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รายละเอียดของหลักสตูร 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาประมง 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   :  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
คณะ/ภาควิชา   :  คณะเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาประมง 
 

หมวดที่ 1 ข้อมลูทั่วไป 
1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
    รหัสหลักสูตร  :  25330181100424  
 ภาษาไทย  :  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาประมง  
 ภาษาอังกฤษ  :  Bachelor of Science Program  in Fisheries 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ภาษาไทย ชื่อเต็ม :  วิทยาศาสตรบัณฑิต (ประมง)  
   ชื่อยํอ :  วท.บ. (ประมง) 
 ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม :  Bachelor of Science (Fisheries) 
   ชื่อยํอ :  B.Sc. (Fisheries) 
3. วิชาเอก      ไมํมี    
4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร : ไมํน๎อยกวํา 135 หนํวยกิต 
5. รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1 รูปแบบ :  หลักสูตรระดับคุณวุฒิปริญญาตรีตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหํงชาติ พ.ศ.
2552 และ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558   

5.2 ประเภทของหลักสูตร : หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 
 5.3 ภาษาที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน  : จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
 5.4 การรับเข้าศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตร : รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาตํางประเทศทีส่ามารถ
สื่อสารภาษาไทยได๎ด ี 
 5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน : เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง 

5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา : ให๎ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว   
 
 



2 
 

 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร :  
6.1  เป็นหลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2560 
6.2  เวลาที่เริ่มใช๎หลักสูตรนี้  :  ภาคการศึกษาต๎น  ปีการศึกษา 2560  
6.3  การพิจารณาหลักสูตรจากคณะกรรมการของมหาวิทยาลัย 

  1) คณะกรรมการประจ าคณะ  
   ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่  27 เมษายน พ.ศ.2559 
  2) คณะกรรมการบริหารงานวิชาการของมหาวิทยาลัย  
   ครั้งที่ 12/2559 (พิเศษ) เมื่อวันที่  24 มกราคม พ.ศ.2560  
          3) คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย   
                   ครั้งที ่2/2560 เมื่อวันที่  11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 

4) คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตร 
     ครั้งที่  5/2560 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2560 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน :  พ.ศ. 2562   

8. อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพได้หลังส าเร็จการศึกษา :  
 1 นักวิชาการประมงในหนํวยงานภาครัฐและเอกชน 
 2 นักวิชาการทางด๎านสิ่งแวดล๎อมในหนํวยงานภาครัฐและเอกชน 
 3 เจ๎าของกิจการธุรกิจสัตว์น้ าและพืชน้ า 
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมง เป็นหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี แบบศึกษาเต็มเวลาให๎ศึกษาได๎

ไมํเกิน 8 ปีการศึกษา  ส าเร็จการศึกษาได๎ไมํกํอน 6 ภาคการศึกษา 
 3.1 หลักสูตร  

3.1.1  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 135 หน่วยกิต 
3.1.2  โครงสร้างหลักสูตร 

โครงสร๎างหลักสูตร จ านวนหน่วยกิต 
สหกิจศึกษา แผนปกติ 

1.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   31 31 
1.1. กลุํมภาษา                                                  15 15 
1.2. กลุํมมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์                         6 6 
1.3. กลุํมวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและการจัดการ      7 7 
1.4. กลุํมวิชาเลือกศึกษาทั่วไป                                3 3 
2.หมวดวิชาเฉพาะ 98 98 
2.1. กลุํมพ้ืนฐานวิชาชีพ   29 29 
2.2. กลุํมวิชาแกน        18 18 
2.3. กลุํมวิชาชีพ      
   2.3.1 กลุํมวิชาชีพบังคับ 
   2.3.2 กลุํมวิชาชีพเลือก 
   2.3.3 กลุํมวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

 
38 
6 
7 

 
38 
9 
4 

3.หมวดวิชาเลือกเสรี 6 6 
รวมจ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 135 135 

  
3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร   
 รายวิชาในหลักสูตรก าหนดรหัสและจ านวนชั่วโมงของรายวิชาตามประกาศของมหาวิทยาลัย เรื่อง 

ก าหนดรหัสรายวิชา หนํวยกิต และจ านวนชั่วโมง พ.ศ. 2553 ดังนี้ 
1) รหัสรายวิชา  ประกอบด๎วยตัวเลข 7 ตัว 
ตัวที่หนึ่งและสอง  หมายถึง คณะ/หลักสูตร  
ตัวที่สามและสี่   หมายถึง ภาควิชา/ภาคงานสอน/กลุํมวิชา/สาขา/สาขาวิชา  
ตัวทีห่๎า    หมายถึง ระดับของวิชา  
ตัวที่หก    หมายถึง หมวดวิชา หรือกลุํม หรือล าดับที่ของรายวิชา  
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ตัวที่เจ็ด   หมายถึง ล าดับที่ของวิชา 
2) ความหมายของตัวเลข ดังนี้ 

(ก) ตัวเลขตัวที่หนึ่งและสอง เป็นตัวเลขก าหนดรหัสประจ าคณะหรือหลักสูตร ดังนี้ 
11   หมายถึง    คณะวิทยาศาสตร์ 
12   หมายถึง    คณะเกษตรศาสตร์ 
14   หมายถึง    คณะศิลปศาสตร์ 
17   หมายถึง    คณะบริหารศาสตร์ 
 (ข) ตัวเลขตัวที่สามและสี่ เป็นตัวเลขแสดงภาควิชา/ภาคงานสอน/กลุํมวิชา/สาขา/สาขาวิชา  

ตัวที่สามและสี่  หมายถึง  ภาควิชา ภาคงานที่สอน 
04   หมายถึง  สาขาวิชาประมง 
12   หมายถึง  การศึกษารํวม(บูรณาการ) โดยคณะเกษตรศาสตร์ 
(ค) ตัวเลขตัวที่ห๎า เป็นตัวเลขแสดงระดับของวิชาในหลักสูตร ดังนี้ 

เลข 1  หมายถึง  ระดับชั้นปี 1 
เลข 2  หมายถึง  ระดับชั้นปี 2 
เลข 3  หมายถึง  ระดับชั้นปี 3 
เลข 4  หมายถึง  ระดับชั้นปี 4 
(ง) ตัวเลขตัวหก หมายถึง  หมวดวิชาหรือกลุํม 
เลข 0  หมายถึง  หมวดฝึกงาน 
เลข 1  หมายถึง  หมวดวิชาชีววิทยาประมง 

เลข 2  หมายถึง  หมวดวิชาการจัดการประมง 
เลข 3  หมายถึง  หมวดวิชาผลิตภัณฑ์ประมง 
เลข 4  หมายถึง  หมวดวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล 
เลข 5  หมายถึง  หมวดวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
เลข 6  หมายถึง  หมวดวิชาสิ่งแวดล๎อมทางน้ า 
เลข 7  หมายถึง  หมวดวิชาสัมมนา หัวข๎อพิเศษ 
เลข 8  หมายถึง  หมวดวิชาศึกษาวิจัย 
เลข 9  หมายถึง  กฎ-ระเบียบ และเทคโนโลยีการผลผลิต 
(จ) ตวัเลขตัวเจ็ด หมายถึง  ล าดับที่ของวิชาในแตํละหมวด 

0-9   หมายถึง  ล าดับที่ของวิชาในแตํละหมวด 
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3.1.4 รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร  
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมง มีรายวิชาตามโครงสร๎างหลักสูตร ดังนี้  

รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ดังนี้ 
1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป      ไม่น้อยกว่า 31 หน่วยกิต 

1.1. กลุ่มภาษา        รวม 15 หน่วยกิต 
1.1.1 กลุ่มภาษาไทย          3 หน่วยกิต 

1411 101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร (Thai Language for Communication)  3(3-0-6) 
1.1.2 กลุ่มภาษาต่างประเทศ      รวม 12 หน่วยกิต 

1.1.2.1 ภาษาอังกฤษบังคับ        6 หน่วยกิต 
1421 102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1 (Foundation English I)     3(3-0-6) 
1421 103 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2 (Foundation English II)     3(3-0-6) 

1.1.2.2 ภาษาอังกฤษเลือก           6 หน่วยกิต 
ภาษาอังกฤษบังคับเลือก       3 หน่วยกิต 

1421 222 ภาษาอังกฤษส าหรับสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    3(3-0-6) 
(English for Science and Technology)  

ภาษาอังกฤษเลือก        3 หน่วยกิต 
ให๎เลือกภาษาอังกฤษ 3 หนํวยกิต จากรายวิชาตํอไปนี้ 

1421 216 ภาษาอังกฤษเพ่ือการเดินทาง (English for Travel)     3(3-0-6) 
1421 217 ภาษาอังกฤษจากสื่อ (English through Media)      3(3-0-6) 
1421 218 ภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมตัวเข๎าสูํอาชีพ       3(3-0-6) 

(English for Career Preparation)   
1.2. กลุ่มมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์       รวม  6 หน่วยกิต 

1.2.1 กลุ่มทักษะชีวิต ความคิด และสุนทรียภาพ  บังคับเลือก  3 หน่วยกิต 
ให๎นักศึกษาเลือกเรียนจ านวน 1 รายวิชาจ านวน 3 หนํวยกิต จากรายวิชาตํอไปนี้  

1406 111 ความสุขในชีวิต (Happiness in Life)      3(3-0-6) 
1431 110 มนุษย์กับการใช๎เหตุผล (Man and Reasoning)      3(3-0-6) 
1435 100 ดนตรีกับชีวิต (Music and Life)      3(3-0-6) 
1447 200 มนุษย์กับการสื่อสาร (Man and Communication)     3(3-0-6) 

1.2.2 กลุ่มพลเมือง โลก และการอยู่ร่วมกัน   บังคับเลือก  3 หน่วยกิต 
ให๎นักศึกษาเลือกเรียนจ านวน 1 รายวิชาจ านวน 3 หนํวยกิต จากรายวิชาตํอไปนี้  

1432 103 วัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Culture)       3(3-0-6) 
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1441 100 มนุษย์กับสังคม (Man and Society)       3(3-0-6) 
2100 101 กฎหมายที่จ าเป็นในชีวิตประจ าวันส าหรับพลเมือง    3(3-0-6) 

(Important Laws in Daily Life for a Civilian)  
2300 113 ความสัมพันธ์ระหวํางไทยกับอาเซียน (Thai-ASEAN Relation)   3(3-0-6) 

1.3. กลุ่มวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และการจดัการ   ไม่น้อยกว่า  7 หน่วยกิต 
1.3.1 กลุ่มสุขภาพ ชีวิต สิ่งแวดล้อม   บังคับเลือกไม่น้อยกว่า  4 หน่วยกิต 

1439 100 การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ (Exercise  for  Health)    1(0-2-1) 
ให๎นักศึกษาเลือกเรียนไมํน๎อยกวํา 1 รายวิชา ไมํน๎อยกวํา 3 หนํวยกิต จากรายวิชาตํอไปนี้  

1013 001 การดูแลสุขภาพและทักษะชีวิต (Health Care and Life Skills)   3(3-0-6) 
1100 147 สิ่งแวดล๎อมกับชีวิต (Environment and Life)     3(3-0-6) 

1.3.2 กลุ่มเทคโนโลยีและการจัดการ    บังคับเลือก  3 หน่วยกิต 
ให๎นักศึกษาเลือกเรียนจ านวน 1 รายวิชาจ านวน 3 หนํวยกิต จากรายวิชาตํอไปนี้  

1700 104 การเป็นผู๎ประกอบการ (Entrepreneurship)     3(3-0-6) 
1703 110 ทักษะชีวิตทางการเงิน (Financial Life Skills)     3(3-0-6) 
1708 200 เศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy)     3(3-0-6) 

1.4. กลุ่มวิชาเลือก        รวม  3 หน่วยกิต 
1432 101 วัฒนธรรมไทย (Thai Culture)       3(3-0-6) 
1441 103 นวัตกรรมทางสังคม (Social Innovation)      3(3-0-6) 
1445 100 พลวัตสังคมไทย (Dynamics of Thai Society)      3(3-0-6) 
1446 101 ศิลปะการด าเนินชีวิต (Arts of Living)      3(3-0-6) 
1447 103 การรู๎เทําทันสื่อและสารสนเทศ (Media and Information Literacy)  3(3-0-6) 
1449 100 มนุษย์กับการทํองเที่ยว (Man and Tourism)     3(3-0-6) 
1507 100 สังคมกับสุขภาพ (Society and Health)     3(3-0-6) 
2. หมวดวิชาเฉพาะ         98 หน่วยกิต 

