounds; classification, nomenclature, and basic 
chemical reactions of organic compounds; polymers 
 
937-014   ปฏิบัตกิำรเคมอีนิทรีย์                               1(0-3-0) 
                Organic Chemistry Laboratory 
                รายวิชาบังคบัเรียนก่อนหรือเรียนร่วม : 937-013 
เคมีอินทรีย ์  
                ปฏิบัติการเก่ียวกบัการก าหนดสมบติัทางกายภาพ
และเคมีของสารประกอบอินทรีย์ การท าสารอินทรีย์ให้
บ ริ สุท ธ์ิ โด ยวิ ธี ก ารตกผ ลึก  การสกัด  และก ารกลั่น             
การสังเคราะห์สารอินทรีย์ และการทดสอบปฏิกิริยาเคมี
เฉพาะอยา่งของสารอินทรีย ์  
                  The experiments are designed to identified 
physical and chemical properties of organic compounds; 
purification of organic compounds by crystallization 



extraction and distillation; synthesis of organic substance 
and specific reaction test for organic compounds 
 
937-019   ชีวเคม ี                                                     3(3-0-6) 
                Biochemistry 
                โครงสร้างและหน้าท่ีทางชีวภาพของโมเลกุล 
หลักการเบ้ืองต้นของไบโอเอนเนอร์เจติกส์ ปฏิกิริยาท่ี
เก่ียวข้องกับเอนไซม์ กระบวนการเมแทบอลิซึมท่ีส าคัญ     
ในสัตว ์พืช และจุลินทรีย ์รวมทั้ งความส าคัญของวิตามิน  
เกลือแร่ และฮอร์โมน 
                 Bimolecular structure and function; basic of 
bioenergetics; enzymatic reactions; metabolism of animal, 
plant and microorganism; roles of vitamins, minerals and 
hormone 
 
937-020   ปฏิบัตกิำรชีวเคม ี                                      1(0-3-0) 
                Biochemistry Laboratory 
                 รายวิชาบงัคบัเรียนก่อนหรือเรียนร่วม : 937-019 
ชีวเคมี  
                   การแยกและลกัษณะของสารประกอบชีวภาพ     
การเร่งปฏิกิริยาของเอนไซม์ การควบคุมการสร้างและ      
การท างานของเอนไซม ์
                   Isolation and characterization of biomolecules; 
enzymatic catalyzation; regulation and action of enzyme 




