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ปรัชญาของหลกัสูตร 
มุ่งผลิตบณัฑิตท่ีมีความรู้ ความสามารถ มีทกัษะในการเพาะเล้ียงสตัวน์ ้ าเศรษฐกิจและการจดัการทรัพยากรประมง

ในพ้ืนท่ีภาคใต ้จากกระบวนการบูรณาการการศึกษาและการท างาน การเรียนรู้จากการปฏิบติัจริงและการคน้ควา้ศึกษาดว้ย
ตนเอง มีความสามารถในการบริหารจดัการเพ่ือการผลิตและการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรประมงอยา่งย ัง่ยืน มีทกัษะใน
การส่ือสาร มีความซ่ือสตัย ์อดทน มีวนิยั คุณธรรมและจริยธรรม 

ผลลพัธ์การเรียนรู้ของหลกัสูตร 
PLOs 1 ประยกุตใ์ชค้วามรู้เพ่ือการเพาะเล้ียงสตัวน์ ้ าเศรษฐกิจในพ้ืนท่ีภาคใตจ้ากกระบวนการบูรณาการ การศึกษากบัการ

ท างาน 
PLOs 2 บริหารและจดัการกระบวนการผลิตทรัพยากรประมงอยา่งย ัง่ยนื   
PLOs 3 เสนอแนวทางการอนุรักษ ์และจดัการทรัพยากรประมง 
PLOs 4 คิด วเิคราะห์ ค านวณเชิงตวัเลขเพ่ือการวจิยัและการแกปั้ญหา 
PLOs 5 แสดงออกถึงการมีความรับผิดชอบในหนา้ท่ี มีความอดทน มีวนิยั และมีจิตสาธารณะ 
PLOs 6 ส่ือสารภาษาไทยและภาษาองักฤษ น าเสนอและใหค้ าแนะน าทางวชิาการและเรียนรู้ตลอดชีวติ 



โครงสร้างหลกัสูตร 
จ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสูตร  137 หน่วยกติ 

1. หมวดรายวชิาศึกษาทัว่ไป   32 หน่วยกติ 

สาระที ่1 ศาสตร์พระราชาและประโยชน์เพ่ือนมนุษย์ 4 หน่วยกติ 
001-102 ศาสตร์พระราชากบัการพฒันาท่ีย ัง่ยนื  2((2)-0-4) 
             The King’s Philosophy and Sustainable Development 
935-001  ประโยชน์เพื่อนมนุษย ์          1((1)-0-2) 
             Benefit of Mankinds 
935-002  รู้รอด ปลอดภยั           1((1)-0-2) 

 Life Safety 
สาระที ่2 ความเป็นพลเมืองและชีวติทีสั่นต ิ       5 หน่วยกติ 
935-003  ทกัษะชีวติส าหรับความเป็นพลเมืองในศตวรรษท่ี 21        2((2)-0-4) 
             Life Skills for Citizens of the 21st Century 
935-029 ชีวติท่ีดี                 3((3)-0-6)  
   Happy and Peaceful Life 
สาระที ่3 การเป็นผู้ประกอบการ        1 หน่วยกติ 
001-103  ไอเดียสู่ความเป็นผูป้ระกอบการ      1((1)-0-2)   
   Idea to Entrepreneurship 
สาระที ่4 การอยู่อย่างรู้เท่าทนัและการรู้ดจิทิลั       4 หน่วยกติ 
935-004   วทิยาการสมยัใหม่และโลก       2((2)-0-4) 
 Modern Science and the World 
935-005   เทคโนโลยสีารสนเทศ       2((2)-0-4) 
 Information Technology 
สาระที ่5 การคดิเชิงระบบ การคดิเชิงตรรกะและตวัเลข       4 หน่วยกติ 
935-006   คิดเป็น คิดสนุก         2((2)-0-4) 
             Intelligent Thinking 
935-007  สนุกคิด         2((2)-0-4) 
             Smart Thinking 
สาระที ่6 ภาษาและการส่ือสาร        8 หน่วยกติ  
935-008   การสนทนาภาษาองักฤษในชีวติประจ าวนั       2((2)-0-4) 
              Everyday English Conversations 
935-009   การอ่านเขียนภาษาองักฤษในชีวติประจ าวนั                       2((2)-0-4) 
 Everyday English Reading and Writing 
935-010   การส่ือสารดว้ยภาษาองักฤษท่ีมีประสิทธิภาพ                     2((2)-0-4) 
 Effective English Communication 
935-011   ภาษาไทยและการส่ือสาร                                             2((2)-0-4) 
 Thai and Communication 
 



สาระที ่7 สุนทรียศาสตร์และกฬีา  2  หน่วยกติ 
935-016   ศิลปะแห่งชีวติ        1((1)-0-2) 

Art of Life 
935-112   ทกัษะการวา่ยน ้ า                     1((1)-0-2) 

Swimming Skills 
รายวชิาเลือก   4   หน่วยกติ 
935-026 ภาษาองักฤษในท่ีท างาน 2((2)-0-4) 

English in the Workplace 
935-028 เอเชียศึกษา         2((2)-0-4) 

Asian Studies 

2. หมวดวชิาเฉพาะ  99 หน่วยกติ 

2.1 กลุ่มวชิาคณิตศาสตร์และวทิยาศาสตร์พื้นฐาน  21 หน่วยกติ 
921-011 ฟิสิกส์วทิยาศาสตร์ชีวภาพ       3((3)-0-6) 
 Life Science Physics  
921-012  ปฏิบติัการฟิสิกส์วทิยาศาสตร์ชีวภาพ      1(0-3-0)  
 Life Science Physics Laboratory   
932-071 หลกัชีววทิยา        2((2)-0-4)  
 Principles of Biology 
932-072 ปฏิบติัการหลกัชีววทิยา        1(0-3-0)  
 Principles of Biology Laboratory 
934-011 หลกัคณิตศาสตร์        3((3)-0-6)  
 Principles of Mathematics 
934-017 สถิติพ้ืนฐาน         3((2)-2-5) 
 Basic Statistics 
937-011 เคมีพ้ืนฐาน        3(3-0-6) 
 Basic Chemistry 
937-012 ปฏิบติัการเคมีพ้ืนฐาน       1(0-3-0) 
 Basic Chemistry Laboratory  
937-019 ชีวเคมี         3(3-0-6)  
 Biochemistry 
937-020 ปฏิบติัการชีวเคมี        1(0-3-0)  
 Biochemistry Laboratory 
2.2 กลุ่มวชิาแกน  33 หน่วยกติ 
932-003 จุลชีววทิยา        3((3)-0-6)  
 Microbiology 
932-004  ปฏิบติัการจุลชีววทิยา        1(0-3-0)  
 Microbiology Laboratory 
 



932-270 สมุทรศาสตร์        3((2)-3-4) 
 Oceanography 
932-271 สตัวไ์ม่มีกระดูกสนัหลงั       3((2)-3-4) 
 Invertebrate Zoology 
932-272 สรีรวทิยาสตัวน์ ้ า         3((2)-3-4) 
 Aquatic Animal Physiology 
932-273 นิเวศวทิยาแหล่งน ้ าจืด       3((2)-3-4) 
  Freshwater Ecology 
932-274 พนัธุศาสตร์        3((3)-0-6) 
  Genetics 
932-275 ปฏิบติัการพนัธุศาสตร์       1(0-3-0) 
 Genetics Laboratory 
932-276 มีนวทิยา         3((2)-3-4) 
 Ichthyology 
932-370 คุณภาพน ้ า        3((2)-3-4) 
 Water Quality 
932-371 วธีิการวจิยัทางชีวภาพ       3((2)-3-4) 
 Biological Research Methods  
937-013 เคมีอินทรีย ์        3(3-0-6) 
 Organic Chemistry 
937-014 ปฏิบติัการเคมีอินทรีย ์       1(0-3-0) 
 Organic Chemistry Laboratory 
2.3 กลุ่มวชิาชีพ  45   หน่วยกติ 
-วชิาชีพบังคบั         33  หน่วยกติ 
932-170 ทรัพยากรประมง        3((3)-0-6) 

Fishery Resources 
932-171 ปฏิบติังานฟาร์มเพาะเล้ียงสตัวน์ ้ า      1(0-3-0) 
 Practical Training in Aquaculture Farm 
932-373 ชีววทิยาประมง        3((2)-3-4) 
 Fishery Biology 
932-374 อาหารสตัวน์ ้ า        3((2)-3-4)   
 Aquatic Animal Nutrition 
932-376 โรคสตัวน์ ้ า        3((2)-3-4) 
 Aquatic Animal Diseases 
932-377 เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการประมง      3((2)-3-4) 
 Information Technology for Fisheries   
932-379 สมัมนา         1(0-2-1) 
 Seminar  



932-394 พนัธุศาสตร์สตัวน์ ้ าและการปรับปรุงพนัธ์ุ     3((2)-3-4)  
 Aquatic Animal Genetics and Improvement 
932-495 ชุดวชิาการเพาะเล้ียงสตัวน์ ้ าเศรษฐกิจในภาคใตข้องประเทศไทย   6((4)-6-8) 

Module: Aquaculture of Economic Species in Southern Thailand 
  แผนโครงงาน 
932-390  ฝึกงาน         ไม่นอ้ยกวา่ 300 ชัว่โมง 
 Practical Training 
932-391  โครงงานนกัศึกษา 1       2(0-6-0) 

Student Project I 
932-491 โครงงานนกัศึกษา 2       5(0-15-0) 
 Student Project II 
  แผนสหกิจศึกษา 
932-390  ฝึกงาน        ไม่นอ้ยกวา่ 300 ชัว่โมง 

Practical Training 
932-392 สหกิจศึกษา 1        1(1-0-2) 
 Cooperative Study I  
932-492 สหกิจศึกษา 2        6(0-40-0) 
 Cooperative Study II 
-วชิาชีพเลือก            12  หน่วยกติ 
  นกัศึกษาเลือกเรียนรายวิชาจากกลุ่มวิชาชีพเลือกเพียงกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง จ านวน 9 หน่วยกิต และเลือกเรียนรายวิชา
ขา้มกลุ่มไดอี้กจ านวน 3 หน่วยกิต โดยแบ่งกลุ่มวชิาชีพเลือกเป็น 2 กลุ่ม ดงัน้ี 
  กลุ่มวชิาชีพเลือกทางทรัพยากรประมง 
932-378 เคร่ืองมือและกฎหมายประมง      3((3)-0-6) 

Fishing Gears and Fishery Laws 
932-381 ทรัพยากรป่าชายเลนและการอนุรักษ ์      3((3)-0-6) 

