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ขอแสดงความยินดีและต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคน ที่เข้ามาเป็นส่วนหน่ึงของคณะสัตวศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 
 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เป็นศูนย์กลางการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ วิจัยเพ่ือ
สร้างองค์ความรู้ทางด้านการเกษตร ถ่ายทอดองค์ความรู้จากงานวิจัยไปสู่ชุมชน เพ่ือการผลิตสัตว์ 
เทคโนโลยีการผลิตสัตว์นํ้าและวิทยาศาสตร์การประมง เทคโนโลยีการผลิตพืช ธุรกิจการเกษตร และภาวะ
ผู้นําและสื่อสารทางการเกษตร รวมทั้งการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับนักศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง                  
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ได้มีการดําเนินการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา                     
อย่างต่อเน่ือง และเป็นสถาบันการศึกษาที่บ่มเพาะนักศึกษาให้เป็นผู้มีความเพียบพร้อมด้วยสติปัญญา 
ความรอบรู้ ความเช่ียวชาญ รวมทั้งมีความรับผิดชอบ และมีคุณธรรม จริยธรรมอันดีงาม  มีจรรยาบรรณ
แห่งวิชาชีพ เพ่ือความก้าวหน้าอย่างมั่นคงและย่ังยืนของบุคคล สังคม และประเทศชาติ ตามปรัชญาของ
คณะ “รู้คิด รู้ค้นคว้า รู้วิชา รู้จักใช้ปัญญา ร่วมพัฒนาสังคม”  

ในนามของคณาจารย์และบุคลากร ขอให้นักศึกษาใหม่คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
ทุกคนหมั่นเรียนรู้ ค้นคว้า พัฒนาตนเอง มีสติ รู้จักการใช้ชีวิตในการเรียน การทํากิจกรรม และการปรับตัว
ให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน ในยุค New Normal เพ่ือพัฒนาประสบการณ์จากการเรียน ให้สามารถ
ประกอบอาชีพได้ ทํางานเพ่ือส่วนรวม มีความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนความรู้ที่จะได้รับจากกิจกรรม
เสริมทักษะประสบการณ์ต่างๆ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการทํางานในอนาคต และขออาราธนาสิ่งศักด์ิสิทธ์ิ             
ที่ทุกคนเคารพนับถือ ตลอดจนบุญบารมีแห่งองค์พระพิฆเนศ ได้โปรดอํานวยพรให้นักศึกษใหม่ทุกคน
ประสบความสําเร็จในการศึกษา เป็นบัณฑิตคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ผู้ถึงพร้อมด้วย
ความรู้ และคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือเป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาสังคม และประเทศชาติต่อไป 
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ประวตัิและพัฒนาการของคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
 

1. ประวัติและพัฒนาการของคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 

 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เป็นหน่วยงานคณะวิชา ที่สังกัดในมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต
สารสนเทศเพชรบุรี ได้รับการอนุมัติจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2544 โดยจัดตั้งขึ้นเป็นคณะล าดับที่ 11 ของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร ตั้งอยู่เลขที่ 1 หมู่ที่ 3 ต าบลสามพระยา อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี โดยมีประวัติความเป็นมาดังนี้ 
 

ประวัติ 

พ.ศ. 2544 เปิดรับนักศึกษารุ่นแรกของคณะฯ สาขาวิชาสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ในปีการศึกษา 2544 
พ.ศ. 2549  หลักสูตรในระดับปริญญาบัณฑิต จ านวน 2 หลักสูตร ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยให้เริ่มเปิดสอน 
  - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ า 
  - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 
พ.ศ. 2553  หลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา 1 หลักสูตร ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยให้เริ่มเปิดสอน 
     - หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์  
พ.ศ. 2557  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยให้เริ่มเปิดสอน 
พ.ศ. 2558  หลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษามีทั้งโทและเอก 2 หลักสูตร ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยให้เริ่มเปิดสอน 
  - หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาศาสตร์เพื่อเกษตรกรรมที่ยั่งยืน 
  - หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาศาสตร์เพื่อเกษตรกรรมที่ยั่งยืน 
พ.ศ. 2563  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้น าและการสื่อสารทางการเกษตร ได้รับการอนุมัติจากสภา

มหาวิทยาลัยให้เริ่มเปิดสอน 
   
 ปัจจุบันคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ได้มีการ
เปิดหลักสูตรในหลายรูปแบบทั้งหลักสูตรปกติ และหลักสูตรนานาชาติ ซึ่งมีนักศึกษาจากทั่วประเทศที่มีความสนใจเข้ามาศึกษา
ในระดับปริญญาตรีและในระดับบัณฑิตศึกษา รวมถึงมีนักศึกษาชาวต่างชาติที่สนใจและสมัครเข้ามาศึกษาต่อในระดับปริญญา
มหาบัณฑิตในหลักสูตรนานาชาติที่ทางคณะวิชาเปิดสอนด้วย นอกจากภารกิจในด้านการจัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตทาง
การเกษตรและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องแล้ว คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรยังได้ตระหนักถึงภารกิจส าคัญที่สอดคล้อง
กับบทบาทและหน้าที่ของคณะวิชาในมหาวิทยาลัยศิลปากร ทั้งในด้านการวิจัย การบริการวิชาการแก่ชุมชน และการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม โดยได้ด าเนินงานตามพันธกิจหลักอย่างครบถ้วนและต่อเนื่องตลอดระยะเวลานับตั้งแต่ได้มีการก่อตั้งคณะฯ  มา
จนถึงปัจจุบันและจะยังคงพัฒนาความก้าวหน้าให้สืบเนื่องอย่างมั่นคงและยั่งยืนสู่อนาคตต่อไป 
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2. ปณิธานและสัญลักษณ์ของคณะ 

 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร จัดตั้งขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายหลัก คือ เป็นแหล่งค้นคว้า วิจัยและพัฒนา
ความรู้ในด้านการเกษตรและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับการน าเอาเทคโนโลยีแผนใหม่ที่เหมาะสม มาใช้และถ่ายทอด
ความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้เพียบพร้อมด้วยสติปัญญาความรอบรู้ ความเชี่ยวชาญ ความรับผิดชอบ 
และคุณธรรมจริยธรรมอันดีงาม เพื่อความก้าวหน้าของบุคคล สังคม และประเทศชาติ ดังที่มาของการจัดตั้งและด าเนินภารกิจ
ของคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรตามปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ดังนี้ 
 

ปรัชญาของคณะ (Philosophy) 

“รู้คิด รู้ค้นคว้า รู้วิชา รู้จักใช้ปญัญา ร่วมพัฒนาสังคม” 
ปณิธาน (Determination) 

“สร้างสรรค์ด้วยปัญญา พัฒนาด้วยความรู ้เชิดชูศิลปวัฒนธรรม ก้าวน าด้วยวิชาการ” 
วิสัยทัศน์ (Vision) 

“เป็นคณะวิชาชั้นน าด้านการเกษตรในระดับชาติ (5 อันดับแรกของคณะวิชาด้านการเกษตร) ” 
พันธกิจ (Mission) 

 1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ทางวิชาการและมีทักษะวิชาชีพด้านการเกษตร (การผลิตปศุสัตว์ สัตว์น้ า พืช และธุรกิจ
การเกษตร) มีคุณธรรม และเป็นที่ยอมรับ  
 2. วิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ทางด้านการเกษตร 
 3. ถ่ายทอดองค์ความรู้จากงานวิจัยไปสู่ชุมชน เพื่อพัฒนาการเกษตรของประเทศ 
 4. ท านุบ ารงุศิลปวัฒนธรรมของชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

สมรรถนะหลกั (Core competency) 

“การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร เพื่อการพัฒนาอาชีพและการเป็นที่พึง่ทางวิชาการแก่ชุมชนและสังคม” 

ค่านยิมองค์กร (Core Value) 
 ASAT  
 A: Accountability (รับผิดชอบต่อภาระหน้าที)่  
 S: Social responsibility (รับผิดชอบต่อสังคม) 
 A: Adaptability (ปรับตัวเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของอค์กร)  
 T: Think positively (คิดบวก) 

อัตลักษณ์  

 “บัณฑิตสร้างสรรค์  ซื่อสัตย์  ใฝ่รู้  สู้งาน” 
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สัญลักษณ์คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
 

 
 

วันสถาปนาจัดตั้งคณะ “10 มกราคม” 
 

สีประจ าคณะ “สีขาวงาช้าง” 
 

ต้นไม้ประจ าคณะ “ต้นกฤษณา” 
 

คุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงค์ 

 คณะสัตวศาสตร์ฯ มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะตามกรอบคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร โดยคาดหวังเพื่อสร้างบัณฑิตที่เป็น “ผู้น าแห่งการสร้างสรรค์ประโยชน์สู่สังคม” แทนด้วยค าว่า CREATIVE ได้แก่                  
1) ผู้น าแห่งการสร้างสรรค์ (Creative leader) 2) ความรับผิดชอบ (Responsibility) 3) ความรู้ความช านาญ (Expertise)              
4) ตระหนักซึ้งในคุณค่าแห่งศิลปะ (Art appreciation)  5) ความเป็นไทย (Thainess) 6) ความซื่อสัตย์และคุณธรรมจริยธรรม 
(Integrity and Ethics) 7) จิตอาสาและจิตสาธารณะ (Volunteer spirits and public consciousness) และ 8) ทักษะส าคัญ
ส าหรับพลเมืองอนาคต (Essential skills for future citizen) คุณสมบัติเสริมที่เป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่เป็นอัตลักษณ์
บัณฑิตคณะสัตวศาสตร์ฯ คือ “บัณฑิตสัตวศาสตร์ฯ ใฝ่รู้ สู้งาน” ซึ่งประกอบไปด้วย มีความรู้จักและเชื่อมั่นในตนเอง ตระหนัก
ใฝ่รู้เป็นนิจกาล คิดริเริ่มสร้างสรรค์ จรรโลงศิลปวัฒนธรรม ไตร่ตรองเหตุผลและเหตุการณ์อย่างถ้วนทั่ว อีกทั้งมีจรรยาบรรณ
แห่งวิชาชีพ 
 

จุดเด่นของคณะวิชา 

 คณะสัตวศาสตร์ฯ เป็นแหล่งค้นคว้า วิจัย และพัฒนาความรู้ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับสาขาเกษตร  โดยการน าเอา
เทคโนโลยีแผนใหม่ที่เหมาะสม มาใช้และถ่ายทอดความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อผลิตบัณฑิต ให้เป็นผู้เพียบพร้อมด้วย
สติปัญญา ความรอบรู้ ความเชี่ยวชาญ ความรับผิดชอบ และคุณธรรมจริยธรรมอันดีงามเพื่อความก้าวหน้าของบุคคล สังคม 
และประเทศชาติ 
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ตอนที่ 2 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 
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รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง  

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 
 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา      มหาวิทยาลัยศิลปากร 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา     วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร    

 
หมวดที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 

 

1. ชื่อหลักสูตร 
 ภาษาไทย  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง 
 ภาษาอังกฤษ   Bachelor of Science Program in Fisheries Science 

 

2. ชื่อปริญญา 
 ชื่อเต็มภาษาไทย       วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การประมง)  
 ชื่อเต็มภาษาองักฤษ  Bachelor of Science (Fisheries Science) 
 ชื่อย่อภาษาไทย  วท.บ. (วิทยาศาสตร์การประมง) 
 ชื่อย่อภาษาองักฤษ   B.Sc. (Fisheries Science) 
 

3. วิชาเอก (ถ้าม)ี  
 ไม่ม ี
 

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร       
 ไม่น้อยกว่า  131 หน่วยกิต 
 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1 รูปแบบ       หลักสูตรระดับปริญญาตรทีางวิชาการ  หลักสูตร 4 ปี   
 5.2 ภาษาที่ใช้     ภาษาไทย   
 5.3 การรับเข้าศึกษา    รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่ใชภ้าษาไทยได้ดี 
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 5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น   เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง 
 5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 (ปรับปรุงจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลติสัตว์น้ า 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)) เริ่มเปิดสอนภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565  
 สภาวิชาการให้ความเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 8/2564 วันที่ 24 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564  
 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 9/2564 วันที่ 22 เดือนกันยายน พ.ศ. 2564 
 
7. ความพร้อมในการเผยแพรห่ลักสูตรที่มีคณุภาพและมาตรฐาน 
 หลักสูตรจะไดร้ับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2567 
  
8. อาชีพที่สามารถประกอบไดห้ลังส าเร็จการศึกษา 

8.1  นักวิชาการประมงในธุรกิจด้านการประมงในหน่วยงานภาคเอกชน เช่น นักวิชาการฟาร์ม ผู้จัดการฟาร์ม
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า เจ้าหน้าที่วางแผนและควบคุมการผลิตสัตว์น้ า เจ้าหน้าที่ส่งเสริมธุรกิจการประมงและการเกษตร 
อาหารสัตว์น้ า เคมีภัณฑ์และอุปกรณ์ต่าง ๆ 
  8.2 พนักงานในส่วนราชการและภาครัฐอื่น ๆ เช่น นักวิชาการประมง นักวิจัย นักวิชากา รประจ า
ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร ์
   8.3  นักธุรกิจเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ปลาสวยงาม พรรณไม้น้ า 
   8.4  ผู้ประกอบอาชีพอิสระและธุรกิจส่วนตัวด้านการประมง 

 
9. ชื่อ นามสกลุ เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลกัสูตร 
  9.1 นางสาวแก้วตา ลิ้มเฮง 
   เลขประจ าตัวประชาชน 3-2401-00303-xx-x 
   ต าแหน่ง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
   คุณวุฒ ิ ปร.ด. (วิทยาศาสตร์การประมง) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2553) 
    วท.ม. (วิทยาศาสตร์การประมง) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2548) 
    วท.บ. (ประมง) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2546)  
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 9.2 นายคุณาดล ศิลาฤด ี
เลขประจ าตัวประชาชน 3-4001-00471-xx-x 

   ต าแหน่ง  อาจารย ์ 
   คุณวุฒ ิ วท.ม. (การประมง) มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2550) 
    วท.บ. (ประมง) มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2542) 
 

 9.3  นายอนวัช บุญญภักดี 
       เลขประจ าตัวประชาชน 3-9099-00630-xx-x   
   ต าแหน่ง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
   คุณวุฒ ิ วท.ม. (วาริชศาสตร์) มหาวิทยาลัยบูรพา (2542) 
    วท.บ. การประมง (การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (2539) 
 

 9.4  นางสาวสมฤดี ศิลาฤด ี
เลขหมายบัตรประจ าตัวประชาชน 3-4001-00471-xx-x 
ต าแหน่ง  อาจารย์ ดร. 
คุณวุฒ ิ   ปร.ด. (การประมง) มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2562) 

          วท.ม. (วิทยาศาสตร์การประมง) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2545) 
                             วท.บ. (ประมง) มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2540) 
    
 9.5   นางสาวสาวิกา กัลปพฤกษ ์

      เลขหมายบัตรประจ าตัวประชาชน 1-6206-00010-xx-x                              
   ต าแหน่ง  อาจารย์ ดร.  
   คุณวุฒ ิ ปร.ด. (เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2562) 
    วท.ม. (วิทยาศาสตร์การประมง) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2553) 
   วท.บ. (การประมง) เกียรตินิยม อันดับ 2 มหาวิทยาลัยนเรศวร (2550) 
  
9 สถานทีจ่ัดการเรียนการสอน 
  คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  
เลขที่ 1 หมู่ที่ 3 ต าบลสามพระยา อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี 76120    
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11.  สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
 11.1  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
  การผลิตในภาคการประมงโดยเฉพาะการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า มีบทบาทส าคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย โดย
เป็นแหล่งที่มาของรายได้และการสร้างอาชีพ รวมทั้งก่อให้เกิดอุตสาหกรรมต่อเนื่องอีกมากมาย ประกอบกับการเพิ่มขึ้น
ของประชากรโลกส่งผลให้ความต้องการบริโภคอาหารและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าเพิ่มสูงขึ้น ดังนั้นประเด็นความมั่นคงด้าน
อาหาร (Food security) จึงเป็นเรื่องเร่งด่วนที่แต่ละประเทศทั่วโลกให้ความส าคัญ รวมถึงประเทศไทยและกลุ่มสมาชิก
ประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ซึ่งมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารที่ส าคัญ
ของโลก ซึ่งการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าของไทยได้พัฒนาและมีการขยายตัวอย่างรวดเร็วในช่วงกว่าสองทศวรรษที่ผ่านมา ด้าน
หนึ่งเป็นผลมาจากการลดลงของผลผลิตสัตว์น้ าที่จับได้จากธรรมชาติ และอีกด้านหนึ่งเป็นผลจากการขยายตัวของความ
ต้องการซื้อสินค้าสัตว์น้ าทั้งในตลาดภายในประเทศและตลาดการค้าระหว่างประเทศ ประกอบกับประเทศไทยอยู่ในพื้น
ที่ตั้งที่มีการเชื่อมโยงทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน ท าให้มีบทบาทส าคัญในระดับภูมิภาคและระดับ
โลก  
  ดังนั้น เราจึงต้องมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน เพื่อเปลี่ยนรูปแบบสินค้าและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมทางการประมงในอนาคตให้เป็นกลไกที่ส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ เปลี่ยนจากการ
ประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าแบบดั้งเดิมไปสู่การประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าสมัยใหม่ ที่เน้นการบริหารจัดการ
ด้วยเทคโนโลยี (Smart Farming) เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้มากขึ้น และเป็นเกษตรกรแบบเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ 
(Entrepreneur) และขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Innovation Driven Enterprises : IDE) เพื่อเป็นการสร้างมูลค่าของ
สินค้าที่สูงขึ้น รวมทั้งตระหนักถึงการจัดการทรัพยากรให้ใช้ได้อย่างเหมาะสมและยั่งยืนสูงสุด  อีกทั้งสังคมปัจจุบันมี
ความเจริญทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งสถาบันการศึกษาเป็นที่
พึ่งพาของประเทศในการเป็นแหล่งความรู้ ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถทางวิชาการ มีทักษะด้านงานวิจัย มี
ทักษะวิชาชีพ และสามารถบูรณาการองค์ความรู้ทางวิชาการที่เหมาะสมในการน าไปประยุกต์ใช้ในการตอบสนองความ
ต้องการของประเทศตามทิศทางการพัฒนาของอุตสาหกรรมการประมงของไทย  
 11.2  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
 ประเทศไทยก าลังเข้าสู่สถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว คือการเปลี่ยนโครงสร้างประชากร โดย
ก าลังมีการเปลี่ยนผ่านจากสังคมสูงวัย (Aging Society) เป็นสังคมสูงวัยโดยสมบูรณ์ ท าให้มีสัดส่วนประชากรผู้สูงอายุ
เพิ่มขึ้น ขณะที่ประชากรในวัยแรงงานมีแนวโน้มลดลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ตลาดแรงงานมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ
ขนาดใหญ่ ทั้งตลาดแรงงานส าหรับคนรุ่นใหม่ไปจนถึงตลาดแรงงานส าหรับรองรับผู้สูงอายุ จึงได้มีการน านวัตกรรมหรือ
เทคโนโลยีเข้ามาใช้ในกระบวนการผลิตมากขึ้น เพื่อทดแทนแรงงานในภาวะที่ประเทศก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยและรักษา
ประสิทธิภาพการผลิตให้ได้ใกล้เคียงเดิม ท าให้การพัฒนาบุคลากรต้องมุ่งเน้นการสร้างองค์ความรู้ ทักษะ และความ
ช านาญ ควบคู่ไปกับการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อใช้ในแก้ไขปัญหาเรื่องจ านวนแรงงานที่มีแนวโน้มลดลงของ
สังคมไทยอย่างต่อเนื่อง    
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อีกประเด็นหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมที่ส าคัญ คือ การตระหนักในการอนุรักษ์
สิ่ งแวดล้อมของสังคมโลก เนื่องจากปัจจุบันทั่วโลกรวมทั้ งประเทศไทยก าลังประสบปัญหาการลดลงของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ปัญหามลพิษทางสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ ท าให้มีการส่งเสริมการบริโภคและการผลิตสีเขียว
อย่างยั่งยืนมากขึ้น ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคและการผลิตที่เน้นการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด
และคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพมากที่สุด ซึ่งการพัฒนาระบบ วิธีการ และกระบวนการในอุตสาหกรรมการประมงและการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าให้มีความทันสมัยและได้มาตรฐานนั้น เป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับการพัฒนาอย่างยั่งยืนของโลก โดยเน้น
ระบบการผลิตสัตว์น้ าที่ใช้ทรัพยากรน้อยแต่สามารถให้ผลผลิตต่อพื้นที่สูง มีระบบการจัดการของเสียที่เกิดขึ้นในการ
ผลิต เน้นกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ได้ผลผลิตและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าที่มีคุณภาพและปลอดภัยต่อ
ผู้บริโภค  
 