2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ      รวม  29 หน่วยกิต 
1101 105 ชีววิทยาทั่วไป (General Biology)      3(3-0-6) 
1101 106 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป (General Biology Laboratory)   1(0-3-0) 
1101 200 ชีวเคมี (Biochemistry)       3(3-0-6) 
1101 220 พันธุศาสตร์เบื้องต๎น (Introduction to Genetics)    3(3-0-6) 
1101 221 ปฏิบัติการพันธุศาสตร์เบื้องต๎น       1(0-3-0) 

(Introduction to Genetics Laboratory)  
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1101 254 จุลชีววิทยาทั่วไป (General Microbiology)     3(3-0-6) 
1101 255 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป       1(0-3-3) 

(General Microbiology Laboratory)  
1102 104 เคมีทั่วไป (General Chemistry)      3(3-0-6) 
1102 105 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป (General Chemistry Laboratory)    1(0-3-0) 
1102 110 เคมีอินทรีย์ (Organic Chemistry)      3(3-0-6) 
1102 111 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ (Organic Chemistry Laboratory)   1(0-3-0) 
1103 132 ฟิสิกส์เบื้องต๎น (Fundamental Physics I)     2(2-0-4) 
1104 101 คณิตศาสตร์ทั่วไป (General Mathematics)     3(3-0-3) 

2.2 กลุ่มวิชาแกน          รวม 18 หน่วยกิต 
1200 200 เศรษฐศาสตร์เกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร       3(3-0-6) 

(Agricultural and Agro-Industry Economics)  
1204 211 มีนวิทยา (Ichthyology)       3(2-3-4) 
1204 313 สัตว์ไมํมีกระดูกสันหลังทางการประมง      3(2-3-4) 

(Invertebrate Zoology for Fisheries)  
1104 141 สถิติเบื้องต๎น  (Elementary Statistics)      3(3-0-6) 
1204 323 ข๎อมูลและการวิเคราะห์ข๎อมูลในการวิจัยประมง     3(3-0-6) 

(Data and Data Analysis in Fishery Research)  
1204 423 หลักการจัดการฟาร์มสัตว์น้ าและการสํงเสริมการประมง    3(3-0-6) 

(Principles of Aquatic Farm Management and Fisheries Extension)  
แผนสหกิจศึกษา 

2.3 กลุ่มวิชาชีพ       ไม่น้อยกว่า 44 หน่วยกิต 
2.3.1 กลุ่มวิชาชีพบังคับ      รวม 35 หน่วยกิต 

1204 201 ฝึกงานภาคสนาม 1 (Field Work I)      1(0-3-0) 
1204 302 ฝึกงานภาคสนาม 2 (Field Work II)      1(0-3-0) 
1204 312 อนุกรมวิธานของปลา (Fish Taxonomy)     3(2-3-4) 
1204 319 สรีรวิทยาสัตว์น้ า (Physiology of Aquatic Animals)    3(2-3-4) 
1204 341 วิทยาศาสตร์ทางทะเลเบื้องต๎น (Introduction to Marine Science)  3(3-0-6) 
1204 351 การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด (Freshwater Aquaculture)    3(2-3-4) 
1204 355 การเพาะเลี้ยงสัตว์ทะเล (Mariculture)      3(2-3-4) 
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1204 356 โภชนศาสตร์สัตวน์้ าเบื้องต๎น       3(2-3-4) 
(Introduction to Aquatic Animal Nutrition)  

1204 361 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล๎อมแหลํงน้ า     3(2-3-4) 
(Environmental Impact Assessment of Aquatic Ecosystems)  

1204 362 การจัดการและวิเคราะห์คุณภาพน้ าส าหรับการประมง    3(2-3-4) 
(Water Quality Management and Analysis for Fisheries)  

1204 414 ชีววิทยาประมง (Fishery Biology)      3(2-3-4) 
1204 415 โรคสัตว์น้ า (Aquatic Animal Diseases)     3(2-3-4) 
1204 424 การจัดการประมง (Fishery Management)     3(2-3-4) 
1204 457 พันธุศาสตร์สัตว์น้ า (Genetics of Aquatic Animals)    3(2-3-4) 

2.3.2 กลุ่มวิชาชีพเลือก     ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
1204 316 แพลงก์ตอนวิทยา (Planktonology)      3(2-3-4) 
1204 353 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม      3(2-3-4) 

(Ornamental Fish Culture Technology)  
1204 418 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงพันธุ์ไม๎น้ า      3(2-3-4) 

(Technology for Aquatic Plant Culture) 
1204 459 พันธุวิศวกรรมส าหรับสัตว์น้ าเบื้องต๎น      3(2-3-4) 

(Introduction to Genetic Engineering for Aquatic Animals)  
1204 463 ภาวะมลพิษและพิษวิทยาในแหลํงน้ า      3(2-3-4) 

(Pollution and Toxicology in Aquatic Environment)  
1213 462 เทคโนโลยีสารสนเทศทางการเกษตร      3(2-3-4) 

(Agriculture Information Technology)  

2.3.3 กลุ่มฝึกประสบการณ์วิชาชีพ     รวม 7 หน่วยกิต 
1200 480 เตรียมสหกิจศึกษา (Preparation of Cooperative Education)   1(1-0-2) 
1204 485 สหกิจศึกษา (Cooperative Education)      6 หนํวยกิต 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี       ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
นักศึกษาสาขาวิชาประมง แผนสหกิจศึกษา สามารถลงทะเบียนเรียนในรายวิชาใดๆ ตามความ

สนใจ หรือ รายวิชาที่เปิดท าการสอนในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นวิชาเลือกเสรี 
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แผนปกต ิ
2.3 กลุ่มวิชาชีพ       ไม่น้อยกว่า 47 หน่วยกิต 

 2.3.1 กลุ่มวิชาชีพบังคับ          รวม 35 หน่วยกิต 
1204 201 ฝึกงานภาคสนาม 1 (Field Work I)      1(0-3-0) 
1204 302 ฝึกงานภาคสนาม 2 (Field Work II)      1(0-3-0) 
1204 312 อนุกรมวิธานของปลา (Fish Taxonomy)     3(2-3-4) 
1204 319 สรีรวิทยาสัตว์น้ า (Physiology of Aquatic Animals)    3(2-3-4) 
1204 341 วิทยาศาสตร์ทางทะเลเบื้องต๎น (Introduction to Marine Science)  3(3-0-6) 
1204 351 การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด (Freshwater Aquaculture)    3(2-3-4) 
1204 355 การเพาะเลี้ยงสัตว์ทะเล (Mariculture)      3(2-3-4) 
1204 356 โภชนศาสตร์สัตวน์้ าเบื้องต๎น       3(2-3-4) 

(Introduction to Aquatic Animal Nutrition)  
1204 361 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล๎อมแหลํงน้ า     3(2-3-4) 

(Environmental Impact Assessment of Aquatic Ecosystems)  
1204 362 การจัดการและวิเคราะห์คุณภาพน้ าส าหรับการประมง    3(2-3-4) 

(Water Quality Management and Analysis for Fisheries)  
1204 414 ชีววิทยาประมง (Fishery Biology)      3(2-3-4) 
1204 415 โรคสัตว์น้ า (Aquatic Animal Diseases)     3(2-3-4) 
1204 424 การจัดการประมง (Fishery Management)     3(2-3-4) 
1204 457 พันธุศาสตร์สัตว์น้ า (Genetics of Aquatic Animals)    3(2-3-4) 

 2.3.2 กลุ่มวิชาชีพเลือก      ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
1204 316 แพลงก์ตอนวิทยา (Planktonology)      3(2-3-4) 
1204 353 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม      3(2-3-4) 

(Ornamental Fish Culture Technology)  
1204 418 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงพันธุ์ไม๎น้ า      3(2-3-4) 

(Technology for Aquatic Plant Culture) 
1204 459 พันธุวิศวกรรมส าหรับสัตว์น้ าเบื้องต๎น      3(2-3-4) 

(Introduction to Genetic Engineering for Aquatic Animals)  
1204 463 ภาวะมลพิษและพิษวิทยาในแหลํงน้ า      3(2-3-4) 

(Pollution and Toxicology in Aquatic Environment)  
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1213 462 เทคโนโลยีสารสนเทศทางการเกษตร      3(2-3-4) 
(Agriculture Information Technology) 

2.3.3 กลุ่มฝึกประสบการณ์วิชาชีพ     รวม 4 หน่วยกิต 
1204 480 สัมมนา (Seminar)        1(1-0-2) 
1204 483 ปัญหาพิเศษทางประมง (Special Problem in Fishery Science)   3(0-9-0) 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี       ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
นักศึกษาสาขาวิชาประมง แผนปกติ สามารถลงทะเบียนเรียนในรายวิชาใดๆ ตามความสนใจ หรือ 

รายวิชาที่เปิดท าการสอนในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นวิชาเลือกเสรี 
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3.1.5 แผนการศึกษา 
แผนการศึกษาสหกิจศึกษา 

ชั้นปีที่  1  (First Year) 
ภาคการศึกษาต้น  (First Semester) 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏบิัต-ิ

ศึกษาด้วยตนเอง) 
วิชาศึกษาท่ัวไป 1421 102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1  (Foundation English I) 3(3-0-6) 

1411 101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร (Thai Language for 
Communication) 

3(3-0-6) 

1439 100 การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ  (Exercise for Health) 1(0-2-1) 
วิชาพ้ืนฐาน
วิชาชีพ 

1101 105 ชีววิทยาทั่วไป (General Biology) 3(3-0-6) 
1101 106 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป (General Biology Laboratory) 1(0-3-0) 
1102 104 เคมีทั่วไป (General Chemistry) 3(3-0-6) 
1102 105 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป (General Chemistry Laboratory) 1(0-3-0) 
1104 101 คณิตศาสตร์ทั่วไป (General Mathematics) 3(3-0-3) 

รวม (Total) 18 
  

ภาคการศึกษาปลาย  (Second Semester) 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏบิัต-ิ

ศึกษาด้วยตนเอง) 
วิชาศึกษาท่ัวไป 1421 103 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2 (Foundation English II) 3(3-0-6) 

Xxxx xxx รายวิชาในกลุํมสุขภาพ ชีวิต และสิ่งแวดล๎อม 3(3-0-6) 
Xxxx xxx รายวิชาในกลุํมทักษะชีวิต ความคิด และสุนทรียภาพ 3(3-0-6) 

วิชาพ้ืนฐาน
วิชาชีพ 

1102 110 เคมีอินทรีย์ (Organic Chemistry) 3(3-0-3) 

1102 111 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ (Organic Chemistry Laboratory) 1(0-3-0) 

1103 132 ฟิสิกส์เบื้องต๎น (Fundamental Physics) 3(3-0-6) 

วิชาชีพบังคับ 1204 341 วิทยาศาสตร์ทางทะเลเบื้องต๎น  3(3-0-6) 
                 (Introduction to Marine Science) 

รวม (Total) 19 
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ชั้นปีที่ 2 (Second Year) 
ภาคการศึกษาต้น (First Semester) 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏบิัต-ิ

ศึกษาด้วยตนเอง) 
วิชาศึกษาท่ัวไป 1421 222 ภาษาอังกฤษส าหรับสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

(English for Science and Technology) 
3(3-0-6) 

Xxxx xxx     รายวิชาในกลุํมเทคโนโลยี และการจัดการ 3(3-0-6) 

Xxxx xxx     รายวิชาในกลุํมพลเมือง โลก และการอยูํรํวมกัน 3(3-0-6) 

วิชาพ้ืนฐาน
วิชาชีพ 

1101 200 ชีวเคมี (Biochemistry) 3(3-0-6) 

วิชาแกน 1200 200 เศรษฐศาสตร์เกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 3(3-0-6) 
                 (Agricultural and Agro-industry Economics) 
1204 211 มีนวิทยา (Ichthyology) 3(2-3-4) 

รวม (Total) 18 
 

ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏบิัต-ิ
ศึกษาด้วยตนเอง) 

วิชาศึกษาท่ัวไป 1421 xxx ภาษาอังกฤษเลือก 3(3-0-6) 
 Xxxx xxx  รายวิชาในกลุํมเลือกศึกษาทั่วไป 3(3-0-6) 
วิชาพ้ืนฐาน 1101 254 จุลชีววิทยาเบื้องต๎น (General Microbiology) 3(3-0-6) 
วิชาชีพ 1101 255 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาเบื้องต๎น  

(General Microbiology Laboratory) 
1(0-3-0) 

 1101 220 พันธุศาสตร์เบื้องต๎น (Introduction to Genetics) 3(3-0-6) 
 1101 221 ปฏิบัติการพันธุศาสตร์เบื้องต๎น  1(0-3-0) 
                  (Introduction to Genetics Laboratory) 
วิชาชีพบังคับ 1204 201 ฝึกงานภาคสนาม 1 (Practical Training I) 1(0-6-0) 

