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โครงสร้างหลกัสูตร 
จ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสูตร  130 หน่วยกติ 

1. หมวดรายวชิาศึกษาทัว่ไป  30 หน่วยกติ 

สาระที ่1 ศาสตร์พระราชาและประโยชน์เพ่ือนมนุษย์   4 หน่วยกติ 
001-102 ศาสตร์พระราชากบัการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 

The King’s Philosophy and Sustainable Development 
2((2)-0-4) 

388-100 สุขภาวะเพื่อเพื่อนมนุษย ์
Health for All 

1((1)-0-2) 

544-200 ประโยชน์เพื่อนมนุษย ์
Benefit of Mankinds 

1((1)-0-2) 

สาระที ่2 ความเป็นพลเมืองและชีวติทีสั่นต ิ   5    หน่วยกติ 
 2.1 ความเป็นพลเมือง   2 หน่วยกิต 
895-001 พลเมืองท่ีดี 

Good Citizens 
2((2)-0-4) 

 2.2 ชีวติท่ีสนัติ     3   หน่วยกิต  ใหเ้ลือกเรียนจากสาระต่อไปน้ี 
142-239 ศิลปะการด าเนินชีวติ* 

Art of Living 
3((3)-0-6) 

950-102 ชีวติท่ีดี 
Happy and Peaceful Life 

3((3)-0-6) 

 หมายเหตุ * จดัการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ  
สาระที ่3 การเป็นผู้ประกอบการ    1 หน่วยกติ 
001-103 ไอเดียสู่ความเป็นผูป้ระกอบการ 

Idea to Entrepreneurship 
1((1)-0-2) 

สาระที ่4 การอยุ่อย่างรู้เท่าทนั และการรู้ดจิทิลั    4  หน่วยกติ 
 4.1 การอยูอ่ยา่งรู้เท่าทนั  2 หน่วยกิต ใหเ้ลือกเรียนจากรายวชิาต่อไปน้ี 
142-121 โลกแห่งอนาคต* 

The Future Earth 
2((2)-0-4) 

200-103 ชีวติยคุใหม่ดว้ยใจสีเขียว 
Modern Life for Green Love 

2((2)-0-4) 



315-201 ชีวติแห่งอนาคต 
Life in the Future 

2((2)-0-4) 

472-115 ฉนัตอ้งรอด* 
Survival 101 

2((2)-0-4) 

820-100 รักษโ์ลก รักษเ์รา 
Save Earth Save Us 

2((2)-0-4) 

820-200 เม่ือทะเลป่ันป่วน 
(Disrupted Sea) 

2((2)-0-4) 

 หมายเหตุ * จดัการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ  
 4.2 การรู้ดิจิทลั  2 หน่วยกิต ใหเ้ลือกเรียนจากรายวชิาต่อไปน้ี 
142-225 ปัจจยัท่ี 5* 

The 5th Need 
2((2)-0-4) 

200-107 การเช่ือมต่อสรรพส่ิงเพ่ือชีวติยคุดิจิตลั 
Internet of Things for Digital Life 

2((2)-0-4) 

345-104 รู้ทนัเทคโนโลยดิีจิทลั 
Digital Technology Literacy 

2((2)-0-4) 

472-113 ดาบสองคม* 
Black and White 

2((2)-0-4) 

 หมายเหตุ * จดัการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ  
สาระที ่5 การคดิเชิงระบบ การคดิเชิงตรรกะและตวัเลข  4 หน่วยกติ 
 5.1 การคิดเชิงระบบ  2 หน่วยกิต  ใหเ้ลือกเรียนจากสาระต่อไปน้ี 
142-124 การแกปั้ญหาแบบสร้างสรรค ์* 

Creative Problem Solving 
2((2)-0-4) 

315-202 การคิดกบัการใชเ้หตุผล 
Thinking and Reasoning 

2((2)-0-4) 

472-114 กบนอกกะลา * 
Creative Thinking 

2((2)-0-4) 

895-011 การคิดเพื่อสร้างสุข 
Cultivating Happiness through Positivity 

2((2)-0-4) 

895-012 การคิดเชิงบวก   
Positive Thinking 

2((2)-0-4) 

 หมายเหตุ * จดัการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ  

  
5.2 การคิดเชิงตรรกะและตวัเลข  2 หน่วยกิต ใหเ้ลือกเรียนจากสาระต่อไปน้ี 
142-129 คิดไปขา้งหนา้* 

Organic Thinking 
2((2)-0-4) 

315-100 ค านวณศิลป์ 2((2)-0-4) 



The Art of Computing 
472-118 เงินในกระเป๋า* 

Pocket Money 
2((2)-0-4) 

895-010 การคิดกบัพฤติกรรมพยากรณ์ 
Thinking and Predictable Behavior 

2((2)-0-4) 

 หมายเหตุ * จดัการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ  
สาระที ่6 ภาษาและการส่ือสาร      4 หน่วยกติ  ให้เลือกเรียนจากสาระต่อไปนี ้
890-001* สรรสาระภาษาองักฤษ 

Essential English 
2((2)-0-4) 

890-002 ภาษาองักฤษในชีวติประจ าวนั 
Everyday English 

2((2)-0-4) 

890-003 ภาษาองักฤษพร้อมใช ้
English on the Go 

2((2)-0-4) 

890-004 ภาษาองักฤษยคุดิจิทลั 
English in the Digital World 

2((2)-0-4) 

890-005 ภาษาองักฤษเชิงวชิาการ 
English for Academic Success 

2((2)-0-4) 

หมายเหตุ: ก าหนดกลุ่มผูเ้รียนตามศกัยภาพทางดา้นภาษาองักฤษของนกัศึกษา โดยอิงตามประกาศมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
* คณะตน้สงักดัท่ีก าหนดใหน้กัศึกษาเขา้ร่วมโครงการ Intensive course กบัคณะศิลปศาสตร์ (คะแนน O-NET 0-30)  
ใหล้งทะเบียนเรียนรายวชิา 890-001 สรรสาระภาษาองักฤษ จ านวน 2((2)-0-4) หน่วยกิต โดยไม่นบัหน่วยกิตเป็น
หน่วยกิตสะสม (Audit) และมีการวดัและประเมินผลเป็นสญัลกัษณ์ S (ผลการเรียนเป็นท่ีพอใจ) และสญัลกัษณ์ U 
(ผลการเรียนไม่เป็นท่ีพอใจ) ในภาคการศึกษาท่ี 1 ท่ีเร่ิมเขา้ศึกษาปีนั้น ๆ ทั้งน้ีผลการศึกษารายวชิา 890-001 สรร
สาระภาษาองักฤษ จ านวน 2((2)-0-4) หน่วยกิต ไม่ถือเป็นเกณฑก์ารส าเร็จการศึกษา และจะไม่ปรากฏในใบ
แสดงผลการศึกษา (Transcript) 

สาระที ่7 สุนทรียศาสตร์และกฬีา  2 หน่วยกติ 
 7.1 วชิาบงัคบั  1  หน่วยกิต 
895-030 วา่ยน ้ า 

Swimming 
1((1)-0-2) 

 7.2 วชิาเลือก  1  หน่วยกิต ใหเ้ลือกเรียนจากรายวชิาต่อไปน้ี 
061-001 ความงามของนาฏศิลป์ไทย 

Aesthetics of Thai Dance 
1((1)-0-2) 

142-135 พบัเพียบเรียบร้อย* 
Paper Craft 

1((1)-0-2) 

142-136 ป้ันดินใหเ้ป็นดาว* 
Sculpture 

1((1)-0-2) 

142-137 ใครๆ ก็วาดได*้ 
Everyone Can Draw 

1((1)-0-2) 



142-138 มนตรั์กเสียงดนตรี* 
The Sound of Musics 

1((1)-0-2) 

142-139 ท่องโลกศิลปะ* 
Through The World of Art 

1((1)-0-2) 

142-234 โลกสวย* 
Life is Beautiful 

1((1)-0-2) 

142-237 ดีไซน์เนอร์ชุดด า* 
The Designers and Their Black Attires 

1((1)-0-2) 

142-239 ศิลปะการด าเนินชีวติ* 
Art of Living 

3((3)-0-6) 

340-162 สุนทรียศาสตร์การถ่ายภาพ 
The Aesthetic in Photography 

1((1)-0-2) 

472-116 ถกัทอเสน้ใย เขา้ใจทอ้งถ่ิน * 
Local Arts and Fabric 

1((1)-0-2) 

472-117 สุขภาพดี ชีวมีีสุข * 
Keeping Fit: Enjoy Healthy and Happy Life 

1((1)-0-2) 

895-020 ขิมไทย 
Thai Khim 

1((1)-0-2) 

895-021 ร้อง เล่น เตน้ร า 
Singing, Playing, Dancing 

1((1)-0-2) 

895-022 จงัหวะจะเพลง 
Rhythm and Song 

1((1)-0-2) 

895-023 กีตาร์  
Guitar 

1((1)-0-2) 

895-024 อูคูเลเล่  
Ukulele 

1((1)-0-2) 

895-025 ฮาร์โมนิกา 
Harmonica 

1((1)-0-2) 

895-026 ดูหนงัดูละครยอ้นดูตน 
Drama and Self-reflection 

1((1)-0-2) 

895-027 อรรถรสภาษาไทย 
Appreciation in Thai Language 

1((1)-0-2) 

895-028 การวาดเสน้สร้างสรรค ์
Creative Drawing 

1((1)-0-2) 

895-031 เทนนิส 
Tennis 

1((1)-0-2) 

895-032 บาสเกตบอล 1((1)-0-2) 



Basketball 
895-033 กรีฑา 

Track and Field 
1((1)-0-2) 

895-034 ลีลาศ 
Social Dance 

1((1)-0-2) 

895-035 เปตอง 
Petanque 

1((1)-0-2) 

895-036 ค่ายพกัแรม 
Camping 

1((1)-0-2) 

895-037 แบดมินตนั 
Badminton 

1((1)-0-2) 

895-038 เทเบิลเทนนิส 
Table Tennis 

1((1)-0-2) 

895-039 การออกก าลงักายเพ่ือสุขภาพ 
Exercise for Health 

1((1)-0-2) 

หมายเหต:ุ * จดัการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ  
 

  วชิาเลือกในหมวดศึกษาทัว่ไป     6   หน่วยกติ 

ใหเ้ลือกเรียนจากรายวชิาใดก็ไดใ้นหมวดศึกษาทัว่ไป 

 

2. หมวดวชิาเฉพาะ  94 หน่วยกติ 

1)  กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์พื้นฐาน   27  หน่วยกติ 
322-103 คณิตศาสตร์ทัว่ไป 1 

General Mathematics I 
3((3)-0-6) 

324-109 เคมีพ้ืนฐานส าหรับการเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ 
Basic Chemistry for Agriculture and Natural Resources 

3((2)-3-4) 

324-245 เคมีวเิคราะห์พ้ืนฐานส าหรับการเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ 
Basic Analytical Chemistry for Agriculture and Natural Resources 

3((2)-3-4) 

326-207 จุลชีววทิยาพ้ืนฐานส าหรับการเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ 
General Microbiology for Agriculture and Natural Resources 

3((2)-3-4) 

330-104 หลกัชีววทิยาทางการเกษตร 
Principles of Agricultural Biology 

3((2)-3-4) 

330-261 พนัธุศาสตร์ส าหรับวาริชศาสตร์ 
Genetics for Aquatic Sciences 

3((2)-3-4) 

332-107 ฟิสิกส์การเกษตร 
Agricultural Physics 

3((2)-3-4) 

347-201 สถิติพ้ืนฐาน 3((2)-2-5) 



Basic Statistics 
328-205 ชีวเคมีพ้ืนฐานส าหรับวาริชศาสตร์ 

Basic Biochemistry for Aquatic Science 
3((2)-3-4) 

2) กลุ่มวชิาบังคบัวาริชศาสตร์  42  หน่วยกติ 
530-101 น ้าคือชีวติ 

Water is Life 
1(0-3-0) 

530-102 นกัสืบสายน ้ า 
Aquatic Discovery 

1(0-3-0) 

530-201 ชุดวชิาชีววทิยาสตัวน์ ้ า 
Module: Aquatic Animal Biology 

5((3)-6-6) 

530-211 ชุดวชิานิเวศวทิยาทางน ้ า 
Module: Aquatic Ecology 

10((7)-9-14) 

530-221 ชุดวชิาหลกัการเพาะเล้ียงสตัวน์ ้ าและการจดัการคุณภาพน ้ า 
Module: Principles of Aquaculture and Water Quality Management 

5((3)-6-6) 

530-321 ชุดวชิาเทคโนโลยกีารเพาะเล้ียงสตัวน์ ้ า  
Module: Aquaculture Technology 

10((7)-9-14) 

530-331 ชุดวชิานวตักรรมการจดัการทรัพยากรทางวาริชศาสตร์ 
Module: Innovative Aquatic Resources Management 

10((8)-6-16) 

3) ชุดวชิาชีพเลือกวาริชศาสตร์    12 หน่วยกติ  ให้เลือกเรียนจากชุดวชิาต่อไปนี ้
530-103 ชุดวชิาโลกท่ีน่าต่ืนตาของปลาสวยงาม 

Module: Exciting World of Aquarium Fish 
6((4)-6-8) 

530-104 ชุดวชิาการด าน ้ าและถ่ายภาพทางวทิยาศาสตร์  
Module: Diving and Photographing for Science 

6((4)-6-8) 

530-212 ชุดวชิาแลเลสาบ (สงขลา) 
Module: Songkhla Lake 

6((4)-6-8) 

530-222 ชุดวชิานวตักรรมจุลินทรียส์ าหรับการเพาะเล้ียงสตัวน์ ้ า 
Module: Microorganisms Innovation for Aquaculture 

6((4)-6-8) 

530-223 ชุดวชิานวตักรรมสาหร่าย 
Module: Algal Innovations 

6((4)-6-8) 

530-311 ชุดวชิาการจดัการน ้ าเสียดว้ยเทคโนโลยชีีวภาพ 
Module: Wastewater Treatment Using Biotechnology 

6((4)-6-8) 

530-312 ชุดวชิาหลากชีวติในทะเลและการส ารวจ 
Module: Marine Life and Survey 

6((4)-6-8) 

530-322 ชุดวชิาแพลงกต์อนและอาหารมีชีวติ 
Module: Plankton and Live Feeds 

6((4)-6-8) 

530-323 ชุดวชิาเทคโนโลยกีารเพาะเล้ียงสตัวน์ ้ าแบบอจัฉริยะและแม่นย  า 
Module: Smart and Precision Aquaculture Technology 

6((4)-6-8) 