Mangrove Resource and Conservation 
932-382 การจดัการทรัพยากรทะเลและชายฝ่ังโดยชุมชน     3((3)-0-6) 
 Community-Based Management for Marine and Coastal Resources  
932-383 ด าน ้ าเพ่ือการวจิยัวทิยาศาสตร์ทางทะเล      3((2)-3-4) 
 Diving for Marine Science Research 
932-384 มลพิษทางน ้ า        3((2)-3-4) 
 Water Pollution 
932-385 สตัวน์ ้ าหายากและการอนุรักษ ์      3((3)-0-6) 

Aquatic Endanger Species and Conservation 
932-386 หญา้ทะเลและการอนุรักษ ์       3((3)-0-6) 
 Seagrasses and Conservation 
932-387 อุตุนิยมวทิยาทางทะเล       3((3)-0-6) 
 Marine Meteorology 



932-388 นิเวศวทิยาแนวปะการัง       3((3)-0-6) 
 Coral Reef Ecology 
932-389 สาหร่ายวทิยา        3((2)-3-4) 
 Phycology 
932-488  การจดัการทรัพยากรประมงโดยนโยบายภาครัฐ     3((2)-3-4)   

Government Policy Fishery Resources Management  
932-489  การประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มทางน ้ า     3((2)-3-4) 
 Aquatic Environmental Impact Assessment 
  กลุ่มวชิาชีพเลือกทางดา้นเพาะเล้ียงสตัวน์ ้ า 
926-372 การจดัการธุรกิจฟาร์ม       3(3-0-6) 

Farm Business Management 
932-393 เทคโนโลยหีลงัการเก็บเก่ียวสตัวน์ ้ า      3((2)-3-4)  
 Aquatic Animal Post Harvest Technology 
932-395 การเพาะเล้ียงสตัวน์ ้ าแบบบูรณาการ      3((3)-0-6)  
 Integrated Aquaculture 
932-396 การพฒันาอาหารสตัวน์ ้ า       3((2)-3-4) 

Aquatic Animal Nutrition Development 
932-397 การเพาะเล้ียงสตัวน์ ้ าสวยงาม       3((2)-3-4) 
 Ornamental Aquatic Animal Culture 
932-398 ชีววทิยาครัสเตเชียนและการเพาะเล้ียง      3((2)-3-4) 
 Crustacean Biology and Farming 
932-399 ชีวโมเลกลุในการเพาะเล้ียงสตัวน์ ้ า      3((2)-3-4) 

Molecular Biology in Aquaculture 
932-480 เทคโนโลยกีารเพาะเล้ียงกุง้       3((2)-3-4) 
 Shrimp Culture Technology 
932-481 เทคโนโลยกีารเพาะเล้ียงปลา       3((2)-3-4) 
 Fish Culture Technology 
932-482 เทคโนโลยกีารเพาะเล้ียงหอย       3((2)-3-4) 

Mollusk Culture Technology 
932-483 เทคโนโลยวีศิวกรรมเพาะเล้ียงสตัวน์ ้ า      3((2)-3-4) 

Aquaculture Engineering Technology 
932-484 เน้ือเยือ่วทิยาเพ่ือการวจิยัทางดา้นสตัวน์ ้ า     3((2)-3-4) 
 Histology for Aquatic Animal Research 
932-485 ปรสิตสตัวน์ ้ า        3((2)-3-4) 

Aquatic Animal Parasites 
932-486 การเพาะเล้ียงแพลงกต์อน       3((2)-3-4) 

Plankton Culture 
 



932-487 หวัขอ้พิเศษทางทรัพยากรประมง      3((3)-0-6) 
Special Topics in Fishery Resources 

932-490 เทคโนโลยกีารเพาะเล้ียงปู       3((2)-3-4) 
Crab Culture Technology 

932-493   ทรัพยากรประมงกบัการท่องเท่ียวโดยชุมชน     3((2)-3-4) 
Fishery Recourses and Community Based Tourism 

932-494   การตลาดผลิตภณัฑป์ระมง                                                   3((3)-0-6) 
Fishery Product Marketing       

3. หมวดวชิาเลือกเสรี  6 หน่วยกติ 

 นกัศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวชิาใด ๆ ท่ีสนใจ ท่ีเปิดสอนในมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ หรือมหาวทิยาลยัอ่ืน
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยความเห็นชอบของหลกัสูตร/ภาควชิา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการศึกษาตลอดหลกัสูตร 
 

ปีที ่1 
ภาคการศึกษาที ่1                                                                               จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง)  

001-102 ศาสตร์พระราชากบัการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 2((2)-0-4) 
932-071 หลกัชีววทิยา 2((2)-0-4) 
932-072 ปฏิบติัการหลกัชีววทิยา  1(0-3-0) 
932-170 ทรัพยากรประมง 3((3)-0-6) 
935-001 ประโยชน์เพื่อนมนุษย ์ 1((1)-0-2) 
935-004 วทิยาการสมยัใหม่และโลก 2((2)-0-4) 
935-005 เทคโนโลยสีารสนเทศ 2((2)-0-4) 
935-008 การสนทนาภาษาองักฤษในชีวติประจ าวนั 2((2)-0-4) 
937-011 เคมีพ้ืนฐาน  3(3-0-6) 
937-012 ปฏิบติัการเคมีพ้ืนฐาน 1(0-3-0) 

 รวม 19((17)-6-34) 
 

ภาคการศึกษาที ่2                                                                                  จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 
932-003 จุลชีววทิยา 3((3)-0-6) 
932-004 ปฏิบติัการจุลชีววทิยา 1(0-3-0) 
932-171 ปฏิบติังานฟาร์มเพาะเล้ียงสตัวน์ ้ า 1(0-3-0) 
935-003 ทกัษะชีวติส าหรับความเป็นพลเมืองในศตวรรษท่ี 21 2((2)-0-4) 
935-006 คิดเป็น คิดสนุก 2((2)-0-4) 
935-009 การอ่าน-เขียนภาษาองักฤษในชีวติประจ าวนั 2((2)-0-4) 
935-011 ภาษาไทยและการส่ือสาร 2((2)-0-4) 
935-112 ทกัษะการวา่ยน ้ า 1((1)-0-2) 
937-013 เคมีอินทรีย ์ 3(3-0-6) 
937-014 ปฏิบติัการเคมีอินทรีย ์ 1(0-3-0)  

 รวม 18((15)-9-30) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ปีที ่2 
ภาคการศึกษาที ่1                                                                               จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง)  

932-270 สมุทรศาสตร์ 3((2)-3-4) 
932-271 สตัวไ์ม่มีกระดูกสนัหลงั 3((2)-3-4) 
932-273 นิเวศวทิยาแหล่งน ้ าจืด 3((2)-3-4) 
934-011 หลกัคณิตศาสตร์ 3((3)-0-6) 
935-002 รู้รอด ปลอดภยั 1((1)-0-2) 
935-016 ศิลปะแห่งชีวติ 1((1)-0-2) 
935-029 ชีวติท่ีดี 3((3)-0-6) 
937-019 ชีวเคมี 3(3-0-6) 
937-020 ปฏิบติัการชีวเคมี 1(0-3-0) 

 รวม 21((17)-12-34) 
 

ภาคการศึกษาที ่2                                                                               จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง)  
001-103 ไอเดียสู่ความเป็นผูป้ระกอบการ 1((1)-0-2) 
921-011 ฟิสิกส์วทิยาศาสตร์ชีวภาพ 3((3)-0-6) 
921-012 ปฏิบติัการฟิสิกส์วทิยาศาสตร์ชีวภาพ 1(0-3-0) 
932-272 สรีรวทิยาสตัวน์ ้ า  3((2)-3-4) 

932-274 พนัธุศาสตร์ 3((3)-0-6) 
932-275 ปฏิบติัการพนัธุศาสตร์ 1(0-3-0) 
932-276 มีนวทิยา 3((2)-3-4) 
934-017 สถิติพ้ืนฐาน 3((2)-2-5) 
935-007 สนุกคิด 2((2)-0-4) 
935-010 การส่ือสารดว้ยภาษาองักฤษท่ีมีประสิทธิภาพ                                        2((2)-0-4) 

 รวม 22((17)-14-35) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนโครงงาน 
ปีที ่3 

ภาคการศึกษาที ่1                                                                                  จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 
932-370 คุณภาพน ้ า 3((2)-3-4) 
932-371 วธีิการวจิยัทางชีวภาพ 3((2)-3-4) 
932-374 อาหารสตัวน์ ้ า 3((2)-3-4) 
932-376 โรคสตัวน์ ้ า 3((2)-3-4) 
932-495 ชุดวชิาการเพาะเล้ียงสตัวน์ ้ าเศรษฐกิจในภาคใตข้องประเทศไทย 6((4)-6-8) 

 รวม 18((12)-18-24) 

 
ภาคการศึกษาที ่2                                                                               จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง)  

932-373 ชีววทิยาประมง  3((2)-3-4) 
932-377 เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการประมง 3((2)-3-4) 
932-379 สมัมนา 1(0-2-1) 
932-391 โครงงานนกัศึกษา 1  2(0-6-0) 
932-394 พนัธุศาสตร์สตัวน์ ้ าและการปรับปรุงพนัธ์ุ 3((2)-3-4) 
935-026 ภาษาองักฤษในท่ีท างาน 2((2)-0-4) 
935-028 เอเชียศึกษา 2((2)-0-4) 

xxx-xxx วชิาเลือกเสรี 3(x-y-z) 

 รวม 19((x)-y-z) 
 
ภาคฤดูร้อน                                                                                        จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง)  

932-390 ฝึกงาน ไม่นอ้ยกวา่  300 ชัว่โมง 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ปีที ่4 
ภาคการศึกษาที ่1                                                                                 จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 

 932-491 โครงงานนกัศึกษา 2  5(0-15-0) 
xxx-xxx วชิาชีพเลือก 3(x-y-z) 
xxx-xxx วชิาชีพเลือก 3(x-y-z) 

 รวม 11(x-y-z) 
 
ภาคการศึกษาที ่2                                                                                 จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง)
  

xxx-xxx วชิาชีพเลือก 3(x-y-z) 
xxx-xxx วชิาชีพเลือก 3(x-y-z) 
xxx-xxx วชิาเลือกเสรี 3(x-y-z) 

 รวม 9(x-y-z) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนสหกจิศึกษา 
ปีที ่3 

ภาคการศึกษาที ่1                                                                               จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง)  
932-370 คุณภาพน ้ า 3((2)-3-4) 
932-371 วธีิการวจิยัทางชีวภาพ 3((2)-3-4) 
932-374 อาหารสตัวน์ ้ า 3((2)-3-4) 
932-376 โรคสตัวน์ ้ า 3((2)-3-4) 
932-495 ชุดวชิาการเพาะเล้ียงสตัวน์ ้ าเศรษฐกิจในภาคใตข้องประเทศไทย 6((4)-6-8) 

xxx-xxx วชิาชีพเลือก 3(x-y-z) 
 รวม 21((x)-y-z) 