1204 312 อนุกรมวิธานของปลา (Fish Taxonomy) 3(2-3-4) 

รวม (Total) 18 
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ชั้นปีที่ 3 (Second Year) 
ภาคการศึกษาต้น (First Semester) 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต 
วิชาแกน 1104 141 สถิติเบื้องต๎น (Elementary Statistics) 3(3-0-6) 
 1204 313 สัตว์ไมํมีกระดูกสันหลังทางการประมง  3(2-3-4) 
                  (Invertebrate Zoology for Fisheries)  
วิชาชีพบังคับ 1204 351 การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด (Freshwater Aquaculture) 3(2-3-4) 
 1204 319 สรีรวิทยาสัตว์น้ า (Physiology of Aquatic Animals 3(2-3-4) 
 1204 355 การเพาะเลี้ยงสัตว์ทะเล (Mariculture) 3(2-3-4) 
 1204 457 พันธุศาสตร์สัตว์น้ า (Genetics of Aquatic Animals) 3(2-3-4) 

รวม (Total) 18 
 

ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต 

วิชาแกน 1204 323 ข๎อมูลและการวิเคราะห์ข๎อมูลในการวิจัยประมง 
(Data and Data Analysis in Fishery Research) 

3(2-3-4) 

วิชาชีพบังคับ 1204 356 โภชนศาสตร์สัตว์น้ าเบื้องต๎น  
(Introduction to Aquatic Animal Nutrition) 

3(2-3-4) 

 1204 361 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล๎อมแหลํงน้ า 
(Environmental Impact Assessment of Aquatic 
Ecosystems)  

3(2-3-4) 

 1204 362 การจัดการและวิเคราะห์คุณภาพน้ าส าหรับการประมง 3(2-3-4) 
                  (Water Quality Management and Analysis for                  

                  Fisheries) 
 

 1204 414 ชีววิทยาประมง (Fishery Biology) 3(2-3-4) 
 1204 415 โรคสัตว์น้ า (Aquatic Animal Diseases) 3(2-3-4) 
 1204 302 ฝึกงานภาคสนาม 2 (Practical Training II) 1(0-6-0) 
วิชาฝึก
ประสบการณ์ 

1200 485 เตรียมสหกิจศึกษา (Preparation of Cooperative 
Education) 

1(1-0-2) 

รวม (Total) 20 
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ชั้นปีที่ 4 (Fourth Year) 
ภาคการศึกษาต้น (First Semester) 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏบิัต-ิ

ศึกษาด้วยตนเอง) 
วิชาฝึก 1204 485 สหกิจศึกษา (Cooperative Education) 6 
ประสบการณ์   
วิชาชีพ    

รวม (Total) 6 
 

ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester) 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏบิัต-ิ

ศึกษาด้วยตนเอง) 
วิชาแกน 1204 423 หลักการจัดการฟาร์มสัตว์น้ าและการสํงเสริมการประมง  3(3-0-6) 
                  (Principles of Aquatic Farm Management and  

                 Fisheries Extension) 
 

วิชาชีพบังคับ 1204 424 การจัดการประมง (Fishery management) 3(2-3-4) 
วิชาชีพเลือก Xxxx xxx รายวิชาชีพเลือก 6 หนํวยกิต 
วิชาเลือกเสรี Xxxx xxx รายวิชาเลือกเสรี 6 หนํวยกิต 

รวม (Total) 18 
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แผนการศึกษาปกติ  
ชั้นปีที่  1  (First Year) 

ภาคการศึกษาต้น  (First Semester) 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏบิัต-ิ

ศึกษาด้วยตนเอง) 
วิชาศึกษาท่ัวไป 1421 102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1  (Foundation English I) 3(3-0-6) 

1411 101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร (Thai Language for 
Communication) 

3(3-0-6) 

1439 100 การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ  (Exercise for Health) 1(0-2-1) 
วิชาพ้ืนฐาน
วิชาชีพ 

1101 105 ชีววิทยาทั่วไป (General Biology) 3(3-0-6) 
1101 106 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป (General Biology Laboratory) 1(0-3-0) 
1102 104 เคมีทั่วไป (General Chemistry) 3(3-0-6) 
1102 105 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป (General Chemistry Laboratory) 1(0-3-0) 
1104 101 คณิตศาสตร์ทั่วไป (General Mathematics) 3(3-0-3) 

รวม (Total) 18 
  

ภาคการศึกษาปลาย  (Second Semester) 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏบิัต-ิ

ศึกษาด้วยตนเอง) 
วิชาศึกษาท่ัวไป 1421 103 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2 (Foundation English II) 3(3-0-6) 

Xxxx xxx รายวิชาในกลุํมสุขภาพ ชีวิต และสิ่งแวดล๎อม 3(3-0-6) 
Xxxx xxx รายวิชาในกลุํมทักษะชีวิต ความคิด และสุนทรียภาพ 3(3-0-6) 

วิชาพ้ืนฐาน
วิชาชีพ 

1102 110 เคมีอินทรีย์ (Organic Chemistry) 3(3-0-3) 

1102 111 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ (Organic Chemistry Laboratory) 1(0-3-0) 

1103 132 ฟิสิกส์เบื้องต๎น (Fundamental Physics) 3(3-0-6) 

วิชาชีพบังคับ 1204 341 วิทยาศาสตร์ทางทะเลเบื้องต๎น  3(3-0-6) 
                 (Introduction to Marine Science) 

รวม (Total) 19 
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ชั้นปีที่ 2 (Second Year) 
ภาคการศึกษาต้น (First Semester) 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏบิัต-ิ

ศึกษาด้วยตนเอง) 
วิชาศึกษาท่ัวไป 1421 222 ภาษาอังกฤษส าหรับสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

(English for Science and Technology) 
3(3-0-6) 

Xxxx xxx     รายวิชาในกลุํมเทคโนโลยี และการจัดการ 3(3-0-6) 

Xxxx xxx     รายวิชาในกลุํมพลเมือง โลก และการอยูํรํวมกัน 3(3-0-6) 

วิชาพ้ืนฐาน
วิชาชีพ 

1101 200 ชีวเคมี (Biochemistry) 3(3-0-6) 

วิชาแกน 1200 200 เศรษฐศาสตร์เกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 3(3-0-6) 
                 (Agricultural and Agro-industry Economics) 
1204 211 มีนวิทยา (Ichthyology) 3(2-3-4) 

รวม (Total) 18 
 

ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏบิัต-ิ
ศึกษาด้วยตนเอง) 

วิชาศึกษาท่ัวไป 1421 xxx ภาษาอังกฤษเลือก 3(3-0-6) 
 Xxxx xxx  รายวิชาในกลุํมเลือกศึกษาทั่วไป 3(3-0-6) 
วิชาพ้ืนฐาน 1101 254 จุลชีววิทยาทั่วไป (General Microbiology) 3(3-0-6) 
วิชาชีพ 1101 255 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป 

(General Microbiology Laboratory) 
1(0-3-1) 

 1101 220 พันธุศาสตร์เบื้องต๎น (Introduction to Genetics) 3(3-0-6) 
 1101 221 ปฏิบัติการพันธุศาสตร์เบื้องต๎น  1(0-3-0) 
                  (Introduction to Genetics Laboratory) 
วิชาชีพบังคับ 1204 201 ฝึกงานภาคสนาม 1 (Practical Training I) 1(0-6-0) 

1204 312 อนุกรมวิธานของปลา (Fish Taxonomy) 3(2-3-4) 

รวม (Total) 18 
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ชั้นปีที่ 3 (Second Year) 
ภาคการศึกษาต้น (First Semester) 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต 
วิชาแกน 1104 141 สถิติเบื้องต๎น (Elementary Statistics) 3(3-0-6) 
 1204 313 สัตว์ไมํมีกระดูกสันหลังทางการประมง  3(2-3-4) 
                  (Invertebrate Zoology for Fisheries)  
วิชาชีพบังคับ 1204 351 การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด (Freshwater Aquaculture) 3(2-3-4) 
 1204 355 การเพาะเลี้ยงสัตว์ทะเล (Mariculture) 3(2-3-4) 
 1204 319 สรีรวิทยาสัตว์น้ า (Physiology of Aquatic Animals) 3(2-3-4) 
วิชาชีพเลือก Xxxx xxx รายวิชาชีพเลือก 3 หนํวยกิต 

รวม (Total) 18 
 

ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester) 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต 
วิชาแกน 1204 323 ข๎อมูลและการวิเคราะห์ข๎อมูลในการวิจัยประมง 3(2-3-4) 

          (Data and Data Analysis in Fishery Research)  

วิชาชีพบังคบั 1204 356 โภชนศาสตร์สัตวน์้ าเบื้องต๎น  3(2-3-4) 
                   (Introduction to Aquatic Animal Nutrition)  
 1204 361 การประเมินผลกระทบสิง่แวดลอ๎มแหลํงน้ า  

(Environmental Impact Assessment of Aquatic 
Ecosystems) 

3(2-3-4) 

 1204 362 การจัดการและวิเคราะห์คุณภาพน้ าส าหรับการประมง 3(2-3-4) 
                  (Water Quality Management and Analysis for Fisheries)  
 1204 414 ชีววิทยาประมง (Fishery Biology) 3(2-3-4) 
 1204 415 โรคสัตว์น้ า (Aquatic Animal Diseases) 3(2-3-4) 
 1204 302  ฝึกงานภาคสนาม 2 (Practical Training II) 1(0-6-0) 

รวม (Total) 19 
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ชั้นปีที่ 4 (Fourth Year) 
ภาคการศึกษาต้น (First Semester) 

หมวดวิชา รหัสวิชาและชื่อวิชา หน่วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏบิัต-ิ

ศึกษาด้วยตนเอง) 
วิชาชีพบังคับ 1204 319 สรีรวิทยาสัตว์น้ า (Physiology of Aquatic Animals) 3(2-3-4) 
 1204 457 พันธุศาสตร์สัตว์น้ า (Genetics of Aquatic Animals) 3(2-3-4) 
วิชาชีพเลือก 1204 xxx รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะกลุํมวิชาชีพเลือก 3(2-3-4) 
วิชาฝึก 1204 483 ปัญหาพิเศษทางประมง  3(0-9-0) 
ประสบการณ์                  (Special Problem in Fishery Science)  
วิชาชีพ 1204 480    สัมมนา (Seminar) 1(1-0-2) 
วิชาเลือกเสรี xxxx xxx รายวิชาเลือกเสรี 3 หนํวยกิต 

รวม (Total) 16 
 

ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester) 
หมวดวิชา รหัสวิชาและชื่อวิชา หน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏบิัต-ิ
ศึกษาด้วยตนเอง) 

วิชาแกน 1204 423 หลักการจัดการฟาร์มสัตว์น้ าและการสํงเสริมการประมง  3(3-0-6) 
                  (Principles of Aquatic Farm Management and   

                 Fisheries Extension) 
 

วิชาชีพบังคับ 1204 424 การจัดการประมง (Fishery Management) 3(2-3-4) 
วิชาชีพเลือก 1204 xxx รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะกลุํมวิชาชีพเลือก 3(2-3-4) 
วิชาเลือกเสรี xxxx xxx รายวิชาเลือกเสรี 3 หนํวยกิต 

รวม (Total) 12 
 
 
 
 
 
 
 



35 
 

 

3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา   
1. ค าอธิบายรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

1.1 กลุ่มวิชาภาษา  
1.1.1 กลุ่มภาษาไทย 

1411 101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (Thai  Language for Communication)  3(3-0-6) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี 
ภาษากับการสื่อสาร ภาษากับความคิด ศิลปะการใช๎ภาษาไทย การอํานเชิงวิเคราะห์ และการเขียน

แสดงความคิดเห็น การเขียนรายงาน 
Language and communication and thoughts;  art of using Thai language; text 

analysis;  writing to express ideas; report writing 
 

1.1.2 กลุ่มภาษาอังกฤษ 
1.1.2.1 ภาษาอังกฤษบังคับ 

1421 102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1 (Foundation English I)    3(3-0-6) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี 
การเข๎าใจบทพูดและข๎อเขียนภาษาอังกฤษที่สั้นๆ และชัดเจน สื่อสารด๎วยภาษาท่ีมีโครงสร๎างไมํ

ซับซ๎อนเกี่ยวกับตนเอง บุคคล สถานที ่และสิ่งของ 
Comprehending short and clear spoken and written English;  using simple English 

to communicate about oneself, people, places and things 
 
1421 103 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2 (Foundation English II)    3(3-0-6) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 1421 102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี 
การเข๎าใจบทพูดและข๎อเขียนภาษาอังกฤษ สื่อสารด๎วยภาษาที่มีโครงสร๎างซับซ๎อนขึ้นในหัวข๎อที่