12.  ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
 12.1  การพัฒนาหลักสูตร 
 การจัดท าหลักสูตรเพื่อตอบสนองความต้องการของประเทศด้านการพัฒนาก าลังคน ในการเพิ่มความสามารถ
ในการแข่งขันและตอบสนองต่อภาคอุตสาหกรรมการประมง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า และการจัดการทรัพยากรทางน้ า  
โดยการใช้ระบบการผลิตสัตว์น้ าที่เน้นการบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยี ควบคุมมาตรฐานการผลิต ตั้งแต่ขั้นตอนการ
เลี้ยง การจับ การขนส่ง และการแปรรูป เพื่อให้ได้ผลผลิตสัตว์น้ าที่มีคุณภาพ ปลอดภัยต่อผู้บริโภค และเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม โดยมีการจัดสอนหลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์การประมงที่เน้นการบริหารจัดการด้วยองค์ความรู้ทางวิชาการ 
งานวิจัย และการใช้สถานการณ์จริงจากสถานประกอบการ (Experience Integrated Learning) มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้
ฝึกทักษะในสถานประกอบการที่เกี่ยวข้อง พร้อมกับการท างานร่วมกับผู้อื่น และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 

12.2  ความเก่ียวข้องกับพนัธกิจของสถาบัน   
ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีต่อพันธกิจของมหาวิทยาลัยที่

มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตให้มีอัตลักษณ์ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของประเทศและของโลก 
ตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยศิลปากร ศิลป์และศาสตร์ สร้างสรรค์ชาติยั่งยืน จึงท าให้หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต   
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ทางวิชาการด้านการประมง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
และการจัดการทรัพยากรทางน้ า  ตอบสนองความต้องการก าลังคนของภาคเอกชนและภาครัฐในอุตสาหกรรมการ
ประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ผลิตบัณฑิตด้านการประมงที่มีทักษะผู้ประกอบการยุคใหม่ ที่มีความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและสังคม สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของสังคมประเทศและของโลก สามารถน า
ความรู้และทักษะอาชีพไปพัฒนาสังคม ระดับท้องถิ่น และระดับชาติได้  
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13.  ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน  
 13.1  รายวิชาในหลักสูตรทีเ่ปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชาอื่น ดังนี ้
          หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป มหาวิทยาลัยศิลปากร  เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

13.2   รายวิชาในหลักสูตรทีเ่ปิดสอนให้คณะ/ภาควิชาอื่น  
  ไม่ม ี  
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หมวดที่ 2  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร  
 

1.  ปรัชญา  ความส าคญั  และวัตถุประสงค์ของหลักสตูร 
 1.1  ปรัชญา   

มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู ้ความเข้าใจ และทักษะทางด้านการประมง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า และการจัดการ
ทรัพยากรทางน้ า สามารถประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้อย่างสร้างสรรค์ 
  1.2  ความส าคัญ 
  นโยบายของรัฐที่ต้องการขับเคลื่อนเศรษฐกิจแบบเดิมไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม หรือ Thailand 
4.0 นั่นคือ มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน เพื่อเปลี่ยนรูปแบบสินค้าและ
เทคโนโลยีในอุตสาหกรรมในอนาคตให้เป็นกลไกที่ส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ (New Growth Engines) ของ
ประเทศ เปลี่ยนจากการเกษตรกรรมแบบดั้งเดิมไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ ที่เน้นการบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยี (Smart 
Farming) เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้มากขึ้น และเป็นเกษตรกรแบบเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneur) และขับเคลื่อน
ด้วยนวัตกรรม (Innovation-Driven Enterprises : IDE) เพื่อเป็นการสร้างมูลค่าของสินค้าที่สูงขึ้น อีกทั้งสังคมปัจจุบัน
มีความเจริญทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต (A Lifelong Learning 
Society)  
  โดยในการผลิตในภาคการประมงโดยเฉพาะการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า มีบทบาทส าคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย 
ก่อให้เกิดอุตสาหกรรมต่อเนื่องอีกมากมาย ประกอบกับการเพิ่มขึ้นของประชากรโลกส่งผลให้ความต้องการอาหารเพื่อ
การบริโภคเพิ่มสูงขึ้นด้วย ดังนั้นประเด็นความมั่นคงด้านอาหาร (Food Security) จึงเป็นเรื่องเร่งด่วนที่แต่ละประเทศ
ทั่วโลกให้ความส าคัญ รวมถึงประเทศไทย ซึ่งมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารที่ส าคัญของ
โลก อีกทั้งประเทศไทยก าลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) จึงต้องมีการเตรียมความพร้อมของประชากรให้มี
คุณภาพ น าเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ในการผลิตและการบริการของประเทศจะเป็นความท้าทายส าคัญในอนาคต 
  คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดตั้งขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายหลัก คือ เป็นแหล่ง
ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาความรู้ในสาขาที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับการน าเอาเทคโนโลยีแผนใหม่ที่เหมาะสมมาใช้และ
ถ่ายทอดองค์ความรู้จากงานวิจัยและศาสตร์ขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพต่อการพัฒนาของชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติ เพื่อน าไปสู่การมีเสถียรภาพของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืน ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงและ
การพึ่งพาตนเองได้ของชุมชน ปรัชญาและวิสัยทัศน์ของคณะวิชา คือ ปรัชญา “รู้คิด รู้ค้นคว้า รู้วิชา รู้จักใช้ปัญญา ร่วม
พัฒนาสังคม” และวิสัยทัศน์ “เป็นคณะวิชาชั้นน าด้านเทคโนโลยีการเกษตรในระดับชาติ (10 อันดับแรกของประเทศ
ภายในปี พ.ศ. 2565)” โดยหลักสูตรฯ  มีการเปิดการเรียนสอนในหลักสูตรตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 และมีการปรับปรุง
หลักสูตรในปี พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2560 เป็นล าดับ จากการเริ่มต้นการปรับปรุงหลักสูตรฉบับ พ.ศ. 2565 ทาง
หลักสูตรได้พิจารณาผลการเรียนรู้ที่คาดหวังกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ทั้งการประชุม
ระดมความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เป็นตัวแทนของภาครัฐและภาคเอกชน การประชุมรับฟังความคิดเห็นจาก
นักศึกษาปัจจุบันในทุกชั้นปี การท าแบบสอบถามศิษย์เก่า การรวบรวมข้อมูลจากการนิเทศสหกิจศึกษาจากสถาน
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ประกอบการ การประชุมคณาจารย์ในหลักสูตร พิจารณาพันธกิจและวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยและคณะวิชาฯ รวมทั้ง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อน าข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาใช้ในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร  
   โดยหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง เล็งเห็นถึงสถานการณ์อุตสาหกรรมการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในปัจจุบัน ที่มุ่งเพิ่มผลผลิตเพื่อการส่งออกและการบริโภคภายในประเทศนั้น ยังขาดการจัดการระบบ
การผลิตที่มีประสิทธิภาพและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิต แนวทางส าคัญที่จะ
ช่วยเพิ่มคุณภาพของผลผลิตสัตว์น้ าและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า โดยการใช้ระบบการผลิต
สัตว์น้ าที่เน้นการบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยี (Smart Farming) เพื่อควบคุมมาตรฐานการผลิต ตั้งแต่ขั้นตอนการเลี้ยง 
การจับ การขนส่ง และการแปรรูป เพื่อให้ได้ผลผลิตสัตว์น้ าที่คุณภาพและปลอดภัยต่อผู้บริโภค  
  จากบริบทข้างต้น จึงเป็นที่มาของความส าคัญของการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา
วิทยาศาสตร์การประมง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) โดยมีเป้าหมายส าหรับการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา
ผู้เรียนในหลักสูตรให้มีความรู้ ทักษะความสามารถ ทฤษฎีและภาคปฏิบัติทางด้านการประมง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า การ
จัดการทรัพยากรทางน้ า รวมทั้งการมีทักษะผู้ประกอบการยุคใหม่ พร้อมกับการท างานร่วมกับผู้อื่นได้ เพื่อให้สอดคล้อง
กับความต้องของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร 
 1.3  วัตถุประสงค์และผลลพัธ์การเรียนรูท้ี่คาดหวังของหลักสูตร 
         1.3.1 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  

1) ผลิตบัณฑิตเพื่อตอบสนองต่อความต้องการก าลังคนของภาคเอกชนและภาครัฐใน
อุตสาหกรรมการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าได ้

2) ผลิตบัณฑิตด้านการประมงที่มีทักษะผู้ประกอบการยุคใหม่ 
3) ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความเข้าใจต่อบริบท ด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติทางน้ า

เชิงพืน้ที่ได ้
4) ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม สามารถท างาน

ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสร้างสรรค ์
 
 1.3.2 ผลลัพธ์การเรยีนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes) PLOs 

 ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (Program Learning 
Outcomes) PLOs 
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ล าดับที ่ ผลลัพธ์การเรียนรู้ทีค่าดหวัง
ของหลักสูตร (PLOs) 

Cognitive Domain 
(Knowledge) 

 (Bloom’s Taxonomy 
(Revised) 

Psychomotor 
Domain 
(Skills) 

Affective 
Domain 

(Attitude) 

R U Ap An E C S At 
PLO1 อธิบายความหมายและคุณค่า

ของศิลปะและการสร้างสรรค์ได้ 
        

PLO2 อภิปรายความหมายของความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมได้  

        

PLO3 ระบุความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการ
ประกอบธุรกิจและทักษะพ้ืนฐาน
ที่จ าเป็นต่อการเป็น
ผู้ประกอบการได้ 

        

PLO4 มีทักษะการใช้ภาษา และสื่อสาร
ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ในบริบท
การสื่อสารที่หลากหลาย 

        

PLO5 เลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
แ ล ะก า รสื่ อ ส า ร ไ ด้ ต ร งต า ม
วัตถุประสงค์ ตลอดจนรู้เท่าทัน
สื่อและสารสนเทศ 

        

PLO6 แสวงหาความรู้ ได้ด้วยตนเอง 
และน าความรู้ไปใช้ในการพัฒนา
ตนเองและการด าเนินชีวิต 

        

 PLO7 แสดงออกซึ่งทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล สามารถท างาน
ร่วมกับผู้อื่นได้ มีระเบียบวินัย 
ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์สุจริต มี
ความรับผิดชอบต่อตนเอง  สังคม 
และสิ่งแวดล้อม 
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ล าดับที ่ ผลลัพธ์การเรียนรู้ทีค่าดหวัง

ของหลักสูตร (PLOs) 
Cognitive Domain 

(Knowledge) 
 (Bloom’s Taxonomy 

(Revised)) 

Psychomotor 
Domain 
(Skills) 

Affective 
Domain 

(Attitude) 

R U Ap An E C S At 
PLO8 ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการ

ส ร้ า ง ผ ล ง า น ห รื อ ด า เ นิ น
โครงการได ้

        

PLO9 คิดวิเคราะห์ วางแผน อย่าง
เป็นระบบ เพื่อแก้ไขปัญหา
หรือเพ่ือออกแบบนวัตกรรมได ้

        

 
ผลลัพธ์การเรยีนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร หมวดวิชาเฉพาะ (Program Learning Outcomes) PLOs 

ล าดับที่ ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของ
หลักสูตร (PLOs) 

Cognitive Domain 
(Knowledge) 

(Bloom’s Taxonomy 
(Revised)) 

Psychomotor 
Domain 
(Skills) 

Affective 
Domain 

(Attitude) 

R U Ap An E C S At 
PLO10 อธิบายหลักการทางวิทยาศาสตร ์

ที่ เป็นความรู้ พื้ นฐานส าหรับ
การศึกษาทางด้านการประมง 

        

PLO11 แสดงวิธีการค านวณที่เกี่ยวข้อง
กับการประมงได้ 

        

PLO12 อธิบายวิธีการเพาะขยายพันธุ์
และการเลี้ยงสัตว์น้ าเศรษฐกิจได้
อย่างถูกต้อง 

        

PLO13 อธิบายการจัดการปัจจัยที่ส าคัญ
ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าได้  
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ล าดับที่ ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของ
หลักสูตร (PLOs) 

Cognitive Domain 
(Knowledge) 

(Bloom’s Taxonomy 
(Revised)) 

Psychomotor 
Domain 
(Skills) 

Affective 
Domain 

(Attitude) 

R U Ap An E C S At 
PLO14 ด าเนินการผลิตสัตว์น้ าในรูปแบบ

ของผู้ประกอบการยุคใหม่ได้
อย่างสร้างสรรค์ 

        

PLO15 เลือกใช้ความรู้ด้านสังคมศาสตร์ 
เศรษฐศาสตร ์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อจัดการทรัพยากร
ชีวภาพและถิ่นที่อยู่อาศัยทางน้ า
ได ้

        

PLO16 วางแผนและท าการวิจัย เพื่อ
แก้ปัญหาทางด้านการประมงได้ 

        

PLO17 ค้นคว้าข้อมูล ติดตามข่าวสาร ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
ภาษาอังกฤษในการสื่อสารด้าน
การประมงได้ 

        

PLO18 อธิบายจรรยาบรรณในการ
ประกอบอาชีพ มีความรับผิดชอบ
ต่อตนเองและสังคม และท างาน
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสร้างสรรค ์
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 1.3.3 ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุประสงค์ของหลักสูตร และผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของ
หลักสูตร (PLOs)  
 

วัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร 

ผลลัพธ์การเรยีนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 
PLO10 PLO11 PLO12 PLO13 PLO14 PLO15 PLO16 PLO17 PLO18 

1. ผลิตบัณฑิตเพื่อ
ตอบสนองต่อความ
ต้องการก าลังคนของ
ภาคเอกชนและภาครัฐ
ในอุตสาหกรรมการ
ประมงและการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าได้ 

         

2. ผลิตบัณฑิตด้าน
การประมงที่มีทักษะ
ผู้ประกอบการยุคใหม ่

         

3. ผลิตบัณฑิตที่มี
ความรู้ความเข้าใจต่อ
บริบท ด้านเศรษฐกิจ 
สังคม 
ทรัพยากรธรรมชาติ
ทางน้ าเชิงพื้นที่ได้ 

         

4. ผลิตบัณฑิตที่มี
คุณธรรม จริยธรรม มี
ความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและสังคม 
สามารถท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่าง
สร้างสรรค ์
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หมวดที่ 3  ระบบการจัดการศึกษา  การด าเนินการ  และโครงสร้างของหลักสูตร  
 

1.  ระบบการจัดการศึกษา 
1.1  ระบบ   

จัดการศึกษาระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมี
ระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ ข้อก าหนดต่าง ๆ ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558  และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง 
 1.2  การจัดการศึกษาภาคพิเศษฤดูร้อน 

มีการจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษาฤดูร้อน ไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ต่อภาคการศึกษา ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับ
การพิจารณาของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 1.3  การเทียบเคียงหน่วยกติในระบบทวภิาค  

ไม่มี 
 2.  การด าเนินการหลักสูตร  
 2.1  วัน – เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน    

ภาคการศึกษาต้น      เดือนกรกฎาคม - พฤศจิกายน 
ภาคการศึกษาปลาย    เดือนพฤศจิกายน - เมษายน 
ภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน   เดือนเมษายน - มิถุนายน 

2.2  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
2 .2 .1   ต้อง เป็นผู้ ส า เร็ จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรอื่น ที่

กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า  
2.2.2  ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และ/

หรือ เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่เกี่ยวข้องกับการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี 
      2.2.3  มีคุณสมบัติอ่ืนครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

 2.3  ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า   
 2.3.1  นักศึกษาอาจมีปัญหาด้านการปรับตัวให้เข้ากับสังคมและระบบการเรียนการสอนในระดับ
มหาวิทยาลัย 
 2.3.2  นักศึกษามีระดับความรู้พื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษไม่เท่ากัน 

2.4  การเทียบโอนหน่วยกติ  รายวิชา  และการลงทะเบียนเรียนขา้มมหาวทิยาลัย  
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2560 และ/หรือที่มีการ

เปลี่ยนแปลงภายหลัง  
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หมวดที่ 4 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 
1.  กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
      การวัดผลและการประเมินผลการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับ
ปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2560 (ภาคผนวก ก) และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง 
2.  การประเมินผลนักศึกษา 
 การประเมินผลนักศึกษามีการประเมินหลายแบบโดยอยู่บนพื้นฐานของการวัดผลสัมฤทธิ์ตามผลลัพธ์การเรียนรู้ 
ดังนี้ 

2.1 การประเมินผลนักศึกษาในรายวิชา มีการประเมิน 3 ช่วงเวลา คือ ก่อนเรียน ระหว่างเรียน และสิ้นสุดการ
เรียน โดยมีวิธีการประเมินที่หลากหลายตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ ซึ่งอาจใช้หลายวิธีการประเมินร่วมกัน เช่น การท า
รายงาน การสังเกตการปฏิบัติงาน และผลสัมฤทธิ์ การเข้าร่วมกิจกรรม การสอบ อภิปรายกลุ่ม การน าเสนอ การตอบ
ข้อซักถาม การสอบถามหรือสัมภาษณนั์กศึกษา เป็นต้น 
 2.2 การประเมินผลการเรียนของนักศึกษาตามค่าระดับคะแนนโดยวิธีอิงเกณฑ์ และต้องแจ้งเกณฑ์การตัดเกรด
ให้นักศึกษาทราบอย่างชัดเจนในการเรยีนการสอนครั้งแรก 
 2.3 ใช้วิธีการประเมินแบบ Rubrics เช่น รายวิชา 711 391 จุลนิพนธ์ 1 รายวิชา 711 491 จุลนิพนธ์ 2   
และรายวิชา  711 381 สัมมนา เป็นต้น 
 2.4 มีการสะท้อนกลับผลการประเมินผู้เรียนให้กับนักศึกษาทราบโดยประกาศคะแนนสอบย่อย คะแนนเก็บ 
คะแนนสอบกลางภาค  
 2.5 นักศึกษาสามารถอุทธรณ์ผลการประเมินได้โดยสามารถย่ืนผ่านงานบริการการศึกษาของคณะวิชา 
3.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
 3.1 มีการทดสอบหรือประเมินเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ตาม PLOs แต่ละชั้นปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  