 
ภาคการศึกษาที ่2                                                                               จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง)  

932-373 ชีววทิยาประมง  3((2)-3-4) 
932-377 เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการประมง 3((2)-3-4) 
932-379 สมัมนา 1(0-2-1) 
932-392 สหกิจศึกษา 1 1(1-0-2) 
932-394 พนัธุศาสตร์สตัวน์ ้ าและการปรับปรุงพนัธ์ุ 3((2)-3-4) 
935-026 ภาษาองักฤษในท่ีท างาน 2((2)-0-4) 
935-028 เอเชียศึกษา 2((2)-0-4) 

xxx-xxx วชิาเลือกเสรี 3(x-y-z) 

 รวม 18((x)-y-z) 
 

ภาคฤดูร้อน                                                                                        จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง)  
932-390 ฝึกงาน ไม่นอ้ยกวา่ 300 ชัว่โมง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ปีที ่4 
ภาคการศึกษาที ่1                                                                               จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง)  

932-492 สหกิจศึกษา 2 6(0-40-0) 
 รวม 6(0-40-0) 

 
ภาคการศึกษาที ่2                                                                               จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง)  

xxx-xxx วชิาชีพเลือก 3(x-y-z) 
xxx-xxx วชิาชีพเลือก 3(x-y-z) 
xxx-xxx วชิาชีพเลือก 3(x-y-z) 
xxx-xxx วชิาเลือกเสรี 3(x-y-z) 

 รวม 12(x-y-z) 
 
 



ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดบัหลกัสูตร (PLOs) กลยุทธ์/วธีิการสอน และกลยุทธ์/วธีิการวดัและการประเมนิผล 

ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดบัหลกัสูตร 
(PLOs) 

กลยุทธ์/วธีิการสอน กลยุทธ์/วธีิการวดัและ 
การประเมนิผล 

PLO1 ประยกุตใ์ชค้วามรู้เพื่อการเพาะเล้ียง
สัตว์น ้ า เศรษฐกิจใน พ้ืน ท่ี ภาคใต้จาก
กระบวนการบูรณ าการ การศึกษากับ       
การท างาน 

1) การจดัความรู้ก่อนเขา้สู่บทเรียน การสรุป
ย  ้าความรู้ใหม่หลงับทเรียนพร้อมกบัเช่ือมโยง
ความรู้ใหม่กบัความรู้เดิม การเช่ือมโยงความรู้
จากวชิาหน่ึงไปสู่อีกวชิาหน่ึงในระดบัท่ีสูงข้ึน
2) ใช้การสอนหลากหลายรูปแบบ ตาม
ลกัษณะของเน้ือหาสาระ ไดแ้ก่ การบรรยาย
การฝึกปฏิบัติการและเทคนิคการสอนอ่ืน ๆ
ท่ีเน้นผู ้เรียนเป็นส าคัญ เช่น การเรียนแบบ
ร่วมมือ การเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน
การเรียนโดยการคน้ควา้ดว้ยตนเอง และเน้น
การเรียนการสอนท่ีเป็น Active Learning
3) จดัให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงจาก
การฝึกงานในอุตสาหกรรมและการทัศน
ศึ กษ า  จั ด บ รรย ายพิ เศ ษ โด ยวิ ท ย าก ร
จากภาคอุตสาหกรรมและนักวิชาการนอก
ส ถ า บั น ท่ี มี ค ว า ม เ ช่ี ย ว ช า ญ  ห รื อ
มีประสบการณ์ตรง
4) จัดให้มีรายวิชาโครงงาน/การฝึกปฏิบัติ/
การฝึกสหกิจ31ศึกษาในสถานประกอบการ
5) จดัการเรียนการสอนเป็นชุดวิชา(Module)
มีการจดัการศึกษาเชิงบูรณาการกบัการท างาน
(WIL)

1) ประเมินตามขอ้ก าหนดของรายวิชาตามท่ี
ระบุไวใ้น มคอ.3 เช่น นกัศึกษามีส่วนร่วมใน
ชั้ น เรียน  ท าแบบฝึกหัด  ท าแบบทดสอบ
ท าแบบประเมิน เป็นตน้ โดยนักศึกษาเรียน
ผ่ าน ใน รายวิช าใน ระดับ  C จ ากระบ บ
การประเมิน
2) ผ่ าน ก าร ฝึ ก ง าน ภ ายน อก  แ ล ะผ่ าน
การประเมินจากการน าเสนอผลการฝึกงาน
3) ประเมินจากการสอบผ่านโครงงานและ
สหกิจศึกษา
4) ประเมินจากภาวะการได้งานท า และ
ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิต

PLO2 บริหารและจดัการกระบวนการผลิต
ทรัพยากรประมงอยา่งย ัง่ยนื 

1) ใ ช้ ก า ร ส อ น ห ล าก ห ล า ย รู ป แ บ บ
ต าม ลั ก ษ ณ ะข อ ง เ น้ื อ ห าส าร ะ  ไ ด้ แ ก่
การบรรยาย การฝึกปฏิบติัการและเทคนิคการ
สอน อ่ืน  ๆ  ท่ี เน้นผู ้เรียน เป็นส าคัญ  เช่น
การเรียนแบบร่วมมือ การเรียนแบบใชปั้ญหา
เป็นฐาน การเรียนโดยการคน้ควา้ดว้ยตนเอง
แ ล ะ เน้ น ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น ท่ี เ ป็ น
Active Learning
2) จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง
จ าก ก าร ฝึ ก ง าน ใน อุ ต ส าห ก รรม แล ะ
การทัศนศึกษาจดับรรยายพิเศษโดยวิทยากร
จากภาคอุตสาหกรรมและนักวิชาการนอก

1) ประเมินตามขอ้ก าหนดของรายวิชาตามท่ี
ระบุไวใ้น มคอ.3 เช่น นกัศึกษามีส่วนร่วมใน
ชั้ น เรียน  ท าแบบฝึกหัด  ท าแบบทดสอบ
ท าแบบประเมิน เป็นตน้ โดยนักศึกษาเรียน
ผ่ าน ใน รายวิช าใน ระดับ  C จ ากระบ บ
การประเมิน
2) ผ่ าน ก าร ฝึ ก ง าน ภ ายน อก  แ ล ะผ่ าน
การประเมินจากการน าเสนอผลการฝึกงาน
3) ประเมินจากการสอบผ่านโครงงานและ
สหกิจศึกษา
4) ป ร ะ เมิ น จ าก ภ าว ะ ก าร ไ ด้ ง าน ท า
และความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิต



ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดบัหลกัสูตร 
(PLOs) 

กลยุทธ์/วธีิการสอน กลยุทธ์/วธีิการวดัและ 
การประเมนิผล 

ส ถ าบั น ท่ี มี ค ว า ม เ ช่ี ย ว ช าญ  ห รื อ มี
ประสบการณ์ตรง 
3) จัดให้มีรายวิชาโครงงาน/การฝึกปฏิบัติ/
การฝึกสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ 

PLO3 เสนอแนวทางการอนุ รักษ์  และ
จดัการทรัพยากรประมง 

1)  ใ ช้ ก า ร ส อ น ห ล าก ห ล า ย รู ป แ บ บ               
ต าม ลั ก ษ ณ ะข อ ง เ น้ื อ ห าส าร ะ  ไ ด้ แ ก่             
การบรรยาย การฝึกปฏิบติัการและเทคนิคการ
สอน อ่ืน  ๆ  ท่ี เน้นผู ้เรียน เป็นส าคัญ  เช่น        
การเรียนแบบร่วมมือ การเรียนแบบใชปั้ญหา
เป็นฐาน การเรียนโดยการคน้ควา้ดว้ยตนเอง 
แ ล ะ เน้ น ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น ท่ี เ ป็ น              
Active Learning  
2) จดัให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงจาก
การฝึกงานการทัศนศึกษา จัดบรรยายพิเศษ
โดยวิทยากรจากภาคอุตสาหกรรมและ
นกัวชิาการนอกสถาบนัท่ีมีความเช่ียวชาญ  
3) จัดให้มีรายวิชาโครงงาน/การฝึกปฏิบัติ/    
การฝึกสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ 

1) ประเมินตามขอ้ก าหนดของรายวิชาตามท่ี
ระบุไวใ้น มคอ.3 เช่น นกัศึกษามีส่วนร่วมใน       
ชั้ น เรียน  ท าแบบฝึกหัด  ท าแบบทดสอบ       
ท าแบบประเมิน เป็นตน้ โดยนักศึกษาเรียน
ผ่ าน ใน รายวิช าใน ระดับ  C จ ากระบ บ           
การประเมิน 
2) ผ่ าน ก าร ฝึ ก ง าน ภ ายน อก  แ ล ะผ่ าน            
การประเมินจากการน าเสนอผลการฝึกงาน 
3) ประเมินจากการสอบผ่านโครงงานและ      
สหกิจศึกษา 
4) ประเมินจากภาวะการได้งานท า และ      
ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิต 
5) หลักสูตรและสถานประกอบการร่วมกัน
ประเมินความสามารถในการน าความรู้ไปใช้
ในการปฏิบติังานจริงของนกัศึกษา 

PLO4 คิด วิเคราะห์ ค านวณเชิงตวัเลขเพื่อ
การวจิยัและการแกปั้ญหา 

1)  ใ ช้ ก า ร ส อ น ห ล าก ห ล า ย รู ป แ บ บ               
ต าม ลั ก ษ ณ ะข อ ง เ น้ื อ ห าส าร ะ  ไ ด้ แ ก่             
การบรรยาย การฝึกปฏิบติัการและเทคนิคการ
สอน อ่ืนๆ  ท่ี เน้นผู ้ เ รียน เป็นส าคัญ  เช่น         
การเรียนแบบร่วมมือ การเรียนแบบใชปั้ญหา
เป็นฐาน การเรียนโดยการคน้ควา้ดว้ยตนเอง 
แ ล ะ เน้ น ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น ท่ี เ ป็ น                
Active Learning  
2) จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง       
จ าก ก าร ฝึ ก ง าน ใน อุ ต ส าห ก รรม แล ะ             
การทศันศึกษา จดับรรยายพิเศษ โดยวิทยากร
จากภาคอุตสาหกรรมและนักวิชาการนอก
ส ถ า บั น ท่ี มี ค ว า ม เ ช่ี ย ว ช า ญ ห รื อ                       
มีประสบการณ์ตรง 
3) จัดให้มีรายวิชาวิธีวิจัย โครงงาน/การฝึก
ป ฏิ บั ติ / ก า ร ฝึ ก ส ห กิ จ ศึ ก ษ า ใ น                   
สถานประกอบการ 
 
 