530-324 ชุดวชิาอาหารและสุขภาพสตัวน์ ้ า 
Module: Aquatic Animal Nutrition and Health 

6((4)-6-8) 

530-325 ชุดวชิาระบบอควาโปนิกส์และการออกแบบ 
Module: Aquaponics System and Design 

6((4)-6-8) 

530-326 ชุดวชิาเทคโนโลยชีีวภาพทางวาริชศาสตร์ 
Module: Biotechnology in Aquatic Science 

6((4)-6-8) 

530-327 ชุดวชิาสตัวน์ ้ าเศรษฐกิจท่ีไม่มีกระดูกสนัหลงั 
Module: Economic Aquatic Invertebrate 

6((4)-6-8) 

530-328 ชุดวชิาการเพาะพนัธ์ุและปรับปรุงพนัธ์ุสตัวน์ ้ า 
Module: Aquatic Animal Breeding and Genetic Improvement 

6((4)-6-8) 

530-329 ชุดวชิาการเล้ียงสตัวน์ ้ าแบบผสมผสาน 
Module: Integrated Aquaculture 

6((4)-6-8) 

530-332 ชุดวชิานวตักรรมการวเิคราะห์ขอ้มูลทางวาริชศาสตร์และการแสดงผล 
Module: Innovative Data Analysis and Visualization in Aquatic Science 

6((4)-6-8) 

530-333 ชุดวชิาแบบจ าลองและการท านายเพ่ือการจดัการประมงและการเพาะเล้ียงสตัวน์ ้ า 
Module: Modelling and Forecasting for Fisheries and Aquaculture Management 

6((4)-6-8) 

หมายเหตุ: ชุดวชิาชีพเลือกวาริชศาสตร์ ไดแ้ก่ ชุดวชิาชีพเลือกท่ีเปิดสอนโดยสาขาวชิาวาริชศาสตร์และนวตักรรมการจดัการ 
อน่ึงสามารถลงทะเบียนเรียนชุดวชิา/รายวิชาท่ีเก่ียวขอ้งและสามารถเทียบเคียงได ้ซ่ึงเปิดสอนโดยสาขาวชิา คณะ หรือ
มหาวทิยาลยัอ่ืนทั้งในและต่างประเทศ โดยตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรก่อนการลงทะเบียนเรียน 
4) ชุดวชิาบูรณาการการเรียนกบัการท างาน    13 หน่วยกติ และ 700 ช่ัวโมง หรือ 18 สัปดาห์ 
544-191 งานฟาร์มพ้ืนฐาน 

Basic Farmwork 
100 ชัว่โมง 
หรือ 2 สปัดาห์ 

530-241 สมรรถนะและทกัษะทางวาริชศาสตร์ 1 
Competencies and Skills in Aquatic Science 1 

≥ 240 ชัว่โมง 
หรือ ≥ 6 สปัดาห์ 

530-341 สมรรถนะและทกัษะทางวาริชศาสตร์ 2 
Competencies and Skills in Aquatic Science 2 

≥ 360 ชัว่โมง 
หรือ ≥ 10 สปัดาห์ 

530-440 เตรียมสหกิจศึกษา 
Preparatory Cooperative Education 

1((0)-2-1) 

530-441 สมรรถนะอาชีพและสมัมนา  
Work Competencies and Seminar 

6(0-40-0) 

530-442 สหกิจศึกษาทางวาริชศาสตร์  
Co-operative Education in Aquatic Science 

6(0-40-0) 

   

3. หมวดวชิาเลือกเสรี  6 หน่วยกติ 



 สามารถเลือกเรียนชุดวชิา/รายวิชาท่ีเปิดสอนในมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ ท่ีไม่มีเน้ือหาซ ้ าซอ้นกบัวชิาท่ีไดเ้รียน
มาแลว้ หรือชุดวชิา/รายวชิาในระดบัปริญญาตรี ท่ีสถาบนัอ่ืนเปิดสอนทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยตอ้งไดรั้บความ
เห็นชอบจากอาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตรก่อนการลงทะเบียนเรียน 

 



แผนการศึกษาตลอดหลกัสูตร 

ช้ันปีที ่1 

ภาคการศึกษาที ่1 ภาคการศึกษาที ่2 

รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 
001-102 ศาสตร์พระราชากบัการ

พฒันาท่ีย ัง่ยนื 
2((2)-0-4) 001-103 ไอเดียสู่ความเป็น

ผูป้ระกอบการ 
1((1)-0-2) 

324-109 เคมีพ้ืนฐานส าหรับ
การเกษตรและ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

3((2)-3-4) 332-107 ฟิสิกส์การเกษตร 3((2)-3-4) 

330-104 หลกัชีววทิยาทางการเกษตร 3((2)-3-4) 322-103 คณิตศาสตร์ทัว่ไป 1 3((3)-0-6) 
890-001* สรรสาระภาษาองักฤษ 2((2)-0-4) 388-100 สุขภาวะเพื่อเพื่อนมนุษย ์ 1((1)-0-2) 
890-002 ภาษาองักฤษในชีวติ 

ประจ าวนั 
2((2)-0-4) 890-003 ภาษาองักฤษพร้อมใช ้ 2((2)-0-4) 

895-001 พลเมืองท่ีดี 2((2)-0-4) xxx-xxx การอยูอ่ยา่งรู้เท่าทนั 2((2)-0-4) 
895-030 วา่ยน ้ า 1((1)-0-2) xxx-xxx การรู้ดิจิทลั 2((2)-0-4) 
950-102   ชีวติท่ีดี 3((3)-0-6) xxx-xxx การคิดเชิงระบบ 2((2)-0-4) 
530-101 น ้าคือชีวติ 1(0-3-0) xxx-xxx การคิดเชิงตรรกและตวัเลข 2((2)-0-4) 
xxx-xxx สุนทรียศาสตร์และกีฬา 1((1)-0-2) 544-200 ประโยชน์เพื่อนมนุษย ์ 1((1)-0-2) 
xxx-xxx เลือก-รายวชิาศึกษาทัว่ไป 2((x)-y-z) 530-102 นกัสืบสายน ้ า 1(0-3-0) 

รวมหน่วยกติ 20 รวมหน่วยกติ 20 
544-191** งานฟาร์มพ้ืนฐาน 100 ชม. 

หรือ 2 
สปัดาห์ 

544-191** งานฟาร์มพ้ืนฐาน 100 ชม.
หรือ 2 
สปัดาห์ 

890-001* ลงทะเบียนเรียนส าหรับนกัศึกษาท่ีมีคะแนนสอบภาษาองักฤษนอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 30 และไม่น ามาค านวณดชันี
สะสม โดยใหเ้ขา้ร่วมกิจกรรมท่ีจดัโดยคณะหรือมหาวทิยาลยั  

544-191** เลือกลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาใดภาคการศึกษาหน่ึง 



ช้ันปีที ่2 

ภาคการศึกษาที ่1 ภาคการศึกษาที ่2 
รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 

324-245 เคมีวเิคราะห์พ้ืนฐานส าหรับ
การเกษตรและ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

3((2)-3-4) 328-205 ชีวเคมีพ้ืนฐานส าหรับ 
วาริชศาสตร์ 

3((2)-3-4) 

326-207 จุลชีววทิยาพ้ืนฐานส าหรับ
การเกษตรและ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

3((2)-3-4) 347-201 สถิติพ้ืนฐาน 3((2)-2-5) 

xxx-xxx เลือก-ชุดวชิา/รายวชิาเลือก
เสรี 

3(x-y-z) 330-261 พนัธุศาสตร์ส าหรับ 
วาริชศาสตร์ 

3((2)-3-4) 

530-201 ชุดวชิาชีววทิยาสตัวน์ ้ า 5((3)-6-6) 530-211 ชุดวชิานิเวศวทิยาทางน ้ า 10((7)-9-14) 
530-221 ชุดวชิาหลกัการเพาะเล้ียง

สตัวน์ ้ าและคุณภาพน ้ า 
5((3)-6-6) xxx-xxx เลือก-รายวชิาศึกษาทัว่ไป 2((x)-y-z) 

xxx-xxx เลือก-รายวชิาศึกษาทัว่ไป 2((x)-y-z)    
รวมหน่วยกติ 21 รวมหน่วยกติ 21 

ภาคการศึกษาที ่3 
530-241 สมรรถนะและทกัษะทางวาริชศาสตร์ 1 ≥ 240 ชัว่โมง หรือ ≥ 6 สปัดาห์ 

 

ช้ันปีที ่3 

ภาคการศึกษาที ่1 ภาคการศึกษาที ่2 
รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 

530-321 ชุดวชิาเทคโนโลย ี
การเพาะเล้ียงสตัวน์ ้ า 

10((7)-9-14) 530-331 ชุดวชิานวตักรรมการจดัการ
ทรัพยากรทางวาริชศาสตร์ 

10((8)-6-16) 

xxx-xxx ชุดวชิาชีพเลือกวาริชศาสตร์ 6((x)-y-z) xxx-xxx* ชุดวชิาชีพเลือกวาริชศาสตร์ 6((x)-y-z) 
xxx-xxx* เลือก-ชุดวชิา/รายวชิาเลือก

เสรี 
3(x-y-z)    

รวมหน่วยกติ 19 รวมหน่วยกติ 16 
ภาคการศึกษาที ่3 

530-341 สมรรถนะและทกัษะทางวาริชศาสตร์ 2  360 ชัว่โมง หรือ  10 สปัดาห์ 
หมายเหตุ: xxx-xxx* ลงทะเบียนเรียนชุดวชิาชีพเลือกวาริชศาสตร์ รวมกนั ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกติ 
 
 

 

 



ช้ันปีที ่4 

ภาคการศึกษาที ่1 ภาคการศึกษาที ่2 
รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 

530-440 เตรียมสหกิจศึกษา 1((0)-2-1) 530-442 สหกิจศึกษา 
ทางวาริชศาสตร์ 

6(0-40-0) 

530-441 สมรรถนะอาชีพและสมัมนา 6(0-40-0)    
รวมหน่วยกติ 7 รวมหน่วยกติ 6 

 

 
 
 



 
 
                 ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดับหลกัสูตร (PLOs)  กลยุทธ์/วธีิการสอน   และกลยุทธ์/วธีิการวดัและการประเมินผล           
                      

     

ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดบัหลกัสูตร 
(PLOs) 

กลยุทธ์/วธีิการสอน กลยุทธ์/วธีิการวดัและ 
การประเมนิผล 

PLO1 ขยนั ซ่ือสตัย ์มีทศันคติท่ีดี มีจิต
วญิญาณของการถือประโยชน์ของเพื่อน
มนุษยเ์ป็นกิจท่ีหน่ึง 

1) จดักิจกรรมการเรียนรู้ทั้งในและนอก
หอ้งเรียนท่ีเนน้เร่ืองทศันคติท่ีดี และ
ปณิธานการถือประโยชน์ของเพื่อน
มนุษยเ์ป็นกิจท่ีหน่ึง 

2) จดัการเรียนการสอนแบบบูรณาการ
การเรียนกบัการท างานและรายวชิา
ฝึกงาน 

3) จดัการเรียนการสอนท่ีเนน้เขา้ชั้นเรียน
ตรงเวลาและการแต่งกายใหเ้ป็นตาม
ระเบียบของมหาวทิยาลยั 

4) มอบหมายใหน้กัศึกษาท างานเป็นกลุ่ม 
ฝึกการเป็นผูน้ า สมาชิกกลุ่ม ฝึกความ
รับผิดชอบ การส่งงานตรงตามเวลา 

5) อาจารยผ์ูส้อนสอดแทรกคุณธรรม
และจริยธรรมในการสอน 

6) การเป็นแบบอยา่งท่ีดีของอาจารย ์
7) จดักิจกรรมยกยอ่งนกัศึกษาท่ีมี

คุณธรรม จริยธรรม ท าประโยชนต์่อ
สงัคม และมีจิตวญิญาณของการถือ
ประโยชนข์องเพ่ือนมนุษยเ์ป็นกิจท่ี
หน่ึง 

1) ประเมินผลจากผลสมัฤทธ์ิของ
กิจกรรม 

2) ประเมินโดยสถานประกอบการ
และผูค้วบคุมการฝึกงาน 

3) ประเมินจากการตรงต่อเวลาของ
นกัศึกษาในการเขา้เรียน การส่ง
งานท่ีไดรั้บมอบหมาย การเขา้
ร่วมกิจกรรม 

4) ความมีวนิยัและความพร้อมเพรียง
ของนกัศึกษาในการเขา้ร่วม
กิจกรรม 

5) การรับผิดชอบในหนา้ท่ีท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 

6) พฤติกรรมการเรียนและการสอบ 
7) ประเมินผลงานท่ีนกัศึกษาไดรั้บ

จากกิจกรรมการยกยอ่งคุณธรรม 
จริยธรรม 

PLO2 ประยกุตอ์งคค์วามรู้ทาง 
วาริชศาสตร์เพื่อการผลิต 
ใชป้ระโยชน์ และการจดัการ 
 
PLO2.1 ประยกุตใ์ช ้
องคค์วามรู้ดา้นการเพาะเล้ียงสตัวน์ ้ าเพ่ือ
ความมัน่คงทางอาหาร 

1) จดัการเรียนการสอนแบบเชิงรุก 
(active learning) ดว้ยวธีิการอนั
หลากหลายท่ีเนน้ความรู้ และการ
ประยกุตใ์ชค้วามรู้ดา้นการเพาะเล้ียง
สตัวน์ ้ าเพ่ือความมัน่คงทางอาหาร 

2) จดัการเรียนการสอนแบบบูรณาการ
เป็นชุดวชิา ท่ีเนน้การปฏิบติั การ
เรียนรู้จากสถานการณ์และสถานท่ีจริง 
ฟาร์มเพาะเล้ียงสตัวน์ ้ า หรือการออก
ชุมชน เป็นตน้ 

3) จดัการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 
การเรียนกบัการท างานท่ีเนน้การ
ปฏิบติังานในสถานประกอบการหรือ

1) การทดสอบยอ่ย 
2) การสอบกลางภาคเรียนและปลาย

ภาคเรียน 
3) การจดัส่งรายงาน ช้ินงาน และ

น าเสนอผลงาน 
4) ประเมินจากผลการปฏิบติังานท่ี

ไดรั้บมอบหมาย 
5) ประเมินผลโดยทีมผูส้อน 
6) ประเมินผลโดยสถาน

ประกอบการ 



หน่วยงานภายนอก การคิดคน้โจทย์
ปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเพาะเล้ียง
สตัวน์ ้ า การบูรณาการความรู้เพ่ือแก้
โจทยปั์ญหา 