3.2 การตัดระดับคะแนนต้องผ่านการพิจารณาของประธานหลักสูตร และคณบดี การพิจารณาความเหมาะสม
ของข้อสอบให้เป็นไปตาม มคอ. 3 และ 4 
4. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ.  2560 (ภาคผนวก ก) และ/
หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง และเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง และข้อก าหนดเพิ่มเติมของคณะสัตวศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตรส าหรับการจบหลักสูตรเป็นดังนี้ 
 4.1  สอบได้หน่วยกิตสะสมตามหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 131 หน่วยกิต และ  
 4.2  สอบได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ ากว่า 2.00 (จากระบบ 4 ระดับคะแนน) และ 
 4.3  สอบได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมของทุกรายวิชาในกลุ่มวิชาบังคับและวิชาเลือกไม่ต่ ากว่า 2.00 
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  และตามประกาศนโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษา ฉบับลงวันที่ 12 เมษายน 
2559 นักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตที่จะส าเร็จการศึกษาทุกคนต้องผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ โดยมหาวิทยาลัยจะบันทึกในระเบียนการศึกษาของนักศึกษาว่า มีผลการทดสอบ
ภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์แล้ว 
  1) นักศึกษามีผลการทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR ในระดับ B2 ก่อน
ส าเร็จการศึกษา หรือ 
  2) นักศึกษาที่มีผลการทดสอบต่ ากว่าระดับ B2 ตามมาตรฐานของ CEFR เมื่อเข้ารับการทดสอบในรอบที่
มหาวิทยาลัยก าหนดในภาคการศึกษาที่ 6 หลังเข้าเป็นนักศึกษา แต่ได้ลงทะเบียนเข้ารับการพัฒนาความรู้ความสามารถ
ทางภาษาอังกฤษเพ่ิมพิเศษในหลักสูตรเร่งรัด (Intensive Courses) ตามจ านวนที่มหาวิทยาลัยก าหนดดังนี ้

ผลการสอบ หลักสูตรเร่งรดัที่ต้องเรียน 
A1 หรือต่ ากว่า 3 หลักสูตร 

A2 2 หลักสูตร 
B1 1 หลักสูตร 

   
  โดยนักศึกษามีเวลาเข้าเรียนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 และได้รับผลการประเมินเป็น “S” (Satisfactory)                        
ในหลักสูตรเร่งรัดน้ันๆ หรือ 
  3) นักศึกษามีผลการทดสอบภาษาอังกฤษจากสถาบันสอนภาษาที่มีมาตรฐานเทียบเคียง CEFR เช่น TOEIC 
(Listening and Reading Test), TOEFL IBT, IELTS หรือผลการทดสอบภาษาอังกฤษอื่นตามที่มหาวิทยาลัยจะ
ประกาศก าหนด 
  ทั้งนี้ นักศึกษาสามารถยื่นผลการทดสอบตามวรรคหนึ่งที่มีระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับจากวันสอบจนถึงวันที่ยื่น
สอบต่อมหาวิทยาลัย หรือ 
  4) กรณีอื่นตามที่อธกิารบดีตามค าแนะน าของสภาวิชาการประกาศก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



21 
 

5. การอุทธรณ์และการพิจารณาการตรวจสอบผลการเรียน 
เพื่อให้การอุทธรณ์และการพิจารณาการตรวจสอบผลการเรียนของนักศึกษา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทาง

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรจึงขอก าหนดขั้นตอนการอุทธรณ์เพื่อขอตรวจสอบผลการเรียนของนักศึกษา 
ไว้ดังนี้ 

 
 
ทั้งนี้ในกรณีที่มีการอุทธรณ์ขอตรวจสอบผลการเรียนรายวิชาที่ ศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและ

พัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเป็นผู้รับผิดชอบ คณะวิชาจะท าการประสานงานเพื่อขอข้อมูลรายวิชาจากศูนย์ดังกล่าว 
ดังนั้นจะมีระยะเวลาด าเนินการจนแล้วเสร็จ ภายใน 21 วัน 
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หมวดที่ 5 รายละเอียดหลักสูตร รหัสวิชาและรายวิชา 
 

1.  รายละเอียดหลักสูตร 
1.1 หลักสูตร 

1.1.1 จ านวนหน่วยกิต     รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 131 หน่วยกิต 
1.1.2 โครงสร้างหลกัสูตร  

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
 (1.1) วิชาบังคับ     24   หน่วยกิต 

       (1.2)  วิชาเลือก    ไม่น้อยกว่า   6   หน่วยกิต 
(2) หมวดวิชาเฉพาะ  จ านวนไม่น้อยกว่า 95 หน่วยกิต 

 (2.1)  วิชาพื้นฐานวิทยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร ์ 26 หน่วยกิต 
 (2.2)  วิชาบังคับ     57 หน่วยกิต 

        (2.3)  วชิาเลือก   ไม่น้อยกว่า  12 หน่วยกิต 
      (3) หมวดวิชาเลือกเสร ี จ านวนไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต 

1.2 วิชา 
1.2.1 รหัสวิชา  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยศิลปากร 
กลุ่มวิชาทักษะสังคมและทกัษะชีวิต   

SU101 – SU109  วิชาบังคับเลือก  
SU110 – SU199  วิชาเลือก  

กลุ่มวิชาภาษา   
SU201 – SU209  วิชาบังคับเลือก  
SU210 – SU299  วิชาเลือก  

กลุ่มวิชาความรับผิดชอบตอ่สังคม   
SU301 – SU309 วิชาบังคับเลือก  
SU310 – SU399  วิชาเลือก  

กลุ่มวิชาความเป็นผู้ประกอบการ   
SU401 – SU409  วิชาบังคับเลือก  
SU410 – SU499  วิชาเลือก  
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หมวดวิชาเฉพาะ 
ก าหนดไว้เป็นเลข 6 หลักโดยแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม  กลุ่มละสามหลัก 

 เลขสามหลักแรก  เป็นเลขประจ าหน่วยงานที่รับผิดชอบรายวิชานั้น ๆ  ดังนี้ 
 700 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
  711 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 

หลักแรกของเลขสามหลักหลัง หมายถึง ระดับชั้นปีที่นักศึกษาปกติควรเรียนได้ คือ 
 1 =   ระดับการศึกษาปริญญาบัณฑิต ชั้นปีที่ 1 
 2 =   ระดับการศึกษาปริญญาบัณฑิต ชั้นปีที่ 2 
 3 =   ระดับการศึกษาปริญญาบัณฑิต ชั้นปีที่ 3 
 4 =   ระดับการศึกษาปริญญาบัณฑิต ชั้นปีที่ 4 

หลักที่สองของเลขสามหลักหลัง ส าหรับรายวิชาที่ขึ้นต้นรหัส 700 XXX หมายถึงกลุ่มของ
รายวิชา คือ 

0 = กลุ่มวิชาชีววิทยา 
1 =     กลุ่มวิชาเคมี 
2 =     กลุ่มวิชาคณิตศาสตรแ์ละฟิสิกส ์
3 = กลุ่มวิชาภาษา 
4 = กลุ่มวิชาอื่นๆ 

หลักที่สองของเลขสามหลักหลัง ส าหรับรายวิชาที่ขึ้นต้นรหัส 711 XXX หมายถึงกลุ่มของ
รายวิชา คือ 

1  = กลุ่มวิชาชีววิทยาประมง 
2 = กลุ่มวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
3 = กลุ่มวิชาอาหารสัตว์น้ า 
4    =     กลุ่มวิชาโรคสัตว์น้ า 
5    =     กลุ่มวิชาพันธุศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพ 
6    =     กลุม่วิชาการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
7 = กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การประมง การแปรรูปผลิตภัณฑ์ และการตลาด 
8 = กลุ่มวิชาสัมมนา เรื่องคัดเฉพาะ 
9    =     กลุ่มวิชาวิจัยและประสบการณ์วิชาชีพ 

หลักที่สามของเลขสามหลักหลัง  หมายถึง  ล าดับที่ของรายวิชา 
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1.2.2   การคิดหน่วยกิต 
             รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
              รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า 30 ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้
มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
              การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ 
ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
 การท าโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายที่ใช้เวลาท าโครงงานหรือ
กิจกรรมนั้น ๆ ไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
 ในแต่ละรายวิชาก าหนดเกณฑ์ในการค านวณหน่วยกิตจาก  จ านวนชั่วโมงบรรยาย (บ)  
ชั่วโมงปฏิบัติ (ป)  และชั่วโมงที่นักศึกษาต้องศึกษาด้วยตนเองนอกเวลาเรียน (น) ต่อ 1 สัปดาห์แล้วหารด้วย 3  ซึ่งมีวิธี
คิด  ดังนี ้
               จ านวนหน่วยกิต   =       บ + ป + น 
                           3 
 การเขียนหน่วยกิตในรายวิชาต่าง ๆ  ประกอบด้วยเลข 4 ตัวคือ 
  เลขตัวแรกอยู่นอกวงเล็บ  เป็นจ านวนหน่วยกิตของรายวิชานั้น 
  เลขตัวที่สอง  สาม  และสี ่ อยู่ในวงเล็บบอกโดย 
            เลขตัวที่สองบอกจ านวนช่ัวโมงบรรยายต่อสัปดาห ์
   เลขตัวที่สามบอกจ านวนช่ัวโมงปฏิบัติต่อสัปดาห์ 
   เลขตัวที่สี่บอกจ านวนชั่วโมงศึกษานอกเวลาต่อสัปดาห์ 
 

1.2.3 รายวิชา 

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
(1.1) วิชาบังคับ   จ านวน  24 หน่วยกิต 

(1.1.1) กลุ่มวิชาทักษะสังคมและทกัษะชีวิต 
SU101 ศิลปะศิลปากร   3(3-0-6)

 (Silpakorn Arts) 
SU102 ศิลปากรสร้างสรรค์ 3(3-0-6) 
 (Creative Silpakorn) 
 
 



25 
 

(1.1.2) กลุ่มวิชาภาษา 
SU201* ภาษาอังกฤษในยุคดิจิทัล 3(2-2-5) 
 (English in the Digital Era) 
SU202* ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาต ิ 3(2-2-5) 
 (English for International Communication) 
SU203 ทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ 3(3-0-6) 
 (Creative Communication Skills) 

หมายเหตุ * หมายถึง รายวิชา SU201 ภาษาอังกฤษในยุคดิจิทัล นักศึกษามีผลการทดสอบภาษาอังกฤษแรกเข้า ตั้งแต่ B1 ขึ้นไป และ
รายวิชา SU202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ นักศึกษามีผลการทดสอบภาษาอังกฤษแรกเข้า ตั้งแต่ B2 ขึ้นไป 
หรือมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษจากสถาบันทดสอบภาษาอื่นที่เทียบเท่าตามประกาศของมหาวิทยาลัย ได้รับยกเว้นไม่
ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาดังกล่าว นักศึกษาจะได้รับผลการศึกษาเป็น S (Satisfactory) และได้รับหน่วยกิตสะสมโดย
ไม่น ามาค านวณค่าผลการเรียนเฉลี่ย 

(1.1.3) กลุ่มวิชาความรับผิดชอบตอ่สังคม   
SU301 พลเมืองตื่นรู ้ 3(3-0-6) 
 (Active Citizen) 

(1.1.4) กลุ่มวิชาความเป็นผู้ประกอบการ   
SU401 ความเป็นผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 3(3-0-6) 
 (Innovative-Driven Entrepreneurship) 
SU402 นวัตกรรมและการออกแบบ 3(3-0-6) 
 (Innovation and Design) 

(1.2) รายวิชาเลือก   ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต 
(1.2.1) กลุ่มวิชาทักษะสังคมและทกัษะชีวิต 

SU110 มนุษย์กับการสร้างสรรค์ 3(3-0-6) 
 (Man and Creativity) 
SU111 บ้าน 3(3-0-6) 
 (Home) 
SU112 ความสุข 3(3-0-6) 
 (Happiness)  
SU113 การต้ังค าถามและวิธีการ 3(3-0-6)  
 (Asking Questions and Methods)  
SU114 เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก 3(3-0-6) 
 (Disruptive Technology) 



26 
 

SU115  อาหารเพื่อสุขภาพ 3(3-0-6)  
 (Food for Health)  
SU116 ศิลปะสมัยใหม่และร่วมสมัยในประเทศไทย 3(3-0-6)  
 (Modern and Contemporary Art in Thailand)  
SU117 ศิลปะกับวัฒนธรรมทางการเห็น 3(3-0-6) 
 (Art and Visual Culture)  
SU118 สถาปัตยกรรมและศิลปะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้ 3(3-0-6) 
 (Architecture and Art in South East Asia) 
SU119 การอ่านวรรณกรรมเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 
 (Literary Reading for Life Quality Improvement)  
SU120 ไทยศึกษา 3(3-0-6) 
 (Thai Studies) 
SU121 วิถีพุทธในประเทศไทยและอาเซียน 3(3-0-6) 
 (Buddhist Ways of Life in Thailand and ASEAN) 
SU122 สมาธิเชิงประยุกต์  3(3-0-6) 
 (Applied Meditation) 
SU123 วิถีชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม 3(3-0-6) 
 (Ways of Life in Multicultural Society) 
SU124 เหตุการณ์โลกปัจจุบัน 3(3-0-6) 
 (Contemporary World Affairs) 
SU125 มนุษย์กับการคิด  3(3-0-6) 
 (Man and Thinking) 
SU126   ศิลปะและสื่อร่วมสมัยประยุกต์เพื่อชุมชน 3(3-0-6) 
 (Contemporary Applied Arts and Media for Community) 
SU127 กระบวนการเรียนรู้ระบบสัญลักษณ์ในศตวรรษที่ 21 3(3-0-6) 
 (Learning Processes of Symbolism in the 21st Century) 
SU128 การตีความศิลปะ 3(3-0-6) 
 (Interpretation of Arts) 
SU129  ทักษะการรู้เท่าทันสารสนเทศและสื่อ 3(3-0-6) 
 (Information and Media Literacy Skills) 
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SU130 การพัฒนาการคิด 3(3-0-6) 
 (Thinking Development) 
SU131 การจัดการสารสนเทศเบื้องต้น 3(3-0-6) 
 (Introduction to Information Management) 
SU132 โลกและดาราศาสตร์ในสหัสวรรษที่ 3 3(3-0-6) 
 (Earth and Astronomy in the Third Millennium)  
SU133  การจัดการสิ่งแวดล้อมในครัวเรือน 3(3-0-6) 
 (Household Environmental Management) 
SU134 ความรอบรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6) 
 และการสื่อสาร 
 (Computer, Information Technology and Communication Literacy) 
SU135  ศิลปะการด ารงชีวิต 3(3-0-6)  
 (Art of Living)  
SU136  เทคโนโลยีเครื่องมือเครื่องใช้ในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 
 (Technology of Appliances in Daily Life)  
SU137  เทคโนโลยีการสื่อสารกับมนุษย ์ 3(3-0-6)  
 (Communication Technology and Human)  
SU138 ไฟฟ้ากับชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 
 (Electricity and Everyday Life) 
SU139 การพัฒนาภาวะผู้น า 3(3-0-6) 
 (Leadership Development) 
SU140 เทคโนโลยีพลังงานทดแทน 3(3-0-6) 
 (Renewable Energy Technology) 
SU141   การแก้ปัญหาแบบสร้างสรรค์ 3(3-0-6) 
 (Creative Problem Solving) 
SU142 ดนตรีอาเซียน 3(3-0-6) 
 (ASEAN Music) 
SU143 สุนทรียภาพแห่งการฟัง 3(3-0-6)  
 (Aesthetics of Listening)  
SU144 สมาธิในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 
 (Meditation in Daily Life) 
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SU145 สังคมและวัฒนธรรมไทย 3(3-0-6) 
 (Thai Society and Culture) 
SU146 โครงการพระราชด าร ิ 3(3-0-6) 
 (Royal Initiative Projects) 
SU147 ภาพและเสียงดิจิทัล 3(3-0-6) 
 (Digital Imaging and Sound) 
SU148 พลวัตสังคมไทย 3(3-0-6) 
 (Dynamics of Thai Society) 
SU149 การดูแลสุขภาพ 3(3-0-6) 
 (Health Care) 
SU150 ภาพยนตร์วิจักษ ์ 3(3-0-6) 
 (Film Appreciation) 
SU151 ความเข้าใจในอารยธรรมโลกยุคโบราณ 3(3-0-6) 
 (Understanding Ancient World Civilization) 
SU152 ภูมิปัญญาไทยกับการสร้างสรรค์ 3(3-0-6) 
 (Thai Wisdom and Creativity) 
SU153 สุนทรียศาสตร์เบื้องต้น 3(3-0-6) 
 (Basic Aesthetics) 
SU154 การออกแบบและสร้างสรรค์ในศิลปะตะวันออก 3(3-0-6) 
 (Design and Creation in Oriental Arts) 
SU155 มองกรุงเทพผ่านศิลปะ 3(3-0-6) 
 (Understanding Bangkok through Its Art) 
SU156 ศิลปกรรมกับสังคมวัฒนธรรมไทย 3(3-0-6) 
 (Art in Thai Society and Culture) 
SU157 วัฒนธรรมในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 
 (Culture in Everyday Life) 
SU158 การออกก าลังกายเพือ่คุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 
 (Exercise for the Quality of Life) 
SU159 อาหารและเครื่องด่ืม 3(3-0-6) 
 (Food and Beverage) 
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SU160 เพชรบุรีศึกษา 3(3-0-6) 
 (Phetchaburi Studies) 
SU161 เทคโนโลยีและนวัตกรรมการสื่อสาร 3(3-0-6) 
 (Technology and Media Innovation) 
SU162 ข่าวสารในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 
 (News in Everyday Life) 

(1.2.2) กลุ่มวิชาภาษา 
SU210 การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น 3(3-0-6) 
 (Thai Usage for Communication and Retrieval)  
SU211 ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับภาษาและภาษาในอาเซียน 3(3-0-6) 
 (Introduction to Language and Languages in ASEAN) 
SU212 ภาษาฝรั่งเศสเพ่ือการสื่อสารด้านวัฒนธรรม  3(3-0-6)  
 (French for Cultural Communication)  
SU213 ภาษาไทยเพ่ือการพัฒนาชีวิต 3(3-0-6) 
 (Thai Language for Life Development) 
SU214 ภาษาจีนเพ่ืออาชีพ 3(3-0-6) 
 (Chinese for Careers) 
SU215 นิทานและการละเล่นพื้นบ้าน 3(3-0-6) 
 (Folktales and Folk Plays) 
SU216 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการวิจารณ ์ 3(3-0-6) 
 (English Reading for Criticism) 
SU217 การน าเสนอเชิงสร้างสรรค์ด้วยภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 
 (Creative Pitching and Presentation in English) 
SU218 ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 3(3-0-6) 
 (English for Science and Technology) 