1) การประเมิน ร่วมกันของหลักสูตรใน       
วชิาโครงงานและสหกิจศึกษา 
2) การก าหนดของรายวชิาท่ีระบุไวใ้น มคอ. 3 
ให้มีการมอบหมายงาน และประเมินการคิด
วเิคราะห์ 
3) การโตต้อบ และการตอบค าถามในชั้นเรียน 
4) แบบทดสอบ/แบบประเมิน 



ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดบัหลกัสูตร 
(PLOs) 

กลยุทธ์/วธีิการสอน กลยุทธ์/วธีิการวดัและ 
การประเมนิผล 

PLO5 แสดงออกถึงการมีความรับผิดชอบ
ในหน้าท่ี มีความอดทน มีวินัย และมีจิต
สาธารณะ 

1) จัด กิจกรรมในรายวิชากิจกรรมเส ริม
หลักสูตรท่ีเน้นการถือมีจิตส านึกสาธารณะ 
คุณธรรม จริยธรรมทางการบริหาร และความ
รับผิดชอบต่อสงัคม  
2) สอดแทรกสาธารณะ คุณธรรม จริยธรรม
ทางการบริหาร และความรับผิดชอบต่อสังคม
ในการเรียนการสอน และการท ากิจกรรมของ
นกัศึกษา 

1) ประเมินความตรงต่อเวลาของนักศึกษาใน
การเข้าเรียน การส่งงานท่ีได้รับมอบหมาย
ตามก าหนดระยะเวลา การเขา้ร่วมกิจกรรม 
2) ความมีวินัยและความพร้อมเพรียงของ
นั ก ศึ กษ าในการ เข้า ร่ วม กิจกรรม เส ริม
หลกัสูตร 
3) การรับผิดชอบในหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย 
4) สังเกตพฤติกรรมการแสดงออกตามปกติ
ของนกัศึกษา 

PLO6 ส่ือสารภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
น าเสนอและให้ค  าแนะน าทางวิชาการและ
เรียนรู้ตลอดชีวติ 

1) จัดการเรียนการสอนให้ มีการน าเสนอ
ผลงานหนา้ชั้นเรียน 
2) เ น้ น ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น ท่ี เ ป็ น                
Active Learning โดยการเน้นปัญหาท่ีต้อง
ประยกุตใ์ชค้วามรู้จากการเรียน 
3) จัดบรรยายพิเศษโดยวิทยากรภายนอกท่ีมี
ความเช่ียวชาญ หรือมีประสบการณ์ตรงจาก
การท างานท่ีเก่ียวขอ้งกบัทรัพยากรประมง 
4) การเรียนด้วยการแสวงหาความรู้ของตัว
ผู ้เรียนเองผ่านการอ่าน การเขียนจากต ารา
ต่างประเทศ 

1) การประเมิน ร่วมกันของหลักสูตรใน
รายวชิาสมัมนา 
2 ) ก าห น ด ให้ ร าย วิ ช า มี ก าร น า เส น อ               
การค้นควา้และเป็นหัวข้อในการประเมิน       
การเรียนรู้ 
3) การสอบผา่นภาษาองักฤษ 

 
 
 
 
         
                      
     
 
 



ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
โครงกำรจดัตั้งคณะนวตักรรมกำรเกษตรและประมง 

หลกัสูตรวทิยำศำสตรบณัฑิต  สำขำวชิำทรัพยำกรประมง 

921-011  ฟิสิกส์วทิยำศำสตร์ชีวภำพ      3((3)-0-6) 
Life Science Physics 
หน่วยและการวดัทางชีวภาพ แรงและการเคล่ือนท่ีของส่ิงมีชีวิต งานและพลังงานในทางชีวภาพ 

กลศาสตร์ของไหลในระบบส่ิงมีชีวิต ความร้อนและอุณหภูมิระบบส่ิงมีชีวิตปรากฏการณ์คล่ืน แสง เสียงต่อส่ิงมีชีวติ ไฟฟ้า
และแม่เหลก็ในทางชีวภาพ 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 การตกอย่างอิสระของวตัถุภายใต้แรงโน้มถ่วง พลังงานศักย ์          

การหาค่าสัมประสิทธ์ิความหนืดของของเหลว ความตึงผิวของของเหลว การน าความร้อน การแผ่รังสีของสารกมัมนัตรังสี 
การเกิดภาพของเลนส์และการหาความยาวโฟกสั 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 instruments; Basic 
Electrical Measurement Equipment; Electric field    

926-372  กำรจดักำรธุรกจิฟำร์ม      3(3-0-6) 
Farm Business Management 
ประยุกต์หลักทางเศรษฐศาสตร์และการจัดการ เพื่อใช้ในการจัดการธุรกิจฟาร์ม การวิเคราะห์               

และวางแผนการท าฟาร์ม การวางแผนและงบประมาณฟาร์ม การบันทึกขอ้มูลและการท าบัญชีฟาร์ม การวดัผลส าเร็จ          
ในการด าเนินการธุรกิจฟาร์ม การวางแผนการใช้ทรัพยากรในฟาร์มอย่างมีประสิทธิภาพ ปัจจยัท่ีมีผลต่อการด าเนินการ   
ธุรกิจฟาร์ม สินเช่ือการจดัการฟาร์ม การจดัการฟาร์มภายใตค้วามเส่ียงและความไม่แน่นอน 

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 



932-003  จุลชีววทิยำ       3((3)-0-6) 
 Microbiology 

  รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน : 932–071 หลกัชีววทิยำ 
  รูปร่างลักษณะทั่วไปของจุลินทรีย ์ศึกษาเมแทบอลิซึมของแบคทีเรีย พันธุศาสตร์และการเติบโต          
การจัดจ าแนกจุลินทรีย์ จุลินทรียก่์อโรค ระบบภูมิคุ ้มกันของร่างกายท่ีต่อต้านจุลินทรียก่์อโรค การควบคุมจุลินทรีย ์         
โดยวธีิทางกายภาพและเคมี จุลชีววทิยาส่ิงแวดลอ้มและการประยกุตใ์ชเ้พ่ือแกปั้ญหาส่ิงแวดลอ้ม 

 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  
 
932-004  ปฏิบัตกิำรจุลชีววทิยำ      1(0-3-0)  

 Microbiology Laboratory 
 รำยวชิำบังคบัเรียนก่อนหรือเรียนร่วม : 932-051 จุลชีววทิยำ 
 แนะน าการใช้ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา การใช้กล้องจุลทรรศน์  การเตรียมอ าหารเล้ียงเช้ือ 

และการฆ่าเช้ือ เทคนิคทางจุลชีววิทยา การยอ้มสีแบคทีเรีย ศึกษาการเจริญเติบโตของจุลินทรีย ์การศึกษาเช้ือรา ยีสต ์
สาหร่าย การท าลายและการยบัย ั้งการเจริญของเช้ือจุลินทรีย ์และการตรวจนบัจุลินทรีย ์ในส่ิงแวดลอ้ม   

 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 การแบ่งเซลล์ การสังเคราะห์ด้วยแสง อวยัวะและ   

ระบบต่างๆ ของร่างกาย การถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธุกรรม การจดัจ 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 
 รำยวชิำบังคบัเรียนก่อนหรือเรียนร่วม : 932-071 หลกัชีววทิยำ  
 กลอ้งจุลทรรศน์ เซลลแ์ละโครงสร้างเซลล ์การแบ่งเซลล ์การสงัเคราะห์ดว้ยแสง อวยัวะและระบบต่างๆ 

ของร่างกาย การถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธุกรรม การจดัจ 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 ์เศรษฐศาสตร์
ประมง การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรประมงและการอนุรักษ์ นโยบายในการบริหารจัดการทรัพยากร ประมง 
พระราชบญัญติัและกฎหมายประมง การฝึกปฏิบติัเชิงบูรณาการกบัการท างาน  
  Definition and importance of fishery resources; artisanal fishery; commercial fishery; fishery 
economic; fishery resources utilization and conservation; fishery resources management policies; acts and laws in fishery; 
work integrated learning 
 
932-171  ปฏิบัตงิำนฟำร์มเพำะเลีย้งสัตว์น ำ้       1(0-3-0) 

 Practical Training in Aquaculture Farm 
 รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน : 932-170 ทรัพยำกรประมง 
 ปฏิบั ติ งานฟาร์ม เพาะ เล้ียงสัตว์น ้ า  ทักษะการเต รียมบ่อ เพาะเล้ี ยงสัตว์น ้ า เต รียมระบบน ้ า  

ระบบใหอ้ากาศ ระบบกรองน ้ า คุณสมบติัน ้ า ทกัษะการเตรียมอาหารสตัวน์ ้ 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((2)-3-4) 

 Oceanography  
  ประวติัศาสตร์การศึกษาทางวทิยาศาสตร์ทางทะเล โครงสร้างและการเคล่ือนตวัของเปลือกโลก ขอบเขต
ของไหล่ทวีปและพ้ืนมหาสมุทร ตะกอนในทะเล เคมีของน ้ าทะเล ฟิสิกส์ของน ้ าทะเล คล่ืนน ้ าข้ึน น ้ าลงและการหมุนเวียน
กระแสน ้ าในมหาสมุทร ผลผลิตเบ้ืองตน้จากแพลงก์ตอนพืชและพืชทะเล สัตวท์ะเล ชุมชนและระบบนิเวศทางทะเลและ
ชายฝ่ัง ขอ้ค านึงถึงของส่ิงแวดลอ้มทางทะเล ปรากฎการณ์โลกร้อน การฝึกปฏิบติัเชิงบูรณาการกบัการท างาน  
  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 and coastal communities and ecosystem; ocean 
environmental concerns; global warming phenomenon; work integrated learning 
 
932-271  สัตว์ไม่มกีระดูกสันหลงั          3((2)-3-4) 

 Invertebrate Zoology 
  สัณฐานวิทยา สรีรวิทยา การสืบพนัธ์ุ นิเวศวิทยา และการจ าแนกประเภทของสัตวไ์ม่มีกระดูกสันหลงั 
การใชป้ระโยชน์ของสตัวน์ ้ าไม่มีกระดูกสนัหลงั ปฏิบติัการและศึกษานอกสถานท่ี การฝึกปฏิบติัเชิงบูรณาการกบัการท างาน 
  Morphology, physiology, reproduction, ecology and classification of invertebrates; utilization of 
aquatic invertebrates; laboratories and field trip required; work integrated learning 
 
 
 
 



932-272  สรีรวทิยำสัตว์น ำ้                                              3((2)-3-4) 
 Aquatic Animal Physiology  
 รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน : 932-071 หลกัชีววทิยำ,  932-072 ปฏิบัตกิำรหลกัชีววทิยำ 
 การท างานของระบบสรีระในปลาและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังบางชนิด โดยเน้นระบบประสาท         