4) จดัใหมี้การน าเสนอผลการคน้ควา้และ
ผลการแกโ้จทยปั์ญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การเพาะเล้ียงสตัวน์ ้ า 

5) จดับรรยายพิเศษโดยวทิยากรภายนอก
ท่ีมีความเช่ียวชาญหรือมี
ประสบการณ์ตรง 

PLO2.2 ประยกุตใ์ชอ้งคค์วามรู้ดา้น
นิเวศวทิยาทางน ้ าเพ่ือรักษาสมดุลของ
ระบบนิเวศ 

1) จดัการเรียนการสอนแบบเชิงรุก 
(active learning) ดว้ยวธีิการอนั
หลากหลายท่ีเนน้ความรู้ และการ
ประยกุตใ์ชค้วามรู้ดา้นนิเวศวทิยาทาง
น ้ าเพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศ 

2) จดัการเรียนการสอนแบบบูรณาการ
เป็นชุดวชิา ท่ีเนน้การปฏิบติั การ
เรียนรู้จากสถานการณ์และสถานท่ีจริง 
การออกภาคสนามและชุมชน เป็นตน้ 

3) จดัการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 
การเรียนกบัการท างานท่ีเนน้การ
ปฏิบติังานในสถานประกอบการหรือ
หน่วยงานภายนอก การคิดคน้โจทย์
ปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบันิเวศวทิยาทางน ้ า 
การบูรณาการความรู้เพ่ือแกโ้จทย์
ปัญหา  

4) จดัใหมี้การน าเสนอผลการคน้ควา้และ
ผลการแกโ้จทยปั์ญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบั
นิเวศวทิยาทางน ้ า 

5) จดับรรยายพิเศษโดยวทิยากรภายนอก
ท่ีมีความเช่ียวชาญหรือมี
ประสบการณ์ตรง 

1) การทดสอบยอ่ย 
2) การสอบกลางภาคเรียนและปลาย

ภาคเรียน 
3) การจดัส่งรายงาน ช้ินงาน และ

น าเสนอผลงาน 
4) ประเมินจากผลการปฏิบติังานท่ี

ไดรั้บมอบหมาย 
5) ประเมินผลโดยทีมผูส้อน 
6) ประเมินผลโดยสถาน

ประกอบการ 

  



PLO2.3 ประยกุตใ์ชอ้งคค์วามรู้ดา้นการ
จดัการทรัพยากรทางน ้ าและการใช้
ประโยชน์เพ่ือความยัง่ยนื 

1) จดัการเรียนการสอนแบบเชิงรุก 
(active learning) ดว้ยวธีิการอนั
หลากหลายท่ีเนน้ความรู้ และการ
ประยกุตใ์ชค้วามรู้ดา้นการจดัการ
ทรัพยากรทางน ้ าและการใชป้ระโยชน์
เพ่ือความยัง่ยนื 

2) จดัการเรียนการสอนแบบบูรณาการ
เป็นชุดวชิา ท่ีเนน้การปฏิบติั การ
เรียนรู้จากสถานการณ์และสถานท่ีจริง 
การออกภาคสนามและชุมชน เป็นตน้ 

3) จดัการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 
การเรียนกบัการท างานท่ีเนน้การ
ปฏิบติังานในสถานประกอบการหรือ
หน่วยงานภายนอก การคิดคน้โจทย์
ปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการ
ทรัพยากรทางน ้ าและการใชป้ระโยชน์ 
การบูรณาการความรู้เพ่ือแกโ้จทย์
ปัญหา  

4) จดัใหมี้การน าเสนอผลการคน้ควา้
และผลการแกโ้จทยปั์ญหาท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการจดัการทรัพยากรทางน ้ าและ
การใชป้ระโยชน ์

5) จดับรรยายพิเศษโดยวทิยากรภายนอก
ท่ีมีความเช่ียวชาญหรือมี
ประสบการณ์ตรง 

1) การทดสอบยอ่ย 
2) การสอบกลางภาคเรียนและปลาย

ภาคเรียน 
3) การจดัส่งรายงาน ช้ินงาน และ

น าเสนอผลงาน 
4) ประเมินจากผลการปฏิบติังานท่ี

ไดรั้บมอบหมาย 
5) ประเมินผลโดยทีมผูส้อน 
6) ประเมินผลโดยสถาน

ประกอบการ 

PLO3 มีแนวคิดของการเป็น
ผูป้ระกอบการ โดยยดึหลกัปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

1) จดัใหน้กัศึกษาเขา้ร่วมกิจกรรมงาน
เกษตรภาคใต ้

2) จดัการเรียนการสอนทั้งรายวชิาศึกษา
ทัว่ไปและชุดวชิาชีพเลือกท่ีเนน้
แนวคิดของการเป็นผูป้ระกอบการ 
โดยยดึหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
เช่น วชิาไอเดียการเป็นผูป้ระกอบการ 
เป็นตน้ 

3) จดัโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริม
แนวคิดและทกัษะการเป็น
ผูป้ระกอบการ 

4) จดักิจกรรมทศันศึกษาดูงานและ
แลกเปล่ียนความรู้จากผูป้ระกอบการ 

5) จดับรรยายพิเศษโดยวทิยากรท่ีเป็น
ผูป้ระกอบการ 

1) ประเมินผลการเขา้ร่วมกิจกรรม
งานเกษตรภาคใต ้

2) ประเมินการมีแนวคิดของการเป็น
ผูป้ระกอบการ 

3) การทดสอบยอ่ย 
4) การสอบกลางภาคเรียนและปลาย

ภาคเรียน 
5) ประเมินผลโครงการหรือกิจกรรม

ส่งเสริมการเป็นผูป้ระกอบการ 

  



PLO4 สามารถปรับตวัใหเ้ขา้กบั
วฒันธรรมองคก์ร และท างานร่วมกบั
ผูอ่ื้นได ้

1) จดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีมีการ
ก าหนดกิจกรรมใหมี้การท างานเป็น
กลุ่มและงานท่ีตอ้งมีปฏิสมัพนัธ์
ระหวา่งบุคคล 

2) จดักิจกรรมการเรียนการสอนโดย
สอดแทรกเน้ือหาการมีมนุษยสมัพนัธ์ 
การปรับตวั และการเขา้ใจวฒันธรรม
ขององคก์ร  

3) จดัการเรียนการสอนแบบบูรณาการ
เรียนกบัการท างานในสถาน
ประกอบการหรือหน่วยงานภายนอก 

4) จดัใหมี้การร่วมกิจกรรมงานเกษตร
ภาคใต ้

1) สงัเกตพฤติกรรมและการ
แสดงออกของนกัศึกษาในขณะ
ท ากิจกรรมกลุ่ม 

2) สงัเกตพฤติกรรมและการ
แสดงออกของนกัศึกษาในขณะ
น าเสนอรายงานกลุ่ม 

3) ประเมินตนเองและประเมินโดย
เพ่ือนร่วมชั้นเรียน 

4) ประเมินความสม ่าเสมอในการเขา้
ร่วมกิจกรรมกลุ่ม 

5) ประเมินผลงานท่ีนกัศึกษาไดรั้บ
มอบหมาย ทั้งรายงานบุคคลและ
รายงานกลุ่ม 

6) ประเมินผลโดยสถาน
ประกอบการ 

7) ประเมินผลการร่วมกิจกรรมงาน
เกษตรภาคใต ้

PLO5 สามารถส่ือสารและน าเสนอได้
อยา่งตรงประเด็น 
 
 

1) จดัการเรียนการสอนท่ีเนน้การฝึก
ทกัษะการส่ือสารทั้งการพดู การฟัง 
การอ่าน และการเขียน ระหวา่ง
อาจารยผ์ูส้อน นกัศึกษา และ
ผูเ้ก่ียวขอ้งอ่ืน ๆ ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาองักฤษ 

2) จดัการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 
การเรียนกบัการท างานในสถาน
ประกอบการหรือหน่วยงานภายนอก 

3) จดัใหมี้การน าเสนอผลการคน้ควา้ ผล
การบูรณาการแกโ้จทยปั์ญหา และ
แนวทางการแกปั้ญหาท่ีเหมาะสม ตรง
ประเด็น 

1) ทกัษะในการเขียนรายงาน 
2) ทกัษะในการท าส่ือ 
3) ทกัษะในการน าเสนอ อธิบายและ

อภิปรายผลงาน  
4) ประเมินผลโดยสถาน

ประกอบการ 

PLO6 สามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ
ในการสืบคน้ขอ้มูลเพื่อการเรียนรู้ตลอด
ชีวติ 

1) จดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ี
ส่งเสริมใหผู้เ้รียนใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศในการสืบคน้ขอ้มูลเพือ่
การเรียนรู้ตลอดชีวติ 

2) จดัการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 
การเรียนกบัการท างานในสถาน
ประกอบการหรือหน่วยงานภายนอก 
โดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการ
สืบคน้ขอ้มูลเพื่อคิดคน้หวัขอ้ โจทย์
ปัญหา ตลอดจนใชข้อ้มูลในการบูร
ณาการเพ่ือแกโ้จทยปั์ญหา  

1) การน าเสนอผลงาน หวัขอ้ โจทย์
ปัญหาและแนวทางแกไ้ขโจทย์
ปัญหาท่ีไดค้น้ควา้และแกไ้ขโดย
ใชข้อ้มูลจากการสืบคน้ดว้ย
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

2) ประเมินผลโดยสถาน
ประกอบการ 



 

 



 
ค ำอธิบำยรำยวชิำ 

คณะทรัพยำกรธรรมชำต ิ
สำขำวชิำวำริชศำสตร์และนวตักรรมกำรจดักำร 

 
001-102 ศำสตร์พระรำชำกบักำรพฒันำทีย่ัง่ยืน  2((2)-0-4) 
 The King’s Philosophy and Sustainable Development  
 ความหมาย หลกัการ แนวคิด ความส าคญั และเป้าหมายของหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลกัการทรงงาน 
หลกัการเขา้ใจ เขา้ถึง พฒันา การพฒันาตามศาสตร์พระราชา และการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื การวเิคราะห์การน าศาสตร์พระราชา
ไปประยกุตใ์ชใ้นพ้ืนท่ีระดบับุคคล องคก์รธุรกิจหรือชุมชนในระดบัทอ้งถ่ิน และระดบัประเทศ 
 Meaning, principles, concept, importance and goal of the philosophy of sufficiency; work principles, 
understanding and development of the King’s philosophy and sustainable development; an analysis of application of the 
King’s philosophy in the area of interest including individual, business or community sectors in local and national level 
 
001-103 ไอเดยีสู่ควำมเป็นผู้ประกอบกำร 1((1)-0-2) 
 Idea to Entrepreneurship  
 การเป็นผูป้ระกอบการ การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มธุรกิจ การแสวงหาโอกาสทางธุรกิจ การจดัท าแนวคิดธุรกิจ
ดว้ยเคร่ืองมือทางธุรกิจสมยัใหม่ 
 Introduction to new entrepreneur creation; business environment analysis; survey for business opportunity 
analysis; using business models with modern business tools 
 
061-001 ควำมงำมของนำฏศิลป์ไทย 1((1)-0-2) 
 Aesthetics of Thai Dance   
 ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบันาฏศิลป์ไทย  การแต่งกายตามแบบนาฏศิลป์ไทย  เพลงประกอบการแสดงนาฏศิลป์ไทย  
ท่าร าตามแบบนาฏศิลป์ไทย  การแสดงนาฏศิลป์ไทยในรูปแบบต่าง ๆ 
 General knowledge about Thai dance; costumes for Thai dance; songs for Thai dance; basic Thai dance 
movements; Thai dance performances 
 
142-121 โลกแห่งอนำคต 2((2)-0-4) 
 The Future Earth  
 ความกา้วหนา้ทางวิทยาศาสตร์ กา้วกระโดดทางเทคโนโลยี และผลกระทบต่อชีวิตมนุษยแ์ละสังคมยุคใหม่ใน
ศตวรรษท่ี 21 พลงังานใหม่ พลงัสีเขียว พลงังานทางเลือก ระบบนิเวศน์และส่ิงแวดลอ้ม ปัญหาโลก ปัญหาสงัคม ความเส่ือม
ถอยของความกา้วหนา้ 
 Advancement in science; fast-growing technologies and their impacts on human life and modern society in 
2 1 st century; new energy, green energy, alternative energy; ecosystem and environment; global and social problems; 
drawbacks of the advancement 
 
  



142-124 กำรแก้ปัญหำแบบสร้ำงสรรค์ 2((2)-0-4) 
 Creative Problem Solving  
 ปัจจยัและสาเหตุของปัญหา การท าความเขา้ใจปัญหา ประเภทของปัญหา ขั้นตอนการแกปั้ญหา อลักอริทึม การ
คิดเพ่ือการตดัสินใจและวางขั้นตอนวิธี การแกปั้ญหาด้วยอลักอริทึม การคิดอย่างมีวิจารณญาณและมุมมองต่าง ๆ ความ
น่าเช่ือถือและความสัมพนัธ์กนั แหล่งท่ีมาของขอ้มูล การท าความเขา้ใจแหล่งท่ีมาของขอ้มูล หลกัฐาน ขอ้เท็จจริง ความ
ถูกตอ้งและความน่าเช่ือถือ 
 Factors and causes of a problem; understanding the problem; types of problems, problem-solving steps; 
algorithm; thinking for decision making and algorithm; problem-solving with algorithm; critical thinking and ideas; 
reliability and relevance; sources of information, understanding the sources of information, evidence, facts, validity and 
reliability 
 
142-129 คดิไปข้ำงหน้ำ 2((2)-0-4) 
 Organic Thinking  
 การคิดวิเคราะห์ การสันนิษฐานและการสมมติ ขอ้สมมติฐาน การคิดแบบเอกนยัและอเนกนยั การคน้หาขอ้มูล 
การคน้หาปัญหาและการแกปั้ญหา การท านาย ตรรกศาสตร์ การวิเคราะห์เชิงตวัเลข การเช่ือมโยง  และการสร้างสรรค์ส่ิง
ต่าง ๆ การเพ่ิมมูลค่า  
 Analytical thinking; presumption and assumption; hypothesis; convergent and divergent thinking; data finding; 
problem and solution finding; predictions; logical; numerical analysis; relating and creating things; value-adding 
 
142-135 พบัเพยีบเรียบร้อย 1((1)-0-2) 
 Paper Craft  
 การฝึกศิลปะประดิษฐด์ว้ยกระดาษ การตดั การพบั การสร้างสรรคง์านศิลปะจากกระดาษ 
 Papercraft workshop, cutting, folding, creating artworks from paper 
 