(1.2.3)  กลุ่มวิชาความรับผิดชอบตอ่สังคม 
SU310 การอนุรักษ์และการจัดการมรดกทางวัฒนธรรม 3(3-0-6) 
 (Cultural Heritage Conservation and Management)  
SU311 งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมในศตวรรษที่ 21 3(3-0-6) 
 (Creation and Innovation in the 21st Century) 
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SU312 เพศสภาพและเพศวิถี 3(3-0-6)  
 (Gender and Sexuality)  
SU313 ธรรมชาติวิจักษ์ 3(3-0-6) 
 (Nature Appreciation) 
SU314 รักษ์นก 3(3-0-6) 
 (Bird Conservation) 
SU315 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม 3(3-0-6) 
 (Natural Environmental and Art Work Conservation) 
SU316 โลกของจุลินทรีย์ 3(3-0-6) 
 (Microbial World) 
SU317 อินเทอร์เน็ตสีขาว 3(3-0-6) 
 (White Internet) 
SU318 สิ่งแวดล้อม มลพิษและพลังงาน 3(3-0-6) 
 (Environment, Pollution and Energy) 
SU319 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน  3(3-0-6)  
 (Science and Technology for Sustainable Development)  
SU320  โลกแห่งนวัตกรรม 3(3-0-6)  
 (World of Innovations)  
SU321  วัสดุและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)  
 (Materials and Environmental Impacts)  
SU322  การดูแลสัตว์เลี้ยง 3(3-0-6) 
 (Pet Care) 
SU323 จิตสาธารณะ 3(3-0-6) 
 (Public Mind) 
SU324 เทคโนโลยีสะอาดในอุตสาหกรรม  3(3-0-6) 
 (Clean Technology in Industries) 
SU325 ภูมิภาคโลก 3(3-0-6) 
 (World Regions) 
SU326 เขตทางทะเล และการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 3(3-0-6) 
 (Maritime Zones and Marine and Coastal Resources Management) 
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(1.2.4)  กลุ่มวิชาความเป็นผู้ประกอบการ   
SU410 การจัดการเอกสารและจดหมายเหตุ 3(3-0-6) 
 (Records and Archives Management) 
SU411 การเพาะเห็ดและการต่อยอดทางธุรกิจ 3(3-0-6) 
 (Mushroom Farming and Business Extension) 
SU412 เทคโนโลยี เทคนิค และอุตสาหกรรมอีสปอร์ต 3(3-0-6) 
 (E-Sport Technology, Techniques and Industry) 
SU413  มหัศจรรย์ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพ 3(3-0-6)  
 (Amazing Biotechnology Products)  
SU414  ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่กระบวนการผลิต 3(3-0-6)  
 (Indigenous Knowledge toward Production Process)  
SU415 การตลาดและการเงินพ้ืนฐานส าหรับผู้ประกอบการ 3(3-0-6) 
 (Basic Marketing and Finance for Entrepreneurs) 
SU416 ธุรกิจดิจิทัล 3(3-0-6) 
 (Digital Business) 

 
   (2) หมวดวิชาเฉพาะ   ไม่น้อยกว่า 95 หน่วยกิต 
2.1 วิชาพื้นฐานวิทยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร์  จ านวน  26 หน่วยกิต 
700 101 หลักชีววิทยา        3(3-0-6)  

               (Principles of Biology)  
700 102 ปฏิบัติการชีววิทยา                   1(0-3-0)   

     (Biology Laboratory)   
700 111 หลักเคมี        3(2-3-4)    

               (Principles of Chemistry)  
700 201  จลุชีววิทยาส าหรับวิทยาศาสตร์การเกษตร    3(3-0-6)      

               (Microbiology for Agricultural Science)  
700 202  ปฏบิัติการจุลชีววิทยาส าหรับวิทยาศาสตร์เกษตร    1(0-3-0)   

      (Microbiology Laboratory for Agricultural Science) 
 700 212  เคมอีินทรีย์                                                           3(2-3-4)  
                   (Organic Chemistry)  
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700 221  คณติศาสตร์เบื้องต้น        3(3-0-6)      
      (Introductory Mathematics) 

700 222  ชีวสถิติเบื้องต้น                3(2-3-4)     
               (Basic Biostatistics) 

700 223  ฟิสกิส์พื้นฐาน                 3(2-3-4)    
               (Fundamental Physics) 

700 231  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางการเกษตร      3(2-3-4)   
      (English for Communication in Agriculture)      
   2.2 วิชาบงัคับ      จ านวน   57    หน่วยกิต 

711 111 ชีววิทยาของปลาและสัตว์น้ ามีกระดูกสันหลัง      3(2-3-4)     
     (Fish and Aquatic Vertebrate Biology) 

711 121  การประมงยคุปัจจุบัน       2(2-0-4)     
              (Modern Times Fisheries) 

711 211 สัตว์น้ าไม่มีกระดูกสันหลัง      3(2-3-4)   
                                 (Aquatic Invertebrates) 

711 212  นิเวศวิทยาและระบบนิเวศทางน้ า     3(2-3-4)  
     (Ecology and Aquatic Ecosystems) 

711 221  หลักการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า        3(3-0-6)   
                         (Principles of Aquaculture) 
  711 291  ประสบการณ์วิชาชีพ 1       1(0-3-0)   

  (Practicum I)  
711 321  การเพาะขยายพันธุส์ัตว์น้ าเชิงพาณิชย์     3(2-3-4)  

                         (Commercial Propagation of Aquatic Animals) 
711 322   เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า      3(2-3-4)  

   (Aquaculture Technology) 
711 323  คุณภาพน้ าส าหรับการประมง      3(2-3-4)  

      (Water Quality for Fisheries) 
711 324  ระเบียบวิธีวิจัยทางการประมง      3(2-3-4)    

        (Research Methodology in Fisheries) 
711 331   อาหารสัตว์น้ า        3(2-3-4)  

      (Aquatic Animal Feed) 
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711 341  โรคในสัตว์น้ าเศรษฐกิจ       3(2-3-4)   

   (Diseases of Commercial Aquatic Animals) 
711 351  พันธุศาสตร์และการปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้ า      3(2-3-4)  

      (Genetics and Breeding of Aquatic Animals)  
711 361  มลพิษทางน้ าและการจัดการ      3(2-3-4)    

      (Water Pollution and Management) 
711 371  การส่งเสริมทางการเกษตรเชิงสร้างสรรค์     1(0-2-1)   

     (Creative Agricultural Extension) 
 711 381  สัมมนา   1(0-2-1)   

  (Seminar) 
711 391  จุลนิพนธ์ 1        1(0-2-1)   

     (Senior Project I) 
711 471  การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการประมง     3(2-3-4)   

      (Value Addition of Fisheries Products) 
711 472  การตลาดเพ่ือผู้ประกอบการรายใหม่     3(3-0-6)   

     (Marketing for New Entrepreneurs) 
711 491  จุลนิพนธ์ 2        2(1-2-3)   

      (Senior Project II) 
711 492  ประสบการณ์วิชาชีพ 2       1(0-3-0) 

      (Practicum II)  
 711 493  สหกิจศึกษา        6(0-18-0)    
     (Co-operative Education) 

2.3  วิชาเลือก        ไม่น้อยกว่า      12    หน่วยกิต 
711 311  นิเวศสรีรวิทยาของสัตว์น้ า                                                3(3-0-6)     

        (Aquatic Animal Ecophysiology) 
711 312  พิษวิทยาในสัตว์น้ า                                                            3(3-0-6)     

        (Toxicology in Aquatic Animals)  
711 313  สัตว์น้ าต่างถิ่น        3(3-0-6)                         

(Exotic Aquatic Species) 
711 314  ชีววิทยาประมง       3(3-0-6)       

                         (Fishery Biology) 
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711 315  ชีววิทยาทางทะเล       3(2-3-4) 
       (Marine Biology)  

711 325  ปลาสวยงาม        3(2-3-4)    
  (Ornamental Fish) 

711 326  การเพาะเลี้ยงกุ้งเชิงธุรกิจ         3(2-3-4)     
  (Commercial Shrimp Culture) 
 711 327  ปูและหอยที่ส าคญัทางเศรษฐกิจ      3(3-0-6)   

  (Commercial Crabs and Mollusk)                    
  711 328  การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในเอเชีย        3(3-0-6)  
             (Aquaculture in Asia) 
  711 329  สาหร่ายและพรรณไม้น้ าเศรษฐกิจ      3(2-3-4) 
   (Economic Algae and Aquatic Plant) 

 711 332  อาหารมีชีวิตส าหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า        3(2-3-4)   
  (Live Feed for Aquaculture) 

711 333  วัตถุดิบอาหารสัตว์น้ าและการประเมินคุณภาพ    3(2-3-4)    
   (Feedstuffs for Aquatic Animal Feed and Quality Evaluation) 

711 362  ทักษะทางน้ าและสันทนาการทางทะเล            3(2-3-4) 
      (Water Skills and Marine Recreation) 

711 363  ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพ่ือการจัดการทรัพยากรทางน้ า   3(2-3-4) 
             (Geographical Information System for Aquatic Resource Management) 

  711 382  เรื่องคัดเฉพาะ 1       3(3-0-6)   
        (Selected Topics I) 

711 411  จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อมเพื่อการประมง     3(2-3-4)       
    (Environmental Microbiology for Fisheries) 

711 412  จุลินทรีย์เทคโนโลยีเพ่ือสัตว์น้ า      3(3-0-6) 
              (Microbe Technology for Aquatic Animals) 
711 421  อะควาโปนิกส์         3(2-3-4)    

   (Aquaponics)   
711 422  การจัดการคุณภาพดินเพ่ือการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า    3(2-3-4)  

      (Soil Quality Management for Aquaculture) 
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711 423  การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าเพ่ือการอนุรักษ์                      3(2-3-4) 
   (Conservation Aquaculture) 

  711 424  ทศันศึกษาทางด้านการประมง      1(0-2-1) 
             (Fishery Excursion)       
711 451  เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการวิจัยทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า    3(2-3-4)    

   (Biotechnology for Aquaculture Research)  
711 461  การประเมินทรัพยากรทางน้ า      3(2-3-4) 

   (Appraisal of Aquatic Resources) 
711 462  การประดาน้ าเพ่ือการวิจัย             3(2-3-4) 

      (Scientific Diving) 
 711 473  โลจิสติกส์และการจัดการโซ่อุปทานส าหรับธุรกิจประมง   3(3-0-6)    

    (Logistics and Supply Chain Management for Fishery Business)  
 711 482  เรือ่งคัดเฉพาะ 2       3(2-3-4)    

    (Selected Topics II) 
 

(3) หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 ให้เลือกศึกษาได้จากทุกรายวิชาในระดับปริญญาตรีที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอ่ืนที่ได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ถ้านักศึกษาเลือกศึกษารายวิชาในกลุ่มวิชาเลือกของหมวดวิชาเฉพาะ 
จะต้องน าไปคิดค่าระดับเฉลี่ยในหมวดวิชาเฉพาะด้วย เพื่อตรวจสอบเง่ือนไขการส าเร็จการศึกษา 
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2. แสดงแผนการศึกษา  
 

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 1 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา  จ านวนหน่วยกิต 
(บ – ป – น) 

SU101 ศิลปะศิลปากร 3(3-0-6) 
SU201 ภาษาอังกฤษในยุคดิจิทัล 3(2-2-5) 
SU301 พลเมืองตื่นรู ้ 3(3-0-6) 

700 101 หลักชีววิทยา 3(3-0-6) 
700 102 ปฏิบัติการชีววิทยา              1(0-3-0) 
711 121 การประมงยุคปัจจุบัน      2(2-0-4) 
SUXXX วิชาเลือก หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  3 

รวมจ านวน 18  
 

 
 

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา  จ านวนหน่วยกิต 
(บ – ป – น) 

SU102 ศิลปากรสร้างสรรค ์ 3(3-0-6) 
SU202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 3(2-2-5) 
SU203 ทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ 3(3-0-6) 
SU401 ความเป็นผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 3(3-0-6) 

700 111 หลักเคม ี      3(2-3-4) 
711 111 ชีววิทยาของปลาและสัตว์น้ ามีกระดูกสันหลัง   3(2-3-4) 

 รวมจ านวน 18  
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ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 1 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา  จ านวนหน่วยกิต 
(บ – ป – น) 

SU402 นวัตกรรมและการออกแบบ 3(3-0-6) 
700 212 เคมีอินทรีย์                                                      3(2-3-4) 
700 221 คณิตศาสตร์เบื้องต้น             3(3-0-6) 
700 231 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางการเกษตร     3(2-3-4) 
711 211 สัตว์น้ าไม่มีกระดูกสันหลัง       3(2-3-4) 
SUXXX วิชาเลือก หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 

รวมจ านวน 18  
 
 
 

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 2 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา  จ านวนหน่วยกิต 
(บ – ป – น) 

700 201 จุลชีววิทยาส าหรับวิทยาศาสตร์การเกษตร  3(3-0-6) 
700 202 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาส าหรับวิทยาศาสตร์การเกษตร  1(0-3-0) 
700 222 ชีวสถิติเบื้องต้น 3(2-3-4) 
700 223 ฟิสิกส์พื้นฐาน                3(2-3-4) 
711 212 นิเวศวิทยาและระบบนิเวศทางน้ า    3(2-3-4) 
711 221 หลักการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า       3(3-0-6) 
711 291 ประสบการณ์วิชาชีพ 1      1(0-3-0) 
xxx xxx วิชาเลือกเสรี   3 

รวมจ านวน 20  
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ปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 1 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา  จ านวนหน่วยกิต 
(บ – ป – น) 

711 321 การเพาะขยายพันธ์ุสัตว์น้ า  3(2-3-4) 
711 322 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า    3(2-3-4) 
711 331 อาหารสัตว์น้ า      3(2-3-4) 
711 351 พันธุศาสตร์และการปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้ า    3(2-3-4) 
711 381 สัมมนา  1(0-2-1) 
xxx xxx วิชาเลือกเสรี 3 
xxx xxx วิชาเลือก หมวดวิชาเฉพาะ 3 

รวมจ านวน 19  
 
 
 

ปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 2 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา  จ านวนหน่วยกิต 
(บ – ป – น) 

711 323 คุณภาพน้ าส าหรับการประมง   3(2-3-4) 
711 324 ระเบียบวิธีวิจัยทางการประมง                    3(2-3-4) 
711 341 โรคในสัตว์น้ าเศรษฐกิจ      3(2-3-4) 
711 361 มลพิษทางน้ าและการจัดการ    3(2-3-4) 
711 371 การส่งเสริมทางการเกษตรเชิงสร้างสรรค ์    1(0-2-1) 
711 391 จุลนิพนธ์ 1       1(0-2-1) 
xxx xxx วิชาเลือก หมวดวิชาเฉพาะ 3 

รวมจ านวน 17  
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ปีที่ 4  ภาคการศึกษาที่ 1 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา  จ านวนหน่วยกิต 
(บ – ป – น) 

711 471 การเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการประมง   3(2-3-4) 
711 472 การตลาดเพ่ือผู้ประกอบการรายใหม ่ 3(3-0-6) 
711 491 จุลนิพนธ์ 2      2(1-2-3) 
711 492 ประสบการณ์วิชาชีพ 2  1(0-3-0) 
xxx xxx วิชาเลือก หมวดวิชาเฉพาะ 6 

รวมจ านวน 15  
 
 
. 

ปีที่ 4  ภาคการศึกษาที่ 2 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา  จ านวนหน่วยกิต 
(บ – ป – น) 

711 493 สหกิจศึกษา       6(0-18-0) 
รวมจ านวน 6  
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3. ค าอธบิายรายวิชา 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
SU101 ศิลปะศิลปากร 3(3-0-6) 
 (Silpakorn Arts) 

ความซาบซึ้งในคุณค่าและความงามของธรรมชาติ งานสร้างสรรค์ทางศิลปะ ทัศนศิลป์ 
ศิลปะการแสดง ศิลปหัตถกรรม ดนตรี งานออกแบบ และสถาปัตยกรรม ทั้งของไทยและต่างประเทศ 
และความเช่ือมโยงทางสุนทรียศาสตร ์

 

SU102 ศิลปากรสร้างสรรค ์ 3(3-0-6) 
 (Creative Silpakorn) 

การบูรณาการการเรียนรู้ ผ่านการจัดการเรียนการสอนแบบโครงการด้วยกิจกรรมสร้างสรรค์ 
การพัฒนาทักษะการเป็นผู้น าและการเป็นผู้ตามที่ดี ทักษะการติดต่อสื่อสาร ทักษะการเรียนรู้และการ
ท างานอย่างสร้างสรรค์ ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมของนักศึกษา  การปลูกฝังเอกลักษณ์และ
วัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยศิลปากรให้กับนักศึกษา  โครงการสร้างสรรค์ในประเด็นที่สนใจภายใต้การ
ดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อให้เกิดการรับรู้หรือการเปลี่ยนแปลง  

 

SU110 มนุษย์กับการสร้างสรรค ์ 3(3-0-6) 
 (Man and Creativity) 

วิวัฒนาการของมนุษยชาติและบทบาทของมนุษย์ในการสร้างสรรค์ทั้งสิ่งที่เป็นนามธรรมและ
รูปธรรม ซึ่งเป็นรากฐานของความเจริญของสังคมมนุษย์ในด้านต่าง ๆ ที่สืบเนื่องจากโบราณสมัยมาถึง
ปัจจุบัน  ปัจจัยที่เอื้อต่อการสร้างสรรค์ กระบวนการสร้างสรรค์ ลักษณะและผลผลิตของการสร้าง
สรรค์ ตลอดจนผลกระทบต่อมนุษยชาติในแต่ละยุคสมัย   ทั้งนี้ โดยการวิเคราะห์ข้อมูลในปริทัศน์
ประวัติศาสตร์ และจากมุมมองของศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 

SU111 บ้าน 3(3-0-6) 
 (Home) 

แนวคิด ลักษณะทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรมของค าว่าบ้าน ความเป็นพื้นที่ 
เทคโนโลยีและการออกแบบบ้าน เพศสภาพกับบ้าน บ้านในบริบทของการท่องเที่ยว   โลกาภิวัตน์ 
ความเป็นชาติ คนไร้บ้าน การเนรเทศ และการน าเสนอความเป็นชาติ 

 

  



41 
 

SU112 ความสขุ 3(3-0-6) 
 (Happiness)  

ความหมาย วิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาแห่งความสุข การจัดการความสุข นิสัยสร้างสุข  กลยุทธ์
เพิ่มความสุขด้วยการคิดบวก การออกก าลังกาย อาหาร และการฝึกสต ิ

SU113 การตั้งค าถามและวิธีการ 3(3-0-6)  
 (Asking Questions and Methods)  

การตั้งค าถามรูปแบบต่าง ๆ ตามศาสตร์และสาขาวิชา การตั้งค าถามเพื่อสร้างและแสวงหา
ความรู้ วิธีการต้ังค าถาม การตั้งค าถามโดยบูรณาการศาสตร์และศิลป์ 

 

SU114 เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก 3(3-0-6) 
 (Disruptive Technology) 