เกี่ยวข๎องกับชีวิตประจ าวัน และอาชีพตําง ๆ 
Comprehending spoken and written English;  using more complex English to 

communicate about daily life and career-related topics 
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1.1.2.2 ภาษาอังกฤษเลือก 
กลุ่มภาษาอังกฤษวิชาการ 

1421 222 ภาษาอังกฤษส าหรับสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    3(3-0-6) 
(English for Science and Technology) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 1421 103 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี 
การจับใจความส าคัญของบทพูด อํานเข๎าใจข๎อมูล สื่อสารและแลกเปลี่ยนความเห็น เขียนระดับยํอ

หน๎าในบริบทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
Identifying the main points of spoken English;  reading for information;  

communicating and exchanging opinions;  paragraph writing in science and technology 
contexts 

 
กลุ่มภาษาอังกฤษเลือก 

1421 216 ภาษาอังกฤษเพื่อการเดินทาง (English for Travel)    3(3-0-6) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 1421 103 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี 
การจับใจความส าคัญของบทพูด อํานเข๎าใจข๎อมูล สื่อสารและแลกเปลี่ยนความเห็น เขียนระดับยํอ

หน๎าในบริบทการเดินทาง 
Identifying the main points of spoken English;  reading for information;  

communicating and exchanging opinions;  paragraph writing based on traveling contexts 
 
1421 217 ภาษาอังกฤษจากสื่อ (English through Media)    3(3-0-6) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 1421 103 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี 
การจับใจความส าคัญของบทพูด อํานเข๎าใจข๎อมูล สื่อสารและแลกเปลี่ยนความเห็น เขียนระดับยํอ

หน๎าจากสื่อที่เลือกสรร 
Identifying the main points of spoken English;  reading for information;  

communicating and exchanging opinions;  paragraph writing based on selected media 
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1421 218 ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพ (English for Career Preparation) 3(3-0-6) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 1421 103 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี 
การจับใจความส าคัญของบทพูด อํานเข๎าใจข๎อมูล สื่อสารและแลกเปลี่ยนความเห็น  

เขียนระดับยํอหน๎าเพ่ือเตรียมตัวเข๎าสูํอาชีพ 
Identifying the main points of spoken English;  reading for information;  

communicating and exchanging opinions;  paragraph writing for career preparation 
 

1.2 กลุ่มมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ 
1.2.1 กลุ่มทักษะชีวิต ความคิด และสุนทรียภาพ 

1406 111 ความสุขในชีวิต (Happiness in Life)     3(3-0-6) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี 
มโนทัศน์และขอบเขตของความสุข มิติของความสุข ชีวิตกับความหมาย ชีวิตที่มีความสุขในอดีต

และปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงของโลกทัศน์ความสุขในสังคมตะวันตก การเปลี่ยนแปลงของโลกทัศน์ความสุขใน
สังคมตะวันออก ความสุขในบริบทของความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม การสร๎างความสุขในชีวิต 
การดูแลสุขภาพ การจัดสิ่งแวดล๎อมของความสุข กิจกรรมยามวํางและงานอดิเรก การเสริมสร๎างความเข๎มแข็ง
ทางจิตใจ การแก๎ปัญหาสํวนบุคคล การจัดการชีวิตให๎มีความสุข การวางแผนชีวิต ความสมดุลระหวํางกิจ
สํวนตัวกับกิจของสังคม 

Concepts and scope of happiness;  dimensions of happiness;  life and meanings;  
happy life in the past and the present, change of happiness worldviews in the Western 
society, change of happiness worldviews in Eastern society;  happiness in the context of 
socio-cultural diversity;  how to be happy;  health care; arrangement of happy environments, 
leisure and hobbies;  mental health reinforcement;  resolutions for individual problems;  life 
management for happiness, planning life;  balance between individual and social affairs 
 
1431 110 มนุษย์กับการใช้เหตุผล (Man and Reasoning)    3(3-0-6) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี 
ความสัมพันธ์ระหวํางมนุษย์กับเหตุผล ลักษณะและรูปแบบการใช๎เหตุผล การประเมินการอ๎าง

เหตุผล ข๎อบกพรํองของการใช๎เหตุผล การอํานวิเคราะห์บทความ 
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Relationship between man and reason;  characteristics and patterns of reasoning;  
assessment of reasoning;  logical fallacies;  analytical reading of articles 
 
1435 100 ดนตรีกับชีวิต (Music and Life)      3(3-0-6) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี 
องค์ประกอบของดนตรี  ความสัมพันธ์ของดนตรีที่มีตํอมนุษย์ ดนตรีกับสุขภาพในมิติองค์รวม 

ดนตรีกับชีวิตประจ าวัน ดนตรีกับศาสนาและพิธีกรรม  จุดมุํงหมายและหน๎าที่ของดนตรีที่มีตํอวิถีชีวิตและ
สังคม 

Elements of music;  relationship between music and humans;  music and health;  
music in daily life;  music in religions and ceremonies;  purposes and functions of music in 
livelihood and society 

 
1447 200 มนุษย์กับการสื่อสาร (Man and Communication)    3(3-0-6) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี 
ความส าคัญและความจ าเป็นของการสื่อสาร กระบวนการ องค์ประกอบ รูปแบบ และเครื่องมือ  

ในการสื่อสารของมนุษย์ จิตวิทยาและบริบททางสังคมของการสื่อสาร  หน๎าที่และบทบาทของการสื่อสารใน
สังคมสมัยใหมํ การสืบค๎นสารสนเทศ และการน าเสนอข๎อมูลเพื่อใช๎ในการสื่อสาร 

Importance and need for communication;  processes, elements, forms and tools of 
human communication;  psychology and contexts of communication; functions and roles of 
communication in modern society;  search of information; utilization of information for 
communicative purposes 

 
1.2.2 กลุ่มพลเมือง โลก และการอยู่ร่วมกัน 

1432 103 วัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Culture)     3(3-0-6) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี 
ลักษณะทางภูมิศาสตร์ สภาพภูมิประเทศ ทรัพยากรทางธรรมชาติ สังคมและวัฒนธรรมของ

ภูมิภาคอาเซียนสมัยแรกเริ่มถึงปัจจุบัน การรับอารยธรรมอินเดียและจีน อิทธิพลของอารยธรรมอินเดียและจีน
ตํอกลุํมคนในอาเซียน การเข๎ามาของชาวตะวันตกและอิทธิพลของวัฒนธรรมตะวันตกตํอชุมชนอาเซียน 
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อาเซียนและความเปลี่ยนแปลงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 จุดก าเนิดของอาเซียน ความหลากหลายทางสังคมและ
วัฒนธรรม วัฒนธรรมการกินอยูํและภูมิปัญญา อาเซียนหลังสงครามเย็น 

ASEAN geography, natural resources, societies and cultures from past to present;  
adoption of Indian and Chinese cultures;  influences of Chinese and Indian cultures on 
ASEAN peoples;  Western powers in ASEAN countries and their cultural influences on ASEAN 
societies;  Post World War II changes;  establishment of ASEAN; social and cultural diversities;  
traditional livelihood and wisdom;  ASEAN after Cold War 
 
1441 100 มนุษย์กับสังคม (Man and Society)      3(3-0-6) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี 
ความรู๎เบื้องต๎นเกี่ยวกับสังคมวิทยา บริโภคนิยมกับโลกาภิวัตน์ เพศสถานะ กฎหมาย สิทธิและ

หน๎าที่พลเมือง ชาตินิยม การเมืองการปกครอง สังคมไทยและสังคมโลก 
Introduction to Sociology;  consumerism and globalization;  gender; law;  civil 

rights;  nationalism;  governance;  Thai society and the world 
 
2100 101 กฎหมายที่จ าเป็นในชีวิตประจ าวันส าหรับพลเมือง    3(3-0-6) 

(Important Laws in Daily Life for a Civilian) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี 
ความรู๎เบื้องต๎นเกี่ยวกับกฎหมาย ระบบกฎหมาย กฎหมายลักษณะบุคคล สิทธิ กฎหมายวําด๎วยนิติ

กรรม กฎหมายทรัพย์และทรัพย์สิน กฎหมายลักษณะหนี้ กฎหมายลักษณะละเมิด กฎหมายลักษณะครอบครัว 
เอกเทศสัญญาในชีวิตประจ าวัน กฎหมายอาญา กฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายปกครอง การระงับข๎อ
พิพาทและกระบวนการยุติธรรมของไทย   

Introduction to law;  legal systems;  law on person, rights;  law on juristic acts, law 
on things and property;  law on obligations;  law on wrongful acts;  law on family;  specific 
contracts in daily life;  criminal law;  constitutional law and administrative law;  dispute 
resolution and Thai justice system 
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2300 113 ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับอาเซียน (Thai-ASEAN Relation)   3(3-0-6) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี 
การกํอตั้งอาเซียน โครงสร๎างของอาเซียน วิถีอาเซียน การพัฒนากลไกความรํวมมือในด๎านการเมือง 

เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ข๎อริเริ่มประชาคมอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประชาคมการเมือง
และความมั่นคงอาเซียน ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม การบูรณาการสูํประชาคมอาเซียน ผลของประชาคม
อาเซียนตํอประเทศไทย 

Formation of Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) structure of the 

Association;  ASEAN way; development of political, economic, social and cultural 
cooperative mechanisms;  initiatives on ASEAN community;  ASEAN Economic Community-
AEC, ASEAN Political-Security Community-APSC, ASEAN Socio-Cultural Community- ASCC 
Integration to ASEAN Community;  effecting of ASEAN Community on Thailand 
 

1.3 กลุ่มวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และการจดัการ 
1.3.1 กลุ่มสุขภาพ ชีวิต สิ่งแวดล้อม 

1439 100 การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ (Exercise for Health)    1(0-2-1) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี 
ประวัติความเป็นมา ความส าคัญของการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ ทักษะทางการกีฬา  ขั้นตอน 

เทคนิคและทักษะพ้ืนฐาน ในการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ ตามรูปแบบชนิดตํางๆ การวัดและประเมินผล  
การทดสอบสมรรถภาพทางกาย ความรู๎เบื้องต๎น กฎกติกา และมารยาทในการออกก าลังกาย 

Background and importance of exercise for health;  athletic skills, procedure, 
techniques and fundamental skills for various forms of exercise for health;  assessments and 
evaluations;  physical fitness evaluation;  fundamental knowledge, rules, regulations, and 
exercise etiquette 
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1013 001 การดูแลสุขภาพและทักษะชีวิต (Health Care and Life Skills)  3(3-0-6) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี 
สุขภาพและปัญหาสุขภาพในสังคมไทย การดูแลและการสํงเสริมสุขภาพบุคคล การออกก าลังกาย 

อารมณ์และการจัดการอารมณ์ พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศและโรคติดตํอทางเพศสัมพันธ์ ภัยทางเพศและการ
ปูองกันภัยทางเพศ ทักษะชีวิตที่จ าเป็นเพื่อด ารงชีวิต พฤติกรรมการใช๎ยาในสังคมไทย การใช๎ยาใน
ชีวิตประจ าวัน การบริโภคอาหาร ความปลอดภัยของอาหาร ความร๎อนและพลังงานของรํางกาย วิทยาศาสตร์
การมีความสุขในชีวิต  

Health and health problems in Thai society;  health care and health promotion;  
exercise;  emotion and emotional management;  sexual risk behavior and sexual transmitted 
disease, sexual danger and prevention;  important life skill for living;  behavior of drug 
consumption in Thai society;  drug consumption;  food consumption for health;  food safety;  
heat and body energy, sciences of happiness in life 
 
1100 147 สิ่งแวดล้อมกับชีวิต (Environment and Life)    3(3-0-6) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี 
แนวคิดด๎านสิ่งแวดล๎อม   การสืบค๎นหาข๎อมูลสิ่งแวดล๎อม  ระบบนิเวศและความหลากหลายทาง

ชีวภาพ พลังงาน และพลังงานทดแทน มลพิษและสารพิษอันตรายในชีวิตประจ าวัน สภาวะโลก-ร๎อน   
การจัดการปัญหาสิ่งแวดล๎อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน  บทบาทเยาวชนในการจัดการสิ่งแวดล๎อม  โครงงานจิต
อาสาสร๎างส านึกสิ่งแวดล๎อม และกิจกรรม 