142-136 ป้ันดนิให้เป็นดำว 1((1)-0-2)  
 Sculpture  
 การสร้างงานป้ันโดยใชว้สัดุต่าง ๆ เช่น ดินเหนียวธรรมชาติ หรือดินเหนียวญ่ีปุ่น เรียนรู้การใชว้สัดุและเคร่ืองมือ
ต่าง ๆ ในงานป้ันอยา่งปลอดภยั การช่ืนชมและวิจารณ์งานป้ันผ่านการอ่านและการอภิปราย การพิจารณาพิเคราะห์รูปทรง
เรขาคณิต นามธรรม และรูปทรงของส่ิงมีชีวติ ความรู้พ้ืนฐานดา้นงานป้ันเพ่ือต่อยอดต่อไป 
 Molding sculptures using various materials such as natural clay or Japanese clay; learning how to manipulate 
these materials and use sculpting tools safely; appreciating and criticizing sculpture works through reading and discussion; 
examining geometric, abstract and organic forms; fundamentals of the sculpture program 
  
142-137 ใครๆ กว็ำดได้ 1((1)-0-2)   
 Everyone Can Draw   
 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัการวาด การฝึกทกัษะการวาดเส้น การวาดขั้นพ้ืนฐาน การลงแสงเงา การวาดรูปร่าง
มนุษย ์
 Introduction to basic drawing and practice; sketching; basic drawing, light and shadow; human figures 



142-138 มนต์รักเสียงดนตรี 1((1)-0-2) 
 The Sound of Musics  
 การศึกษาประวติัศาสตร์ ลกัษณะ องคป์ระกอบ ผูป้ระพนัธ์ แนวคิดเชิงดนตรี และการพฒันาทกัษะการฟังดนตรี
ตะวนัตกและตะวนัออก 
 Exploration of historical periods of both Eastern and Western art music; musical styles, musical elements, and 
composers and their works; basic musical concepts; develop music perception skills and representative musical 
compositions 
 
142-139 ท่องโลกศิลปะ 1((1)-0-2) 
 Through the World of Art   
 ศาสตร์แห่งทศันศิลป์ การใชส่ื้อและเทคนิคในการสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะ  
 Art of Visual art, medium and technique in art creation 
 
142-225 ปัจจยัที ่5 2((2)-0-4) 
 The 5th need  
 ความส าคญัและอิทธิพลของส่ือสงัคมในยคุดิจิทลั กลุ่มช่วงอายขุองคนในแต่ละยคุกบัส่ือสงัคม 
แอปพลิเคชนัส่ือสังคม ส่ือสังคมในยคุดิจิทลัเพื่อการศึกษาและเพื่อการศึกษาแนวสาระบนัเทิง ประโยชน์และโทษของส่ือ
สงัคม พระราชบญัญติัวา่ดว้ยการกระท าผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์และความเป็นส่วนตวัของขอ้มูล 
 The importance and influence of social media in the digital age; age groups of each generation and social 
media; social media applications; social media in the digital age for education and educational entertainment; advantages 
and disadvantages of social media; computer crime act and information privacy 
  
142-234 โลกสวย 1((1)-0-2)                                           
 Life is Beautiful   
 การสร้างสุนทรียศาสตร์ในชีวิต บนพ้ืนฐานของความเขา้ใจในวฒันธรรมท่ีหลากหลาย พลงัของทศันคติบวก 
การเรียนรู้และซึบซบัความสวยงามของชีวติผา่นงานศิลปะ ผา่นธรรมชาติ ผา่นงานสุนทรียด์า้นต่างๆ พฒันาการดา้นอารมณ์
และความรู้สึก เรียนรู้เขาเรียนรู้เราผา่นการแสดงออกทางศิลปะ การผอ่นคลายความตึงเครียดดว้ยศิลปะแขนงต่าง ๆ การหา
แรงบนัดาลใจ การสร้างก าลงัใจ การอยูร่่วมกนัอยา่งสงบสุข  
 Development of life aesthetics based on multicultural understanding; power of positive attitude; feeling and 
absorbing the beauty of life through arts, nature and other aesthetic creations; getting to know yourself and others through 
expressive art; stress release and relaxation through different types of arts; searching for inspiration and spirit; peaceful  
co-existence 
 
142-237 ดไีซน์เนอร์ชุดด ำ 1((1)-0-2) 
 The Designers and Their Black Attires   
 วิวฒันาการในการออกแบบ องค์ประกอบของการออกแบบ กระบวนการการออกแบบ การออกแบบกบัวิถี
ชีวติประจ าวนั 
 Evolution of design, fundamental of design, design process, design in relation to daily basis 



142-239 ศิลปะกำรด ำเนินชีวติ 3((3)-0-6) 
 Art of Living  
 ศิลปะการด าเนินชีวิตอยา่งเป็นสุข การเขา้ใจตนเอง เขา้ใจธรรมชาติของมนุษย ์และเขา้ใจผูอ่ื้น การเปิดโลกทศัน์
ในการท าความเขา้ใจและยอมรับความแตกต่างการส่ือสารและการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคเ์พ่ือการอยูร่่วมกนัอยา่งสันติ 
การจดัการชีวติการปรับตวัรับมือกบัสภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงตลอดเวลา โดยมีพ้ืนฐานจากสติและจิตใจท่ีแขง็แรง 
 The art of living a fulfilled life; self-awareness and understanding of human nature and other people; opening 
one’s view towards the world, processing and embracing the differences; communication skills and creative problem-
solving skills for peaceful co-existence; life management and adaptation to the moving environment on a good basis of 
consciousness and healthy mind 
  
200-103 ชีวติยุคใหม่ด้วยใจสีเขียว 2((2)-0-4) 
 Modern Life for Green Love  
 สถานการณ์ส่ิงแวดลอ้มโลกในปัจจุบันทรัพยากรธรรมชาติในการด ารงชีวิต มลพิษส่ิงแวดลอ้มในปัจจุบัน 
สถานการณ์การใช้น ้ าและผลกระทบจากชีวิตประจ าวนั สถานการณ์อากาศเสียและการผลิตขยะมูลฝอย วิธีการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและมลพิษ 
 Current situation of the world environment, natural resources for a living; current pollution in the community; 
current situation of water usage and impact from daily life; current situation of air pollution and solid waste; natural 
resources and pollution management 
 
200-107 กำรเช่ือมต่อสรรพส่ิงเพ่ือชีวติยุคดจิติลั 2((2)-0-4) 
 Internet of Thing for Digital life  
 แนะน าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ยคุใหม่ แนะน าเทคโนโลยีการส่ือสารยคุใหม่ การใชง้านอินเตอร์เน็ตอยา่งชาญ
ฉลาด หลกัการของการเช่ือมต่อสรรพส่ิงและการประยกุตใ์ชง้าน แนะน าโปรแกรมประยกุต์ท่ีจ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 
 Introduction to modern computer technology; introduction to modern communication technology; smart 
internet usage; introduction to the Internet of Things; introduction to program applications for 21st-century skills 
 
315-201 ชีวติแห่งอนำคต 2((2)-0-4) 
 Life in the Future  
 การเปล่ียนแปลงสภาพแวดล้อมโลกในอนาคต เทคโนโลยีชีวภาพและนาโนเทคโนโลยี พลังงานสะอาด 
เทคโนโลยสีารสนเทศกบัการใชชี้วติในอนาคต ปัญญาประดิษฐ ์
 Climate change in the future; biotechnology and nanotechnology; clean energy; information technology for 
living in the future; artificial intelligence 
 
 
 
 
 



315-202 กำรคดิกบักำรใช้เหตุผล 2((2)-0-4) 
 Thinking and Reasoning  
 นิยามและความส าคญัของการคิดและเหตุผล ระบบการคิดของสมอง ประเภทการคิด หลกัเหตุผล การใหเ้หตุผล 
การคิดเชิงวทิยาศาสตร์และนวตักรรม 
 The definitions and importances of thinking and reasoning; brain thinking process; types of thinking; 
causality; reasoning; scientific and innovative thinking 
  
315-100 ค ำนวณศิลป์ 2((2)-0-4) 
 The Art of Computing  
 คณิตศาสตร์รอบตวั ตวัแบบทางคณิตศาสตร์เพ่ือการด าเนินชีวิต  อตัราดอกเบ้ียค่ารายปี การรวบรวมและจดัการ
ขอ้มูลการวเิคราะห์ขอ้มูลเบ้ืองตน้และการน าเสนอ 
 Mathematics in surrounding; mathematical modeling for life; interest rate; annuity; collection and 
management data; introduction to data analysis and presentation 
 
322-103 คณิตศำสตร์ทัว่ไป 1 3((3)-0-6) 
 General Mathematics I  
 คณิตศาสตร์เบ้ืองตน้ก่อนแคลคูลสั ลิมิตและความต่อเน่ือง อนุพนัธ์และการประยกุต ์ปริพนัธ์และการประยกุต ์
 Pre-calculus; limits and continuity; derivatives and applications; integrals and applications 
 
324-109 เคมพืี้นฐำนส ำหรับกำรเกษตรและทรัพยำกรธรรมชำติ 3((2)-3-4) 
 Basic Chemistry for Agriculture and Natural Resources  
 บทน า ปริมาณสัมพนัธ์ โครงสร้างอะตอมและตารางธาตุ พนัธะเคมี สารละลาย อุณหพลศาสตร์ จลนพลศาสตร์
เคมี สมดุลเคมี กรด-เบส การประยกุตใ์ชท้างการเกษตร 
 Introduction; stoichiometry; atomic structure and the periodic table; chemical bonding; solutions; 
thermodynamics; chemical kinetics; chemical equilibria; acid-base; application in Agriculture 
 
324-245 เคมวีเิครำะห์พื้นฐำนส ำหรับกำรเกษตรและทรัพยำกรธรรมชำติ 3((2)-3-4) 
 Basic Analytical Chemistry for Agriculture and Natural Resources  
 แนะน าเคร่ืองมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคมีวเิคราะห์  สมดุลเคมีของปฏิกิริยากรด-เบส การตกตะกอน 
การเกิดสารเชิงซ้อนและปฏิกิริยารีดอกซ์ในสารละลายท่ีมีน ้ าเป็นตัวท าละลาย  การไทเทรตและการน าไปประยุกต์ใช ้ 
กระบวนการแยกสารในทางเคมีวิเคราะห์  หลกัการพ้ืนฐานในการวิเคราะห์โดยใช้เคร่ืองมือ และการประยุกต์ใช้ทาง
การเกษตร 
 Introduction to instruments and apparatus in analytical chemistry; acid-base, precipitation, complex-formation 
and redox equilibria in aqueous solution; titrations and their applications; separation methods in analytical chemistry; 
basic principles of instrumental methods for quantitative analysis and applications in agriculture 
 
 
 



332-107 ฟิสิกส์กำรเกษตร 3((2)-3-4) 
 Agricultural Physics  
 หลกัไฟฟ้ากระแสตรง กระแสสลบั แรงดนั ความเร็ว อตัราการไหล กลศาสตร์ความร้อน อตัราการดูดซบั เสียง
และความเขม้เสียง ฟิสิกส์ของแสงเพ่ือการเกษตรและประมง หลกัการพ้ืนฐานของโซลาเซลล ์
 Principles of direct current, alternating current; pressure, velocity, flow rate; thermodynamics; absorption rate; 
sound and intensity; physics of light for agriculture and fisheries; fundamentals of solar cells 
 
330-104 หลกัชีววทิยำทำงกำรเกษตร 3((2)-3-4) 
 Principles of Agricultural Biology  
 สมบติัของส่ิงมีชีวติ การจดัระบบส่ิงมีชีวติ ระเบียบวธีิวทิยาศาสตร์ สารเคมีของชีวติ เซลลแ์ละ 
เมแทบอลิซึม การสังเคราะห์ด้วยแสง พนัธุศาสตร์พ้ืนฐานทางการเกษตร กลไกของวิวฒันาการ ความหลากหลายของ
ส่ิงมีชีวติ โครงสร้างและหนา้ท่ีของพืช โครงสร้างและหนา้ท่ีของสตัว ์นิเวศวทิยาและพฤติกรรม  
 Characters of living organisms; classification of life; scientific method; chemistry of life; cell and metabolism; 
photosynthesis; fundamentals of agricultural genetics; mechanisms of evolution; diversity of life; plant form and function; 
animal form and function; ecology and behavior 
 
328-205 ชีวเคมพืี้นฐำนส ำหรับวำริชศำสตร์ 3((2)-3-4) 
 Basic Biochemistry for Aquatic Science  
 โครงสร้างและหนา้ท่ีของสารชีวโมเลกุล วิตามิน เกลือแร่ และฮอร์โมน กระบวนการเมแทบอลิซึมท่ีส าคญัใน
ส่ิงมีชีวติชนิดยคูาริโอตและโปรคาริโอต การประยกุตใ์ชท้างวาริชศาสตร์ รวมทั้งการฝึกปฏิบติัเพ่ือศึกษาคุณสมบติัของสาร
ชีวโมเลกลุ 
 Structure and function of biomolecules, nutrition and hormones; the main pathways of intermediary 
metabolism in Eukaryotes and Prokaryotes; application in aquatic science; practical work on the characterization of 
biomolecules 
  
326-207 จุลชีววทิยำพื้นฐำนส ำหรับกำรเกษตรและทรัพยำกรธรรมชำต ิ 3((2)-3-4) 
 General Microbiology for Agriculture and Natural Resources  
 ความเป็นมาและขอบข่ายของจุลชีววิทยา การศึกษาลกัษณะของจุลินทรีย ์จุลินทรียโ์ปรคาริโอต จุลินทรียย์คูาริ
โอต การเพาะเล้ียงและการเติบโตของจุลินทรีย ์การควบคุมจุลินทรีย ์เมแทบอลิซึมของจุลินทรีย ์พนัธุศาสตร์ของจุลินทรีย ์
ไวรัส วทิยาภูมิคุม้กนั ความส าคญัของจุลินทรียด์า้นสุขภาพ ส่ิงแวดลอ้ม อาหาร อุตสาหกรรม และการเกษตร 
 History and scope of microbiology, characterization of microorganisms, prokaryotic microorganism, 
eucaryotic microorganism, cultivation and growth of microorganism, control of microorganism, metabolism of 
microorganism, genetics of microorganism, virus, immunology; importance of microorganism in health, environment, 
food, industry and agriculture 
 
 
 
 