การควบคุมสมดุลน ้ าและเกลือแร่ การท างานของกลา้มเน้ือและกระดูก ระบบยอ่ยอาหาร ระบบหายใจ ระบบหมุนเวยีนเลือด 
ระบบขบัถ่าย ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบภูมิคุม้กนั และ ระบบสืบพนัธ์ุ การฝึกปฏิบติัเชิงบูรณาการกบัการท างาน 
                 Function of physiological systems in fish and some invertebrates emphasized on nervous system; 
osmoregulation; muscular and skeletal activity; digestive system; respiratory system; circulatory system; excretory 
system; endocrine system; immune system; reproductive system; work integrated learning 
 
932-273  นิเวศวทิยำแหล่งน ำ้จืด      3((2)-3-4) 

 Freshwater Ecology 
 วฏัจกัรของน ้ า ประเภทของระบบนิเวศแหล่งน ้ าจืด ระบบนิเวศแหล่งน ้ าน่ิง ระบบนิเวศแหล่งน ้ าไหล 

ส่ิงมีชีวิตและการจดัจ าแนกในระบบนิเวศน ้ าจืด คุณสมบัติทางกายภาพ เคมีและชีวภาพของแหล่งน ้ าจืด ความสัมพนัธ์
ระหวา่งส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดลอ้มในระบบนิเวศแหล่งน ้ าจืด ผลกระทบของกิจกรรมจากมนุษยต์่อระบบนิเวศแหล่งน ้ าจืด
และกรณีศึกษาในภมิูภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้การฝึกปฏิบติัเชิงบูรณาการกบัการท างาน   

 Hydrological cycle; type of freshwater ecosystem; lentic ecosystem; lotic ecosystem; aquatic animals 
and its classification in freshwater ecosystem; physical, chemical and biological properties of freshwater; interaction of 
organisms and environment in freshwater ecosystem; impact of human activities to freshwater ecosystem and a case study 
in South East Asia ; work integrated learning 

       
932-274  พนัธุศำสตร์       3((3)-0-6) 

 Genetics 
 รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน : 932-071 หลกัชีววทิยำ, 932-072 ปฏิบัตกิำรหลกัชีววทิยำ 
 ความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกับพนัธุกรรมในส่ิงมีชีวิตตั้งแต่ระดับตวัตนจนถึงระดับประชากร การถ่ายทอด

ลกัษณะทางพนัธุกรรมในส่ิงมีชีวิต สารพนัธุกรรม โรคทางพนัธุกรรม การประยกุต์ใชพ้นัธุศาสตร์ทางดา้นวิทยาศาสตร์
ชีวภาพ การฝึกปฏิบติัเชิงบูรณาการกบัการท างาน  

 Basic knowledge of genetic in organisms from individual to population level; heredity in organisms; 
genetic materials; genetic disorder; application of genetics in biological science; work integrated learning  
 
932-275  ปฏิบัตกิำรพนัธุศำสตร์      1(0-3-0) 

 Genetics Laboratory 
 รำยวชิำบังคบัเรียนก่อนหรือเรียนร่วม : 932-274 พนัธุศำสตร์  
 การทดลองเก่ียวกับการถ่ายทอดลักษณะในพืช  แมลงหวี่และจุลินทรีย์ การใช้สถิติประเมิน                     

ผลการทดลองทางพนัธุศาสตร์  
 Inheritant experiments in plants, fruit fly, and microorganism; the use of biostatistics in genetic 

experiments 
 



 
 
932-276  มนีวทิยำ        3((2)-3-4) 

 Ichthyology 
 หลักการจัดสายวิวฒันาการ สัณฐานวิทยา สรีรวิทยาและอนุกรมวิธานของปลา การแพร่กระจาย        

ความหลากหลายและการอนุรักษพ์นัธ์ุปลา การฝึกปฏิบติัเชิงบูรณาการกบัการท างาน 
  Principles of phylogeny, morphology, physiology, and taxonomy of fish; distribution, diversity and 
conservation of fish; work integrated learning 
 
932-370  คุณภำพน ำ้       3((2)-3-4) 

  Water Quality 
  รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน : 937-011 เคมพืี้นฐำน, 937-012 ปฏบิัตกิำรเคมพืี้นฐำน 
  คุณสมบติัทางดา้นกายภาพ เคมีและชีวภาพของน ้ า เกณฑม์าตรฐานคุณภาพน ้ า ระบบน ้ า ในโรงเพาะฟัก

และบ่อเล้ียงสัตว์น ้ า การจัดการคุณภาพน ้ าและของเสียจากการเพาะเล้ียงทางน ้ า ปฏิบัติการและศึกษานอกสถานท่ี               
การฝึกปฏิบติัเชิงบูรณาการกบัการท างาน 
   Physical, chemical and biological of water properties; water quality standard, water systems in 
hatchery, and rearing ponds; water quality and waste management for aquaculture, laboratory and field trip required; work 
integrated learning 
 
932-371  วธีิกำรวจิยัทำงชีวภำพ      3((2)-3-4) 

 Biological Research Methods 
 รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน : 934-017 สถิตพืิน้ฐำน 
 วิธีคิดการวิจยั จริยธรรมการวิจยั การวิจยัเชิงคุณภาพและปริมาณการวางแผนการทดลอง การออกแบบ

สอบถามและการเก็บขอ้มูล การประมวลผลขอ้มูลและการวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ การเขียน
โครงร่างและรายงานการวจิยั การฝึกปฏิบติัเชิงบูรณาการกบัการท างาน  

  Research conception; research ethics; qualitative and quantitative research; experimental designs, 
questionnaire design, and data collecting; data processing and statistical analysis; statistic programs; research proposal and 
report writing; work integrated learning 
 
932-373  ชีววทิยำประมง       3((2)-3-4) 

 Fishery Biology 
 รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน : 932-170 ทรัพยำกรประมง 
 ชีววิทยาของสัตวน์ ้ าและวฎัจักรชีวิต ความสัมพนัธ์ระหว่างสัตวน์ ้ ากับส่ิงแวดลอ้ม การแพร่กระจาย     

และการประเมินประชากรทางการประมง รูปแบบการเปล่ียนแปลงประชากร การแทนท่ีการเจริญเติบโต การตาย              
และการยา้ยถ่ิน การสืบค้นแหล่งข้อมูลสถิติผลผลิตสัตวน์ ้ าจากแหล่งประมงของไทย และองค์การอาหารและเกษตร         
แห่งสหประชาชาติ กรณีศึกษาการท าประมงแบบรับผิดชอบ การฝึกปฏิบติัเชิงบูรณาการกบัการท างาน  

 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,  Statistical data of captured aquatic animal in Thailand and from the Food and Agricultural Organization 
(FAO), Case studies in responsibility in Fisheries; work integrated learning  
 
932-374  อำหำรสัตว์น ำ้       3((2)-3-4) 

 Aquatic Animal Nutrition 
 ระบบการยอ่ยอาหาร ความตอ้งการสารอาหารของสัตวน์ ้ า ประเภทของสารอาหาร คุณภาพของอาหาร 

การสร้างสูตรอาหาร การผลิตอาหาร การตรวจสอบและการจดัเก็บ การฝึกปฏิบติัเชิงบูรณาการกบัการท างาน 
  Digestive system; nutrient requirement of aquatic animals; types of nutrient; feed quality; feed  

 
932-376  โรคสัตว์น ำ้       3((2)-3-4) 

 Aquatic Animal Diseases 
 กลไกการป้องกันตวัของสัตวน์ ้ า สมมติฐานการเกิดโรค ปัจจัยท่ีก่อให้เกิดโรค ชนิดของโรคติดเช้ือ      

และไม่ติดเช้ือโรคท่ีเกิดจากแบคทีเรีย รา ไวรัส ปรสิต ปฏิบติัการเทคนิคการแยกเช้ือ การทดสอบและการตรวจวินิจฉัยโรค 
องค์การโรคระบาดสัตวร์ะหว่างประเทศและกฎระเบียบ โรคสัตวน์ ้ าในบัญชีองค์การโรคระบาดสัตวร์ะหว่างประเทศ       
หลกัและวธีิการควบคุม ป้องกนั และการรักษาโรคในสตัวน์ ้ า การฝึกปฏิบติัเชิงบูรณาการกบัการท างาน  

 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; disease isolation, testing 
and diagnosis; Office International des Epizooties, OIE and regulations; aquatic animal diseases listed in OIE; principle 
and methods for control, prevention and treatment of diseases in aquatic animals, laboratory techniques in disease 
detection and diagnostic; work integrated learning 
 
932-377  เทคโนโลยสีำรสนเทศเพ่ือกำรประมง                            3((2)-3-4)  

 Information Technology for Fisheries 
 เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการฐานข้อมูลทรัพยากรประมง การประยุกต์ใช้เค ร่ืองมือ                  

และซอฟต์แวร์ในการวิเคราะห์ขอ้มูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง ภูมิสารสนเทศเบ้ืองตน้ การฝึกปฏิบติัเชิงบูรณาการ     
กบัการท างาน 

 Information technology and database management for fishery resources; tools and software application 
for marine and coastal resource data analysis; basic of geographic information system; work integrated learning 
  
932-378  เคร่ืองมือและกฎหมำยประมง     3((3)-0-6) 

 Fishing Gears and Fishery Laws 
 รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน : 932-170 ทรัพยำกรประมง 
  ประเภทของเคร่ืองมือท าการประมงและวธีิการใช ้กฎหมายและพระราชบญัญติัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประมง 

การประยกุตใ์ชค้วามรู้ดา้นกฎหมายประมงกบัสถานการณ์ในปัจจุบนั การฝึกปฏิบติัเชิงบูรณาการกบัการท างาน 
                Types and usage of fishing gears; law and regulations relating to fisheries; application of fishery laws 
for current issues; work integrated learning 
 
 



932-379  สัมมนำ        1(0-2-1) 
 Seminar  

  สัมมนาในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัทรัพยากรประมง การทบทวนวรรณกรรม การเขียนและน าเสนอรายงาน
ทางวชิาการ 

 Seminar in fishery resources-related topics; literature reviews; academic report writing and 
presentation 
 
932-381  ทรัพยำกรป่ำชำยเลนและกำรอนุรักษ์     3((3)-0-6) 

 Mangrove Resource and Conservation 
 รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน : 932-170 ทรัพยำกรประมง 
 พ้ืนท่ีป่าชายเลน ลักษณะปากแม่น ้ าและชายฝ่ัง กระแสน ้ าและน ้ าข้ึนน ้ าลง ระบบนิเวศป่าชายเลน 

องคป์ระกอบของป่าชายเลน ชนิดและความหนาแน่นของพรรณไมป่้าชายเลน ชีวมวลจากป่าชายเลน องคป์ระกอบดินและ
น ้ าในป่าชายเลน ความหลากหลายทางชีวภาพในป่าชายเลน ความเสียหายจากการใชป้ระโยชน์ของมนุษย ์เกษตรกรรม 
ประมงและการท่องเท่ียว วิถีประมงพ้ืนบา้นในป่าชายเลน การใชป้ระโยชน์และการอนุรักษพ้ื์นท่ีป่าชายเลน การฝึกปฏิบติั
เชิงบูรณาการกบัการท างาน 