Concepts of environment;  search for environment information;  ecosystems and 
biodiversity;  energy and sustainable energy;  pollutants and hazardous waste in life;  climate 
change;  environmental management and sustainable development; roles of youth in 
environmental management, environmental volunteer project and activities 
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1.3.2 กลุ่มเทคโนโลยีและการจัดการ  
1700 104 การเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship)     3(3-0-6) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี 
ความรู๎เบื้องต๎นในการท าธุรกิจ คุณลักษณะของผู๎ประกอบการ การท าแผนธุรกิจ การพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์ การตลาดออนไลน์ การสร๎างธุรกิจ การวิเคราะห์ธุรกิจ การจัดการธุรกิจ การวางแผนด๎าน
การเงิน การจัดท าบัญชีเบื้องต๎น การรู๎จักวิเคราะห์ตนเอง และท าธุรกิจอยํางพอเพียง  

Basic knowledge of business;  characteristics of entrepreneurs;  business plan;   
e-commerce;  on-line marketing;  business establishment;  business analysis;  business 
management;  financial planning;  fundamental accounting;  self-analysis; sufficiency base 
business operation 
 
1703 110 ทักษะชีวิตทางการเงิน (Financial Life Skills)    3(3-0-6) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี 
ความหมายและความส าคัญของการบริหารการเงินสํวนบุคคล กระบวนการวางแผนการเงินสํวน

บุคคล ระบบเศรษฐกิจ เศรษฐกิจพอเพียง การประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวันและการพัฒนาอาชีพ การจัดการ
หนี้สิน การวางแผนการลงทุน การวางแผนการประกันภัย การจัดการความเสี่ยง  การวางแผนภาษี  
การวางแผนเพ่ือการเกษียณ การพัฒนาคุณภาพชีวิตสํวนบุคคล 

Meaning and importance of personal financial management, personal financial 
planning process, economic system, sufficiency economy, application in daily life and career 
development;  debt management, investment planning, insurance planning, risk 
management, tax planning, planning for retirement, developing the quality of personal life 
 
1708 200 เศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy)     3(3-0-6) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี 
หลักการและแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง โลกาภิวัตน์กับเศรษฐกิจพอเพียง บทบาทภาครัฐ          

กับการพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง วิถีชีวิต การประยุกต์ใช๎เศรษฐกิจพอเพียง การจัดการความรู๎      
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เศรษฐกิจพอเพียงกับพุทธเศรษฐศาสตร์ การผลิตและการกระจายผลผลิตภายใต๎
บริบทเศรษฐกิจพอเพียงและพุทธเศรษฐศาสตร์ การพัฒนาอยํางยั่งยืน  
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Principles and concept of sufficiency economy;  globalization and sufficiency 
economy;  roles of government in development according to sufficiency economy guideline;  
way of life;  application of sufficiency economy;  knowledge management;  human resource 
development;  sufficiency economy and  buddhist economics;  production and distribution 
of products under sufficiency economy and buddhist economics context;  sustainable 
development 
 

1.4 กลุ่มวิชาเลือก  
1432 101 วัฒนธรรมไทย (Social Culture)      3(3-0-6) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี 
พัฒนาการของวัฒนธรรมและสังคมไทย เครื่องมือการวิเคราะห์จากมรดกภูมิปัญญาของไทย หัวข๎อ

ที่อยูํในความสนใจเกี่ยวกับทางเลือกของความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
Development of Thai society and culture;  analytical tools from Thai intellectual 

heritage;  selected topics of interest related to alternative solutions amidst social, economic, 
and cultural changes 
 
1441 103 นวัตกรรมทางสังคม (Social Innovation)     3(3-0-6) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี 
ความเข๎าใจปัญหาสังคม  การเป็นผู๎เปลี่ยนแปลงสังคม การสร๎างมูลคําให๎แกํสินค๎า การสร๎าง

นวัตกรรมโดยชุมชน เครือขํายความรํวมมือ การสร๎างนวัตกรรมจากงานวิจัย การสร๎างนวัตกรรมทางสังคม  
การพัฒนาสังคม กิจการเพ่ือสังคม หรือธุรกิจเพ่ือสังคม การสร๎างความเข๎มแข็งให๎แกํวิสาหกิจชุมชน  

Understanding of social problems;  being an agent for social change;  creating 
added value to products;  innovation from community;  networking;  innovation from 
research;  social innovation;  social development;  social enterprise;  strengthening small and 
micro community enterprise 
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1445 100 พลวัตสังคมไทย (Dynamics of Thai Society)    3(3-0-6) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี 
แนวคิด พัฒนาการ และความสัมพันธ์ระหวําง การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมไทย 

พลวัตทางเศรษฐกิจไทย วิกฤตทางเศรษฐกิจไทย วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจแฮมเบอร์เกอร์ และยูโรโซน 
นโยบายประชานิยม พลวัตการเมืองไทย ชาตินิยม รัฐประหาร การเมืองประชานิยม พลวัตสังคมไทย การท๎อง
ในวัยเรียน และการอยูํกํอนแตํงของนักศึกษา เพศวิถี ศัลยกรรม พลวัตทางวัฒนธรรมของไทย การแตํงกาย 
การคลั่งดารา นักร๎องเกาหลี โทรศัพท์มือถือ และเทคโนโลยีตํางๆ  

Concepts, development and relationship between Thai politics, economics, society 
and culture;  dynamics of Thai economics;  Thai economic crisis, hamburger and Eurozone 
crisis, populism economy;  dynamics of Thai politics; nationalism;  coup d'état;  populism 
politics;  dynamics of Thai society;  teen mom and cohabitation;  gender plastic surgery;  
dynamics of Thai culture;  clothing;  Korean idol mania;  mobile phone and technology 
 
1446 101 ศิลปะการด าเนินชีวิต (Arts of Living)     3(3-0-6) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี 
การส ารวจตัวเอง รู๎จักตัวเองจากมุมมองของบุคคลอ่ืน การคิดวิเคราะห์ด๎วยเหตุผล ความเข๎าใจใน

ชีวิต   ศิลปะการสื่อสาร  บทบาทหน๎าที่และความรับผิดชอบตํอครอบครัวและสังคม การพัฒนาบุคลิกภาพและ
มารยาทสังคม กระบวนการท างานอยํางมีประสิทธิภาพและมีความสุข 

Self exploration;  knowing yourself through others’ perspectives; logical analysis;  
understanding of life;  communication;  roles and responsibilities to the family and society;  
personality;  development and social etiquette;  efficient and happy work process 
 
1447 103 การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ (Media and Information Literacy)  3(3-0-6) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี 
ความส าคัญของการรู๎เทําทันสื่อในบริบทสังคมข๎อมูลขําวสาร ผลกระทบจากสื่อ ทักษะและ

องค์ประกอบการวิเคราะห์สื่อ หลักการรับและเข๎าถึงข๎อมูลขําวสารจากสื่อ หลักการหลีกเลี่ยงสื่อท่ีกํอโทษตํอ
ตนเองและสังคม ในรูปแบบตํางๆ 
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Importance of media literacy in the context of information-driven society; impacts 
of media;  skills and components of media analysis;  principles and access of information;  
avoidance of media with negative impacts on self and society 
 
1449 100 มนุษย์กับการท่องเที่ยว (Man and Tourism)     3(3-0-6) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี 
เหตุผลที่มนุษย์ต๎องเดินทางทํองเที่ยว ประโยชน์ที่ได๎รับจากการทํองเที่ยว สถานที่และการจัดการ

การทํองเที่ยว ลักษณะที่ดีของนักทํองเที่ยว การเป็นเจ๎าบ๎านที่ดีของมนุษย์ ผลกระทบและกรณีศึกษาการ
ทํองเที่ยว 

Reasons for man travelling;  benefits of tourism;  tourist destinations and tourism 
management;  characteristics of a good tourist;  being a good host;  impact and case studies 
of tourism 

 
2. หมวดวิชาเฉพาะ 

2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 
1101 105 ชีววิทยาทั่วไป (General Biology)      3(3-0-6) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี 
รากศัพท์ทางชีววิทยา  ธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตและการก าเนิด  เคมีในสิ่งมีชีวิต  โครงสร๎างและ

หน๎าที่ของเซลล์  การสืบพันธุ์ของเซลล์และการสืบเนื่องของสิ่งมีชีวิต  วิวัฒนาการและความหลากหลายของ
สิ่งมีชีวิต  โครงสร๎างและการท างานของพืช กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว์ปฏิสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับ
สิ่งแวดล๎อมในระบบนิเวศ  

Biological terms;  nature of life and the origin;  chemistry of life;  cell structure and 
function;  cell reproduction and perpetuation of life;  evolution and biological diversity;  
plant structures and function;  animal anatomy and physiology;  interaction between the 
organism and environment 
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1101 106 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป (General Biology Laboratory)   1(0-3-0) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : 1101 105 ชีววิทยาทั่วไป (ยกเว้นเคยเรียนวิชานี้มาก่อน) 
การใช๎กล๎องจุลทรรศน์  เทคนิคทางชีววิทยา  เซลล์พืช เซลล์สัตว์และเยื่อหุ๎มเซลล์  การสังเคราะห์

แสง  การหายใจระดับเซลล์  การแบํงเซลล์  สัณฐานวิทยาของพืชและกายวิภาคพืช  สรีรวิทยาของสัตว์  
โครงสร๎างภายนอกและภายในของกบ  และความหลากหลายทางชีวภาพ 

Microscopy;  biological techniques;  plant cells, animal cells, and plasma 
membrane;  photosynthesis;  cellular respiration;  cell division;  plant morphology and 
anatomy;  animal physiology;  external and internal structure of frog;  and biodiversity 
 
1101 200 ชีวเคมี (Biochemistry)       3(3-0-6) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 1102 110 เคมีอินทรีย์  
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี 
โครงสร๎าง คุณสมบัติทางกายภาพและชีวภาพ และหน๎าที่ของชีวโมเลกุล  คาร์โบไฮเดรต โปรตีน 

ไขมัน กรดนิวคลีอิค เอนไซม์และโคแฟคเตอร์  พลังงานของเซลล์  เมแทบอลิซึมเบื้องต๎นของคาร์โบไฮเดรต 
โปรตีน ไขมัน กรดนิวคลีอิค  การแสดงออกของยีนและการควบคุม 

Structures, physical and biological properties and functions of biomolecules, 
carbohydrates, proteins, lipids, nucleic acids, enzymes and cofactors;  cell bioenergetics;  
introduction to metabolism of carbohydrates,  proteins, lipids, nucleic acids;  gene expression 
and regulation 
 
1101 220 พันธุศาสตร์เบื้องต้น (Introduction to Genetics)    3(3-0-6) 

          รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 1101 105 ชีววิทยาทั่วไป หรือ  
              1101 103 ชีววิทยา 2 

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี 
ประวัติของพันธุศาสตร์  โครโมโซมและยีน  การแบํงเซลล์และการสืบพันธุ์ของเซลล์ การถํายทอด

ลักษณะทางพันธุกรรมตามกฎของเมนเดล  ปฏิสัมพันธ์ของยีนและความผันแปรของอัตราสํวนลูกรุํนที่ 2  
ความนําจะเป็นและการทดสอบไคสแควร์  มัลติเปิลแอลลีลและพันธุกรรมของหมูํเลือดมนุษย์  การกลายพันธุ์
ของยีนและความผิดปกติของโครโมโซม  ลิงเกจและรีคอมบิเนชัน  ผลกระทบจากแมํและการถํายทอดลักษณะ
พันธุกรรมที่ถูกควบคุมด๎วยยีนในไซโตพลาสซึม  การก าหนดเพศในสิ่งมีชีวิตและการถํายทอดลักษณะพันธุกรรม
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ที่ถูกควบคุมด๎วยยีนบนโครโมโซมเพศ  การถํายทอดลักษณะเชิงปริมาณ  พันธุศาสตร์ประชากร  สารพันธุกรรม  
การแสดงออกและการควบคุมการท างานของยีน  หัวข๎อความรู๎ที่ทันสมัยทางพันธุศาสตร์ 

History of genetics;  chromosome and gene;  cell division and cell reproduction;  
Mendelian genetics;  gene interaction and variation of F2 offspring;  probability and Chi-
square test;  multiple alleles and genetics of human blood group;  gene mutation and 
chromosome aberration;  linkage and recombination;  maternal effect and cytoplasmic 
inheritance;  sex determination and sex-linked gene inheritance;  quantitative inheritance;  
population genetics;   genetic materials;  gene expression and gene regulation;  current topics 
in genetics 
 