330-261 พนัธุศำสตร์ส ำหรับวำริชศำสตร์ 3((2)-3-4) 
 Genetics for Aquatic Science  
 ความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกบัพนัธุกรรมในส่ิงมีชีวติ ตั้งแต่ระดบัโมเลกุล เซลล ์ระดบัตวัตน จนถึงระดบัประชากร การ
วเิคราะห์รูปแบบการถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธุกรรม เทคนิคทางชีววิทยาโมเลกุลเบ้ืองตน้ การน าความรู้พนัธุศาสตร์มาใช้
เพื่อการวจิยัและการประยกุตท์างวาริชศาสตร์ ศึกษาในหอ้งปฏิบติัการ 
 Fundamentals of genetics at molecular, cellular, organismal and population levels; analysis of the pattern of 
inheritance; basic molecular techniques; utilization for research and  application in aquatic science; laboratory study 
 
340-162 สุนทรียศำสตร์กำรถ่ำยภำพ 1((1)-0-2) 
 The Aesthetic in Photography  
 แสง สี และเงา การจดัองค์ประกอบภาพ สุนทรียะในการถ่ายภาพธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม สุนทรียะในการ
ถ่ายภาพพฤติกรรมมนุษย ์สุนทรียะในการถ่ายภาพเพ่ือศิลปะ และ สุนทรียะในการถ่ายภาพเพ่ือการส่ือสาร 
 Light and shadow; Image composition; aesthetics in natural and environmental photography; aesthetics in 
human behavioral Imaging; aesthetics in photography for the arts; aesthetics in photography for communication 
 
345-104 รู้ทนัเทคโนโลยดีจิทิลั 2((2)-0-4) 
 Digital Technology Literacy  
 การเรียนรู้และใชป้ระโยชน์จากเทคโนโลยีในปัจจุบนัและแนวโน้มในอนาคตอยา่งเขา้ใจและปลอดภยั ฝึกฝน
การใชง้านโปรแกรมประยุกตท่ี์จ าเป็นต่อการท างาน การฝึกใชง้านแอปพลิเคชนัในคลาวด์คอมพิวติ้ง เพ่ือการปฏิบติังาน
อยา่งมีประสิทธิภาพ  
 Learn and utilize current technology and future trends in a secure and understandable way; practice the 
applications needed to work; uses of cloud computing applications for work effectively 
 
347-201 สถิตพืิ้นฐำน 3((2)-2-5) 
 Basic Statistics  
 ขอบข่ายของสถิติ การจ าแนกขอ้มูล กราฟเชิงเดียว การสรุปขอ้มูลในเชิงตวัเลขและกราฟ ความน่าจะเป็น ตวัแปร
สุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็น การแจกแจงปรกติ การแจกแจงของค่าเฉล่ียตวัอย่าง การประมาณค่าและทดสอบ
สมมติฐานของค่าเฉล่ีย การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว การประมาณค่าและทดสอบสมมติฐานส าหรับขอ้มูลจ าแนก
ประเภท การทดสอบความเป็นอิสระของตัวแปรจ าแนกประเภท 2 ตัว การถดถอยเชิงเส้นอย่างง่ายและการวิเคราะห์
สหสมัพนัธ์ การใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 
 Scope of statistics; data classification; simple graphs; numerical summaries and graphs; probability; random 
variable and probability distributions; normal distribution; distribution of sample means; estimation and hypothesis testing 
for means; one-way analysis of variance; estimation and hypothesis testing for categorical data; chi-square test for 
independent; simple linear regression and correlation analysis; statistical software 
 
 
 
 



388-100 สุขภำวะเพ่ือเพ่ือนมนุษย์ 1((1)-0-2) 
 Health for All  
 หลกัการและขั้นตอนการช่วยชีวิตขั้นพ้ืนฐาน ปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพ้ืนฐานในสถานการณ์จ าลอง  ปัญหา
สุขภาพจิตท่ีพบบ่อย สัญญาณเตือน การประเมินและการดูแลเบ้ืองตน้ของอาการทางจิต การดูแลสุขภาพตามวยั แนวคิด
พ้ืนฐานเก่ียวกบัสุขภาพและการสร้างเสริมสุขภาพ การปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ 
  Principle and steps of basic life support, practice of basic life support in simulated situation; common mental 
health problems, warning signs, initial assessment and care; concepts of health and health promotion; first aid 
 
472-113 ดำบสองคม 2((2)-0-4) 
 Black and White  
 ตระหนกัและรู้เท่าทนัส่ือสงัคมในยคุดิจิตอล เรียนรู้ในการใชป้ระโยชน์จากส่ือดิจิตอลเพ่ือสร้างสรรคส์งัคม และ
รู้ทนัภยัอนัตรายจากการใชส่ื้อดิจิตอล 
 Understand and know social media in a digital age; creating benefit for society by using social media; 
understand the disadvantage of using social media 
 
472-114 กบนอกกะลำ 2((2)-0-4) 
 Creative Thinking  
 ความคิดคร่อมกรอบและการกระจายความคิด พฒันาความคิดสร้างสรรค์ผ่านการระดมสมอง แผนผงัความคิด 
การปรับมุมมองใหม่ และ การเล่นบทบาทสมมุติ 
 Thinking out of the box and generate ideas; developing creativity thinking through brainstorming; mind 
mapping; reframing and role playing 
 
472-115 ฉันต้องรอด 2((2)-0-4) 
 Survival 101  
 เขา้ใจและเรียนรู้การเอาตวัรอด การแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ การเอาตวัรอดในสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีแตกต่างกนั 
เช่น ภยัธรรมชาติ แผ่นดินไหว น ้ าท่วม และ เหตุการณ์สึนามิ การเรียนรู้ในการป้องกนัตนเองจากภยัใกลต้วั และน าเอา
ความรู้ท่ีไดไ้ปปรับใชใ้นชีวติประจ าวนั  
 Understand and learn how to survival; how to handle the situation; survive in different situations such as 
natural disasters; earthquake; flooding and tsunami disaster; learn self-defensive to protect from crime; and apply the 
knowledge in daily life 
 
472-116 ถักทอเส้นใย เข้ำใจท้องถิ่น 1((1)-0-2) 
 Local Arts and Fabric  
 เรียนรู้ เห็นคุณค่า ซาบซ้ึงในงานศิลปะของทอ้งถ่ิน เห็นประโยชน์ของศิลปะ สะทอ้นความเป็นอยูภ่ายในทอ้งถ่ิน
ผา่นกิจกรรม เช่น การลงพ้ืนท่ีในทอ้งถ่ินเพ่ือแลกเปล่ียนพดูคุยและเรียนรู้กบัครูชุมชน 
 Learning, knowing value and appreciate the local arts; knowing the arts of reflecting life of local people through visiting 
and exchanging knowledge with the community leaders 
 



472-117 สุขภำพด ีชีวมีสุีข 1((1)-0-2) 
 Keeping Fit: Enjoy Healthy and Happy Life  
 การมีสุขภาพดีและชีวิตมีความสุข การใช้ปัจจยัเบ้ืองตน้ของการออกก าลงักายและคงไวซ่ึ้งความมีสุขภาพดี 
ความส าคญัในการเสริมสร้างสุขภาพทั้งทางร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ความรู้สึก ความส าคญัของการกีฬาการออกก าลงักาย
สามารถพฒันาความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคล ความส าคญัของการมีความสุข และ นิสยัการกินดีอยูดี่ 
 Living healthy and happy life; applying basic techniques regarding fitness and keeping healthy; the importance 
of physical, mental and emotional wellbeing; sports and fitness improve relationships among individuals; a necessity to 
overall happiness and healthy eating habits 
  
472-118 เงนิในกระเป๋ำ 2((2)-0-4) 
 Pocket Money  
 ความส าคญัของการออมเงิน การตั้งเป้าหมายการออม วางแผนการใชจ่้ายและการออมอยา่งมีประสิทธิภาพ การ
ค านวณเงินออมเพื่อกรณีฉุกเฉิน 
  The importance of money saving; saving target; saving and spending plan to achieve target effectively; 
calculation of saving for emergency case 
 
530-101 น ำ้คือชีวติ  1(0-3-0) 
 Water is Life 
 น ้า ระบบน ้ าและความส าคญัของน ้ าต่อส่ิงมีชีวติ การใชป้ระโยชน์จากน ้ าและแหล่งน ้ า การอนุรักษแ์หล่งน ้ า โลก
ทศัน์แห่งสายน ้ า 
 Water, aquatic systems, and important roles for lives; utilization; conservation; perspective on water 
 
530-102 นักสืบสำยน ำ้ 1(0-3-0) 
 Aquatic Discovery 
 บทบาทและหน้าท่ีของน ้ าและแหล่งน ้ า ส่ิงมีชีวิตและระบบนิเวศทางน ้ า ความส าคัญทางเศรษฐกิจ การใช้
ประโยชน์ วถีิชีวติของชุมชน กิจกรรมของมนุษยแ์ละผลกระทบ การติดตามตรวจสอบดูแลแหล่งน ้ า ส านึกท่ีดีในการอนุรักษ ์
 Roles and functions of water and water sources; lives and aquatic ecosystems; economic importance; uses; 
human community and livelihood; human activities and impacts; monitoring and surveillance; good attitude in 
conservation 
  
530-103 ชุดวชิำโลกทีน่่ำต่ืนตำของปลำสวยงำม  6((4)-6-8) 
 Module: Exciting World of Aquarium Fish 
 ชนิดของปลาสวยงามและพรรณไมน้ ้ า ภาชนะส าหรับเล้ียงและอุปกรณ์ การออกแบบ องค์ประกอบ และการ
บ ารุงรักษาตูป้ลาและพรรณไมน้ ้ า การขยายพนัธ์ุและการเพาะเล้ียง ประเภทของอาหารและการจดัการดา้นการใหอ้าหาร การ
ป้องกนัและการรักษาโรค การจดัการคุณภาพน ้ า การบรรจุและการขนส่ง การส่งเสริมช่องทางการคา้และการตลาด การ
พฒันาสู่การเป็นผูป้ระกอบการ 



 Types of ornamental fishes and aquatic plants; containers and equipment; aquarium design, components and 
maintenance; breeding and culture program; feed and feeding management; preventions and treatments of diseases; water 
quality management; packing and transportation; promotion of trade and marketing; entrepreneurship development 
 
530-104 ชุดวชิำกำรด ำน ำ้และถ่ำยภำพทำงวทิยำศำสตร์  6((4)-6-8) 
 Module: Diving and Photography for Science  
 ทฤษฎีและหลกัการของการด าน ้ า อุปกรณ์การด าน ้ า การด าแบบผิวน ้ า การด าน ้ าลึก อนัตรายท่ีเกิดจากการด าน ้ า 
ความหมายของการถ่ายภาพ ประโยชน์ของการถ่ายภาพเพ่ืองานวทิยาศาสตร์ อุปกรณ์การถ่ายภาพ การเลือกโหมดถ่ายภาพ 
เทคนิคการจัดแสง การถ่ายภาพวิวทิวทัศน์ การถ่ายธรรมชาติและวตัถุต่าง ๆ การใช้กลอ้งสะท้อนภาพเลนส์เด่ียวระบบ
ดิจิตอล (ดีเอสแอลอาร์) กลอ้งมือถือ การถ่ายภาพภายใตก้ลอ้งจุลทรรศน์ การใช้โปรแกรมตกแต่งภาพ เช่น โปรแกรม 
โฟโตชอป ไลทรู์ม และ อิลลสัเตรเตอร์ 
 Theories and principles of diving; diving equipment; skin diving; scuba; dangerous from diving, definition of 
photographing; benefits of photographing for science; camera equipment; camera modes selection; photography lighting 
technique; landscape, nature and objects photographing; uses of digital single-lens reflex (DSLR) and mobile cameras ; 
microscopic photography; application of photography program such as Photoshop, Lightroom and Illustrator program 
 
530-201 ชุดวชิำชีววทิยำสัตว์น ำ้ 5((3)-6-6) 
 Module: Aquatic Animal Biology  
 รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน: 330-104 
 ชีววิทยาของสัตวน์ ้ า สัณฐานวิทยา กายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยา อนุกรมวิธาน วิวฒันาการ วงจรชีวิต พฤติกรรม 
กระบวนการปรับตวัทางสรีรวิทยาให้เขา้กบัสภาพแวดลอ้ม ปัจจยัท่ีมีผลต่อการแพร่กระจาย ความหลากหลาย และความชุก
ชุม ของสตัวน์ ้ าท่ีมีและไม่มีกระดูกสนัหลงั 
 Biology of aquatic animals; morphology; anatomy; physiology; taxonomy; evolution; life cycle; behavior; 
processes of physiological adaptation to the environment; factors affecting distribution, diversity and abundance of 
aquatic vertebrates and invertebrates 
 
530-211 ชุดวชิำนิเวศวทิยำทำงน ำ้ 10((7)-9-14) 
 Module: Aquatic Ecology  
 การก าเนิดและการเปล่ียนแปลงดา้นสณัฐานวทิยาของแหล่งน ้า คุณสมบติัทางกายภาพ เคมี และชีวภาพของน ้ าใน
แผน่ดินและมหาสมุทร นิเวศวทิยาทางน ้ า สังคมส่ิงมีชีวติทั้งพืช สตัว ์และจุลินทรียใ์นระบบนิเวศแหล่งน ้ า การเปล่ียนแปลง
ของทะเลและชายฝ่ัง อุตุนิยมวิทยาและการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ การส ารวจ และนวตักรรมขอ้มูลทรัพยากรทางน ้ า
และการวเิคราะห์ 
 Origin and morphological changes of water sources; physical, chemical and biological properties of inland 
water and ocean; aquatic ecology; communities of flora, fauna and microorganisms in aquatic ecosystems; marine and 
coastal changes; meteorology and climate changes; aquatic resources survey; innovative data management and analysis 
  
 
 



530-212 ชุดวชิำแลเลสำบ (สงขลำ)  6((4)-6-8) 
 Module: Songkhla Lake 
 นิยามเก่ียวกบัลากูนชายฝ่ังและทะเลสาบ ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงลากนูชายฝ่ัง ประวติัความเป็นมาของ
ทะเลสาบสงขลา วิวฒันาการทางธรณีสัณฐานวิทยาและขอ้มูลทางประวติัศาสตร์ของทะเลสาบ ระบบนิเวศของทะเลสาบ
สงขลา ความหลากหลายทางชีวภาพ ปัจจยัส่ิงแวดลอ้ม การปรับตวัของส่ิงมีชีวติ การใชป้ระโยชน์จากทะเลสาบสงขลา การ
ท าประมง การเพาะเล้ียง การท่องเท่ียว วฒันธรรมและวิถีชีวิต ปัญหาด้านส่ิงแวดลอ้ม การจัดการทรัพยากรทางน ้ าใน
ทะเลสาบสงขลา 
 Definition of coastal lagoon and lake; factors influencing the change of coastal lagoon; geomorphological 
changes and history of Songkhla Lake; ecosystem: biodiversity, environmental factors and organism adaptation; 
utilizations from Songkhla Lake, fisheries, aquaculture, tourism, culture and lifestyle; problems of environmental 
conditions; aquatic resources managements in Songkhla Lake 
 