 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; work integrated learning 

 
932-382  กำรจดักำรทรัพยำกรทะเลและชำยฝ่ังโดยชุมชน                  3((3)-0-6) 

 Community-Based Management for Marine and Coastal Resources 
 ประเภทและลกัษณะของชุมชนชายฝ่ัง การมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจดัการทรัพยากรประมง 

เคร่ืองมือส าหรับการประเมินสภาวะชนบทอย่างเร่งด่วนต่อชุมชนชาวประมง (RRA: Rapid Rural Appraisal) หน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชนและองค์กรไม่แสวงผลประโยชน์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชท้รัพยากรประมงและชุมชนชายฝ่ัง ความส าคญั
และการเช่ือมโยงระหวา่งทรัพยากรประมงและชุมชนชายฝ่ังในมิติทางดา้นเศรษฐกิจสังคม การฝึกปฏิบติัเชิงบูรณาการกบั
การท างาน 
  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; work integrated learning 
 
932-383  ด ำน ำ้เพ่ือกำรวจิยัวทิยำศำสตร์ทำงทะเล    3((2)-3-4) 

 Diving for Marine Science Research 
  หลักการด าน ้ าแบบผิวน ้ าและการด าน ้ าแบบใช้เคร่ืองช่วยหายใจ วิธีการวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเล 

กรณีศึกษาวิจัยโครงสร้างประชากรในแนวปะการังและชุมชนสัตวห์น้าดิน อนัตรายจากส่ิงมีชีวิตในทะเล ปฏิบัติการ        
และศึกษานอกสถานท่ี การฝึกปฏิบติัเชิงบูรณาการกบัการท างาน  



                Principles of snorkeling and SCUBA diving; underwater scientific research methods; case study on 
research population structure of coral reef and benthic communities; dangerous marine creatures; skill practice and field 
trip required; work integrated learning 
 
932-384  มลพษิทำงน ำ้       3((3)-0-6) 

 Water Pollution 
 รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน : 937-011 เคมพืี้นฐำน, 937-012 ปฏบิัตกิำรเคมพืี้นฐำน 
 วฏัจกัรของน ้ า คุณภาพน ้ าตามธรรมชาติ แหล่งก าเนิดของมลพิษทางน ้ า การเคล่ือนไหว และการส่งผ่าน

สารมลพิษในน ้ า การสะสมและการถ่ายทอดสารมลพิษในตะกอนและส่ิงมีชีวติ ผลกระทบและกรณีศึกษาดา้นมลพิษทางน ้ า 
ค่ามาตรฐานคุณภาพน ้ า การป้องกนัและควบคุมปัญหามลพิษทางน ้ า กรณีศึกษามลพิษทางน ้ าและทางทะเลในประเทศไทย
และทัว่โลก การฝึกปฏิบติัเชิงบูรณาการกบัการท างาน 

 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,  case studies of water and marine pollution in 
Thailand and worldwide; work integrated learning 
 
932-385  สัตว์น ำ้หำยำกและกำรอนุรักษ์                                    3((3)-0-6) 

 Aquatic Endanger Species and Conservation 
 นิยามของชนิดสัตวน์ ้ าหายาก การจดัล าดบัความส าคญัของสัตวน์ ้ าหายากเพ่ือการอนุรักษแ์ละคุม้ครอง 

กระบวนการอนุรักษ์ การพึ่ งพาบริบทในการจัดการด้านก ารอนุรักษ์สัตว์น ้ าหายาก กระบวนการสร้างข้อตกลง 
พระราชบัญญัติ และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการอนุรักษ์สัตว์น ้ าหายาก หน่วยงานหรือองค์กรท่ีเก่ียวข้องต่อมิติด้าน             
การอนุรักษส์ตัวน์ ้ า ความรับผิดชอบต่อสงัคมขององคก์ร การฝึกปฏิบติัเชิงบูรณาการกบัการท างาน 

  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; work 
integrated learning  

 
932-386  หญ้ำทะเลและกำรอนุรักษ์                                                   3((3)-0-6) 

 Sea grasses and Conservation 
 การจดัจ าแนกหญา้ทะเล การกระจายของหญา้ทะเลในประเทศไทยและต่างประเทศ ระบบนิเวศหญา้

ทะเลและความส าคญั ผลกระทบจากกิจกรรมของมนุษยท่ี์มีผลต่อระบบนิเวศหญา้ทะเล การใชป้ระโยชน์และการจดัการ
หญา้ทะเลอยา่งย ัง่ยนื การฝึกปฏิบติัเชิงบูรณาการกบัการท างาน 
   Identification of sea grasses; distribution of sea grasses in Thailand and oversea countries; seagrass 
ecosystem and importance; impact of human activities to seagrass ecosystem; utilization and management for seagrass 
sustainability; work integrated learning 

  
 



932-387  อุตุนิยมวทิยำทำงทะเล                                 3((3)-0-6) 
 Marine Meteorology 
 รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน : 932-270 สมุทรศำสตร์ 
 ระบบโลก ชั้นบรรยากาศและมวลน ้ าหลกัในมหาสมุทร การเปล่ียนแปลงอุณหภูมิต่อสภาวะโลกร้อน 

กระแสลมและฤดูกาล พายุ น ้ าฟ้าของการเกิดฝน ลูกเห็บและหิมะ การวดัค่าทางอุตุนิยมวิทยาเบ้ืองต้น แผนท่ีอากาศ          
พายุและการเคล่ือนท่ี องค์กรการพยากรณ์อากาศโลก การประยุกต์ใช้อุตุนิยมวิทยาในการเดินเรือและกิจกรรมชายฝ่ัง        
การประยกุตใ์ชโ้ปรแกรมในการพยากรณ์ภูมิอากาศในชีวติประจ าวนั การฝึกปฏิบติัเชิงบูรณาการกบัการท างาน 

 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 , 
application for weather forecast in daily life; work integrated learning 
 
932-388  นิเวศวทิยำแนวปะกำรัง      3((3)-0-6) 

 Coral Reef Ecology 
 ชีววิทยาของปะการัง ระบบนิเวศแนวปะการัง พฒันาการของแนวปะการัง สัณฐานวิทยาและเขตของ

แนวปะการัง ความสมัพนัธ์ของส่ิงมีชีวติในแนวปะการัง การแพร่กระจายของแนวปะการังทัว่โลก การใชป้ระโยชน์จากแนว
ปะการัง ปัญหาและปัจจยัท่ีท าใหแ้นวปะการังเส่ือมโทรม การศึกษานอกสถานท่ี การฝึกปฏิบติัเชิงบูรณาการกบัการท างาน 

 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; work integrated learning 
 
932-389  สำหร่ำยวทิยำ       3((2)-3-4) 

 Phycology 
 สัณฐานวิทยา การจ าแนกหมวดหมู่ การแพร่กระจาย การเพาะเล้ียงสาหร่าย ประโยชน์และโทษของ

สาหร่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประมง การฝึกปฏิบติัเชิงบูรณาการกบัการท างาน  
 Morphology; classification; distribution; algae culture; advantages and disadvantages of algae related 

to fisheries; work integrated learning  
 
932-390  ฝึกงำน        ไม่น้อยกว่ำ 300 ช่ัวโมง 

 Practical Training 
 ฝึกงานในสาขาท่ีเก่ียวข้องภายใต้การดูแลของอาจารย์ท่ีปรึกษาและ/หรือคณะกรรมการอย่างน้อย          

300 ชั่วโมง ในสถานประกอบการของรัฐหรือเอกชนในประเทศไทยหรือต่างประเทศเพื่อฝึกปฏิบัติในการเป็น
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 าหนดหัวขอ้โครงงานท่ีสนใจในสาขาท่ีเก่ียวขอ้ง ทบทวนวรรณกรรม เขียนขอ้เสนอโครงงานและ

น 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 : มีคุณสมบติัตรงตามเกณฑท่ี์ก าหนดส าหรับผูท้  าสหกิจศึกษา 
 เตรียมความพร้อมเพ่ือเข้าปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการหน่วยงานราชการ 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 กายภาพและเคมีของสัตวน์ ้ าระหว่างการการเพาะเล้ียงและภายหลัง       

การเก็บเก่ียว เทคนิคการปฏิบติัหลงัการเก็บเก่ียว คุณภาพผลิตภณัฑ ์การควบคุมบรรยากาศเพ่ือรักษาคุณภาพสตัวน์ ้ า การเก็บ
รักษาสตัวน์ ้ าดว้ยระบบท าความเยน็ การตลาดและการขนส่ง การฝึกปฏิบติัเชิงบูรณาการกบัการท างาน 

 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; work integrated learning 
 
932-394  พนัธุศำสตร์สัตว์น ำ้และกำรปรับปรุงพนัธ์ุ    3((3)-0-6) 

 Aquatic Animal Genetics and Improvement 
 รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน : 932-274 พนัธุศำสตร์, 932-275 ปฏบิัตกิำรพนัธุศำสตร์ 
 บทบาทของพนัธุศาสตร์ต่อการประมง การถ่ายทอดลกัษณะคุณภาพในสัตวน์ ้ า ลกัษณะปริมาณและ    

การปรับปรุงพนัธ์ุ ระบบการผสมพนัธ์ุ การผสมเลือดชิด พนัธุศาสตร์ประชากร และการประยกุตใ์ช ้เซลลพ์นัธุศาสตร์ของ
สตัวน์ ้ า การปรับปรุงพนัธ์ุโดยการจดัชุดโครโมโซม  เทคนิคทางอณูพนัธุศาสตร์ในการศึกษาความแปรปรวนทางพนัธุกรรม
ในสัตวน์ ้ า การปรับปรุงพนัธ์ุสัตวน์ ้ าโดยเทคนิคพนัธุวิศวกรรม บทปฏิบัติการท่ีเก่ียวขอ้งกับพนัธุศาสตร์สัตวน์ ้ าและ         
การปรับปรุงพนัธ์ุ การฝึกปฏิบติัเชิงบูรณาการกบัการท างาน  
  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; laboratory experiments related to aquatic 
animal genetics and improvement; work integrated learning 
 
 



932-395  กำรเพำะเลีย้งสัตว์น ำ้แบบบูรณำกำร     3((3)-0-6) 
 Integrated Aquaculture 
 หลักการและแนวคิดเชิงบูรณาการในการเพาะเล้ียงทางน ้ า การเพาะเล้ียงสัตว์น ้ าแบบผสมผสาน 

เศรษฐกิจพอเพียง การท าฟาร์มสัตวน์ ้ าแบบอินทรีย ์ระบบการรวมการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ า  และปลูกพืช การศึกษาดูงาน
ภาคสนาม การฝึกปฏิบติัเชิงบูรณาการกบัการท างาน 