1101 221 ปฏิบัติการพันธุศาสตร์เบื้องต้น (Introduction to Genetics Laboratory) 1(0-3-0) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 1101 105 ชีววิทยาทั่วไป หรือ 1101 103 ชีววิทยา 2 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : 1101 220 พันธุศาสตร์เบื้องต้น (ยกเว้นเคยเรียนวิชานี้มาก่อน) 
การถํายทอดลักษณะทางพันธุกรรมในแมลงหวี่  การแบํงเซลล์แบบไมโตซีสและ  ไมโอซีส      

ความนําจะเป็นและการทดสอบไคสแควร์  ลักษณะพันธุกรรมเชิงปริมาณ  พันธุศาสตร์ประชากร พันธุศาสตร์
ของหมูํเลือดมนุษย์  การตรวจหาบาร์บอดี  การศึกษาโครโมโซมของมนุษย์  การจัดเรียงคาริโอไทป์และโรค
พันธุกรรม 

Transmission of heredity characteristic in fruit fly;  mitotic and meiotic cell 
divisions;  probability and Chi-square test;  quantitative inheritance;  population genetics;   
genetics of human blood group;  Barr body identification;  human chromosome study;  
karyotyping and genetic diseases 
  
1101 254 จุลชีววิทยาทั่วไป (General Microbiology)     3(3-0-6) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 1101 200 ชีวเคมี และ 1101 201 ปฏิบัติการชีวเคมี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี 
หลักการท างานของกล๎องจุลทรรศน์  สัณฐานวิทยา  สรีรวทิยา  เมแทบอลิซึม  การสืบพันธุ์  

พันธุกรรมและการเจริญของจุลินทรีย์  การจ าแนกและการจัดหมวดหมูํของจุลินทรีย์  การควบคุมการเจริญ
ของจุลินทรีย์  การติดเชื้อและภูมิค๎ุมกัน  จุลินทรีย์ที่เก่ียวข๎องกับการเกษตร อาหาร อุตสาหกรรมและ
สิ่งแวดล๎อม  

Principles of microscopy;  morphology;  physiology;  metabolism;  reproduction;  
genetics and growth of microorganism;  identification and classifications of microorganism;  
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microbial growth control;  infection and immunity;  microorganisms in agriculture, food, 
industry and environment 
 
1101 255 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาเบื้องต้น       1(0-3-0) 

(Introduction to Microbiology Laboratory) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : 1101 254 จุลชีววิทยาทั่วไป (ยกเว้นเคยเรียนวิชานี้มาก่อน) 
ข๎อปฏิบัติ และความปลอดภัยในห๎องปฏิบัติการจุลชีววิทยา  สํวนประกอบและการใช๎งานกล๎อง-

จุลทรรศน์  การย๎อมสีแบคทีเรีย  เทคนิคการเพาะเลี้ยงและแยกเชื้อจุลินทรีย์ให๎บริสุทธิ์ การเตรียมอาหารเลี้ยง
เชื้อ การท าให๎ปลอดเชื้อและการควบคุมเชื้อจุลินทรีย์ สัณฐานวิทยาของเชื้อรา การจัดจ าแนกชนิดแบคทีเรีย 
การวิเคราะห์คุณภาพน้ าด๎วยวิธีทางจุลชีววิทยา  

Practices and safety in microbiological laboratory;  parts and operation of 
microscope, bacterial staining;  microbial cultivation and purification techniques;  preparation 
of culture media;  sterilization and control of microorganism;  fungal morphology;  bacterial  
identification;  water quality analysis by microbiological method 
 
1102 104 เคมีทั่วไป (General Chemistry)      3(3-0-6) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี 
อะตอมและตารางธาตุ  พันธะเคมีและแรงระหวํางโมเลกุล  โมล ความเข๎มข๎นและปริมาณสัมพันธ์  

อุณหพลศาสตร์เคมี  จลนพลศาสตร์เคมี  ของแข็ง  ของเหลวและแก๏ส การเปลี่ยนวัฏภาค สารละลายและ
สมบัติของสารละลาย  สมดุลเคมีและสมดุลการละลาย  กรด-เบสและสมดุลกรด-เบส  เคมีไฟฟูา  เคมีอินทรีย์  
นิวเคลียร์เคมี 

Atoms and periodic table;  chemical bonds and intermolecular forces;  moles, 
concentration and stoichiometry;  thermochemistry;  chemical kinetics;  solid,  liquids and 
gases, phase changes, solutions and their properties;  chemical and solubility equilibrium;  
acid-base and equilibrium;  electrochemistry;  organic chemistry;  nuclear chemistry 
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1102 105 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป (General Chemistry Laboratory)   1(0-3-0) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : 1102 104 เคมีทั่วไป (ยกเว้นเคยเรียนวิชานี้มาก่อน) 
ปฏิกิริยาเคมีและปริมาณสัมพันธ์  เทอร์โมไดนามิกส์  สมบัติคอลลิเกทีฟ   สมดุลเคมี  การไทเทรต

กรด-เบส  ความวํองไวของโลหะ  เคมีไฟฟูา  การวิเคราะห์คุณภาพน้ า สารประกอบไฮโดรคาร์บอน 
Chemical reactions and stoichiometry;  thermodynamics;  colligative properties;  

chemical equilibrium;  acid-base titration;  reactivity of metals;  electrochemistry;  water 
quality analysis;  hydrocarbon compounds 

 
1102 110 เคมีอินทรีย์ (Organic Chemistry)      3(3-0-6) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 1102 104  เคมีทั่วไป  หรือ  
              1102 107 เคมีส าหรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์ 2 

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี 
พันธะเคมี  ความเป็นกรดของสารอินทรีย์ ปฏิกิริยาเคมีของสารอินทรีย์ สารประกอบ

ไฮโดรคาร์บอน  สเตอริโอเคมี  อัลคิลเฮไลด์  แอลกอฮอล์  ฟีนอล  อีเทอร์  อัลดีไฮด์  คีโตน  กรดคาร์บอกซิลิก 
และอนุพันธ์  เอมีน  สารชีวโมเลกุล    

Chemical bonding;  acidity of organic compounds;  chemical reactions of organic 
compounds;  hydrocarbons compounds;  stereochemistry;  alkyl halides;  alcohols,  phenol;  
ethers;  aldehydes;  ketones;  carboxylic acids and derivatives;  amines;  biomolecules 
 
1102 111 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ (Organic Chemistry Laboratory)   1(0-3-0) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : 1102 110 เคมีอินทรีย์ หรือ  

              1102 112 เคมีอินทรีย์ส าหรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์  
              (ยกเว้นเคยเรียนวิชา 1102 110 หรือ 1102 112 มาก่อน) 

เทคนิคพ้ืนฐานในการแยกสารอินทรีย์  การท าสารอินทรีย์ให๎บริสุทธิ์  สมบัติทางกายภาพและเคมี
ของสารอินทรีย์ 

Basic techniques in organic compound separation;  purification of organic 
compounds;  physical and chemical properties of organic compounds 
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1103 132 ฟิสิกส์เบื้องต้น (Fundamental Physics)     3(3-0-6) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี 
กลศาสตร์  พลังงาน  ไฟฟูา  แมํเหล็ก  ฟิสิกส์นิวเคลียร์  ฟิสิกส์ภูมิศาสตร์  สิ่งแวดล๎อม  
Mechanics;  energy;  electricity;  magnetism;  nuclear physics;  geophysics;  

environment 
 

1104 101 คณิตศาสตร์ทั่วไป (General Mathematics)     3(3-0-6) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี 
เซต  ตรรกศาสตร์และวิธีการพิสูจน์  เรขาคณิตวิเคราะห์ในระนาบ  เมทริกซ์และระบบสมการเชิง

เส๎น  ก าหนดการเชิงเส๎น  ความนําจะเป็นขั้นเบื้องต๎น  ฟังก์ชันและกราฟ  อนุพันธ์และอินทิกรัลของฟังก์ชัน
หนึ่งตัวแปรและการประยุกต์  ฟังก์ชันหลายตัวแปรและอนุพันธ์ยํอย 

Sets;  logic and methods of proof;  plane analytic geometry;  matrices and systems 
of linear equations;  linear programming;  introduction to probability;  functions and graphs; 
derivatives and integrals of functions of one variable and applications;  functions of several 
variables and partial derivatives 

 
2.2 กลุ่มวิชาแกน 

1200 200 เศรษฐศาสตร์เกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร     3(3-0-6) 
(Agricultural and Agro-Industry Economics) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี 
เศรษฐศาสตร์เกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ศึกษาหลักการทฤษฏีทางเศรษฐศาสตร์ เพ่ือใช๎ในการ

ประยุกต์ที่เหมาะสมกับเนื้อหาการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ในการจัดสรรทรัพยากรทางการเกษตร 
ปัจจัยด๎านปริมาณ ความต๎องการ และตลาดสินค๎า รวมถึงการศึกษาโครงสร๎างและบทบาทอุตสาหกรรมเกษตร
ตํอการพัฒนาเศรษฐกิจ  

Agriculture and Agro-Industrial Economics;  principle of economics theory for use in 
applications that suitable the content of agricultural and agro-industry in order to allocation 
of resources;  factors of demand and supply including market products; study via the 
structure;  role of industry agriculture which is resulted in order to economy development 
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1204 211 มีนวิทยา (Ichthyology)       3(2-3-4) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 1101 105 ชีววิทยาทั่วไป หรือ 1101 103 ชีววิทยา 2 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี 
ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของปลา กายวิภาคศาสตร์ของแตํละระบบอวัยวะส าคัญ สัณฐานวิทยา

ของปลา โครงสร๎างภายนอก กล๎ามเนื้อ กระดูก อวัยวะภายใน ระบบหายใจ ระบบหมุนเวียนโลหิต ระบบยํอย-
อาหาร ระบบขับถํายและสืบพันธุ์ ระบบประสาท 

Morphological and anatomical characteristics of each important organ system in 
fish; morphology, integument, musculature, skeleton, internal organs, respiration system, 
circulatory system, digestive system, excretion and reproductive systems, nervous system 
 
1204 313 สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังทางการประมง      3(2-3-4) 

(Invertebrate Zoology for Fisheries) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 1101 105 ชีววิทยาทั่วไป 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี 
การแบํงหมวดหมูํและบรรยายลักษณะเดํนของสัตว์ไมํมีกระดูกสันหลังในระบบนิเวศน้ าเค็มและน้ า

จืด ลักษณะภายนอกของสัตว์ไมํมีกระดูกสันหลัง ระบบอวัยวะ ระบบยํอยอาหาร ระบบสืบพันธุ์และวงจรชีวิต 
ระบบขับถําย ระบบประสาท ที่อยูํอาศัยในระบบนิเวศทางน้ า คุณคําทางเศรษฐกิจตํอการประมงและการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

Classification and description on diagnostic characters of invertebrate in marine 
and freshwater ecosystems;  morphology and organ system of invertebrates;  digestive 
system, reproductive system and life cycle, excretion system, nervous system;  habitat type 
in aquatic environments;  commercially value in fisheries and aquacultures 
 
1104 141 สถิติเบื้องต้น         3(3-0-6) 

(Elementary Statistics) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี 
วิธีเชิงสถิติและการวิเคราะห์ข๎อมูล  การวัดแนวโน๎มเข๎าสูํสํวนกลาง  การวัดการกระจาย   

ความนําจะเป็น  ตัวแปรสุํม  การแจกแจงความนําจะเป็นของตัวแปรสุํมไมํตํอเนื่อง  การแจกแจงทวินาม   
การแจกแจงปัวส์ซอง  การแจกแจงความนําจะเป็นของตัวแปรสุํมตํอเนื่อง  การแจกแจงปกติ  การแจกแจง
แบบที  การแจกแจงไคก าลังสอง  การแจกแจงแบบเอฟ  การสุํมตัวอยําง  การประมาณคําพารามิเตอร์   
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การทดสอบสมมุติฐาน  การวิเคราะห์การถดถอยอยํางงําย 
Statistical method and data analysis;  measures of central tendency;  measures of 

dispersion;  probability;  random variables;  probability distribution of discrete random 
variables;  binomial distribution;  Poisson distribution;  probability distribution of continuous 
random variables;  normal distribution;  t-distribution;  chi-square distribution;  F-distribution; 
sampling;  estimation of parameters;  testing of hypothesis;  simple regression analysis 

 
1204 323 ข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยประมง     3(3-2-4) 

(Data and Data Analysis in Fishery Research) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 1104 104 สถิติเบื้องต้น 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี 

การสุํมตัวอยํางทางการประมง  การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหวํางตัวแปร  สมการท านาย   
การวางแผนการทดลองเพ่ือการวิจัยทางการประมง  การเปรียบเทียบพหุคูณ  การวิเคราะห์ความแปรปรวน
รํวม  ระบบนิเวศยํอยเพื่อการทดลอง  การใช๎โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติเพ่ือการวิเคราะห์ข๎อมูล 