530-221 ชุดวชิำหลกักำรเพำะเลีย้งสัตว์น ำ้และกำรจดักำรคุณภำพน ำ้  5((3)-6-6) 
 Module: Principles of Aquaculture and Water Quality Management 
 นิยามและความส าคญัของการเพาะเล้ียงสตัวน์ ้ า ระบบการเพาะเล้ียงสตัวน์ ้ า นิเวศวิทยาในบ่อปลา การเลือกชนิด
สตัวน์ ้ า ขั้นตอนการสร้างและการจดัการบ่อเล้ียงสตัวน์ ้ า การเพาะเล้ียงสตัวน์ ้ าเศรษฐกิจชนิด 
ต่าง ๆ การจดัการเพาะเล้ียงสตัวน์ ้ า ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงคุณภาพน ้ าทางดา้นกายภาพ เคมี และชีวภาพ การจดัการ
คุณภาพน ้ า การควบคุมและตรวจสอบคุณภาพน ้ าท้ิงจากการเพาะเล้ียงสตัวน์ ้ า 
 Definition and importance of aquaculture; aquaculture systems; ecology of the fish pond; selection of 
cultivated species; procedures of fish pond construction and management; culture of various economic aquatic animals; 
aquaculture management; factors affecting water quality changes in physical, chemical and biological properties; water 
quality management; control and monitoring of effluents from aquaculture 
 
530-222 ชุดวชิำนวตักรรมจุลนิทรีย์ส ำหรับกำรเพำะเลีย้งสัตว์น ำ้ 6((4)-6-8) 
 Module: Microorganisms Innovation for Aquaculture 
 ความหลากหลายของจุลินทรียใ์นแหล่งน ้ า นิเวศวทิยาจุลินทรียแ์ละวฏัจกัรธาตุอาหารในระบบการเพาะเล้ียงสตัว์
น ้ า คุณภาพน ้ าในการเพาะเล้ียงสตัวน์ ้ า เทคนิคทางอณูวทิยาส าหรับการศึกษาจุลินทรียใ์นระบบการเพาะเล้ียงสตัวน์ ้ า อิทธิพล
ของพารามิเตอร์น ้ าต่อจุลินทรีย ์การควบคุมคุณภาพน ้ าดว้ยจุลินทรีย ์ไบโอฟล็อค ไบโอฟิลม์ เทคโนโลยีชีวภาพ ระบบการ
เล้ียงสัตวน์ ้ าแบบหมุนเวียนและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม การสืบคน้สิทธิบตัร การสร้างนวตักรรมจุลินทรีย ์การประยกุตใ์ช้
นวตักรรมจุลินทรียใ์นการเพาะเล้ียงสตัวน์ ้ า 
 Diversity of aquatic microorganisms; microbial ecology and nutrient cycle in aquaculture system; water 
quality for aquaculture; molecular technique for microbial study in aquaculture system; influence of water parameters on 
microorganisms; water quality control by using microorganisms; biofloc; biofilms; biotechnology; recirculating and green 
aquaculture system; patent searching; microbial innovation; microbial innovation application in aquaculture 
 
 
 
 



530-223 ชุดวชิำนวตักรรมสำหร่ำย 6((4)-6-8) 
 Module: Algal Innovations 
 ชีววิทยาของสาหร่ายขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ชนิดและคุณสมบติัของสาหร่ายท่ีน ามาใชป้ระโยชน์ ชนิดและ
คุณสมบติัของผลิตภณัฑจ์ากสาหร่าย การเพาะเล้ียงและนวตักรรมจากสาหร่าย หลกัการเป็นผูป้ระกอบการ 
 Biology of micro and macro algae; species and properties of utilized algae; categories and qualifications of 
algal products; algal aquaculture and innovations; principles of entrepreneurship 
 
530-241 สมรรถนะและทกัษะทำงวำริชศำสตร์ 1 ≥ 240 ช่ัวโมง 
 Competencies and Skills in Aquatic Science 1 
 ทกัษะการปฏิบติังานพ้ืนฐานดา้นอาชีพทางวาริชศาสตร์ ความเขา้ใจ การใช ้และการดูแลรักษาอุปกรณ์พ้ืนฐาน 
หลกัการเป็นผูป้ระกอบการ ทศันคติและพฤติกรรมการท างานท่ีดี ความรับผิดชอบในการปฏิบติังาน 
 Basic professional skills and practices in aquatic science; understanding, uses and maintenances of basic tools 
and equipment; principles of entrepreneurship; positive attitudes and work behaviors; work responsibility 
 
530-311 ชุดวชิำกำรจดักำรน ำ้เสียด้วยเทคโนโลยชีีวภำพ 6((4)-6-8) 
 Module: Wastewater Management Using Biotechnology 
 ความหมายและประเภทของน ้ าเสีย แหล่งก าเนิดน ้ าเสีย ผลกระทบของน ้ าเสีย คุณสมบติัของน ้ าเสีย มาตรฐาน
คุณภาพน ้ าเพ่ือกิจกรรมต่าง ๆ วิธีและระบบการบ าบดัน ้ าเสีย จุลินทรียใ์นน ้ าเสีย วฏัจกัรทางชีวเคมี วฏัจกัรธาตุอาหารในน ้ า
เสีย กระบวนการยอ่ยสลาย ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อกิจกรรมของจุลินทรียใ์นน ้ าเสีย กากตะกอน ไบโอฟล็อค ไบโอฟิลม์ เทคนิค
ทางอณูวทิยา เทคโนโลยชีีวภาพในการจดัการน ้ าเสีย การสืบคน้สิทธิบตัร การสร้างนวตักรรมเทคโนโลยชีีวภาพส าหรับการ
จดัการน ้ าเสียและการประยกุตใ์ช ้
 Definition and types of wastewater; sources of wastewater; effect of wastewater; properties of wastewater; 
water quality standard for various activities; methods and wastewater treatment systems; microorganisms in wastewater; 
biochemical and nutrient cycles in wastewater; decomposition process; factors influencing on microbial activities in 
wastewater; sludge; biofloc; biofilms; molecular technique; biotechnology in wastewater management; patent searching; 
biotechnology innovation for wastewater management and application 
 
530-312 ชุดวชิำหลำกชีวติในทะเลและกำรส ำรวจ 6((4)-6-8) 
 Module: Marine Life and Survey 
 ชีววทิยา นิเวศวทิยา อนุกรมวธิานเชิงลึกของส่ิงมีชีวติในทะเล แพลงกต์อน สาหร่ายทะเล หญา้ทะเล ป่าชายเลน 
ปะการัง สัตวพ้ื์นทอ้งทะเล ปลาและสัตวท์ะเลหายาก การประยกุตค์วามรู้ดา้นทรัพยากรทางทะเลกบัการใชเ้คร่ืองมือและ
อุปกรณ์เพ่ือวางแผนและส ารวจทรัพยากรทางทะเล ปฏิบติัการภาคสนาม การวิเคราะห์ขอ้มูลเบ้ืองตน้และการใชส้ถิติทาง
นิเวศวทิยา การแปลงขอ้มูลเขา้สู่ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และการประมวลผล การเขียนรายงานและการน าเสนอ 
 Biology, ecology and intensive taxonomy of marine organisms; plankton, seaweed, seagrass, mangrove, coral, 
benthic fauna, fish and marine endangered species; knowledge application of marine resources and instruments for marine 
resources survey and planning; field work; principles of data analysis and ecological statistics; data transformation for 
Geographic Information System (GIS) and data processing; report and presentation 
 



530-321 ชุดวชิำเทคโนโลยกีำรเพำะเลีย้งสัตว์น ำ้ 10((7)-9-14) 
 Module: Aquaculture Technology 
 การเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ าและพืชน ้ าเศรษฐกิจ พ่อแม่พนัธ์ุ การเพาะและอนุบาล การจดัการอาหารมีชีวิตและอาหาร
ส าเร็จรูป โรคและพยาธิสตัวน์ ้ า การจดัการคุณภาพน ้ า การปรับปรุงพนัธ์ุสตัวน์ ้ า นวตักรรมและเทคโนโลยกีารเพาะเล้ียงสตัว์
น ้ าเศรษฐกิจรูปแบบต่าง ๆ อาทิ การเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ าแบบผสมผสาน การเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ าแบบแม่นย  าและยัง่ยืน อควาโป
นิกส์ ห่วงโซ่คุณค่า เศรษฐศาสตร์การผลิตและการตลาด และการเป็นผูป้ระกอบการ 
 Aquaculture of economic species; broodstock, breeding and nursing; live feed and practical feed management; 
fish diseases and parasites; water quality management; genetic improvement; aquaculture innovation and technology such 
as integrated, precision and sustainable aquacultures, aquaponics; value chain; production economics and marketing; 
entrepreneurship development 
 
530-322 ชุดวชิำแพลงก์ตอนและอำหำรมชีีวติ 6((4)-6-8) 
 Module: Plankton and Live Feeds 
 ชีววทิยาของแพลงกต์อนพืชและแพลงก์ตอนสตัว ์การเก็บตวัอยา่ง การส ารวจและการท าแผนท่ี การแพร่กระจาย 
การจ าแนกชนิด การวิเคราะห์ความหลากหลาย หลกัการและวิธีการเพาะเล้ียงแพลงก์ตอนเพ่ือใชเ้ล้ียงสัตวน์ ้ า ประเภทของ
อาหารมีชีวติ เทคนิคและวธีิการเพาะเล้ียง การใชป้ระโยชน์อาหารมีชีวติเพ่ือการเพาะเล้ียงสตัวน์ ้ า 
 Biology of phytoplankton and zooplankton; sampling; survey and mapping; distribution; species identification; 
diversity analysis; principles and methods of plankton culture for aquaculture; species of live feeds; production 
techniques; application in aquaculture 
 
530-323 ชุดวชิำเทคโนโลยกีำรเพำะเลีย้งสัตว์น ำ้แบบอจัฉริยะและแม่นย ำ 6((4)-6-8) 
 Module: Smart and Precision Aquaculture Technology 
 ความท้าทายของการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ า เซนเซอร์ อุปกรณ์เช่ือมต่อ เทคโนโลยีติดต่อส่ือสารแบบไร้สาย และ
ระบบควบคุมติดตามระยะไกล การติดตามปริมาณสัตวน์ ้ าและคุณภาพน ้ าแบบต่อเน่ือง ระบบแจง้เตือน ระบบการเพาะเล้ียง
แบบใชน้ ้ าหมุนเวียน ระบบให้อาหารแบบอตัโนมติัตามความตอ้งการของสัตวน์ ้ า การปรับสมดุลการให้อาหาร การลด
ตน้ทุน การสร้างแอพลิเคชัน่ผ่านเวบ็และโทรศพัท์มือถือ การวิเคราะห์และบริหารขอ้มูลการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ าแบบคลาวด์
เบส การบูรณาการเทคโนโลยกีบัห่วงโซ่คุณค่า 
 New challenges in aquaculture; sensors, connected devices, mobile-based technology and remote monitoring 
system; real-time biomass and water quality monitoring; warning system; recirculating aquaculture systems (RAS); auto 
and on-demand feeding management system; cost savings; creating mobile and web application; cloud-based aquaculture 
data analytics and management; technology and value chain integration 
 
530-324 ชุดวชิำอำหำรและโรคสัตว์น ำ้ 6((4)-6-8) 
 Module: Nutrition and Disease Aquatic Animals 
 โภชนาการและความตอ้งการสารอาหาร การย่อยอาหาร การดูดซึม และเมแทบอลิซึมของสารอาหาร การ
ประเมินคุณภาพวตัถุดิบ สารเสริม การวเิคราะห์องคป์ระกอบทางเคมี การสร้างสูตรอาหารและกระบวนการผลิต การจดัการ
ดา้นการใหอ้าหาร สถานการณ์ปัจจุบนัและการพฒันาดา้นอาหารสัตวน์ ้ า สุขภาพและระบบภูมิคุม้กนั ชีววิทยาของโรคและ
พยาธิ ความสมัพนัธ์ระหวา่งเจา้บา้น ส่ิงแวดลอ้ม และเช้ือโรค โรคท่ีเกิดจากปรสิต ไวรัส แบคทีเรีย และรา อาการ การตรวจ



วนิิจฉยั การป้องกนั การควบคุม และการรักษา การใชย้าและสารกระตุน้ภูมิคุม้กนั ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มท่ีส่งผลต่อการ
จดัการโรค โรคปัจจุบนัและโรคอุบติัใหม่ 
 Nutrition and nutritional requirements; digestion, absorption and metabolism of nutrients; quality assessment 
of feed ingredients; feed additives; proximate analysis; feed formulation and manufacture; feeding management; current 
status and development in aquatic-feed; health and immune systems; biology of diseases and parasites; host, environment 
and pathogen relationships; protozoan, viral, bacterial and fungal diseases; clinical signs; diagnosis; prevention; control 
and treatment; application of medicines and immunostimulants; environmental factors influencing disease management; 
current and emerging diseases 
 
530-325 ชุดวชิำระบบอควำโปนิกส์และกำรออกแบบ 6((4)-6-8) 
 Module: Aquaponics System and Design 
 การเลือกสถานท่ี รูปแบบและการออกแบบระบบอควาโปนิกส์ องคป์ระกอบท่ีส าคญั การเลือกชนิดของสัตวน์ ้ า
และพืช การดูแลและสวสัดิภาพสัตวน์ ้ า การปลูกพืชและการจดัการ การจดัการดา้นอาหารและโรค การติดตามและควบคุม
คุณภาพน ้ า บทบาทของจุลินทรียใ์นระบบและการประยุกต์ใชเ้พ่ือเพ่ิมผลผลิต การเก็บเก่ียวและการควบคุมคุณภาพของ
ผลผลิต ระบบนวตักรรมทางเทคโนโลย ีการวางแผนทางธุรกิจและการตลาด การพฒันาใหเ้ป็นผูป้ระกอบการ 
 Site selection; types and system design; essential components; selection of aquatic animals and plants; care 
and welfare of cultured species; planting and management; feeding and disease management; water quality monitoring 
and control; roles of microorganism and its application for increase productivity; harvesting and quality control; 
technological innovation systems; business and marketing plans; entrepreneurship development 
 