ภาพรวมกระบวนการพลวัตของนวัตกรรมเทคโนโลยี ความส าคัญของเทคโนโลยีที่ขับเคลื่อน 
สร้างมูลค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์ข้อมูล ปัญญาประดิษฐ์  ระบบประมวลผลกลุ่ม
เมฆ อินเทอร์เน็ตแห่งสรรพสิ่ง ธุรกิจเทคโนโลยีด้านการเงินและโครงข่ายบัญชีธุรกรรมออนไลน์ และ
เทคโนโลยีอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 

SU115  อาหารเพื่อสุขภาพ 3(3-0-6)  
 (Food for Health)  

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับความต้องการอาหารของร่างกาย องค์ประกอบอาหาร สุขลักษณะของ
อาหารกับสุขภาพ อาหารที่ไม่ได้สัดส่วนกับโรค อุปนิสัยการรับประทานอาหารกับสุขภาพ ปัญหา
โภชนาการ โรคจากโภชนาการ จากการปนเปื้อนของสารถนอมอาหารและบรรจุภัณฑ์ ความปลอดภัย
ด้านอาหารและการคุ้มครองผู้บริโภค 

 

SU116 ศิลปะสมัยใหม่และร่วมสมยัในประเทศไทย 3(3-0-6)  
 (Modern and Contemporary Art in Thailand)  

เนื้อหา รูปแบบ และความเคลื่อนไหวของศิลปะสมัยใหม่และร่วมสมัยในประเทศไทยการ
เปลี่ยนแปลงจากศิลปะไทยประเพณี อิทธิพลจากศิลปะสมัยใหม่ของตะวันตก ผลงานและแนวความคิด
ในการสร้างสรรค์ของศิลปินคนส าคัญ 

 

SU117 ศิลปะกับวัฒนธรรมทางการเห็น 3(3-0-6)  
 (Art and Visual Culture)  

ผลผลิตทางวัฒนธรรมทางการเห็นในด้านศิลปะ การออกแบบ และสถาปัตยกรรมจากปัจจัย
ของปรัชญา การเมือง สังคม เศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสังคมโลก 
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SU118 สถาปัตยกรรมและศิลปะในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ 3(3-0-6) 
 (Architecture and Art in South East Asia) 

การตั้งถิ่นฐานที่สัมพันธ์กับภูมิศาสตร์และระบบนิเวศน์ พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ คติ
ความเช่ือ ศาสนา วัฒนธรรม สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น พัฒนาการทางสถาปัตยกรรม ศิลปะและมรดกทาง
สถาปัตยกรรมที่เกี่ยวข้อง และสถาปัตยกรรมร่วมสมัยที่เป็นเอกลักษณ์ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

SU119 การอ่านวรรณกรรมเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 
 (Literary Reading for Life Quality Improvement)  

วิธีการอ่านและพิจารณาวรรณกรรม ประเภทของวรรณกรรม สารส าคัญในวรรณกรรม คุณค่า
ของวรรณกรรม ประโยชน์ของวรรณกรรมในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

 

SU120 ไทยศึกษา 3(3-0-6) 
 (Thai Studies) 

ลักษณะส าคัญของสังคมและวัฒนธรรมไทยในด้านประวัติศาสตร์ ศาสนาและความเชื่อ ประเพณี 
ดนตรี นาฏศิลป์ และวัฒนธรรมการแต่งกาย 

มีทัศนศึกษานอกสถานที่  
 

SU121 วิถีพุทธในประเทศไทยและอาเซียน 3(3-0-6) 
 (Buddhist Ways of Life in Thailand and ASEAN) 

ความรู้พื้นฐานในการด าเนินชีวิตที่เกี่ยวเนื่องกับพุทธศาสนาในประเทศไทย และอาเซียน เริ่ม
ตั้งแต่การเกิดจนกระทั่งวาระสุดท้ายของชีวิต 

 

SU122 สมาธเิชิงประยุกต์  3(3-0-6) 
 (Applied Meditation) 

การเรียนรู้ทฤษฎี และการฝึกสมาธิประยุกต์ ผ่านกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาตนเอง ด้าน
คุณธรรม จริยธรรม และความคิดสร้างสรรค์ 

มีการศึกษานอกสถานที่ 
 

SU123 วิถีชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม 3(3-0-6) 
 (Ways of Life in Multicultural Society) 

ความเข้าใจ การซึมซับวัฒนธรรมประเพณีผ่านกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่อง วิถีชีวิต อาชีพและการ
ด ารงชีวิตของกลุ่มคนต่าง ๆ ที่อยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม เพื่อความเข้าใจซึ่งกันและกันและการ
อยู่ร่วมกัน 
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SU124 เหตุการณ์โลกปัจจุบัน 3(3-0-6) 
 (Contemporary World Affairs) 

การวิเคราะห์รากฐานด้านประวัติศาสตร์ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และปรากฏการณ์ทาง
ธรรมชาติของเหตุการณ์ส าคัญในปัจจุบัน เชื่อมโยงเหตุการณ์เหล่าน้ันกับผลกระทบต่อสังคมโลก 

 

SU125 มนุษย์กับการคิด  3(3-0-6) 
 (Man and Thinking) 

ความส าคัญของการคิด ความคิดแบบเป็นเหตุผล การคิดเชิงวิพากษ์ การคิดเชิงวิเคราะห์และ
สังเคราะห์ การคิดแบบวิทยาศาสตร์ การคิดเชิงระบบ การคิดเชิงมโนทัศน์ การคิดแบบสร้างสรรค์ การ
คิดเชิงนวัตกรรม 

 

SU126   ศิลปะและสื่อร่วมสมัยประยุกต์เพื่อชุมชน 3(3-0-6) 
 (Contemporary Applied Arts and Media for Community) 

การศึกษาพื้นที่ตัวอย่าง พัฒนาการ และกระบวนการต่าง ๆ ของศิลปะและสื่อร่วมสมัยประยุกต์
ทั้งโลกตะวันตก และตะวันออก ที่ใช้เพื่อการพัฒนาชุมชน ส าหรับเป็นต้นแบบแก่ผู้เรียนในการ
สร้างสรรค์ผลงานและเครื่องมือแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง 

 

SU127 กระบวนการเรียนรู้ระบบสญัลักษณ์ในศตวรรษท่ี 21 3(3-0-6) 
 (Learning Processes of Symbolism in the 21st Century) 

ที่มา กระบวนการเรียนรู้ และการตีความ ระบบสัญลักษณ์ที่มีความแตกต่างกัน        ในแต่
ละวัฒนธรรม  ความเข้าใจระบบสัญลักษณ์ที่ปรากฏในศตวรรษที่ 21 ผ่านสื่อร่วมสมัยต่าง ๆ การ
เรียนรู้ตลอดชีวิตในสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป 

 

SU128 การตีความศิลปะ 3(3-0-6) 
 (Interpretation of Arts) 

ความหมาย ความคิด วิธีการ กระบวนการ การตีความทางศิลปะ ความตระหนักรู้ในความ
แตกต่างทางพหุวัฒนธรรม  การวิเคราะห์ประเด็นปัญหาร่วมสมัย ส านึกทางจริยธรรม ความรับผิดชอบ
ต่อตนเองและสังคม  
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SU129  ทักษะการรูเ้ท่าทันสารสนเทศและสื่อ 3(3-0-6) 
 (Information and Media Literacy Skills) 

ความส าคัญของการรู้สารสนเทศ ประเภทของสื่อสารสนเทศ เครื่องมือช่วยค้น และการ
คัดเลือกแหล่งสารสนเทศเพื่อการสร้างงานและการอ้างอิงข้อมูลรูปแบบต่าง ๆ  วิเคราะห์กระบวนการ
ผลิตสารสนเทศ เสรีภาพในการรับรู้ข่าวสาร และความสัมพันธ์ของสารสนเทศกับประเด็นทางการเมือง 
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของสังคมไร้พรมแดน 

 

SU130 การพัฒนาการคิด 3(3-0-6) 
 (Thinking Development) 

ความหมาย ความส าคัญของการคิค  การคิดกับการท างานของสมอง การคิด ทักษะการคิด 
ทักษะการคิดที่ส าคัญในศตวรรษ ที่ 21 แนวทางการพัฒนาการคิดเพ่ือพัฒนาชีวิตและสังคม 

มีกิจกรรมนอกสถานที ่
 

SU131 การจัดการสารสนเทศเบื้องต้น 3(3-0-6) 
 (Introduction to Information Management) 

แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการสารสนเทศ  การรวบรวมข้อมูล การจัดเตรียมข้อมูล การ
วิเคราะห์และการน าเสนอข้อมูล การจินตทัศน์ข้อมูล การท ารายงานและการน าเสนอ กรณีศึกษา 

 

SU132 โลกและดาราศาสตร์ในสหัสวรรษที่ 3 3(3-0-6) 
 (Earth and Astronomy in the Third Millennium)  

ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติบนโลก บรรยากาศโลก การพยากรณ์ทางอุตุนิยมวิทยา การ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบ ปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์              การสังเกตการณ์
ทางดาราศาสตร์ ระบบสุริยะและดาวฤกษ์ การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน  ปรากฏการณ์และ
เหตุการณ์ในสหัสวรรษที่ 3 

 

SU133  การจัดการสิ่งแวดล้อมในครวัเรือน 3(3-0-6) 
 (Household Environmental Management) 

การใช้แสงธรรมชาติเพื่อการอนุรักษ์พลังงานในครัวเรือน สวนอนุรักษ์น้ า การอนุรักษ์น้ าใช้
ภายในบ้าน การระบายอากาศแบบไม่ใช้พลังงาน การคัดแยกมูลฝอย การหมักมูลฝอย การจัดการมูล
ฝอยอันตรายในครัวเรือน 
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SU134 ความรอบรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 3(3-0-6) 
 (Computer, Information Technology and Communication Literacy) 

บทบาทและความส าคัญของคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในปัจจุบัน 
แนวโน้มในอนาคต ความรู้พื้นฐาน การประยุกต์อย่างสร้างสรรค์ การรักษา       ความมั่นคง กฎหมาย
และจริยธรรมที่เกี่ยวข้อง  

 

SU135  ศิลปะการด ารงชีวิต 3(3-0-6)  
 (Art of Living)  

การจัดระเบียบชีวิต การพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาทสังคม บทบาทและความรับผิดชอบต่อ
ครอบครัวและสังคม การคิดเชิงวิเคราะห์ การสื่อสารและการแสดงออก      การสร้างความสุขให้กับ
ชีวิต แรงบันดาลใจในการสร้างความส าเร็จในอาชีพ จริยธรรมใน   การท างานและการด ารงชีวิต  

 

SU136  เทคโนโลยีเครื่องมือเครื่องใช้ในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6)  
 (Technology of Appliances in Daily Life)  

ความหมายและวิวัฒนาการของเทคโนโลยี ระบบ กลไก หน้าที่ และอุปกรณ์พื้นฐานของ
เครื่องมือเครื่องใช้ในชีวิตประจ าวัน  

 

SU137  เทคโนโลยีการสื่อสารกับมนษุย์ 3(3-0-6)  
 (Communication Technology and Human)  

วิวัฒนาการของเทคโนโลยีการสื่อสาร เทคโนโลยีการสื่อสารในปัจจุบันและแนวโน้ม  ในอนาคต 
อินเทอร์เน็ตแห่งสรรพสิ่งและการน าไปใช้งานในชีวิตประจ าวัน ภัยคุกคามและความปลอดภัย 

 

SU138 ไฟฟ้ากับชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 
 (Electricity and Everyday Life) 

การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานน้ า แสงอาทิตย์ ลม น้ ามัน และแก๊สธรรมชาติ  การส่ง
จ่ายและจ าหน่ายพลังงานไฟฟ้า การค านวณค่าไฟ การเลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า การประเมินความปลอดภัย
ของระบบไฟฟ้า การประหยัดไฟฟ้าในบ้านพักอาศัย อาคารส านักงานและโรงงานอุตสาหกรรม การ
ผลิตและการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างยั่งยืน 
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SU139 การพัฒนาภาวะผู้น า 3(3-0-6) 
 (Leadership Development) 

ทฤษฎีความต้องการของมนุษย์และภาวะผู้น า ทักษะจ าเป็นในการเป็นผู้น า การพัฒนาภาวะ
ผู้น า ความแตกต่างของวัฒนธรรมส าหรับผู้น า การสร้างทีม การสร้างแรงจูงใจ     มนุษยสัมพันธ์ การ
แก้ปัญหา การตัดสินใจ การบริหารความขัดแย้ง การสื่อสารและ         การควบคุม และการจัดการ
ความเครียด 

 

SU140 เทคโนโลยีพลังงานทดแทน 3(3-0-6) 
 (Renewable Energy Technology) 

ความหมายของพลังงานทดแทน การเปลี่ยนพลังงานทดแทนเป็นพลังงานความร้อนและไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานน้ า พลังงานจากชีวมวล กรณีศึกษาของแหล่งพลังงาน
ทดแทน การเลือกใช้และการจัดการพลังงานทดแทน 

 

SU141   การแก้ปัญหาแบบสร้างสรรค ์ 3(3-0-6) 
 (Creative Problem Solving) 

ปัญหา ปัจจัยและสาเหตุของปัญหา การเข้าใจปัญหา รูปแบบของปัญหา ขั้นตอน   การแก้ไข
ปัญหา  ขั้นตอนวิธี  การคิดเพื่อการตัดสินใจ การแก้ไขปัญหาด้วยขั้นตอนวิธี การคิดเชิงวิกฤตและแนวคิด 
ความน่าเชื่อถือและความสัมพันธ์กัน  แหล่งที่มาของข้อมูล การเข้าใจที่มาของข้อมูล หลักฐาน 
ข้อเท็จจริงความมีเหตุผลและความน่าเชื่อถือ 

 

SU142 ดนตรีอาเซียน 3(3-0-6) 
 (ASEAN Music) 

ดนตรีในประชาคมอาเซียน ประวัติศาสตร์และพัฒนาการดนตรีในพื้นที่วัฒนธรรมหลักของ
อาเซียน ทฤษฎีดนตรี เครื่องดนตรี วงดนตรี เพลงส าคัญ ศิลปินดนตรีอาเซียน ความสัมพันธ์ของดนตรี
กับศิลปวัฒนธรรมแขนงต่าง ๆ สภาพปัจจุบันของดนตรีอาเซียน 

 

SU143 สุนทรียภาพแห่งการฟัง 3(3-0-6)  
 (Aesthetics of Listening)  

การฟังเพลงและการวิเคราะห์องค์ประกอบดนตรี การประยุกต์ใช้ศิลปะการฟังเพื่อ  การ
พัฒนาการเรียนรู้ทางด้านดนตรีและการวิจารณ์ดนตร ี
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SU144 สมาธใินชีวิตประจ าวนั 3(3-0-6) 
 (Meditation in Daily Life) 

การท าสมาธิในชีวิตประจ าวัน หลักของการท าสมาธิ วิธีการท าสมาธิแบบต่าง ๆ ประโยชน์ของ
สมาธิในชีวิตประจ าวัน การเรียนและการท างาน สมาธิกับการจัดการความเครียด ความส าคัญของ
คุณธรรมในการฝึกสมาธิและการใช้ชีวติประจ าวัน  

 

SU145 สังคมและวัฒนธรรมไทย 3(3-0-6) 
 (Thai Society and Culture) 

ลักษณะพื้นฐานของโครงสร้างทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองของสังคมไทย โดยพิจารณาจาก
พัฒนาการของสังคมและวัฒนธรรม กระบวนการเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวของสังคมไทย รวมทั้ง
เงื่อนไขและปัญหาต่าง ๆ ที่มีผลต่อวิถีชีวิตของประชากรในสังคมปัจจุบัน พหุวัฒนธรรม แนวโน้มและ
ทิศทางการเปลี่ยนแปลงในอนาคตของสังคมไทย 

 

SU146 โครงการพระราชด าร ิ 3(3-0-6) 
 (Royal Initiative Projects) 

ปรัชญา ความหมาย และความส าคัญของศาสตร์พระราชา ความเป็นมาของโครงการ
พระราชด าริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โครงการเกี่ยวกับดิน น้ า ป่า อาชีพ 
และวิศวกรรม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทฤษฎีใหม่ แนวทางการประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนา
ตนเอง ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

มีการศึกษานอกสถานที่ 
 

SU147 ภาพและเสียงดิจิทัล 3(3-0-6) 
 (Digital Imaging and Sound) 

โครงสร้าง หลักการเบื้องต้น รูปแบบต่าง ๆ ของภาพและเสียงที่อยู่ในรูปของดิจิทัล วิธีการ
สร้าง ภาพและเสียงที่มีการผสมผสานกันอย่างเหมาะสมเกิดเป็นงานที่มีคุณค่า 

 

SU148 พลวัตสังคมไทย 3(3-0-6) 
 (Dynamics of Thai Society) 

พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย ภูมิหลังด้านประวัติศาสตร์ มรดก วัฒนธรรม 
ภูมิปัญญา และค่านิยมในด้านภาษา วรรณกรรม ศิลปะ ศาสนาความเชื่อ การเมืองการปกครอง 
เศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งผลกระทบด้านอื่นๆ ที่มีผลต่อสังคมไทย 
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SU149 การดูแลสุขภาพ        3(3-0-6) 
  (Health Care) 

  แนวทางการดูแลตนเองส าหรับโรคและอาการเจ็บป่วยเบื้องต้น หลักการใช้ยาพื้นฐาน 
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร อันตรายที่เกิดจากการใช้ยา  และโทษจากยาเสพติด 

 
SU150  ภาพยนตร์วิจักษ ์       3(3-0-6) 
  (Film Appreciation) 

  องค์ประกอบพื้นฐานด้านต่างๆ ของภาพยนต์ที่คัดสรรทั้งในด้านโครงสร้าง ความเป็ นมา
ประเภท และสไตล์การน าเสนอ เพื่อพัฒนาความรู้และความเข้าใจต่อภาพยนตร์ในฐานะผู้ชม 

 
SU151 ความเข้าใจในอารยธรรมโลกยุคโบราณ 3(3-0-6) 
 (Understanding Ancient World Civilization) 
   ความหมายของค าว่าอารยธรรม ประวัติและความเป็นมาของอารยธรรมโบราณที่ส าคัญ 
ความเหมือนและความแตกต่างของแต่ละอารยธรรมที่ยังมีอิทธิพลต่อสังคมมนุษย์ในปัจจุบัน 
 
SU152 ภูมิปัญญาไทยกับการสร้างสรรค์ 3(3-0-6) 
                     (Thai Wisdom and Creativity) 
 ความฉลาด ความรู้ ภูมิทัศน์วัฒนธรรม ด้านการสร้างสรรค์รวมถึงการประยุกต์ดัดแปลง               
ในสังคมไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
 
SU153 สุนทรียศาสตร์เบื้องต้น 3(3-0-6) 
                     (Basic Aesthetics) 
 ขอบเขตและความหมายของสุนทรียศาสตร์ ทฤษฎีที่ว่าด้วยความงาม ประวัติแนวคิดและ
ทัศนะทางด้านความงามของมนุษย์ในแต่ละยุคสมัย เพื่อเป็นพ้ืนฐานความคิดและความเข้าใจในด้านความงาม อันจะเป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนารสนิยมและวิจารณญาณในการประเมินคุณค่าความงามทั้งในด้านสุนทรียศาสตร์และใน
ชีวิตประจ าวัน 
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SU154 การออกแบบและสร้างสรรค์ในศิลปะตะวันออก 3(3-0-6) 
                     (Design and Creation in Oriental Arts) 
 กระบวนการและบริบทของการสร้างสรรค์ในศิลปะตะวันออก ในช่วงเวลาและพื้นที่ต่าง ๆ 
การผสมผสานของแนวคิดและวิธีการ อันก่อให้เกิดการพัฒนาด้านรูปแบบและลักษณะเฉพาะเพื่อเป็นแนวทางการ
สร้างสรรค์ และประยุกต์ใช้กับศาสตร์อ่ืน ๆ 
 