Sampling techniques in fisheries science; correlation analysis between variables; 
prediction models; experimental designs for fisheries research; analysis of co-variance; 
microcosm for experiment; application of computer software for data analysis  
 
1204 423 หลักการจัดการฟาร์มสัตว์น้ าและการส่งเสริมการประมง    3(3-0-6) 

(Principles of Aquatic Farm Management and Fisheries Extension) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 1200 200 เศรษฐศาสตร์เกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี 
ลักษณะทั่วไปของการท าฟาร์มสัตว์น้ า ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ที่ใช๎ในการจัดการวางแผนการ

บริหารและจัดการธุรกิจ สถิติและบัญชีฟาร์ม ต๎นทุนและก าไรของฟาร์มสัตว์น้ า การจัดการและบริหารงานใน
ฟาร์มสัตว์น้ า ความเข๎าใจกระบวนการสํงเสริมการประมง ปัจจัยก าหนดในการสํงเสริม ความรู๎ในการวาง
แผนการสํงเสริม การประเมินผลจากการสํงเสริม ทักษะในการเรียบเรียงเนื้อหา การน าเสนอในสื่อรูปแบบ
ตํางๆ  

General characteristics of aquatic farms;  economic theories for planning aquatic 
farm management and business management;  aquatic farm statistics and accounting; cost 
and return analysis of aquatic farming;  aquatic farm management; understanding of a 
fisheries extension process;  determinants of enhancing knowledge of fisheries extension 



53 
 

 

planning;  fisheries extension evaluation;  skills in content preparation;  presentation in 
different types of media 

 
2.3 กลุ่มวิชาชีพ 

2.3.1 กลุ่มวิชาชีพบังคับ  
1204 201 ฝึกงานภาคสนาม 1 (Practical Training I)     1(0-3-0) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี 
การฝึกทักษะพ้ืนฐานเกี่ยวกับงานด๎านเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในฟาร์มของสาขาวิชาประมงหรือหนํวยงาน

ภายนอกเกี่ยวกับการประมงเป็นเวลาไมํน๎อยกวํา 160 ชั่วโมงตํอเนื่อง 
Basic skill training in aquaculture in the fisheries Program’s farm or others 

aquaculture training unit outside for at least 160 hours continuously with approval of the 
Fisheries 
 
1204 302 ฝึกงานภาคสนาม 2 (Practical Training II)     1(0-3-0) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 1204 201  ฝึกงานภาคสนาม 1 
                                                1204 351 การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด 

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี 
การฝึกงานจากหนํวยงานของราชการหรือหนํวยงานเอกชนที่เก่ียวข๎องภายนอกมหาวิทยาลัย  

เป็นเวลาไมํน๎อยกวํา 320 ชั่วโมงตํอเนื่อง โดยได๎รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการฝึกงานของสาขาวิชา 
Training at an associated governmental or private organzations for at least 320 

hours continuously with approval of the Fisheries Program’s field work committee 
 
1204 312 อนุกรมวิธานของปลา (Fishes Taxonomy)     3(2-3-4) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 1204 211 มีนวิทยา 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี 
การจัดล าดับทางอนุกรมวิธานของปลา การวิเคราะห์ชนิด ลักษณะภายนอกและลักษณะภายใน

บางประการ การฝึกทักษะการเก็บข๎อมูลภาคสนาม การศึกษาและจัดการตัวอยํางในห๎องปฏิบัติการ การบันทึก
และวิเคราะห์ข๎อมูลจากตัวอยําง ทักษะการน าเสนอข๎อมูลการศึกษา การลงทะเบียนเก็บรักษาตัวอยํางในห๎อง
พิพิธภัณฑ์ 
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Taxonomic hierarchy of fishes;  identification practice;  descriptive diagnostic 
characters;  practical in observation field survey;  practical in laboratory works with fish 
specimens;  data analysis included presentation techniques for ichthyological reports; 
preservation management of specimens in museum collection 

 
1204 319 สรีรวิทยาสัตว์น้ า (Physiology of Aquatic Animals)    3(2-3-4) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 1204 211 มีนวิทยา 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี 
สรีรวิทยาและการปรับสมดุลภายในรํางกายสัตว์น้ า ความสัมพันธ์ของการท างานในระบบตํางๆ 

ของสัตว์น้ าทั้งที่มีกระดูกสันหลังและไมํมีกระดูกสันหลัง การท างานของระบบโครงรําง กล๎ามเนื้อ ประสาท 
ความรู๎สึก ระบบหายใจ ระบบยํอยอาหาร ระบบเลือดและการไหลเวียนเลือด ระบบขับถําย ระบบสืบพันธุ์ 

Physiology and osmotic balance of aquatic animals;  relationship of systems in 
aquatic vertebrates and invertebrates;  physiological system of skeleton system, muscle 
system, nervous system, respiratory system, digestive system, blood circulatory system, 
excretion system, reproductive system 
 
1204 341 วิทยาศาสตร์ทางทะเลเบื้องต้น (Introduction to Marine Science)  3(3-0-6) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี 
การก าเนิดของโลกและมหาสมุทร ลักษณะทางภูมิประเทศของแตํละมหาสมุทร การส ารวจทาง

ทะเล คลื่นและกระแสน้ า น้ าขึ้นน้ าลง คุณสมบัติทางเคมีและกายภาพของน้ าทะเล  สิ่งมีชีวิตและระบบนิเวศน์
ในทะเลและแหลํงน้ ากรํอย การใช๎ประโยชน์จากมหาสมุทรและทะเล  

Origin of the earth and ocean, geographical characteristics of each ocean, ocean 
expeditions and explorations, waves and currents, chemical and physical properties of sea 
water, marine livings, marine and estuarine ecosystems, exploitations  from ocean and sea 
 
1204 351 การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด (Freshwater Aquaculture)    3(2-3-4) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 1204 211 มีนวิทยา 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี 
หลักการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า รูปแบบการเพาะและเลี้ยงสัตว์น้ า การเลือกพ้ืนที่และสร๎างบํอสัตว์

น้ า การคัดเลือกพํอแมํพันธุ์ ชีววิทยาการสืบพันธุ์เบื้องต๎น การค านวณฮอร์โมนส าหรับการเพาะพันธุ์ปลา การ
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เพาะพันธุ์ การอนุบาล และการเลี้ยงปลาน้ าจืดเศรษฐกิจ ปลานิล ปลาดุกลูกผสม ปลาตะเพียน ปลาสวายและ
ปลาพ้ืนเมือง การเตรียมบํอปลา การจัดการโรงเรือน การดูแลคุณภาพน้ าและการให๎อาหารสัตว์น้ าเบื้องต๎น 
การบันทึกข๎อมูล การศึกษานอกสถานที่ 

Principles of aquaculture;  types of aquaculture; site selection and pond 
construction;  broodstock selection;  principles of reproductive system;  hormone calculation 
for artificial propagation;  breeding, nursing and culture of economic freshwater fish;  Nile 
tilapia, hybrid catfish, silver barb, striped catfish and native fish; pond preparation;  hatchery 
management;  principles of water quality maintenance and fish feeding;  data recording;  
field trip 

 
1204 355 การเพาะเลี้ยงสัตว์ทะเล (Mariculture)      3(2-3-4) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี 
หลักการเลือกสถานที่ในการสรา๎งฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์ทะเล การใช๎สารเคมีในการเพาะเลี้ยงสัตว์

ทะเล การเตรียมอาหารมีชีวิตส าหรับอนุบาลสัตว์ทะเล วิธีการเพาะและขยายพันธุ์สัตว์ทะเลที่สาคัญทาง
เศรษฐกิจ การคัดเลือกพํอแมํพันธุ์ การอนุบาลและเลี้ยงสัตว์ทะเล การน าเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช๎เพ่ือการ
เพาะเลี้ยงสัตว์ทะเล ปัญหาในการเพาะเลี้ยงสัตว์ทะเล การขนสํงสัตว์ทะเล การศึกษานอกสถานที่  

Principle of site selection for marine farming and hatcheries system;  using of 
chemical substance;  preparation of live feeds for nursing of marine animals;  breeding and 
propagation of economically-important marine species;  broodstock selection;  nursing and 
culture of marine animals;  use of appropriate technology in mariculture;  problems in 
mariculture; transportation of marine aquatic animals;  field studies 
 
1204 356 โภชนศาสตร์สัตวน์้ าเบื้องต้น        3(2-3-4) 

(Introduction to Aquatic Animal Nutrition) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี 
แนวคิดพ้ืนฐานด๎านโภชนศาสตร์สัตว์น้ า ความต๎องการสารอาหารและการน าสารอาหารไปใช๎

ประโยชน์ของสัตว์น้ า กายวิภาคและสรีรวิทยาเบื้องต๎นของระบบยํอยและดูดซึมอาหารของสัตว์น้ า การ
วิเคราะห์คุณคําทางโภชนะของวัตถุดิบ การผลิตอาหารสัตว์น้ า การจัดการอาหารสัตว์น้ า 
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Basic concept of aquatic animal nutrition;  nutritional requirement and utilization 
of aquatic animal;  anatomy and basic concept of  physiology of digestion and absorption 
system of aquatic animal;  proximate composition of feed ingredients;  feed production;  
feeding management 
 
1204 361 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมแหล่งน้ า     3(2-3-4) 

(Environmental Impact Assessment of Aquatic Ecosystems) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 1101 105 ชีววิทยาทั่วไป 

                                                    1102 104 เคมีทั่วไป 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี 
ความรู๎พื้นฐานทางชลธีวิทยา ปัจจัยที่มีอิทธิพลตํอการแพรํกระจายของสิ่งมีชีวิต คุณลักษณะทาง

นิเวศของแหลํงน้ า องค์ประกอบและโครงสร๎างของระบบนิเวศแหลํงน้ า การติดตามตรวจสอบคุณภาพของ
ระบบนิเวศแหลํงน้ าโดยตัวชี้วัดทางชีวภาพ การประเมินความเหมาะสมของแหลํงน้ า การวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล๎อม มาตรการปูองกันและแก๎ไขผลกระทบ กฎหมายทางด๎านสิ่งแวดล๎อม กรณีศึกษาด๎านการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล๎อม มีการศึกษานอกสถานที่ 

Basic knowledges of limnology;  factors influencing distribution of living 
populations;  structural components of aquatic ecosystems;  monitoring of ecosystem quality 
by using bio-indicators;  environmental impact assessment (EIA) in aquatic ecosystems; 
environmental impact analysis;  preventive and corrective measures;  environmental laws 
and regulations;  case studies on EIA;  field studies 
 
1204 362 การจัดการและวิเคราะห์คุณภาพน้ าส าหรับการประมง    3(2-3-4) 

(Water Quality Management and Analysis for Fisheries) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 1102 104  เคมีทั่วไป 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี 
คุณสมบัติคุณภาพน้ าทางกายภาพ เคมีและชีวภาพในบํอเลี้ยงสัตว์น้ าและบํอพักน้ า ระบบนิเวศใน

บํอเลี้ยงสัตว์น้ าในน้ าจืดและน้ าเค็ม  การใช๎ปูนและปุ๋ยในบํอเลี้ยงสัตว์น้ า การจัดการข๎อมูล การเปลี่ยนแปลง
ของคุณภาพน้ าในบํอเลี้ยงสัตว์น้ า การจัดการคุณภาพน้ าในบํอเลี้ยงสัตว์น้ าให๎เหมาะสมตํอการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

Characteristics of water, physical, chemical, and biological qualities in ponds and 
reservoirs;  ecological systems in freshwater and marine ponds;  liming and using of fertilizer 
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in pond;  data management;  changes of water quality in ponds;  water quality management 
for aquaculture 
 
1204 414 ชีววิทยาประมง (Fishery Biology)      3(2-3-4) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 1204 211 มีนวิทยา 
                                                    1104 101 คณิตศาสตร์ทั่วไป 

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี 
ชีวภาพของกลุํมประชากรสัตว์น้ า การเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรประมง ชีววิทยาการสืบพันธุ์และ

การกินอาหาร พลวัตประชากร อายุและการเติบโต การตาย การย๎ายถิ่น การทดแทน และการแพรํกระจาย 
ขนาดของกลุํมประชากรสัตว์น้ า ผลกระทบของการท าการประมงที่ท าให๎ประชากรปลามีการเปลี่ยนแปลง
ประชากรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว การประเมินปริมาณการลงแรงงานและผลจับที่เหมาะสม การประยุกต์
เพ่ือการจัดการทางด๎านทรัพยากรประมง 