530-326 ชุดวชิำเทคโนโลยชีีวภำพทำงวำริชศำสตร์ 6((4)-6-8) 
 Module: Biotechnology in Aquatic Science 
 ความรู้พ้ืนฐานทางเทคโนโลยีชีวภาพ เทคนิคและการประยุกต์ใช้ทรัพยากรเพ่ือการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ า การ
เพาะเล้ียงเน้ือเยื่อพรรณไมน้ ้ า การส่งเสริมสุขภาพและการเจริญเติบโตของสัตวน์ ้ า การปรับปรุงพนัธ์ุ ผลิตภณัฑ์ธรรมชาติ
จากส่ิงมีชีวติในน ้ าและการประยกุตใ์ช ้กระบวนการยอ่ยสลายสารพิษทางชีวภาพ 
 Basic knowledge in biotechnology; techniques and applications of resources utilization in aquaculture; aquatic 
plant tissue culture; aquatic animal health and growth enhancement; genetic improvement; natural products from aquatic 
organisms and its application; bioremediation process 
 
530-327 ชุดวชิำสัตว์น ำ้เศรษฐกจิทีไ่ม่มกีระดูกสันหลงั 6((4)-6-8) 
 Module: Economic Aquatic Invertebrate 
 ชนิดสตัวน์ ้ าเศรษฐกิจท่ีไม่มีกระดูกสนัหลงั เทคนิคการเพาะพนัธ์ุ การอนุบาล การจดัการเพาะเล้ียง เศรษฐศาสตร์
การผลิต และการตลาด 
 Economic aquatic invertebrate; breeding technique; nursing; aquaculture management; production economics 
and marketing 
 
 
 



530-328 ชุดวชิำกำรเพำะพนัธ์ุและปรับปรุงพนัธ์ุสัตว์น ำ้ 6((4)-6-8) 
 Module: Aquatic Animal Breeding and Genetic Improvement 
ชีววิทยาและสรีรวิทยาของปลา การเล้ียงและการคดัเลือกพ่อแม่พนัธ์ุ พฒันาการของอวยัวะสืบพนัธ์ุ หลกัการและวิธีการ
เพาะพนัธ์ุ พฒันาการของตวัอ่อนและลูกปลา การอนุบาลลูกปลา การปรับปรุงพนัธ์ุปลา พนัธุศาสตร์เชิงคุณภาพและปริมาณ
ของสตัวน์ ้ า เทคโนโลยชีีวภาพและการคดัเลือกเพ่ือปรับปรุงลกัษณะท่ีตอ้งการและส าคญัทางเศรษฐกิจ ออกแบบและจดัการ
ฟาร์มเล้ียงปลา 
 Biology and physiology of fish; maintenance and selection of parental stocks; reproductive organ 
development; principles and breeding techniques; development of fish larvae and fry; fish fry nursing; fish genetic 
improvement; qualitative and quantitative genetics of aquatic species; biotechnology and selection for improvement of 
desired characteristics of economic importance; design and management of fish farm 
 
530-329 ชุดวชิำกำรเลีย้งสัตว์น ำ้แบบผสมผสำน 6((4)-6-8) 
 Module: Integrated Aquaculture 
 หลกัการ องคป์ระกอบ และการจดัการพ้ืนฐานของการเล้ียงสตัวน์ ้ าแบบผสมผสานภายใตห้ลกัการเกษตรทฤษฎี
ใหม่ เกษตรอินทรีย ์และการน าทรัพยากรท่ีมี/เกิดในระบบมาใชใ้ห้เกิดประโยชน์สูงสุดร่วมกบัการรักษาส่ิงแวดลอ้ม ชนิด 
คุณสมบติั และการปรับปรุงคุณภาพเศษเหลือการเกษตร เพ่ือการน ากลบัมาใชใ้นการเล้ียงสัตวน์ ้ าแบบผสมผสาน การเล้ียง
สตัวน์ ้ าแบบผสมผสานรูปแบบต่าง ๆ 
 Principles, components and basic management of integrated aquaculture under the principles of new theory 
agriculture, organic agriculture and resources use in the system for maximum utilization with environmental conservation; 
types, properties and quality improvement of agricultural wastes for reuse in integrated aquaculture; types of integrated 
aquaculture 
 
530-331 ชุดวชิำนวตักรรมกำรจดักำรทรัพยำกรทำงวำริชศำสตร์ 10((8)-6-16) 
 Module: Innovative Aquatic Resources Management 
 การประมง ทรัพยากรประมง ชีวประวติั ชีววิทยาการสืบพนัธ์ุ อาย ุการเติบโต การกระจายและการยา้ยถ่ิน การ
ทดแทนท่ี การตาย และแบบจ าลองเพื่อการจดัการ หลกัคิดการจดัการทรัพยากรทางวาริชศาสตร์ การวางแผน ยุทธศาสตร์ 
การจดัการทรัพยากรทางน ้ าเชิงบูรณาการอยา่งรับผิดชอบเพ่ือการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื การวเิคราะห์ประเด็นปัญหาและผูมี้ส่วน
ไดส่้วนเสีย การติดตามและประเมินผล การจดัการโดยรัฐ ชุมชน และการจดัการร่วม กฎหมาย นโยบายสากล อนุสญัญาและ
องคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง มาตรฐานการผลิตสตัวน์ ้ าและผลิตภณัฑ ์การจดัการห่วงโซ่คุณค่า การประเมินผลกระทบในดา้นต่าง ๆ 
 Fisheries; fisheries resources; life histories, reproductive biology; age and growth; distribution and migration; 
recruitment; mortality; models for fisheries management; concepts in aquatic resources management; planning; strategies; 
responsible and integrated aquatic resources management for sustainable development; issue and stakeholder 
identification; monitoring and evaluation; government-based; community-based and co-management; laws; regulations; 
international policies; conventions and institutions; production and product standards; value-chain management; impact 
assessment 
 
 
 



530-332 ชุดวชิำนวตักรรมกำรวเิครำะห์ข้อมูลทำงวำริชศำสตร์และกำรแสดงผล 6((4)-6-8) 
 Module: Innovative Data Analysis and Visualization in Aquatic Science 
 พ้ืนฐานความน่าจะเป็นและสถิติ ทกัษะการใชโ้ปรแกรมอาร์และไพธอน ตวัแปร การกระจาย การวางแผนการ
ทดลองและการส ารวจ การจดัการขอ้มูลและการแสดงภาพ การส ารวจขอ้มูลเบ้ืองตน้ การอนุมานเชิงสถิติและการสร้าง
แบบจ าลอง สหสมัพนัธ์และการถดถอย การวเิคราะห์ความแปรปรวน การวเิคราะห์แบบหลายตวัแปร พ้ืนฐานชีวสารสนเทศ 
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ การวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงพ้ืนท่ีและการแสดงผล การสร้างแผนท่ี 
 Basic probability and statistical concepts; R and Python programming skills; variables; distributions; 
experimental and survey design; data wrangling and visualization; exploratory data analysis; inference and modeling; 
correlation and regression; analysis of variance, multivariate data analysis; basic bioinformatics; geographic information 
system; spatial data analysis and visualization; mapping techniques 
 
530-333   ชุดวชิำแบบจ ำลองและกำรท ำนำยเพ่ือกำรจดักำรประมงและกำรเพำะเลีย้งสัตว์น ำ้   6((4)-6-8) 
    Module: Modelling and Forecasting for Fisheries and Aquaculture Management 
 การสร้างแบบจ าลองทางการประมงและการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ า ประเภทของแบบจ าลอง เคร่ืองมือและวิธีการท่ี
ทนัสมยั การประมาณค่าพารามิเตอร์ แบบจ าลองประชากรอยา่งง่าย แบบจ าลองการเจริญเติบโตและการตาย แบบจ าลองทาง
ชีวเศรษฐศาสตร์เพ่ือการเก็บเก่ียวท่ีเหมาะสมและการเพ่ิมประสิทธิภาพ แบบจ าลองคุณภาพน ้ า แบบจ าลองการถ่ายทอด
พลงังานและแบบจ าลองทางนิเวศ ขอ้มูลอนุกรมเวลาและการท านาย แบบจ าลองสมการโครงสร้าง แบบจ าลองขอ้มูลเชิง
พ้ืนท่ี พ้ืนฐานการท าเหมืองขอ้มูล การประยกุตใ์ชแ้ละกรณีศึกษาแบบจ าลองเพ่ือการจดัการประมงและเพาะเล้ียงสตัวน์ ้ า 
 Modelling in fisheries and aquaculture; types of models; modern tools and methods; parameter estimation; 
simple population models; growth and mortality models; bioeconomic models for harvest optimization and performance 
improvement; water quality models; food web and ecosystem-based models; time series data and forecasting; structural 
equation modeling; geospatial data modeling; basic of data mining; applications and case studies in f isheries and 
aquaculture management 
 
530-341 สมรรถนะและทกัษะทำงวำริชศำสตร์ 2        ≥ 360 ช่ัวโมง 
 Competencies and Skills in Aquatic Science 2 
 ทกัษะการปฏิบติังานขั้นสูงในสถานประกอบการของภาครัฐและ/หรือภาคเอกชน ดา้นการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ า 
นิเวศวทิยาทางน ้ า และการจดัการทรัพยากรทางน ้ า หลกัการท างาน ลกัษณะงาน กระบวนการ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และห่วง
โซ่คุณค่า หลกัการและทักษะการเป็นผูป้ระกอบการ พฤติกรรมการท างานท่ีดี ความตั้งใจและความรับผิดชอบในการ
ปฏิบติังาน การรายงานและน าเสนอ 
 Advanced skills and practices in aquaculture, aquatic ecology and resources management in government 
and/or private organizations; work principles; job descriptions; processes; relevant sectors; value chain; principles and 
skills of entrepreneurship; positive work behavior; determination and responsibility; report and presentation 
 
 
 
 
 



530-440 เตรียมสหกจิศึกษำ 1((0)-2-1) 
 Preparatory Cooperative Education 
ทกัษะพ้ืนฐานก่อนการปฏิบติังานในสถานประกอบการ วฒันธรรมองค์กร การเลือกสถานประกอบการ การเขียนประวติั
บุคคลและจดหมายสมคัรงาน การพฒันาบุคลิกภาพและมารยาทสังคม จริยธรรมวิชาชีพ การส ารวจเอกสาร การรวบรวม
ขอ้มูล วธีิวเิคราะห์ขอ้มูล การอธิบายและสรุปผลการศึกษา วธีิการเขียนรายงานและน าเสนอผลงาน  
 Prior knowledge and skills for practical works in workplaces; organization core value; workplace selection; 
resume and business letter writing; personality and good social manner development; professional ethics; literature 
review; data collection, analyzing methods, interpretation and conclusion; report writing and presentation techniques 
 
530-441 สมรรถนะอำชีพและสัมมนำ 6(0-40-0) 
 Work Competencies and Seminar 
 ทกัษะอาชีพในสถานประกอบการของภาครัฐหรือภาคเอกชน การปฏิบติังานในสถานประกอบการ หลกัการและ
ทกัษะการเป็นผูป้ระกอบการ การวางแผนและออกแบบการวจิยั การคน้ควา้และการบูรณาการความรู้ การเขียนโครงร่างการ
วิจัย หลักการสัมมนา การน าเสนอโครงร่างการวิจัยเพ่ือแก้ปัญหา พัฒนางาน หรือสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ให้กับสถาน
ประกอบการ 
 Professional skills in government or private organizations; practical works in workplaces; principles and skills 
of entrepreneurship; research planning and design; knowledge review and integration; research proposal writing; 
principles of the seminar; presentation of research proposal for problem-solving, work improvement or create a new 
solution 
  
530-442 สหกจิศึกษำทำงวำริชศำสตร์ 6(0-40-0) 
 Co-operative Education in Aquatic Science 
 ทกัษะอาชีพในสถานประกอบการของภาครัฐหรือภาคเอกชน การปฏิบติังานในสถานประกอบการ หลกัการและ
ทกัษะการเป็นผูป้ระกอบการ การวิจยัวิจยัเพ่ือแกปั้ญหา พฒันางาน หรือสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ให้กบัสถานประกอบการ การ
คน้ควา้และบูรณาการความรู้ การวเิคราะห์ขอ้มูล การเขียนรายงานวจิยัและการน าเสนอ 
 Professional skills in government or private organizations; practical works in workplaces; principles and skills 
of entrepreneurship; research for problem-solving, work improvement or create a new solution; knowledge review and 
integration; data analysis; report writing and presentation 
 
544-191 งำนฟำร์มพื้นฐำน 100 ช่ัวโมง 
 Basic Farmwork  
 การปฏิบติังานพ้ืนฐานตามสถานีวิจยั และฝึกภาคสนามต่าง ๆ ของคณะทรัพยากรธรรมชาติ โดยเน้นการสร้าง
นิสัยท่ีดีในการท างานร่วมกนัเป็นหมู่คณะดว้ยความสามคัคี มีวนิยั เกิดความกลา้ในการแสดงความคิดเห็น และการบ าเพ็ญ
ตนใหเ้ป็นประโยชน์ต่อสงัคม 
 Basic practical work at research stations of Faculty of Natural Resources put emphasis on creating a good team 
working behavior with unity, discipline, courage to express opinion, and behaving for public benefit 
 
 



544-200 ประโยชน์เพ่ือนมนุษย์ 1((1)-0-2) 
 Benefit of Mankinds  
 การท ากิจกรรมเชิงบูรณาการองค์ความรู้  เน้นหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลกัการทรงงาน หลกัการ
เขา้ใจ เขา้ถึง พฒันา เพ่ือประโยชน์เพ่ือนมนุษยเ์ป็นกิจท่ีหน่ึง 
The Integrative activities emphasizing the philosophy of sufficiency economy, work principles, understanding and 
development of King’s philosophy for the benefits of mankind 
 
820-100 รักษ์โลก รักษ์เรำ 2((2)-0-4) 
 Save Earth Save Us  
หลกัการอยูอ่าศยัและใชชี้วิตอยา่งเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม และปรับตวัต่อสภาพแวดลอ้ม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีและ
สงัคมท่ีเปล่ียนแปลงไป ทั้งสร้างจิตส านึกดา้นการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มใหก้บัเยาวชนคนรุ่นใหม่อยา่งสร้างสรรค ์ทนัสมยัและ
ยัง่ยนื 
 Concept for creative, sustainable, and environmentally friendly living, survival, and adaptation in the changing 
environment, science and technology, and society including environmental awareness raising with up-to-date edutainment 
for young generation 
 