SU155 มองกรุงเทพผ่านศิลปะ 3(3-0-6) 
 (Understanding Bangkok through Its Art) 
   งานศิลปกรรมในกรุงเทพกับพัฒนาการของเมืองตั้งแต่อดีตจนกระทั่งปัจจุบัน 
 
SU156 ศิลปกรรมกับสังคมวัฒนธรรมไทย 3(3-0-6) 
 (Art in Thai Society and Culture) 
   งานศิลปกรรมกับพัฒนาการของสังคมและวัฒนธรรมไทยต้ังแต่อดีตจนกระทั่งปัจจุบัน 
 
SU157 วัฒนธรรมในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 
 (Culture in Everyday Life) 
   ความหมาย ความส าคัญ ลักษณะและแนวคิดทางวัฒนธรรม รวมทั้งความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมในชีวิตประจ าวันท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของสังคมร่วมสมัย 
 
SU158 การออกก าลังกายเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 
 (Exercise for the Quality of Life) 
 ความรู้เบื้องต้น ความหมาย ประเภท และรูปแบบของการออกก าลังกาย หลักการและ
ทฤษฎีการออกก าลังกาย ความหมายและความส าคัญของคุณภาพชีวิต ความส าคัญของการออกก าลังกายกับคุณภาพ
ชีวิต การเลือกรูปแบบการออกก าลังกายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 
SU159 อาหารและเครื่องดื่ม 3(3-0-6) 
 (Food and Beverage) 
   วัฒนธรรม เอกลักษณ์ ของอาหารและเครื่องดื่มประจ าชาติ วัตถุดิบ เครื่องปรุง อุปกรณ์ 
สุนทรีภาพทางรสชาติ ความรู้เกี่ยวกับเมนูอาหาร เครื่องดื่มยอดนิยม มารยาทบนโต๊ะอาหารและบริโภคนิสัยของชาติ
ต่าง ๆ ทั้งในภูมิภาคยุโรป อเมริกา และเอเชีย 
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SU160 เพชรบุรีศึกษา 3(3-0-6) 
 (Phetchaburi Studies) 

 องค์ความรู้และข้อมูลสาระส าคัญของจังหวัดเพชรบุรี ประวัติศาสตร์ ภูมิประเทศ และสภาพ
อากาศ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น และเทศกาลพื้นถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ ชาติพันธุ์และความเชื่อ โบราณสถานและ
พระราชวัง 3 รัชกาล สกุลช่างเมืองเพชร แหล่งผลิตวัตถุดิบอาหารและพืชเศรษฐกิจ สินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์และ
วัฒนธรรม ส ารับอาหารเมืองเพชรและขนมหวาน ศักยภาพการท่องเที่ยวของจังหวัดและเมือง 3 ทะเล ความ
หลากหลายทางชีวภาพและป่าชายเลน แก่งกระจานมรดกโลกทางธรรมชาติ แม่น้ าเพชรบุรี โครงการพระราชด าริ ความ
ร่วมสมัยและการจัดการเมือง 

 
SU161 เทคโนโลยีและนวัตกรรมการสื่อสาร 3(3-0-6) 
 (Technology and Media Innovation) 
 พัฒนาการเทคโนโลยีระบบสื่อสาร แพลตฟอร์มการสื่อสาร โครงสร้างความเป็นเจ้าของ             
การก ากับดูแล และผลกระทบที่เกิดขึ้นในสังคมดิจิทัล 
 
SU162 ข่าวสารในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 
 (News in Everyday Life) 
   ข่าวสาร เหตุการณ์ปัจจุบัน ที่มีผลกระทบกับชีวิตประจ าวันของผู้คน การคิดวิเคราะห์
สถานการณ์ปัจจุบันส าคัญที่ส่งผลกระทบต่อการเมือง เศรษฐกิจ สังคม การแยกแยะ ตีความ เชื่องโยงข้อมูล และการ
น าเสนอผลการวิเคราะห์ 
 
SU201 ภาษาอังกฤษในยุคดิจิทัล  3(2-2-5)  
 (English in the Digital Era)  

เงื่อนไข : นักศึกษาที่มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษแรกเข้า ตั้งแต่ระดับ B1 ขึ้นไป หรือมีผลการ
ทดสอบภาษาอังกฤษจากสถาบันทดสอบภาษาอื่นที่เทียบเท่า ตั้งแต่ระดับ B1 ขึ้นไป ตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย ได้รับการยกเว้นไม่ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชา SU201 

การพัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารใน
ชีวิตประจ าวัน การใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ด้วยตนเองในยุคดิจิทัล 
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SU202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาต ิ 3(2-2-5)  
 (English for International Communication)  

วิชาบังคับก่อน : SU201 ภาษาอังกฤษในยุคดิจิทัล 
เงื่อนไข : นักศึกษาที่มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษแรกเข้า ตั้งแต่ระดับ B2 ขึ้นไป หรือมีผลการ

ทดสอบภาษาอังกฤษจากสถาบันทดสอบภาษาอื่นที่เทียบเท่าตั้งแต่ระดับ B2 ขึ้นไป ตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย ได้รับการยกเว้นไม่ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชา SU202 

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ การเพิ่มพูนความรู้ภาษาอังกฤษ การใช้ภาษาอังกฤษตาม
วัตถุประสงค์ การใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือสื่อสารในบริบทนานาชาติและวัฒนธรรมภาษาอัน
หลากหลาย 

 

SU203 ทักษะการสื่อสารอยา่งสร้างสรรค ์ 3(3-0-6) 
 (Creative Communication Skills) 

หลักการสื่อสาร การสื่อสารด้วยวจนภาษาและอวจนภาษา ทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์
และมีประสิทธิภาพในแวดวงที่หลากหลาย การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม การสื่อสารผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ การรู้เท่าทันดิจิทัล 

 

SU210 การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น 3(3-0-6) 
 (Thai Usage for Communication and Retrieval)  

ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร แหล่งข้อมูลส าหรับการศึกษาค้นคว้า วิธีการสืบค้น
ข้อมูลจากสื่อออนไลน์และฐานข้อมูลประเภทต่าง ๆ วิธีการประเมินความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูล 

 

SU211 ความรู้เบื้องตน้เกี่ยวกับภาษาและภาษาในอาเซียน 3(3-0-6) 
 (Introduction to Language and Languages in ASEAN) 

ลักษณะทั่วไปของภาษา การก าเนิดภาษา ความแตกต่างระหว่างภาษามนุษย์กับภาษาสัตว์  
ภาษากับตัวอักษร โครงสร้างของภาษา การใช้ภาษาตามปริบทสังคม การเปลี่ยนแปลงของภาษา  
ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับสังคม วัฒนธรรม และอุดมการณ์ รวมทั้งการรับภาษา การเรียนรู้ภาษา 
การสอนภาษา และลักษณะทั่วไปของภาษา และวัฒนธรรมของประเทศต่าง ๆ ในอาเซียน 

 

SU212 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสารด้านวัฒนธรรม  3(3-0-6)  
 (French for Cultural Communication)  

ทักษะการสื่อสารภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้นด้านศิลปวัฒนธรรม การฝึกฝนการใช้ศัพท์ ส านวน
และโครงสร้างประโยคที่เหมาะสมและถูกต้อง 
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SU213 ภาษาไทยเพื่อการพัฒนาชีวติ 3(3-0-6) 
 (Thai Language for Life Development) 

การเรียนรู้ภาษาไทย การอ่านวิเคราะห์สาร การฟังจับใจความ การน าเสนอความคิด การ
พัฒนาทักษะการด ารงชีวิตอย่างยั่งยืนในสังคมแห่งข้อมูลข่าวสาร 

 

SU214 ภาษาจีนเพื่ออาชีพ 3(3-0-6) 
 (Chinese for Careers) 

หลักการเขียนตัวอักษรจีนในระดับพื้นฐาน การฝึกการฟัง การพูด การอ่าน และ  การเขียน 
จากค าศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับอาชีพ ศึกษาอักษรจีนอย่างน้อย 300 ตัว โครงสร้างและรูปประโยคง่าย ๆ 

 
SU215 นิทานและการละเล่นพื้นบ้าน 3(3-0-6) 
 (Folktales and Folk Plays) 

ประเภท ลักษณะและวิธีการศึกษานิทานพื้นบ้าน การละเล่นและการแสดงพื้นบ้าน ปริศนา 
ค าทาย สุภาษิตค าพังเพย และความเชื่อท้องถิ่น วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างนิทานและการละเล่น
กับสังคมและวัฒนธรรม 

 
SU216 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการวิจารณ์ 3(3-0-6) 
 (English Reading for Criticism) 
 การพัฒนาทักษะการอ่านและตีความ การอภิปรายถึงความหมายและคุณค่าของตัวบท             
บันเทิงคดีทั้งที่แต่งเป็นภาษาอังกฤษและที่ได้รับการแปลเป็นภาษาอังกฤษ และการวิจารณ์เบื้องต้น 
 
SU217 การน าเสนอเชิงสร้างสรรค์ด้วยภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 
 (Creative Pitching and Presentation in English) 
   การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษด้วยกระบวนการคิดวิเคราะห์เพื่อการน าเสนอเชิง
สร้างสรรค์ ทักษะการพูดและทคนิคการน าเสนอผ่านวจนภาษาและอวัจนภาษา ทักษะการน าเสนอผลงานด้วย
ภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์ในที่ชุมชน การฝึกใช้ภาษากังกฤษเป็นเครื่องมือสื่อสารและการน าเสนอในบริบททางวิชาชีพ
อันหลากหลาย 
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SU218 ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3(3-0-6) 
 (English for Science and Technology) 

   การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษที่จ าเป็นในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การท าความ
เข้าใจประเด็นปัจจุบันทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การเพิ่มพูนศ พท์เทคนิค การเสริมสร้างทักษะการน าเสนอและ
ทักษะการเขียนในบริบททางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

SU301 พลเมืองตื่นรู ้ 3(3-0-6) 
 (Active Citizen) 

ความเป็นพลเมือง การรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย สังคมโลก และสังคมออนไลน์ 
ความรับผิดชอบต่อสังคม  การต่อต้านการทุจริต การมีส่วนร่วมกับชุมชน และจิตสาธารณะ 

 
SU310 การอนุรักษ์และการจัดการมรดกทางวัฒนธรรม 3(3-0-6) 
 (Cultural Heritage Conservation and Management)  

ความหมาย แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการอนุรักษ์ และการจัดการวัฒนธรรม  ความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม มรดกทางวัฒนธรรมจับต้องได้และจับต้องไม่ได้ มรดกทางสถาปัตยกรรม 
สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นและชุมชน แหล่งโบราณคดีและพื้นที่ประวัติศาสตร์ พิพิธภัณฑ์และหอศิลป์ แนว
ทางการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมในบริบทร่วมสมัย           การท่องเที่ยววัฒนธรรมและการสื่อ
ความหมาย 

 

SU311 งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมในศตวรรษที่ 21 3(3-0-6) 
 (Creation and Innovation in the 21st Century) 

ประวัติ ที่มา กระบวนการ ผลสัมฤทธิ์และแนวโน้มของงานสร้างสรรค์และนวัตกรรมใน
ศตวรรษที่ 21 การสร้างชิ้นงานสร้างสรรค์ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม น าไปสู่การเป็นพลเมืองต่ืนรู้ 

 

SU312 เพศสภาพและเพศวิถ ี 3(3-0-6)  
 (Gender and Sexuality)  

แนวคิดเรื่องเพศ เพศสภาพ เพศวิถี บริบททางการเมือง สังคม และวัฒนธรรมที่นิยาม 
ประกอบสร้างและก าหนดบทบาทของความเป็นผู้หญิง ความเป็นผู้ชาย และเพศทางเลือก แนวคิดเรื่อง
สิทธิในร่างกายและขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมเพื่อเรียกร้องสิทธิ และสถานการณ์เพศสภาพ เพศ
วิถีในปัจจุบัน 
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SU313 ธรรมชาติวจิักษ ์ 3(3-0-6) 
 (Nature Appreciation) 

ความหลากหลายทางชีวภาพ ความส าคัญและบทบาทของสิ่งมีชีวิต คุณค่าและความงามของ
ธรรมชาติ การสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์และความรับผิดชอบต่อสังคม 

 

SU314 รักษ์นก 3(3-0-6) 
 (Bird Conservation) 

การดูนก การจ าแนกชนิด ถิ่นที่อยู่อาศัย พฤติกรรมการร้อง การหาอาหารและ      การ
สืบพันธ์ุ  พฤติกรรมการสร้างรัง การอพยพ การอนุรักษ ์

 

SU315 การอนุรักษส์ิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศลิปกรรม 3(3-0-6) 
 (Natural Environmental and Art Work Conservation) 

ความรู้พื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม  ผลกระทบ
ของภัยคุกคามทางกายภาพ เคมี และชีวภาพต่อศิลปกรรม บริการของระบบนิเวศและการท่องเที่ยว
เชิงนิเวศ หลักการพื้นฐานในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและศิลปกรรม การประยุกต์ความรู้
ด้านวิทยาศาสตร์ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ ศิลปกรรม และมรดกโลก 

 

SU316 โลกของจุลินทรีย์ 3(3-0-6) 
 (Microbial World) 

ประโยชน์และความส าคัญของจุลินทรีย์ต่อวงการอาหาร อุตสาหกรรมการเกษตรและ
การแพทย์ต่อมนุษย์ในชีวิตประจ าวัน  การใช้จุลินทรีย์โดยค านึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภคและ
สิ่งแวดล้อม 

 

SU317 อินเทอร์เน็ตสีขาว 3(3-0-6) 
 (White Internet) 

บริการต่าง ๆ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและการท าธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ภัยคุกคาม แบบต่าง 
ๆ จากการใช้งานอินเทอร์เน็ตและการใช้งานเครือข่ายสังคม การป้องกันภัยคุกคาม ประเด็นความเป็น
ส่วนตัวของบริการอินเทอร์เน็ต ผลกระทบจากภัยคุกคาม กฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ข้อควรและไม่ควรปฏิบัติเมื่อใช้งานเครือข่าย เครื่องมือที่สามารถใช้งานเพื่อเพิ่มระดับความ
ปลอดภัย  
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SU318 สิ่งแวดล้อม มลพิษและพลังงาน 3(3-0-6) 
 (Environment, Pollution and Energy) 

ระบบนิเวศ มลพิษทางน้ า มลพิษทางอากาศ มลพิษทางดิน มูลฝอย พลังงานและผลกระทบ
ต่อภาวะภูมิอากาศของโลก 

 

SU319 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยเีพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  3(3-0-6)  
 (Science and Technology for Sustainable Development)  

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อการพัฒนาประเทศอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืนในด้านสังคม 
เศรษฐกิจ การศึกษา สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม การเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากแหล่ง
เรียนรู้ในชุมชน การสื่อสารต่อสาธารณะและการสร้างสื่อประเภทต่าง ๆ เพื่อแสดงผลกระทบของ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีต่อชุมชน 

 
SU320  โลกแห่งนวัตกรรม 3(3-0-6)  
 (World of Innovations)  

ปรัชญา แนวคิด และการสร้างสรรค์นวัตกรรมต่าง ๆ ในปัจจุบันและอนาคต         การพัฒนา 
การประยุกต์ใช้และการจัดการ บทบาทและผลกระทบจากการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ต่อชีวิต 
เศรษฐกิจและสังคม 

 

SU321  วัสดุและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)  
 (Materials and Environmental Impacts)  

การแบ่งประเภทวัสดุทั่วไป สมบัติพื้นฐานของวัสดุ วัสดุในผลิตภัณฑ์ที่พบในชีวิตประจ าวัน 
การจัดการขยะจากวัสดุ การน าวัสดุกลับมาใช้ใหม่ด้วยวิธีต่าง ๆ  

 

SU322  การดูแลสัตวเ์ลี้ยง 3(3-0-6) 
 (Pet Care) 

เรื่องทั่วไปเกี่ยวกับการดูแลสัตว์เลี้ยงเป็นเพื่อนส าหรับผู้รักสัตว์ การดูแลที่มีประสิทธิภาพและ
เป็นเจ้าของสัตว์เลี้ยงที่รับผิดชอบต่อสัตว์และสังคม โรคที่เกิดจากสัตว์เลี้ยงติดต่อสู่คน และการป้องกัน
โรค แผนการขยายพันธุ์สัตว์เลี้ยง การเป็นผู้ประกอบการขายและประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสัตว์
เลี้ยง 
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SU323 จิตสาธารณะ 3(3-0-6) 
 (Public Mind) 

ความเป็นมาเกี่ยวกับจิตสาธารณะ ความหมายของจิตสาธารณะ ความส าคัญของการมี จิต
สาธารณะ องค์ประกอบของการมีจิตสาธารณะของบุคคล รูปแบบของจิตสาธารณะ แนวคิดและทฤษฎี
ที่เกี่ยวข้องกับจิตสาธารณะ ปัจจัยที่ก่อให้เกิดการมีจิตสาธารณะ และคุณลักษณะที่เกี่ยวข้องกับจิต
สาธารณะ การเขียนโครงการเกี่ยวกับจิตสาธารณะ 

 

SU324  เทคโนโลยีสะอาดในอุตสาหกรรม      3(3-0-6) 
 (Clean Technology in Industries) 

ผลกระทบของอุตสาหกรรมที่มีต่อมลภาวะ มลภาวะที่ มีผลต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
กระบวนการสะอาดในอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมเกษตร อุตสาหกรรมสิ่งทอและฟอกย้อม 
อุตสาหกรรมเซรามิกส์ อุตสาหกรรมเหล็ก และอุตสาหกรรมพลาสติก การออกแบบอุตสาหกรรมที่
รักษ์สิ่งแวดล้อม 

 
SU325  ภูมิภาคโลก        3(3-0-6)  
  (World Regions) 

  แนวคิดว่าด้วยภูมิภาคตามแนวทางภูมิทัศน์  สภาพทางพื้นที่ที่มีผลต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
สังคมและวัฒนธรรมของประชากรในแต่ละภูมิภาคของโลก ตระหนักความแตกต่างหลากหลายทาง
กายภาพและวัฒนธรรมของโลก 

 
SU326 เขตทางทะเล และการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 3(3-0-6) 
 (Maritime Zones and Marine and Coastal Resources Management) 
   เขตทางทะเลและชายฝั่ง ธรณีวิทยาและธรณีสัณฐานวิทยาของทะเลไทย การทับถมและ
ตกตะกอนในทะเลและชายฝั่ง ภูมิลักษณ์ชายฝั่งทะเลไทย ทรัพยากรมีชีวิตในทะเลและชายฝั่ง ทรัพยากรไม่มีชีวิตใน
ทะเลและชายฝั่ง การตั้งถิ่นฐานของประชาชนชายฝั่งทะเล ระบบสาธารณสุขชุมชนชายฝั่ง ความมั่นคงและมั่งคั่ ง ยั่งยืน
และผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของทะเลไทย การจัดการชายฝั่งทะเลไทย 
 