 Principle and concept in integrated aquaculture, integrated aquatic animal culture; sufficient economy; 
organic aquatic animal farming; aquaporin culture system; field study trip; work integrated learning  
 
932-396  กำรพฒันำอำหำรสัตว์น ำ้      3((2)-3-4) 

 Aquatic Animal Nutrition Development 
 อาหารมีชีวติในอุตสาหกรรมเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ า การเพ่ิมคุณค่าทางโภชนาการของอาหารมีชีวิต การผลิต

อาหารโดยใชว้ตัถุดิบทดแทน การออกแบบสูตรอาหารและการผลิต การประเมินคุณภาพและความปลอดภยัของอาหาร 
การฝึกปฏิบติัเชิงบูรณาการกบัการท างาน  

 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; work 
integrated learning 
 
932-397  กำรเพำะเลีย้งสัตว์น ำ้สวยงำม      3((2)-3-4) 

 Ornamental Aquatic Animal Culture 
 หลกัการการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ าสวยงามและพรรณไมน้ ้ า อุปกรณ์และการตกแต่งตูเ้ล้ียง วิธีการเพาะและ

ขยายพนัธ์ุ การปรับปรุงพนัธ์ุ การป้องกนั ควบคุมและรักษาโรค การน าเขา้และส่งออก ผลกระทบ ของสัตวน์ ้ าต่างถ่ินและ
การประเมินความเส่ียง จริยธรรมในการเล้ียงสัตวน์ ้ าสวยงามเพ่ือสันทนาการ ปฏิบติัการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ า
และพืชน ้ าสวยงาม การฝึกปฏิบติัเชิงบูรณาการกบัการท างาน  

 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; work integrated learning 
 
932-398  ชีววทิยำครัสเตเชียนและกำรเพำะเลีย้ง     3((2)-3-4) 

 Crustacean Biology and Farming 
 รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน : 932-271 สัตว์ไม่มกีระดูกสันหลงั 
 ชนิดของสัตว์เศรษฐกิจกลุ่มครัสเตเชียน สัณฐานวิทยาและสรีรวิทยาของสัตวน์ ้ ากลุ่มครัสเตเชียน         

การคดัเลือกพ่อแม่พนัธ์ุ ขนาด จ านวนและอายกุารฟักของไข่ การพฒันาการของตวัอ่อน พฤติกรรม การเติบโตและการลอก
คราบ หลกัคิดการเพาะเล้ียงครัสเตเชียนเศรษฐกิจท่ีมีศกัยภาพ ทิศทางการเพาะเล้ียงครัสเตเชียนในปัจจุบันและอนาคต        
การฝึกปฏิบติัเชิงบูรณาการกบัการท างาน  

 Types of economic crustacean species; morphology and physiology of crustacean, bloodstock 
selection, size number and incubation time embryo development; behavior; growth and molting; concepts of potentially 
economic crustacean for aquaculture, trend of crustacean culture in recent year and in the future; work integrated learning 



932-399  ชีวโมเลกลุในกำรเพำะเลีย้งสัตว์น ำ้     3((2)-3-4) 
 Molecular Biology in Aquaculture 
 ชีวโมเลกุลระดบัเซลล์ หน้าท่ีของยีนและโปรตีน การควบคุมการแสดงออกของยีน ความหมายของจี

โนม การหาล าดบัเบสของจีโนม เคร่ืองหมายจีโนม การจดัท าแผนท่ีจีโนม ฐานขอ้มูล ชีวสารสนเทศและการใชป้ระโยชน์ 
ชีวโมเลกลุของการเกิดโรคในสตัวน์ ้ า การประยกุตใ์ชชี้วโมเลกลุเพ่ือการเพาะเล้ียงสตัวน์ ้ า ปฏิบติัการเทคนิคชีวโมเลกุล การ
ฝึกปฏิบติัเชิงบูรณาการกบัการท างาน 
                Cell molecular biology; gene and protein functions; regulation of gene expression; concepts of 
genomes; genome sequencing; genome markers; genome mapping; bioinformatics database and uses; molecular biology 
of pathogenesis in aquatic animals; applications of molecular biology in aquaculture; laboratory techniques in molecular  
biology; work integrated learning 
 
932-480  เทคโนโลยกีำรเพำะเลีย้งกุ้ง      3((2)-3-4) 

 Shrimp Culture Technology 
  ชีววิทยากุ้ง  เทคนิคการเพาะพนัธ์ุกุ้ง การอนุบาลและการเล้ียงกุ้งชนิดท่ีมีความส าคญัทางเศรษฐกิจ       
การเหน่ียวน าการวางไข่ การผสมเทียม การปรับปรุงพันธ์ุ การใช้ฮอร์โมนเพื่อควบคุมเพศ การใช้จุลินทรีย์ในระบบ           
การอนุบาลและการเล้ียง การน ากระบวนการทางเทคโนโลยชีีวภาพมาประยกุต์ใชใ้นการผลิตกุง้ การตลาดกุง้และผลิตภณัฑ์
กุง้การฝึกปฏิบติัเชิงบูรณาการกบัการท างาน 
   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; work integrated learning 
 
932-481  เทคโนโลยกีำรเพำะเลีย้งปลำ      3((2)-3-4) 

 Fish Culture Technology 
 รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน : 932-276 มนีวทิยำ 
 ชีววิทยาปลาทะเล ปลาน ้ ากร่อยและปลาน ้ าจืดท่ีมีความส าคญัทางเศรษฐกิจ เทคนิควิธีการคดัพนัธ์ุ       

การเพาะพนัธ์ุ การผสมขา้มสายพนัธ์ุ การใชฮ้อร์โมนกระตุน้การวางไข่และควบคุมเพศปลา การอนุบาลและการเล้ียงปลา  
การประยกุต์ใชเ้ทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการเพาะ การเล้ียง การเพ่ิมผลผลิต และผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ การฝึกปฏิบติัเชิง
บูรณาการกบัการท างาน  

 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; work integrated 
learning 
 
 
 
 
 



932-482  เทคโนโลยกีำรเพำะเลีย้งหอย      3((2)-3-4) 
 Mollusk Culture Technology 
 ชีววิทยาของหอยชนิดท่ีมีความส าคญัทางเศรษฐกิจ เทคนิคการเพาะพนัธ์ุโดยการกระตุน้ดา้นอุณหภูมิ 

ความเค็มและฮอร์โมน  การอนุบาลและการเล้ียงหอย การประยกุตใ์ชก้ระบวนการทางเทคโนโลยีชีวภาพในการผลิตหอย 
ระบบการตลาดหอย การฝึกปฏิบติัเชิงบูรณาการกบัการท างาน 

 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; work integrated learning 
 
932-483  เทคโนโลยวีศิวกรรมกำรเพำะเลีย้งสัตว์น ำ้    3((2)-3-4) 

 Aquaculture Engineering Technology 
 รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน : 932-370 กำรจดักำรคุณภำพน ำ้เพ่ือกำรเพำะเลีย้งสัตว์น ำ้ 
 หลกัการในการวางระบบน ้ า  การออกแบบระบบน ้ าเพ่ือการเพาะเล้ียงสตัวน์ ้ า การไหลของน ้ าและการวดั

ระดบัน ้ า การออกแบบระบบบ่อเล้ียงสัตวน์ ้ า ระบบกรองน ้ า ระบบการฆ่าเช้ือโรค ระบบการให้อากาศ เทคโนโลยีการให้
อาหารและการเก็บเก่ียวผลผลิต ออกแบบดว้ยตนเองในการสร้างเคร่ืองมืออุปกรณ์อยา่งง่ายหรือระบบบ าบดัน ้ าในการเล้ียง
สตัวน์ ้ าไดจ้ริงในฟาร์มเล้ียงสตัวน์ ้ า การฝึกปฏิบติัเชิงบูรณาการกบัการท างาน  

 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; design it by yourself (D.I.Y.) of simple instrument or water treatment system for farm 
application; work integrated learning 
 
932-484  เน้ือเย่ือวทิยำเพ่ือกำรวจิยัทำงด้ำนสัตว์น ำ้    3((2)-3-4) 

 Histology for Aquatic Animal Research 
 หลกัการและวิธีการในการศึกษาลกัษณะโครงสร้างทางจุลกายวิภาคของสัตวน์ ้ าการประยุกต์ใช้เพื่อ

งานวจิยัดา้นการเพาะเล้ียงสตัวน์ ้ า การฝึกปฏิบติัเชิงบูรณาการกบัการท างาน 
 Principles and methods for microscopic structure study of aquatic animals; application for aquaculture 

research; work integrated learning  
 
932-485  ปรสิตสัตว์น ำ้       3((2)-3-4) 

 Aquatic Animal Parasites  
 ลกัษณะทางสัณฐานวิทยา วงจรชีวติ อนุกรมวิธาน ระบาดวิทยาและการวินิจฉัยปรสิต กลไกการติดเช้ือ

ปรสิต พยาธิสภาพของโรค การตอบสนองต่อระบบภูมิคุ ้มกันของสัตว์น ้ า การประยุกต์ใช้เทคนิคระดับจุลภาคและ              
ชีวโมเลกุลในการศึกษาปรสิตในสัตวน์ ้ า การป้องกนัและควบคุมปรสิตก่อโรคในสัตวน์ ้ า การฝึกปฏิบติัเชิงบูรณาการกบั         
การท างาน 
               Morphology, life cycle, taxonomy, epidemiology and diagnosis of parasite; mechanisms of parasite 
infections, pathogenesis; immune response of aquatic animals; applications of microscopic and molecular techniques for 
aquatic animal parasite study; prevention and control of pathogenic parasite in aquatic animals; work integrated learning 
 



932-486  กำรเพำะเลีย้งแพลงก์ตอน      3((2)-3-4) 
 Plankton Culture 
 ความหมาย ประเภทและการจัดจ าแนกแพลงก์ตอน ผลของธาตุอาหารและปัจจัยส่ิงแวดล้อมต่อ           

การเพาะเล้ียงแพลงกต์อน เทคนิคการแยกและการเพาะเล้ียงแพลงก์ตอน ประโยชน์ของแพลงก์ตอนในการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ า 
การฝึกปฏิบติัเชิงบูรณาการกบัการท างาน    

 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; work integrated 
learning 
 
932-487  หัวข้อพเิศษทำงทรัพยำกรประมง     3((3)-0-6) 

 Special Topics in Fishery Resources 
 การศึกษาคน้ควา้อิสระในหวัขอ้ท่ีสนใจ ดา้นทรัพยากรประมงและเทคโนโลยท่ีีเก่ียวขอ้ง 
 Independent study on interesting issues in fishery resources and related technologies 
 

932-488  กำรจดักำรทรัพยำกรประมงโดยนโยบำยภำครัฐ    3((2)-3-4)   
 Government Policy Fishery Resources Management  
 ปัญหาการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรประมง หน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้งกบัทรัพยากรประมงหน้าท่ี 