820-200      เม่ือทะเลป่ันป่วน                                                                                                                       2((2)-0-4) 
                (Disrupted Sea) 
                  ปัญหา สาเหตุ และผลกระทบการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดกบัทะเลและชายฝ่ัง (ทรัพยากรทั้งระบบ) ทั้งโลกอดีต 
ปัจจุบนั และอนาคต บทบาทของมนุษยใ์นฐานะผูก้ระท าและผูถู้กกระท า และแนวทางในการแกไ้ข            

                     Problems, causes, and impacts of coastal and ocean changes (including resource system) in the past, present, 
and future; active and passive interactions of human; proposing solutions  
 
890-001 สรรสำระภำษำองักฤษ 2((2)-0-4) 
 Essential English  
 โครงสร้างทางไวยากรณ์และค าศพัทภ์าษาองักฤษท่ีเป็นสาระส าคญั การออกเสียง ทกัษะพ้ืนฐานการฟัง พูด อ่าน 
และเขียนระดบัประโยค และขอ้ความสั้น ๆ 
Essential English grammatical structures and vocabulary; pronunciation; basic skills in listening, speaking, reading, and 
writing sentences and short messages 
 
890-002 ภำษำองักฤษในชีวติประจ ำวนั 2((2)-0-4) 
 Everyday English  
 การฟังและการอ่านภาษาอังกฤษท่ีมีเน้ือหาใกล้ตัวและไม่ซับซ้อน เพื่อจับใจความส าคัญและรายละเอียด 
ไวยากรณ์และส านวนภาษาส าหรับการพดูและเขียนเพื่อส่ือสารในชีวติประจ าวนั 
 Listening and reading in English on familiar, straightforward topics for main ideas and details; grammatical 
structures and expressions for everyday spoken and written communication 
 
890-003 ภำษำองักฤษพร้อมใช้ 2((2)-0-4) 



 English on the Go  
 การฟังและการอ่านภาษาองักฤษเก่ียวกบัหัวขอ้ท่ีเป็นปัจจุบัน เพ่ือความเขา้ใจ การสรุปความและการตีความ 
ไวยากรณ์และส านวนภาษาท่ีซบัซอ้นส าหรับการพดูและเขียนเพื่อส่ือสารในบริบทท่ีหลากหลาย 
English listening and reading on current topics for comprehension, summarization and interpretation; complex 
grammatical structures and expressions for everyday spoken and written communication in various contexts 
 
 
890-004 ภำษำองักฤษยุคดจิทิลั 2((2)-0-4) 
 English in the Digital World  
 การฟังและอ่านภาษาองักฤษในยุคดิจิทัล การพูดและเขียนแสดงความคิดเห็นต่อสาระท่ีฟังและอ่านอย่างมี
วจิารณญาณ 
 Listening and reading in English in the digital world; critically responding to listening and reading texts 
through speaking and writing 
 
890-005 ภำษำองักฤษเชิงวชิำกำร 2((2)-0-4) 
 English for Academic Success  
 การฟังและการอ่านภาษาองักฤษเชิงวิชาการ การวิเคราะห์สารเชิงวิชาการ การพูดและการเขียนเพ่ือแสดงความ
คิดเห็นต่อสารอยา่งมีวจิารณญาณ 
 English listening and reading in academic contexts; analyzing and responding critically to academic texts 
through speaking and writing 
 
895-001 พลเมืองทีด่ ี 2((2)-0-4) 
 Good Citizens  
บทบาท หนา้ท่ี และความรับผิดชอบต่อสงัคมในฐานะพลเมือง การจดัระเบียบทางสังคม กฎหมาย สิทธิเสรีภาพ ความเสมอ
ภาค  การอยูร่่วมกนัภายใตส้งัคมพหุวฒันธรรม 
Role; duty and social responsibility as a citizen; social organization; law; right; liberty; equality; living together in a 
multicultural society 
  
895-010 กำรคดิกบัพฤตกิรรมพยำกรณ์ 2((2)-0-4) 
 Thinking and Predictable Behavior  
 การคิดเชิงระบบ การแกปั้ญหา พฤติกรรมศาสตร์ การตดัสินใจ การท านายพฤติกรรม 
 Systematic thinking; problem solving; behavioral science; decision making; behavior prediction 
 
895-011 กำรคดิเพ่ือสร้ำงสุข 2((2)-0-4) 
 Cultivating Happiness Through Positivity  
 ความคิดกับความสุข  รูปแบบการคิด นานาทัศนะ วิธีคิดก าหนดวิถีทาง  รูปแบบความสุข ความคิดเชิงบวก 
ความสุขกบัการศึกษา ความสุขกบัความสมัพนัธ์ และการประยกุตรู์ปแบบการคิดมาใชใ้นการด าเนินชีวติและการท างาน 



 Thoughts and happiness; cognitive styles; method of determining; happiness styles; positive thinking; 
happiness and education; happiness and relationships; applying thinking styles in living and working   
 
895-012 กำรคดิเชิงบวก 2((2)-0-4) 
 Positive Thinking  
 การคิดเชิงบวก การตรวจสอบความคิดของตนเอง ทกัษะในการด าเนินชีวติและจุดมุ่งหมายของการมีชีวติ 
 Positive thinking; examining one’s own thought; life skills and aims of living 
 
895-020 ขิมไทย 1((1)-0-2) 
 Thai Khim  
 ขิมไทย องคป์ระกอบของขิมไทย ปฏิบติัการบรรเลงขิมไทย การบรรเลงเพลงไทย 2 ชั้นดว้ยขิมไทย 
 Thai Khim; components of the Thai Khim; Thai Khim practice; playing Song Chan or moderate rhythm 
traditional Thai music with a Thai Khim 
 
895-021 ร้อง เล่น เต้นร ำ 1((1)-0-2) 
 Singing, Playing, Dancing  
 เพลงพ้ืนบา้น เพลงร้องและเคร่ืองดนตรีประกอบเพลงพ้ืนบา้น ร ากลองยาว เพลงเก่ียวขา้ว เพลงเตน้ร าก าเคียว 
เพลงงูกินหาง 
 Folk music; singing and folk musical instruments; Klong Yao Dance, Kieo Khao Song, Ten, Kam, Ram Khieo 
Song, and Ngu Kin Hang Song 
 
895-022 จงัหวะจะเพลง 1((1)-0-2) 
 Rhythm and Song  
 เคร่ืองดนตรีประเภทเคร่ืองตีของไทย ระนาดเอก ระนาดทุ้ม ฆ้องวง เคร่ืองประกอบจงัหวะต่าง ๆ กลองยาว 
กลองแขก โทน ร ามะนา ฉ่ิง ฉาบ กรับ โหม่ง และการบรรเลงเพลงไทยพ้ืนฐาน 
 Thai percussion instruments, Ranat Ek, Ranat Thum, Khong Wong; rhythm and percussion instruments, Klong 
Yao, Klong Khaek, Thon, Rammana, Ching, Chap, Krap, Mong; playing basic traditional Thai music 
 
895-023 กตีำร์ 1((1)-0-2) 
 Guitar  
 กีตาร์ขั้นพ้ืนฐาน ส าเนียง คุณภาพและส าเนียงของเสียง การเล่นบนัไดเสียง บทเพลงของกีตา้ร์ เพลงสมยันิยม 
 Basic guitar lessons; tone; sound quality; music scale; guitar melodies; popular music 
 
895-024 อูคูเลเล่ 1((1)-0-2) 
 Ukulele  
 อูคูเลเล่ขั้นพ้ืนฐาน ส าเนียง คุณภาพและส าเนียงของเสียง การเล่นบนัไดเสียง บทเพลงของอูคูเลเล่ เพลงสมยันิยม 
 Basic ukulele lessons; tone; sound quality; music scale; ukulele melodies; popular music 
 



895-025 ฮำร์โมนิกำ 1((1)-0-2) 
 Harmonica 
 ฮาร์โมนิกาขั้นพ้ืนฐาน ส าเนียง คุณภาพและส าเนียงของเสียง การเล่นบนัไดเสียง บทเพลงของฮาร์โมนิกา เพลง
สมยันิยม 
 Basic harmonica lessons; tone; sound quality; music scale; harmonica melodies; popular music 
 
 
 
895-026 ดูหนังดูละครย้อนดูตน 1((1)-0-2) 
 Drama and Self-reflection  
 สุนทรียะจากภาพยนตร์และละคร ขอ้คิด ตวัตนมนุษย ์ภาพสะทอ้นทางวฒันธรรมจากภาพยนตร์และละคร 
 Aesthetics of the film and drama; food for thought; human identity; cultural reflection from the film and drama 
 
895-027 อรรถรสภำษำไทย 1((1)-0-2) 
 Appreciation in Thai Language  
 ลกัษณะภาษาท่ีกระทบความรู้สึกนึกคิด คุณค่า ความงดงาม การส่ือความหมายไดต้ามวตัถุประสงค ์
 Linguistic features affecting thoughts, feelings, values and aesthetics expressing meanings as intended 
 
895-028 กำรวำดเส้นสร้ำงสรรค์ 1((1)-0-2) 
 Creative Drawing  
 วาดเสน้จากส่ิงแวดลอ้ม การร่างภาพสามมิติ การถ่ายทอดจินตนาการดว้ยลายเสน้ 
 Drawing environments; sketching three dimensional images; drawing from imagination 
 
895-030 ว่ำยน ำ้ 1((1)-0-2) 
 Swimming 
 การเคล่ือนไหวกับว่ายน ้ า กิจกรรมว่ายน ้ า การน ากิจกรรมว่ายน ้ าไปใช้สร้างสุขภาพและทักษะทางสังคมใน
ชีวติประจ าวนั 
 Body movements for swimming; swimming activities; application of swimming activities for health promotion 
and social skills in daily life 
 
895-031 เทนนิส 1((1)-0-2) 
 Tennis  
 การเคล่ือนไหวร่างกายดว้ยเทนนิส กิจกรรมเทนนิส การใชเ้ทนนิสเป็นส่ือเพ่ือสร้างเสริมสุขภาพและทกัษะทาง
สงัคมท่ีจ าเป็นตอ้งใชใ้นชีวติประจ าวนั 
 Body movement with tennis; activities tennis; the use of tennis as a medium to enhance the health and social 
skills needed in everyday life 
 
895-032 บำสเกตบอล 1((1)-0-2) 



 Basketball  
 สมรรถภาพทางกาย ทกัษะในการเคล่ือนไหว เทคนิคและทกัษะบาสเกตบอลเบ้ืองตน้ กติกา มารยาทของการเป็น
ผูเ้ล่นและผูดู้ท่ีดี น าไปเสริมสร้างคุณภาพชีวติ   
 Physical fitness; basic movements; basic techniques and skills in basketball; rules; etiquettes of players and 
spectators; improve the quality of life 
 
 
 
895-033 กรีฑำ 1((1)-0-2) 
 Track and Field  
 การเคล่ือนไหวกับกรีฑา กิจกรรมกรีฑา การน ากิจกรรมกรีฑาใช้สร้างสร้างสุขภาพและทักษะทางสังคมใน
ชีวติประจ าวนั 
 Body movements for track and field; track and field activities; application of track and field activities for 
health promotion and social skills in daily life 
 

895-034 ลลีำศ 1((1)-0-2) 
 Social Dance  
 การเคล่ือนไหวกับลีลาศ  กิจกรรมลีลาศ การน ากิจกรรมลีลาศใชส้ร้างสร้างสุขภาพและทักษะทางสังคมใน
ชีวติประจ าวนั 
 Body movements for social dance; social dance activities; application of social dance activities for health 
promotion and social skills in daily life 
 
895-035 เปตอง 1((1)-0-2) 
 Petanque  
 การเคล่ือนไหวร่างกายดว้ยเปตอง กิจกรรมเปตอง การใชเ้ปตองเป็นส่ือเพ่ือสร้างเสริมสุขภาพและทักษะทาง
สงัคมท่ีจ าเป็นตอ้งใชใ้นชีวติประจ าวนั 
 Body movement with petanque; activities petanque; the use of petanque as a medium to enhance the health 
and social skills needed in everyday life 
 
895-036 ค่ำยพกัแรม 1((1)-0-2) 
 Camping  
 ความเป็นมาและคุณค่าของค่ายพกัแรม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติกบัค่ายพกัแรม ชนิดของค่าย กิจกรรม
ค่าย  การเป็นผูน้ าและผูต้ามท่ีดี กฎระเบียบ มารยาทของการอยูค่่ายพกัแรม การน าไปใช ้
 Background; values of camping; conserving natural resources and camping; types of camping; camping 
activities; being good leaders and followers; rules; camping etiquettes; application of the skills 
 
895-037 แบดมนิตนั 1((1)-0-2) 
 Badminton  



 การเคล่ือนไหวกบัแบดมินตนั  กิจกรรมแบดมินตนั การน ากิจกรรมแบดมินตนัใชส้ร้างเสริมสุขภาพและทกัษะ
ทางสงัคมในชีวติประจ าวนั 
 Body movements for badminton playing, badminton activities, application of badminton activities for health 
promotion and social skills in daily life 
 
 
 
 
895-038 เทเบิลเทนนิส 1((1)-0-2) 
 Table Tennis  
กิจกรรมการเคล่ือนไหวร่างกายด้วยกีฬาเทเบิลเทนนิส การใช้กีฬาเทเบิลเทนนิสเป็นส่ือในการสร้างเสริมสุขภาพ 
สมรรถภาพทางกาย และน าไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนั 
Body movement with table tennis; using table tennis as a medium for health promotion; application in daily life 
 
895-039 กำรออกก ำลงักำยเพ่ือสุขภำพ 1((1)-0-2) 
 Exercise for Health  
 วตัถุประสงค์ คุณค่า และประโยชน์ของการออกก าลงักาย สรีรวิทยาการออกก าลงักาย สมรรถภาพทางกาย 
หลกัเกณฑแ์ละรูปแบบของกิจกรรม แนวทางการเลือกรูปแบบการออกก าลงักาย การน าไปใชใ้นชีวติประจ าวนั 
 Objectives, values and benefits of physical exercise; physiology of exercise; physical fitness; criteria and 
formats of activities; selections of exercise model; application in daily life 
 
950-102 ชีวติทีด่ ี 3((3)-0-6) 
 Happy and Peaceful Life  
 ความหลากหลายทางวฒันธรรม ความสุขของชีวติ การเขา้ใจและยอมรับความแตกต่างและความหลากหลาย การ
ท างานอยา่งเป็นทีม การอยูร่่วมกนัอยา่งสนัติ ทกัษะการส่ือสารและการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคใ์นสงัคมพหุลกัษณ์ 
 Various multi cultures; happiness of life; understanding and acceptance of the difference and variousness; 
team work; live in peace; communication skills and creative solving the problems in multiple pattern society    
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