SU401 ความเป็นผู้ประกอบการที่ขบัเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 3(3-0-6) 
 (Innovation-Driven Entrepreneurship) 

ทักษะที่จ าเป็นในการเป็นผู้ประกอบการ ความตระหนักถึงทักษะทางกฎหมาย ธุรกิจการ
บริหารจัดการ ความคิดสร้างสรรค์ การวิเคราะห์ และการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดต้ังและด าเนินธุรกิจใหม่ 
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SU402 นวัตกรรมและการออกแบบ 3(3-0-6) 
 (Innovation and Design) 

แนวคิด หลักการสร้างนวัตกรรมผ่านกระบวนการคิดเชิงออกแบบตามขั้นตอน การท าความ
เข้าใจปัญหา การระดมความคิดเห็น การเรียนรู้ผ่านการทดลองปฏิบัติและเผยแพร่อย่างสร้างสรรค์ 

 
 

SU410 การจัดการเอกสารและจดหมายเหต ุ 3(3-0-6) 
 (Records and Archives Management) 

นิยาม ความหมายและความส าคัญของเอกสารต่อประสิทธิภาพการท างาน ฐานข้อมูล ธรรม
มาภิบาล และความน่าเชื่อถือขององค์กร ระบบ มาตรฐาน และเครื่องมือในการจัดเก็บเอกสารอย่าง
เป็นระบบ แนวคิด ทฤษฎี หลักการคัดเลือก การจัดหา และประเมินคุณค่าเอกสารเพื่อจัดเก็บถาวรใน
หอจดหมายเหตุ กระบวนการจัดการ เผยแพร่และอนุรักษ์เอกสารจดหมายเหตุในฐานะแหล่งข้อมูล 
ฐานความรู้และหลักฐานส าคัญทางประวัติศาสตร์ 

 

SU411 การเพาะเห็ดและการต่อยอดทางธุรกิจ 3(3-0-6) 
 (Mushroom Farming and Business Extension) 

เทคโนโลยีการเพาะเห็ด การเพาะเห็ดกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ อาหารและ
อาหารเสริมสุขภาพจากเห็ด หลักการของกฎระเบียบและมาตรฐานการเกษตร การท่องเที่ยวและการ
ผลิตอาหาร 

 

SU412 เทคโนโลยี เทคนิค และอุตสาหกรรมอีสปอร์ต 3(3-0-6) 
 (E-Sport Technology, Techniques and Industry) 

นิยามและประเภทของอีสปอร์ต การผสานองค์ประกอบเกมในกิจกรรมต่าง ๆ และประโยชน์
ด้านการศึกษา ความยอมรับในมหกรรมกีฬาที่ส าคัญ สังเวียนต่อสู้ออนไลน์ในระบบหลายผู้เล่น (โมบา) 
เกมยิงแบบมุมมองบุคคลที่หนึ่ง (เอฟพีเอส) มารยาทและแนวทางปฏิบัติที่เป็นที่ยอมรับ เทคโนโลยีการ
สื่อสารในอีสปอร์ต เทคโนโลยีการถ่ายทอดเกม กลยุทธของทีมและการบริหารระดับจุลภาค รูปแบบการ
เล่น การสื่อสารและการร่วมมือกันระหว่างผู้เล่น ทักษะที่ส าคัญในอีสปอร์ต อุตสาหกรรมเกมและอี
สปอร์ต แม่แบบทางธุรกิจ รายได้ของผู้เล่นและผู้ถ่ายทอดเกม การฝึกฝนและแข่งขันเกม กรณีศึกษาจาก
การแข่งขันที่น่าสนใจ 
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SU413  มหัศจรรย์ผลติภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพ 3(3-0-6)  
 (Amazing Biotechnology Products)  

ความหมายและประวัติความเป็นมาของเทคโนโลยีชีวภาพ  ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพที่
น่าสนใจในอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม พลังงาน ของใช้ในครัวเรือน การเกษตร การบ าบัดน้ าเสีย
และการแพทย์ การค้นคว้าข้อมูลและน าเสนอผลิตภัณฑ์จากเทคโนโลยีชีวภาพที่สนใจ การทดลองการ
ผลิตผลิตภัณฑ์จากเทคโนโลยีชีวภาพเบื้องต้น  

 

SU414  ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่กระบวนการผลิต 3(3-0-6)  
 (Indigenous Knowledge toward Production Process)  

การท าน้ าตาลมะพร้าว กระบวนการผลิตน้ าตาลทราย การหมักข้าวหมาก กระบวน การหมัก
ในอุตสาหกรรม การผลิตนมจากโค กระบวนการผลิตนม การทอผ้า กระบวน      การผลิตสิ่งทอ 
กระดาษสา กระบวนการผลิตกระดาษ ขนมไทย กระบวนการผลิตขนม     การผลิตข้าวแบบดั้งเดิม 
กระบวนการผลิตข้าวสารอาหารแห้ง กระบวนการอบแห้ง 

 

SU415 การตลาดและการเงินพืน้ฐานส าหรับผู้ประกอบการ 3(3-0-6) 
 (Basic Marketing and Finance for Entrepreneurs) 

ความส าคัญของการตลาดและการเงินส าหรับผู้ประกอบการรายใหม่ แนวคิดด้านการตลาด กลไก
ตลาด การวางแผนการตลาด แนวความคิดด้านการเงิน การวางแผนทางการเงิน การพยากรณ์ทางการเงิน 
การระดมทุน ความส าคัญของการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน 

 

SU416 ธุรกิจดิจิทัล 3(3-0-6) 
 (Digital Business) 

หลักการเบื้องต้นของธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ธุรกรรมในสังคมดิจิทัล รูปแบบการท าธุรกรรมที่
ปลอดภัยและประสบความส าเร็จบนระบบเครือข่าย การท าธุรกิจระหว่างองค์การ  การท าธุรกิจ
ระหว่างองค์การและลูกค้า การท าธุรกิจระหว่างองค์การกับภาครัฐ ระบบบริหารจัดการด้านธุรกรรม
ดิจิทัล การตลาดดิจิทัล สื่อสังคมออนไลน์  
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 หมวดวิชาเฉพาะ  
 
700 101   หลักชีววิทยา                   3(3-0-6)  
  (Principles of Biology)  
   หลักการทางชีววิทยา สารเคมีของชีวิต เมแทบอลิซึม โครงสร้างและการท างานของเซลล์       พันธุ

ศาสตร์ วิวัฒนาการ ความหลากหลายทางชีวภาพและการจ าแนก โครงสร้างและการท างานของพืช 
โครงสร้างและการท างานของสัตว์ นิเวศวิทยา พฤติกรรม  
 

700 102    ปฏิบัติการชีววิทยา              1(0-3-0)   
 (Biology Laboratory)   

   การใช้กล้องจุลทรรศน์และปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหาในรายวิชา 700 101   หลักชีววิทยา  
      

700 111  หลักเคม ี  3(2-3-4)       
 (Principles of Chemistry)  

  ความรู้พื้นฐานทางเคมีที่ส าคัญ โครงสร้างอะตอม สมบัติของธาตุตามตารางธาตุ พันธะเคมี  
ปริมาณสารสัมพันธ์ แก๊ส ของเหลวและสารละลาย สมดุลเคมี กรด-เบส และเคมีไฟฟ้า 

 
700 201 จุลชีววิทยาส าหรับวิทยาศาสตร์การเกษตร  3(3-0-6)    
 (Microbiology for Agricultural Science)  
    โครงสร้างและหน้าที่ของจุลินทรีย์ การจัดหมวดหมู่ สารอาหาร การเจริญและการสืบพันธุ์ พันธุ

ศาสตร์ ความส าคัญของจุลินทรีย์ในด้านการก่อโรค จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ด้านการเกษตร อาหารและ
สิ่งแวดล้อม  

 
700 202 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาส าหรบัวิทยาศาสตร์การเกษตร 1(0-3-0)      
 (Microbiology laboratory for Agricultural Science) 
  เทคนิคงานด้านจุลชีววิทยา การปลอดเชื้อ การเลือกใช้อุปกรณ์ การเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์ อาหารและ

สภาวะ การควบคุมจุลินทรีย์ การเก็บรักษา   
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700 212 เคมีอินทรีย์                                                         3(2-3-4)  
 (Organic Chemistry)  

 วิชาบังคับก่อน : 700 111  หลักเคม ี
  โครงสร้าง การเรียกชื่อ การสังเคราะห์และปฏิกิริยาของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน แอลคิลเฮไลด์ 

แอลกอฮอล์ อีเธอร์ แอลดีไฮด์ คีโตน เอมีน กรดคาร์บอกซิลิกและอนุพันธ์ 
 
700 221  คณิตศาสตร์เบื้องต้น 3(3-0-6)    
       (Introductory Mathematics) 
  ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน อนุพันธ์ของฟังก์ชันและการประยุกต์ ผลต่างอนุพันธ์ ปริพันธ์

ของฟังก์ชันและการประยุกต ์เทคนิคการหาปริพันธ์ สมการเชิงอนุพันธ์อันดับหนึ่งแบบแยกตัวแปรได ้
 
700 222  ชีวสถิติเบื้องตน้ 3(2-3-4)     
 (Basic Biostatistics) 

 หลักการทางสถิติ สถิติพื้นฐานส าหรับข้อมูลทางชีววิทยา การแจกแจงความน่าจะเป็น การแจกแจง
ค่าตัวอย่าง การประมาณค่าพารามิเตอร์ การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน สถิติแบบไม่
ใช้พารามิเตอร์ การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์ การวิเคราะห์และการแปลผลข้อมูลโดยใช้
โปรแกรมทางสถิต ิ

 
700 223 ฟิสิกสพ์ื้นฐาน  3(2-3-4)       
 (Fundamental Physics)  
  คณิตศาสตร์ที่ใช้ในฟิสิกส์ กฎการเคลื่อนที่ แรงโน้มถ่วง งานและพลังงาน โมเมนตัมและการชน 

การเคลื่อนที่แบบหมุน สมบัติของสสาร กลศาสตร์ของไหล ปรากฏการณ์คลื่นและเคออส เธอร์โม
ไดนามิกส์ แม่เหล็กไฟฟ้า วงจรไฟฟ้าเบ้ืองต้น ฟิสิกส์ยุคใหม่ 

 
700 231 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางการเกษตร   3(2-3-4)   
 (English for Communication in Agriculture)         
   การพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานและกิจกรรมด้าน

การเกษตร การใช้หลักภาษาและค าศัพท์ในการอธิบาย น าเสนองาน อภิปรายและแสดงความคิดเห็นใน
งานทางการเกษตร   
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711 111 ชีววิทยาของปลาและสัตว์น้ ามีกระดูกสันหลัง 3(2-3-4)      
       (Fish and Aquatic Vertebrate Biology)    
     สัณฐานวิทยา สรีรวิทยา พฤติกรรม นิเวศวิทยา วิวัฒนาการ การแพร่กระจาย การสืบพันธุ์ การ

พัฒนาการของไข่และลูกปลาวัยอ่อน การจ าแนกชนิด ชีววิทยาบางประการของสัตว์น้ ามีกระดูกสันหลังอื่น 
ๆ ที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจ โดยจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ 

 
711 121 การประมงยุคปัจจุบัน    2(2-0-4)       
       (Modern Times Fisheries) 

ความส าคัญและสถานการณ์ปัจจุบันของผลผลิตทางการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า สัตว์น้ าที่
มีความส าคัญทางเศรษฐกิจ การประมงชายฝั่ง การประมงนอกน่านน้ ากฎหมายและข้อก าหนดที่ เกี่ยวกับ
การประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า การท าประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม 
กฎหมายประมงระหว่างประเทศ เศรษฐกิจสีน้ าเงิน สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
มาตรฐานฟาร์ม เครื่องมือประมง การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศและการประมง  

 
711 211 สัตว์น้ าไม่มีกระดูกสันหลัง 3(2-3-4)   
                (Aquatic Invertebrates) 
  สัณฐานวิทยา สรีรวิทยา พฤติกรรมและนิเวศวิทยา การแพร่กระจาย การสืบพันธุ์และการพัฒนา

ของตัวอ่อน การจัดจ าแนก ชนิดของสัตว์น้ าไม่มีกระดูกสันหลังที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจ  
 
711 212 นิเวศวิทยาและระบบนิเวศทางน้ า 3(2-3-4)  
 (Ecology and Aquatic Ecosystems) 

แนวคิดและทฤษฎีทางนิเวศวิทยา สมบัติทางเคมีและฟิสิกส์ของน้ า ระบบนิเวศทางน้ า ทะเลสาบ 
ล าธารและแม่น้ า ปากแม่น้ า พื้นที่ชายฝั่งทะเล แนวปะการัง แนวหญ้าทะเล ป่าชายเลน ป่าพรุ และทะเล
เปิด การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ การแปลผล และการน าเสนอข้อมูลทางนิเวศวิทยาจากภาคสนาม การ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าเชิงนิเวศ เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมและการประยุกต์ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าเชิงนิเวศ และ
สถานการณ์ปัจจุบันด้านนิเวศวิทยา 

มีปฏิบัติการภาคสนาม 
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711 221 หลักการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า   3(3-0-6)   
                (Principles of Aquaculture) 

การเลือกชนิดของสัตว์น้ าที่จะท าการเพาะเลี้ยง  แหล่งน้ าและระบบน้ า การออกแบบและการสร้าง
บ่อ บ่อเลี้ยงและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง การขยายพันธุ์ วิธีการอนุบาลและการเลี้ยง การจัดการด้านการให้
อาหาร คุณภาพน้ า และการควบคุมและป้องกันโรค ระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าเชิงการค้า 

   
711 291 ประสบการณ์วิชาชีพ 1             1(0-3-0)   
       (Practicum I)  
 เงื่อนไข : ฝึกประสบการณ์วิชาชีพไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมง  
         ฝึกงานพื้นฐานทางด้านการประมง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า การจัดการทรัพยากรทางน้ า และการใช้

เครื่องมือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งส่งรายงาน  
 
711 311    นิเวศสรีรวิทยาของสัตว์น้ า 3(3-0-6) 
     (Aquatic Animal Ecophysiology) 

 ความรู้พื้นฐานทางสรีรวิทยา ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสัตว์น้ ากับสิ่งแวดล้อม ผลกระทบของปัจจัยทาง
สิ่งแวดล้อมต่อสรีรวิทยาของสัตว์น้ า การปรับตัวของสัตว์น้ าต่อการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม 

 
711 312 พิษวิทยาในสัตว์น้ า                                                            3(3-0-6)   
   (Toxicology in Aquatic Animals)  

หลักการทางพิษวิทยา การดูดซึม การกระจายและการขับถ่ายสารพิษ การแปรรูปทางชีวภาพ กลไก
การแสดงฤทธิ์ของสารพิษต่ออวัยวะเป้าหมาย ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเป็นพิษ การทดสอบและการประเมิน
ความเป็นพิษ สารพิษที่พบทั่วไปในสัตว์น้ า 

 
711 313 สัตว์น้ าต่างถิ่น               3(3-0-6)        
 (Exotic Aquatic Species)  

 ชีววิทยาของสัตว์น้ าต่างถิ่น ผลกระทบที่เกิดจากสัตว์น้ าต่างถิ่น แนวทางการป้องกันและการแก้ไข
ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกราน ชนิดของสัตว์น้ าที่ห้ามน าเข้าและส่งออก กฎหมายการน าเข้าและส่งออก และ
กฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับชนิดพันธ์ุต่างถิ่น  
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711 314     ชีววิทยาประมง                3(3-0-6) 
                (Fishery Biology)     
         การประเมินการเจริญการเติบโต ระยะการพัฒนาของเซลล์สืบพันธุ์และวิธีการประเมิน ดัชนีความ

สมบูรณ์เพศ อัตราส่วนเพศ ความดกไข่ ขนาดแรกสืบพันธุ์ พฤติกรรมการกินอาหารและช่วงเวลาการกิน
อาหารในรอบวัน องค์ประกอบของอาหารในกระเพาะ ความคาบเกี่ยวการกินอาหาร โครงสร้างสายใย
อาหารในระบบนิเวศแหล่งน้ า  

 
711 315 ชีววิทยาทางทะเล 3(2-3-4) 

(Marine Biology)  
สิ่งมีชีวิตในถิ่นที่อยู่ทางทะเล ปัจจัยทางกายภาพและชีวภาพที่เป็นตัวก าหนดกลไกทางสรีรวิทยา 

พฤติกรรมและการด ารงชีวิตในทะเล ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับระบบนิเวศวิทยาทางทะเลและ
ทรัพยากรทางทะเล  

 
711 321 การเพาะขยายพันธุ์สัตว์น้ าเชิงพาณิชย์           3(2-3-4) 
                (Commercial Propagation of Aquatic Animals) 

  ชีววิทยาและระบบสืบพันธุ์ของสัตว์น้ าชนิดที่มีความส าคัญและสัตว์น้ าที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์ การ
คัดเลือกและการจัดการพ่อแม่พันธุ์ การเหนี่ยวน าการผสมพันธุ์วางไข่และการผสมเทียม การฟักไข่และ
การอนุบาล การเพาะเลี้ยงสิ่งมีชีวิตส าหรับอนุบาลลูกปลาวัยอ่อน อุปกรณ์และการจัดการโรงเพาะฟัก การ
บรรจุและการขนส่ง การตลาดของสัตว์น้ า 

 
711 322 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 3(2-3-4) 
       (Aquaculture Technology) 

หลักการของเทคโนโลยีส าหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า การวางแผนการผลิตและเทคโนโลยีการ
ประเมินผลผลิต เทคโนโลยีการจัดการฟาร์มอัจฉริยะ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการฟาร์ม เทคโนโลยีไบ
โอฟลอค การเพาะเลี้ยงระบบน้ าหมุนเวียน เทคโนโลยีการฆ่าเชื้อน้ าและอุปกรณ์ เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยง
สมัยใหม่ การเพาะเลี้ยงแพลงก์ตอนพืชในห้องปฏิบัติการ การเพาะขยายอาหารมีชีวิตเพ่ือการเลี้ยงสัตว์น้ า 
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711 323 คุณภาพน้ าส าหรับการประมง 3(2-3-4)  
      (Water Quality for Fisheries) 

 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างดินและน้ า ปัจจัยคุณภาพน้ าทางกายภาพ เคมี และชีวภาพที่ส าคัญต่อการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า และกิจกรรมทางน้ าอื่น ๆ วัฏจักรของธาตุอาหาร ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศต่อการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพน้ าในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ าและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ทฤษฎี เครื่องมือ 
วิธีการเก็บตัวอย่าง และวิธีการวิเคราะห์คุณภาพน้ า  เทคโนโลยีการจัดการคุณภาพน้ า การปรับปรุง
คุณภาพน้ าทิ้งเพื่อการประมงอย่างยั่งยืน 

  
711 324     ระเบียบวิธีวิจัยทางการประมง 3(2-3-4)    
                (Research Methodology in Fisheries) 

หลักการวางแผนการทดลองและวิเคราะห์ข้อมูลที่เน้นการประยุกต์ใช้ในการวิจัยทางการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ า แผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ แผนการทดลองแบบสุ่มในบล็อกสมบูรณ์ แผนการทดลองแบบ
จัตุรัสละติน การทดลองแบบแฟคทอเรียล การใช้โปรแกรมอาร ์ส าหรับวิเคราะห์ข้อมูลงานทดลอง  