บทบาท ความรับผิดชอบ พนัธกิจ วิสัยทัศน์ของหน่วยงานภาครัฐต่อการจดัการทรัพยากรประมง รูปแบบ นโยบายและ
มาตรการท่ีใชใ้นการจดัการทรัพยากรประมง ผลการด าเนินการในการบริหารจดัการทรัพยากรประมงโดยหน่วยงานภาครัฐ 
การฝึกปฏิบติัเชิงบูรณาการกบัการท างาน  

 Fishery resources utilization problem; government unit that related to fishery resources; duty, roles, 
responsibly, obligation, vision of government unit that related to fishery resources; pattern, policy and measure of fishery 
resources; result of fishery resources management by government unit; work integrated learning  
 
932-489  กำรประเมนิผลกระทบส่ิงแวดล้อมทำงน ำ้    3((2)-3-4) 

 Aquatic Environmental Impact Assessment 
 หลกัการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มทางน ้ า กระบวนการและวิธีการในการประเมินผลกระทบ

ส่ิงแวดลอ้มทางน ้ า การประเมินดา้นทรัพยากรกายภาพ ชีวภาพ คุณค่าการใชป้ระโยชน์ของมนุษย ์และคุณภาพชีวติ การวาง
มาตรการในการแกไ้ข และป้องกนั รวมทั้งวางแผนติดตามตรวจสอบส่ิงแวดลอ้ม และกรณีศึกษา การฝึกปฏิบติัเชิงบูรณา     
การกบัการท างาน  

 Principles of aquatic environmental impact; assessment processes; methods in evaluating aquatic 
environment evaluation of physical, biological, human utilization, and quality of life; planning for corrective and 
preventive measures, including planning, environmental monitoring and case studies; work integrated learning 
 
932-490  เทคโนโลยกีำรเพำะเลีย้งปู                                                   3((2)-3-4) 

 Crab Culture Technology  
 ชีววิทยาปู   เทคนิคการเพาะพันธ์ุการอนุบาลและการเล้ียงปูชนิดท่ีมีความส าคัญทางเศรษฐกิจ               

การเหน่ียวน า การวางไข่และการฟักตวั  การผสมเทียม การปรับปรุงพนัธ์ุ การควบคุมเพศ โรคท่ีส าคญัของปู การผลิต    



อาหารปู การน ากระบวนการทางเทคโนโลยีชีวภาพมาประยุกต์ใชใ้นการผลิตปู การตลาดและผลิตภณัฑ์ปู การฝึกปฏิบัติ        
เชิงบูรณาการกบัการท างาน   

 Crab biology; techniques of breeding, nursing and culture of economically important crab  species; 
spawning and hatching induction; artificial insemination; genetic improvement; sex control; important crab disease; crab 
nutrition; application of biotechnology for crab production; crab marketing and products; work integrated learning 
 
932-491  โครงงำนนักศึกษำ 2      5(0-15-0) 

 Student Project II 
 รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน : 932-391 โครงงำนนักศึกษำ 1 
 ด าเนินงานวิจัยตามโครงร่างงานวิจัยท่ีได้รับอนุมติั เขียนรายงานฉบับสมบูรณ์และน าเสนอภายใต้         

การควบคุมของอาจารยท่ี์ปรึกษา  
 Conducting research follow the approved research proposal, writing and presentation of research 

project under the supervision of supervisor 
 
932-492  สหกจิศึกษำ 2       6(0-40-0) 

 Cooperative Study II 
 รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน : 932-392 สหกจิศึกษำ 1 
 การปฏิบัติงานในสถานประกอบการอุตสาหกรรม หรือรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานราชการเป็นเวลา         

1 ภาคการศึกษา ภายใตก้ารใหค้  าปรึกษาของคณาจารยท่ี์รับผิดชอบและมีการประเมินผลการปฏิบติังาน 
 Working one semester in industrial factory or state enterprise or government office under the 

supervision and evaluation of the lecturers 
 
932-493  ทรัพยำกรประมงกบักำรท่องเทีย่วโดยชุมชน    3((2)-3-4)                                       

 Fishery Recourses and Community Based Tourism 
 ความหมายของทรัพยากรประมง ประเภทของทรัพยากรประมงในพ้ืนท่ีภาคใต ้การจดัการท่องเท่ียวโดย

ชุมชน การจดัการท่องเท่ียวโดยชุมชนฐานทรัพยากรประมง การอนุรักษ์ทรัพยากรประมง ผลกระทบการท่องเท่ียวต่อ
ชุมมชน การแกปั้ญหาส่ิงแวดลอ้มจากการท่องเท่ียว กรณีศึกษาการท่องเท่ียวฐานทรัพยากรประมงในภาคใต ้   
   Definition of fishery resources; types of fishery resource in southern Thailand; community based 
tourism management; community-based tourism using fishery resource; conservation of fishery resources; impact of 
tourism to community; environment solving from tourism; case study of community-based tourism using fishery resource 
in southern Thailand 
 
932-494  กำรตลำดผลติภัณฑ์ประมง      3((3)-0-6)                                                                                      

 Fishery Product Marketing       
 นิยาม ปรัชญาและกรอบแนวคิดทางการตลาด  ลักษณะเฉพาะและข้อก าหนดท่ีเก่ียวข้องของตลาด

ผลิตภณัฑ์ประมง โครงสร้างตลาดและผลิตภณัฑป์ระมง การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มทางการตลาดและการตลาดเป้าหมาย 
กลยุทธ์การตลาดผลิตภัณฑ์ประมง การจัดการส่วนประสบทางการตลาดส าหรับผลิตภัณฑ์ประมง จรรยาบรรณทาง
การตลาด กรณีศึกษาทางการตลาดผลิตภณัฑป์ระมง 



 Definitions, philosophies, and framework of marketing; characteristics and regulations related to 
fishery product marketing; marketing structure and fishery product; analysis of marketing environments and STP 
marketing; marketing strategies for fishery products; marketing ethics; case study related to fishery product marketing  
  
932-495  ชุดวชิำกำรเพำะเลีย้งสัตว์น ำ้เศรษฐกจิภำคใต้ของประเทศไทย       6((4)-6-8) 

 Module: Aquaculture of Economic Species in Southern Thailand 
 ทฤษฎีการบริหารและการปฏิบติัการธุรกิจเบ้ืองตน้ การบริหารการผลิต การบริหารเงินทุน การจดัการ

บญัชีอยา่งง่าย การบริหารทรัพยากรบุคคล การบริหารการตลาด ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการประกอบการ ธุรกิจเพาะเล้ียงสัตว์
น ้ าเศรษฐกิจในภาคใต ้การจัดตั้งธุรกิจเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ าเศรษฐกิจในภาคใต ้สัตวน์ ้ าเศรษฐกิจในภาคใต ้เทคโนโลยีการ
เพาะพนัธ์ุ การปรับปรุงพนัธ์ุ การอนุบาลและการเล้ียงสตัวน์ ้ าและพืชน ้ าเศรษฐกิจในภาคใต ้มาตรฐานฟาร์มเพาะเล้ียงสตัวน์ ้ า  

 Theory on business administration and operation; production administration; investment 
administration; simple account management; human resource administration; marketing administration; factors affecting 
to economics species aquaculture in Southern Thailand; aquaculture business founding in Southern Thailand; economic 
aquatic species in Southern Thailand; Technology for breeding, genetic improvement, nursing and culturing of economic 
aquatic animals and plants in Southern Thailand; aquaculture standard farming.  

 
934-011  หลกัคณิตศำสตร์       3((3)-0-6) 

 Principles of Mathematics 
 ฟังก์ชนัและกราฟ  ลิมิตและความต่อเน่ือง อนุพนัธ์และการประยกุต ์ปริพนัธ์และการประยกุต์เมทริกซ์

และระบบสมการเชิงเสน้ 
 Functions and graphs; limit and continuity; differentiation of function and its applications; integration 

and its applications, matrix and system of linear equations 
 
934-017  สถิตพืิน้ฐำน       3((2)-2-5) 

 Basic Statistics 
 เซตและทฤษฎีความน่าจะเป็น ตวัแปรสุ่มและฟังก์ชันความน่าจะเป็น การแจกแจงความน่าจะเป็น

แบบต่อเน่ืองและไม่ต่อเน่ือง การแจกแจงตัวอย่าง ทฤษฎีการประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน สหสัมพันธ์และ             
การถดถอย การถดถอยเชิงเสน้ตรง การวเิคราะห์ความแปรปรวน 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 พนัธะเคมี ปริมาณสารสมัพนัธ์ สสารและสถานะของสสาร สารละลาย 

สมบติัของสารละลาย 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 
 รำยวชิำบังคบัเรียนก่อนหรือเรียนร่วม : 937-011 เคมพืี้นฐำน 
 เลขนัยส าคัญ  เคร่ืองตวงและความแม่น การแยกของแข็งออกจากของเหลว ปริมาณสารสัมพันธ์          

การหาน ้ าหนักโมเลกุลของสารโดยการวดัอุณหภูมิท่ีลดลงของจุดเยือกแข็ง อุณหพลศาสตร์เคมี การหาค่าพีเอชของ
สารละลายกรด-เบส สารละลายบฟัเฟอร์ 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 
 โครงสร้างและสมบติัทัว่ไปของสารอินทรีย ์การจ าแนกประเภท การเรียกช่ือ การเตรียมและปฏิกิริยา

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 
 รำยวชิำบังคบัเรียนก่อนหรือเรียนร่วม : 937-013 เคมอีนิทรีย์  
 ปฏิบติัการเก่ียวกบัการก าหนดสมบติัทางกายภาพและเคมีของสารประกอบอินทรีย ์การท าสารอินทรีย์

ให้บริสุทธ์ิโดยวิธีการตกผลึก การสกดั และการกลัน่ การสังเคราะห์สารอินทรีย ์และการทดสอบปฏิกิริยาเคมีเฉพาะอยา่ง
ของสารอินทรีย ์   

 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 หลกัการเบ้ืองตน้ของไบโอเอนเนอร์เจติกส์ ปฏิกิริยาท่ี

เก่ียวขอ้งกบัเอนไซม ์กระบวนการเมแทบอลิซึมท่ีส าคญัในสัตว ์พืช และจุลินทรีย ์รวมทั้งความส าคญัของวติามิน  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 
 รำยวชิำบังคบัเรียนก่อนหรือเรียนร่วม : 937-019 ชีวเคม ี 
 การแยกและลกัษณะของสารประกอบชีวภาพ  การเร่งปฏิกิริยาของเอนไซม ์การควบคุม การสร้างและ

การท างานของเอนไซม ์
 Isolation and characterization of biomolecules; enzymatic catalyzation; regulation and action of 

enzyme 
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