Biological aspects of fish stock, changes in fishery resources; reproductive- and 
feeding- biology; fish population dynamics; age and growth; mortalities; migrations; 
recruitment; distribution, stock size, short- and long- terms impacts of fisheries to the fishery 
resources, assessment of optimum efforts and yields; applications to fishery management 
 
1204 415 โรคสัตว์น้ า (Aquatic Animal Diseases)     3(2-3-4) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 1101 105 ชีววิทยาทั่วไป 
                                                    1101 254 จุลชีววิทยาทั่วไป 

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี 
สุขศาสตร์สัตว์น้ า ความปลอดภัยของการใช๎สารเคมีตํอผู๎บริโภค การตอบสนองตํอการเกิดโรคใน

สัตว์น้ า โรคและปรสิตในสัตว์น้ า อาการของโรคสัตว์น้ า การจ าแนกชนิดสิ่งมีชีวิตที่ท าให๎เกิดโรคในสัตว์น้ า 
หลักการใช๎ยาและสารเคมีในการรักษาโรคสัตว์น้ า การปูองกันและการรักษาโรคสัตว์น้ า 

Aquatic animal health;  safety of consumers on chemical substances;  
immunological response of aquatic animals;  diseases in aquatic animals;  classification of 
aquatic animal pathogens;  prevention and therapy of aquatic animal diseases 
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1204 424 การจัดการประมง (Fishery Management)     3(2-3-4) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 1204 414 ชีววิทยาประมง 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี 

กระบวนทัศน์ในการจัดการประมง พระราชบัญญัติ (ก าหนด) การประมง อนุสัญญาระหวําง
ประเทศที่เก่ียวข๎องกับการประมงและอนุรักษ์ทรัพยากรประมง จรรยาบรรณการท าการประมงอยํางมีความ
รับผิดชอบ ข๎อมูลและการรวบรวมข๎อมูลเพ่ือการจัดการประมง มาตรการในการจัดการประมง การเลือกใช๎
เครื่องมือประมง จุดอ๎างอิงในการจัดการประมงและการประมาณคํา การจัดการประมงเชิงเศรษฐศาสตร์  
การจัดการประมงแบบมีสํวนรํวม 

Paradigms in fishery management;  Fisheries Act;  international conventions related 
to fisheries and fishery resource conservation;  code of conducts for responsible fisheries;  
data and data collection for fishery management;  fishery management regulation, fishing 
gear selection, reference points in fishery management and their estimations;  fishery 
management in economic aspects;  fishery co-management 
 
1204 457 พันธุศาสตร์สัตว์น้ า (Genetics of Aquatic Animals)    3(2-3-4) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 1101 220 พันธุศาสตร์เบื้องต้น 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี 
พันธุศาสตร์และการประมง โครโมโซมปลาและการจัดการชุดโครโมโซม ลักษณะคุณภาพและการ

ปรับปรุงพันธุ์ ลักษณะปริมาณและการปรับปรุงพันธุ์  ระบบผสมพันธุ์ พันธุศาสตร์ประชากรเบื้องต๎นและการ
ประยุกต์ใช๎ สารพันธุกรรมและการแสดงออกของยีน การปรับปรุงพันธุ์โดยวิธีทางพันธุวิศวกรรม 

Genetics and Fisheries;  fish chromosome;  chromosome manipulation; qualitative 
traits and genetic improvement;  quantitative traits and genetic improvement;  mating 
systems;  introduction to population genetics and its application;  genetic materials and gene 
expression;  genetic improvement by genetic engineering 
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2.3.2 กลุ่มวิชาชีพเลือก 
1204 316 แพลงก์ตอนวิทยา (Planktonology)      3(2-3-4) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 1101 105 ชีววิทยาทั่วไป 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี 
ประโยชน์ของแพลงก์ตอนพืชและสัตว์ในด๎านประมงและสิ่งแวดล๎อม ลักษณะของแพลงก์ตอนพืชและ

แพลงก์ตอนสัตว์ โดยเฉพาะแพลงก์ตอนในแหลํงน้ าจืด วิธีการเก็บตัวอยํางและการวิเคราะห์ชนิดในห๎องปฏิบัติการ 
การคัดแยก การท าให๎บริสุทธิ์ การผลิตแพลงก์ตอนเพ่ือเป็นอาหารสัตว์น้ าและคน  

Benefits of plankton to fisheries and environment;  characterization of phyto and 
zooplankton, especially freshwater plankton;  sample collection and species identification;  
isolation and purification;  plankton culturefor food source for aquatic animals and humans 
 
1204 353 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม       3(2-3-4) 

(Ornamental Fish Culture Technology) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 1204 211 มีนวิทยา 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี 
โครงสร๎างและตลาดปลาสวยงาม เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยง การเพาะและการเลี้ยงปลาสวยงาม 

การขยายพันธุ์อาหารมีชีวิต ตลอดจนการบรรจุขนย๎ายลูกพันธุ์ปลา การเพาะและขยายพันธุ์ปลาสวยงาม  
การคัดเลือกพํอแมํพันธุ์ การออกแบบและตกแตํงสถานที่ท่ีเลี้ยงปลาสวยงาม 

Structural and market chain of ornamental fish business;  breeding and culture of 
ornamental fish;  broodstock selection;  aquarium design and decoration 

 
1204 418 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงพันธุ์ไม้น้ า      3(2-3-4) 

(Technology for Aquatic Plant Culture) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 1101 105 ชีววิทยาทั่วไป 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี 

พันธุ์ไม๎น้ าที่มีการเพาะเลี้ยงเชิงเศรษฐกิจ ชีววิทยาทั่วไปของพันธุ์ไม๎น้ า เทคนิคการเพาะเลี้ยงพันธุ์
ไม๎น้ า การจัดตู๎พันธุ์ไม๎น้ า การศึกษานอกสถานที่ 

Aquatic plants cultured in commercial farm;  general biology of aquatic plants;   
techniques for culture of aquatic plants;  aquarium aquatic plants settlement;  field studies 
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1204 459 พันธุวิศวกรรมส าหรับสัตว์น้ าเบื้องต้น      3(2-3-4) 
               (Introduction to Genetic Engineering for Aquatic Animals) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 1101 220 พันธุศาสตร์เบื้องต้น 
                                  1204 457 พันธุศาสตร์สัตว์น้ า 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี 

ความหมายของพันธุวิศวกรรม โครงสร๎างและการท างานของยีน เทคนิคทางพันธุวิศวกรรม  
การเพ่ิมปริมาณยีนในหลอดทดลอง การสร๎างรีคอมบิแนนต์ดีเอ็นเอ การคัดเลือกยีนเปูาหมาย การถํายยีน  
การตรวจสอบการรวมกันของยีนและจีโนมของเจ๎าบ๎าน การตรวจสอบการแสดงออกของยีนเปูาหมาย  
การประยุกต์ใช๎เทคนิคทางพันธุวิศวกกรมส าหรับการประมง 

Meaning of genetic engineering;  gene structure and expression;  genetic 
engineering techniques;  in vitro DNA amplification;  construction of recombinant DNA;  
screening of target genes;  gene transfer;  determination of transfer gene and host genome 
fusion;  determination of transfer gene expression;  application of genetic engineering 
techniques for fisheries 
 
1204 463 ภาวะมลพิษและพิษวิทยาในแหล่งน้ า      3(2-3-4) 

(Pollution and Toxicology in Aquatic Environment) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 1204 361 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมแหล่งน้ า 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี 

ประเภทของสารพิษในแหลํงน้ า ผลกระทบของสารพิษตํางๆ ตํอสัตว์น้ า คําความเป็นพิษตํอสัตว์น้ า 
การประเมินคําความเป็นพิษของสารพิษ แนวทางปูองกันและแก๎ไขคุณสมบัติ สาเหตุและอันตรายอันอาจเกิด
จากน้ าเสีย และผลกระทบตํอสิ่งแวดล๎อม กรรมวิธีการบ าบัดน้ าเสียทางฟิสิกส์ เคมีและชีววิทยา ตลอดจน
แนวทางปูองกัน 

Types of toxic substances in aquatic environments;  effects of toxic substances on 
aquatic life;  toxicity to aquatic life;  toxic evaluation;  toxin prevention and toxic property 
treatment;  causes and danger of waste water;  effects of waste water on the environment;  
physical, chemical and biological treatments and prevention of waste water 
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2.3.3 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   
1200 485 เตรียมสหกิจศึกษา (Preparation of Cooperative Education)  1(1-0-2) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี 

การเตรียมตัวเพื่อการฝึกงานในสถานประกอบการ เริ่มตั้งแตํการเลือกสถานประกอบการที่
เหมาะสม การเขียนจดหมายสมัครงานและเทคนิคการสัมภาษณ์งาน การพัฒนาบุคลิกภาพ มารยาทสังคม 
จริยธรรมวิชาชีพ ทักษะพื้นฐานส าหรับผู๎ปฏิบัติงาน การเก็บรวบรวมข๎อมูล วิเคราะห์ข๎อมูล อธิบายและสรุปผล
การศึกษา โดยสามารถเขียนและน าเสนอผลงานได๎ ตลอดจนเรียนรู๎วัฒนธรรมองค์กร อาชีวอนามัย มาตรฐาน
และความปลอดภัยในสถานประกอบการ กฎหมายที่เก่ียวข๎องกับแรงงานและสถานประกอบการ 

Student preparation on both theoretical skill for working in the private sector; 
contact and selection of suitable workplace;  preparation for job recruitment;  resume writing 
and job interview techniques;  personality development and good social manner training;  
professional ethics; basic competency for organization;  data collection and analysis;  
interpretation;  discussion;  summary;  report writing and presentation;  marketing and agro-
business management skills;  psychology and organization culture;  quality control and 
standardization of production;  sanitary and standard for work safety in the workplace;  low 
involved in labor rights and workplace reguration 
 
1204 480 สัมมนา (Seminar)        1(1-0-2) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี 
วิธีการสืบค๎นข๎อมูล โดยเฉพาะฐานข๎อมูลออนไลน์ การวิเคราะห์ข๎อมูลและเรียบเรียง วิธีการเขียน

รายงานสัมมนาวิชาการ การน าเสนอผลงานวิชาการด๎านการประมงด๎วยวาจา  
Online database searching techniques;  data analysis and organization;  seminar 

report writing strategies;  oral presentation 
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1204 483 ปัญหาพิเศษทางการประมง        3(0-9-0) 
(Special Problem in Fisheries) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี 
การส ารวจค๎นคว๎าทางด๎านประมง การเสนอโครงการทดลองและหัวข๎อปัญหาพิเศษ การเก็บและ

บันทึกข๎อมูล การวิเคราะห์ข๎อมูลและสรุปผล การเขียนรายงานและน าเสนอผลการทดลองหรือส ารวจค๎นคว๎า
ตํอคณะกรรมการที่ปรึกษาปัญหาพิเศษ  

Survey on fisheries;  presenting project proposal;  data analysis;  report writing and 
presentation the result of experiment survey to the advisory committee 
 
1204 485 สหกิจศึกษา (Cooperative Education)     6 หน่วยกิต 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน :  1200 485 เตรียมสหกิจศึกษา 
                                   1204 201 ฝึกงานภาคสนาม 1 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี 
ความรู๎เกี่ยวกับองค์กรและโครงสร๎าง กฎระเบียบ วัฒนธรรมและภารกิจหลักขององค์กร  

การปฏิบัติงานตามที่ได๎รับมอบหมาย กรณีศึกษาที่นําสนใจและเป็นประโยชน์ตํอองค์กรและนักศึกษา
ผู๎ปฏิบัติงาน การจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงาน เอกสารเชิงวิชาการ การน าเสนอผลงาน 

Public/private sector collaboration, information about the organization including its 
structure;  rules;  culture and main activities, investigative assignment and case study of 
interest to both organization and student;  written summary;  academic report and 
presentation  
 
1213 462 เทคโนโลยีสารสนเทศทางการเกษตร      3(2-3-4) 

(Agricutural Information Technology) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี 
การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช๎ในงานเกษตร การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ   การจัดหา

ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีเว็บเพื่องานด๎านการเกษตร ระบบสารสนเทศในส านักงาน 
ความรู๎พื้นฐานการใช๎โปรแกรมส าเร็จเพ่ืองานด๎านการเกษตร กฎหมายที่เกี่ยวข๎องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ทิศทางของเทคโนโลยีสารสนเทศทางด๎านการเกษตร 
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Adoption of information technology in agriculture;  information technology 
management;  obtaining computer hardware and software;  web technologies for agricultural 
tasks;  information systems in the office;  basic knowledge of software packages for 
agricultural tasks;  laws relating to information technology;  trends in information technology 
in agriculture 
 
 
 
 
 
 
 