 
711 325 ปลาสวยงาม              3(2-3-4)    
 (Ornamental Fish) 

ชีววิทยาของปลาสวยงามที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจ ระบบการเลี้ยงและอุปกรณ์ วิธีการเพาะพันธุ์
และการอนุบาลลูกปลา การป้องกันและรักษาโรค การขนส่งและการตลาดปลาสวยงาม 

 
711 326 การเพาะเลี้ยงกุ้งเชิงธุรกิจ               3(2-3-4)     
 (Commercial Shrimp Culture) 

ชีววิทยาของกุ้งชนิดที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจ เทคนิคการเพาะพันธุ์และการอนุบาลลูกกุ้งวัยอ่อน 
หลักเกณฑ์และวิธีการในการประเมินคุณภาพของลูกกุ้ง ระบบการเลี้ยงและการจัดการฟาร์ม การจัดการ
บ่อและคุณภาพน้ า โรคกุ้ง มาตรฐานฟาร์มเลี้ยงกุ้ง การควบคุมคุณภาพและการตลาดของผลติภัณฑ์กุ้งเพื่อ
การส่งออก  

 
711 327      ปูและหอยทีส่ าคัญทางเศรษฐกิจ 3(3-0-6)   
                (Commercial Crabs and Mollusk) 

ชีววิทยา นิเวศวิทยา และความหลากหลายของปูและหอยที่ส าคัญทางเศรษฐกิจ การอนุบาลและ
ระบบการเลี้ยง การท าฟาร์ม ปูและหอย การอนุรักษ์และการฟื้นฟูทรัพยากรปู การวิจัยและเทคโนโลยีที่
เกี่ยวข้องกับปูและหอย ความหลากหลายทางพันธุกรรมของปู 

มีการศึกษาดูงานนอกสถานที ่
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711 328 การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในเอเชยี 3(3-0-6)  
(Aquaculture in Asia)     

   การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า  เพื่อการบริโภคและเพื่อวัตถุประสงค์อื่น เภสัชภัณฑ์ โภชนเภสัช 
เครื่องส าอางค์ เครื่องประดับ ของทวีปเอเซีย โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ วิธีการเลี้ยง 
การจัดการ และการตลาด กรณีความส าเร็จและสิ่งค้นพบที่ส าคัญจากการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ าในภูมิภาคเอเซีย ประสบการณ์ศึกษาดูงานในต่างประเทศ โดยการทัศนศึกษาสถานประกอบการ
และแหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า   

 
711 329     สาหรา่ยและพรรณไมน้้ าเศรษฐกิจ   3(2-3-4) 
  (Economic Algae and Aquatic Plant) 

ชีววิทยาของสาหร่ายและพรรณไม้น้ าเศรษฐกิจ วิธีและปัจจัยในการขยายพันธุ์สาหร่ายและพรรณ
ไม้น้ า  การตลาด การบรรจุ และการขนส่งสาหร่ายและพรรณไม้น้ า  

 
711 331 อาหารสัตว์น้ า 3(2-3-4)  
   (Aquatic Animal Feed) 
   สารอาหารและความต้องการสารอาหารของสัตว์น้ า การย่อยและเมแทบอลิซึมของคาร์โบไฮเดรต 

ลิพิด และโปรตีน การย่อยได้ของอาหาร ทุพโภชนาการ วัตถุดิบอาหารและสารเสริม การค านวณสูตร
อาหารและกระบวนการผลิตอาหาร  การให้อาหารสัตว์น้ า  

 
711 332 อาหารมีชีวิตส าหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า     3(2-3-4)   

(Live Feed for Aquaculture) 
 ชีววิทยาของแพลงก์ตอนพืช แพลงก์ตอนสัตว์ และอาหารมีชีวิตชนิดอื่น ๆ ที่มีความส าคัญต่อการ

เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า คุณค่าทางอาหารและการใช้ประโยชน์ในทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า  
 
711 333 วัตถุดิบอาหารสัตว์น้ าและการประเมินคุณภาพ  3(2-3-4)    

(Feedstuffs for Aquatic Animal Feed and Quality Evaluation) 
วัตถุดิบอาหารส าหรับการผลิตอาหารสัตว์น้ า องค์ประกอบของวัตถุดิบ เทคนิคการประเมินคุณภาพ

ทางฟิสิกส์และเคมี สิ่งปลอมปนและสารพิษในวัตถุดิบ การผลิตและการควบคุมคุณภาพ 
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711 341 โรคในสัตว์น้ าเศรษฐกิจ             3(2-3-4)    

                (Diseases of Commercial Aquatic Animals) 
 วิชาบังคับก่อน : 700 202 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาส าหรับวิทยาศาสตร์การเกษตร 

 ปัจจัยที่ท าให้เกิดโรคในสัตว์น้ า โรคที่เกิดจากปรสิต แบคทีเรีย เชื้อรา และไวรัสที่พบบ่อยในสัตว์น้ า 
โรคสัตว์น้ าที่เป็นโรคไม่ติดเชื้อ วิธีการเก็บตัวอย่างและการส่งตัวอย่างสัตว์น้ าเพื่อการตรวจวินิจฉัยโรค การ
ตรวจวินิจฉัยโรคสัตว์น้ า การป้องกันและรักษาโรคสัตว์น้ า การใช้ยาต้านจุลชีพในสัตว์น้ า ระบบภูมิคุ้มกัน
ของสัตว์น้ า และวิธีการศึกษาทดลองทางด้านโรคสัตว์น้ า 

 
711 351 พันธุศาสตร์และการปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้ า           3(2-3-4)  
 (Genetics and Breeding of Aquatic Animals)  
   พันธุศาสตร์ของลักษณะคุณภาพและลักษณะปริมาณของปลาและสัตว์น้ าอื่น ๆ หลักพื้นฐานของ

พันธุศาสตร์ประชากร การผสมพันธุ์เชิงคัดเลือกเพ่ือปรับปรุงลักษณะคุณภาพและลักษณะปริมาณของสัตว์
น้ าชนิดที่มีการเพาะเลี้ยง เครื่องหมายพันธุกรรมและการใช้เครื่องหมายพันธุกรรมช่วยในการคั ดเลือก 
ระบบการผสมพันธุ์ การจัดการชุดโครโมโซม การดัดแปลงพันธุกรรม  

 
711 361 มลพิษทางน้ าและการจัดการ            3(2-3-4)    
       (Water Pollution and Management) 

 ลักษณะทางเคมี ชีวภาพ กายภาพ แหล่งที่มาของมลพิษทางน้ า การตรวจติดตามและวิเคราะห์สาร
มลพิษ การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีการปรับปรุงคุณภาพน้ า กฎหมายและมาตรฐาน
คุณภาพสิ่งแวดล้อม การจัดการของเสียจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า การจัดการของเสียเหลือศูนย์ การ
อนุรักษ์และการฟ้ืนฟทูรัพยากรแหล่งน้ า 

 
711 362 ทักษะทางน้ าและสันทนาการทางทะเล 3(2-3-4) 
 (Water Skills and Marine Recreation) 
                 เงื่อนไข: โดยความยินยอมของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร  

การด าน้ าตื้นและการด าน้ าโดยไม่ใช้เครื่องช่วยหายใจ การบังคับและการน าร่องเรือยนต์ขนาดเล็ก 
สิ่งแวดล้อมทางทะเล สิ่งมีชีวิตและอันตรายจากสิ่งมีชีวิตในทะเล ทักษะการช่วยชีวิตและการปฐมพยาบาล
ผู้ประสบภัยทางน้ า การใช้งานข้อมูลพยากรณ์อากาศและอุตุนิยมวิทยาทางทะเลเพื่อสันทนาการ การ
บริหารการเดินทางท่องเที่ยวทางทะเลและโลจิสติกส์ 
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711 363 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการจัดการทรัพยากรทางน้ า 3(2-3-4) 
(Geographical Information System for Aquatic Resource Management) 

การแผนที่พื้นฐาน องค์ประกอบของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และข้อมูลอ้างอิงพิกัด การน าเข้า
ข้อมูลประเภทราสเตอร์เวกเตอร์ ฟังก์ชันการวิเคราะห์ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ การจัดการข้อมูล 
ระบบการสนับสนุนการตัดสินใจแบบพหุเกณฑ์ การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการจัดการ
แหล่งน้ าผิวดินและชายฝั่ง แบบจ าลองทางสิ่งแวดล้อมและการประเมินความเสี่ยง 

 
711 371 การส่งเสริมทางการเกษตรเชิงสร้างสรรค ์           1(0-2-1)   
               (Creative Agricultural Extension) 

 ความส าคัญและองค์ประกอบของการส่งเสริมการเกษตร หลักการส่งเสริมการเกษตร กระบวนการ
และรูปแบบการส่งเสริมการเกษตร การพูดในที่สาธารณะ การสื่อสารทางด้านการส่งเสริมการเกษตร สื่อ
และระบบสารสนเทศ การวางแผนและประเมินผลโครงการส่งเสริมการเกษตร   

 
711 381 สัมมนา        1(0-2-1)   

(Seminar) 
เงื่อนไข : วิชานี้วัดผลเป็น S หรือ U 

สัมมนาในหัวข้อที่น่าสนใจทางการประมง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า การจัดการทรัพยากรทางน้ า หรือ
ประเด็นที่เกี่ยวข้อง 

   
711 382 เรื่องคัดเฉพาะ 1 3(3-0-6)   

(Selected Topics I) 
เรื่องที่น่าสนใจทางการประมง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า การจัดการทรัพยากรทางน้ า หรือประเด็นที่

เกี่ยวข้อง 
 
711 391 จุลนิพนธ์ 1 1(0-2-1)   
   (Senior Project I) 

วิชานี้วัดผลเป็น S หรือ U   
การก าหนดปัญหาวิจัย การตรวจเอกสาร การออกแบบการวิจัยทางการประมง การเพาะเลี้ยงสัตว์

น้ า การจัดการทรัพยากรทางน้ า หรือหัวข้อที่เกี่ยวข้อง การเขียนข้อเสนองานวิจัยและการน าเสนอ 
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711 411 จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อมเพื่อการประมง 3(2-3-4)       
(Environmental Microbiology for Fisheries) 

 บทบาทและการแพร่กระจายของจุลินทรีย์ ชนิดของจุลินทรีย์ในดิน น้ า และอากาศ กิจกรรมของ
จุลินทรีย์ ความสัมพันธ์ของจุลินทรีย์กับสิ่งแวดล้อม ประโยชน์และโทษ วิธีปฏิบัติส าหรับคัดแยกจุลินทรีย์
เพื่อน ามาใช้ประโยชนส์ าหรับการประมง 

 
711 412 จุลินทรีย์เทคโนโลยีเพื่อสัตว์น้ า 3(3-0-6)     
                (Microbe Technology for Aquatic Animals) 

เทคโนโลยีจากจุลินทรีย์ การจัดการและการควบคุมจุลินทรีย์ การบ าบัดน้ าเสียและของเสีย 
ประโยชน์ของโพรไบโอติก สารต้านจุลชีพเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า  

 
711 421 อะควาโปนิกส์  3(2-3-4)    

(Aquaponics)   
พัฒนาการของอควาโปนิกส์ ระบบอควาโปนิกส์ รูปแบบและการประยุกต์ใช้ ธาตุอาหารและการ

ควบคุมผลผลิต ปัญหาและการแก้ไข การประกอบและการบ ารุงรักษาระบบอะควาโปนิกส์ การจัดการ
ผลผลิตหลังเก็บเกี่ยว  

 
711 422 การจัดการคุณภาพดินเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 3(2-3-4)  
 (Sediment Quality Management for Aquaculture) 

กระบวนการจัดการคุณภาพดินตะกอนช่วงก่อนเริ่มเลี้ยง ระหว่างการเลี้ยง และช่วงหลังการเก็บ
เกี่ยวผลผลิตสัตว์น้ า การตากบ่อ การใช้วัสดุปูนในบ่อ การจัดการสารอินทรีย์ การใช้ปุ๋ย    

 
711 423    การเพาะเลี้ยงสตัว์น้ าเพื่อการอนุรักษ ์                   3(2-3-4) 
               (Conservation Aquaculture) 

  ความส าคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากร หลักพื้นฐานของชีววิทยาการอนุรักษ์  การเพาะเลี้ยงสัตว์
น้ าในสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง กฎหมายและจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ ทรัพยากร 
เทคนิคการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ปลาและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังชนิดที่มีความส าคัญเชิงนิเวศวิทยา และการ
อนุรักษ์ การปลูกเนื้อเยื่อ การหักกิ่งและการย้ายปลูก การจัดแสดงอะควาเรียม กรณีศึกษา โครงการ
อนุรักษ์ที่ประสบความส าเร็จ 
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711 424      ทัศนศึกษาทางด้านการประมง  1(0-2-1)  
                 (Fishery Excursion) 

เรียนรู้เทคนิคการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ านอกสถานที่ ทางด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดและสัตว์น้ าชายฝั่ง
หลากหลายรูปแบบ รวมถึงการแปรรูปผลิตภัณฑ์การท าการประมง และการเพาะเลี้ยงอาร์ทีเมียโรติเฟอร์
สาหร่ายขนาดเล็กและสิ่งมีชีวิตชนิดอื่น ๆ ที่ส าคัญต่อการ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า และศึกษาดูงานใน
ห้องปฏิบัติการ ฟาร์ม โรงเพาะฟัก สถาบันวิจัยหน่วยงานของรัฐ และเอกชน 

 มีการศึกษานอกสถานที่ 
 

711 451 เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการวิจัยทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า          3(2-3-4)  
(Biotechnology for Aquaculture Research)  

เทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ที่ประยุกต์ใช้ในด้านการเกษตร การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า และการประมง 
เทคนิคในการศึกษาดีเอ็นเอและอาร์เอ็นเอ การโคลนยีน การวิเคราะห์การแสดงออกของยีน การปรับแต่ง
จีโนม เทคโนโลยีพีซีอาร์ที่ใช้ในงานด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า    

 

711 461 การประเมินทรัพยากรทางน้ า            3(2-3-4) 
(Appraisal of Aquatic Resources) 

  หลักและกระบวนการทางชีวภาพ ทางกายภาพ และนิเวศวิทยา ของระบบนิเวศทางน้ า การ
ประเมินผลกระทบของมนุษย์ที่ส าคัญต่อระบบนิเวศทางน้ า การท างานของระบบนิเวศและการจัดการ 
กรณีศึกษาทางนิเวศวิทยา สมุทรศาสตร์ ชลธีวิทยา ชีววิทยาการประมง และเศรษฐศาสตร์ ความเข้าใจ
ทางวิทยาศาสตร์และปัญหาด้านการจัดการในบริบทของประเทศไทย  

      มีปฏิบัติการภาคสนาม 
 
711 462 การประดาน้ าเพื่อการวิจัย                    3(2-3-4) 
 (Scientific Diving) 
 เงื่อนไข: โดยความยินยอมของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

ประวัติการด าน้ า อุปกรณ์ การติดตั้งและถอดอุปกรณ์ในการด าน้ า  การเลือกใช้ การดูแลและ
บ ารุงรักษาอุปกรณ์ด าน้ า ฟิสิกส์และผลกระทบทางสรีรวิทยาจากการด าน้ า ไนโตรเจน และผลของ
ไนโตรเจนต่อนักด าน้ า การวางแผน และการบันทึกในการด าน้ า สถานการณ์ใต้น้ าและการแก้ไข
สถานการณ์ฉุกเฉิน การด าน้ าเพ่ือสันทนาการ ฝึกทักษะในการด าน้ าในสระและทะเลเปิด การส ารวจส ามะ
โนประชากรปลาด้วยสายตาและการส ารวจสิ่งมีชีวิตพื้นทะเล 

มีปฏิบัติการภาคสนาม 
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711 471 การเพิ่มมลูคา่ผลิตภัณฑ์ทางการประมง           3(2-3-4)   
      (Value Addition of Fisheries Products) 

 แนวปฏิบัติที่ดีหลังการจับสัตว์น้ า การจัดการหลังการจับและเก็บรักษา การเปลี่ยนแปลงคุณภาพ
สัตว์น้ าหลังการตาย การวิเคราะห์ทางเคมี กายภาพ และชีวภาพ การขนส่ง การแปรรูป การจัดการ
ผลผลิตสัตว์น้ าและผลพลอยได้ คุณภาพผลิตภัณฑ์ ความปลอดภัยทางอาหาร การบรรจุ มาตรฐานการ
ผลิตของอุตสาหกรรม เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว 

 
711 472     การตลาดเพื่อผู้ประกอบการรายใหม่            3(3-0-6)   

  (Marketing for New Entrepreneurs) 
 อุปสงค์และอุปทานสินค้าและโภคภัณฑ์สัตว์น้ า พฤติกรรมผู้บริโภค ส่วนผสมการตลาดเพื่อการ

วางแผนการตลาดของผู้ประกอบการรายใหม่ การวิจัยตลาดเบื้องต้น การตลาดสินค้าและผลิตภัณฑ์สัตว์
น้ าระหว่างประเทศ ตลาดดิจิทัล  เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว 

 
711 473 โลจิสติกส์และการจัดการโซ่อุปทานส าหรับธุรกิจประมง 3(3-0-6)    

(Logistics and Supply Chain Management for Fishery Business)  
การวางแผนและการกระจายโภคภัณฑ์ประมงจากผู้ผลิตถึงผู้บริโภค การบริหารจัดการห่วงโซ่

อุปทานสินค้าประมง ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน และกรณีศึกษา 

 
711 482 เรื่องคัดเฉพาะ 2      3(2-3-4)    

(Selected Topics II) 
 เรื่องที่น่าสนใจทางการประมง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า การจัดการทรัพยากรทางน้ า หรือประเด็นที่

เกี่ยวข้อง 
 
711 491 จุลนิพนธ์ 2 2(1-2-3)     
       (Senior Project II) 

วิชาบังคับก่อน : 711 391 จุลนิพนธ์ 1  
  เงื่อนไข         : วิชานี้วัดผลเป็น S หรือ U   

  การวางแผนและการด าเนินการวิจัย การรวบรวมข้อมูล การใช้สถิติส าหรับการวิจัย การวิเคราะห์
ข้อมูล การแปลผล การเขียนรายงานและการน าเสนอผลการวิจัย  

 
 



71 
 

711 492 ประสบการณ์วิชาชีพ 2 1(0-3-0) 
       (Practicum II)  

ฝึกงานพื้นฐานทางด้านการประมง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า การจัดการทรัพยากรทางน้ า ในหน่วยงาน
ของรัฐ เอกชน หรือรัฐวิสาหกิจ ระยะเวลาการฝึกงานต้องไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง พร้อมทั้งส่งรายงาน  

 
711 493 สหกิจศึกษา 6(0-18-0)    
 (Co-operative Education) 

 เงื่อนไข : โดยความยินยอมของอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร 
   : วิชานี้วัดผลเป็น S หรือ U  

 การฝึกปฏิบัติงานจริงขั้นพื้นฐาน เพื่อเพิ่มประสบการณ์วิชาชีพในหน่วยงานหรือสถาน ประกอบการ
ตามระบบสหกิจศึกษาของหลักสูตร เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ พร้อมทั้งส่งรายงาน 

 
 


