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ชื่อหลักสูตร
	 ภาษาไทย		 	 :	 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาประมง

	 ภาษาอังกฤษ		 :	 Bachelor	of	Science	Program	in	Fisheries

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
	 ภาษาไทย	 (ชื่อเต็ม)	 :	 วิทยาศาสตรบัณฑิต	(ประมง)

	 	 (ชื่อย่อ)	 :		 วท.บ.	(ประมง)

	 ภาษาอังกฤษ	 (ชื่อเต็ม)	 :		 Bachelor	of	Science	(Fisheries)

	 	 (ชื่อย่อ)	 :		 B.Sc.	(Fisheries)

หลักสูตร
 จ�านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร		ไม่น้อยกว่า	136	หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร

จ�านวนหน่วยกิต

หมวดวิชาและกลุ่มวิชา โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30  หน่วยกิต 30  หน่วยกิต

 2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 100  หน่วยกิต 100  หน่วยกิต

	 	 2.1	 วิชาพื้นฐานวิชาเอก 48	หน่วยกิต 48		หน่วยกิต

	 	 2.2	 วิชาเอก	 ไม่น้อยกว่า 52		หน่วยกิต 52		หน่วยกิต

	 	 	 2.2.1	 วิชาเอกบังคับ	 39		หน่วยกิต 35		หน่วยกิต

	 	 	 2.2.2	 วิชาเอกเลือก	 ไม่น้อยกว่า 9		หน่วยกิต 6		หน่วยกิต

					 	 	 2.2.3	 วิชาฝึกงาน 4		หน่วยกิต 2		หน่วยกิต

	 	 	 2.2.4	 วิชาสหกิจศึกษา - 9		หน่วยกิต

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6   หน่วยกิต 6  หน่วยกิต

              หน่วยกิตรวม  ไม่น้อยกว่า 136  หน่วยกิต 136  หน่วยกิต

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาประมง

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
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รายวิชาในหลักสูตร  
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

 2. หมวดวิชาเฉพาะ 

  ส�าหรับโปรแกรมปกติ  ไม่น้อยกว่า 100 หน่วยกิต

  ส�าหรับโปรแกรมสหกิจศึกษา   ไม่น้อยกว่า 100 หน่วยกิต  

  2.1 วิชาพื้นฐานวิชาเอก  48 หน่วยกิต

   โปรแกรมปกตแิละสหกจิศกึษา ก�าหนดให้เรียน 48 หน่วยกติ

	 0201	104	 คณิตศาสตร์ทั่วไป	 3(3-0-6)

	 	 General	Mathematics		

	 0202	100	 เคมีทั่วไป	 3(3-0-6)

	 	 General	Chemistry

	 0202	190	 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป	 1(0-3-0)

	 	 General	Chemistry	Laboratory

	 0202	221	 เคมีอินทรีย์	 3(3-0-6)

	 	 Organic	Chemistry

	 0202	241	 ชีวเคมี	 4(4-0-8)	

	 	 Biochemistry

	 0202	291	 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์													 1(0-3-0)

	 	 Organic	Chemistry	Laboratory	

	 0202	296	 ปฏิบัติการชีวเคมี	 1(0-3-0)	

	 	 Biochemistry	Laboratory

	 0203	110	 ชีววิทยา	1	 3(3-0-6)

	 	 Biology	1

	 0203	191	 ปฏิบัติการชีววิทยา	1	 1(0-3-0)

	 	 Biology	Laboratory	1

	 0203	231	 จุลชีววิทยา	 3(2-2-5)

	 	 Microbiology

	 0204	100	 ฟิสิกส์ทั่วไป	 3(3-0-6)

	 	 General	Physics

	 0809	111	 การประมงทั่วไป		 3(3-0-6)

	 	 General	Fisheries

	 0809	221	 หลักการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้า	 3(3-0-6)

	 	 Principle	of	Aquaculture

	 0809	231	 นิเวศวิทยาแหล่งน�้าจืด	 3(2-2-5)

	 	 Freshwater	Ecology

	 0809	232	 มีนวิทยา	 3(2-2-5)

	 	 Ichthyology

	 0809	241	 สมุทรศาสตร์ทั่วไป	 2(2-0-4)

	 	 General	Oceanography

	 0809	262	 วิธีการทางสถิติส�าหรับการวิจัยทางประมง	 2(2-0-4)

	 	 Statistical	Methods	for	Fishery	Research

	 0809	321	 พันธุศาสตร์สัตว์น�้า	 3(2-2-5)

	 	 Genetic	of	Aquatic	Animal

	 0809	451	 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง	 3(2-2-5)

	 	 Fishery	Product	Technology

  2.2 วิชาเอก  

   โปรแกรมปกติ  ไม่น้อยกว่า  52 หน่วยกิต 

   โปรแกรมสหกิจศึกษา ไม่น้อยกว่า  52 หน่วยกิต 

   (1) วิชาเอกบังคับ  

    ส�าหรับโปรแกรมปกติ ก�าหนดให้เรียน 39 หน่วยกิต

    ส�าหรบัโปรแกรมสหกจิศกึษา ก�าหนดให้เรยีน 35 หน่วยกติ

	 0809	112	 วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	 3(3-0-6)

	 	 ทางการประมง

	 	 Culture	and	Local	Wisdom	in	Fisheries

	 0809	261	 ภาษาอังกฤษทางการประมง	 1(2-0-1)

	 	 English	for	Fisheries

	 0809	322	 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าจืด	 3(2-2-5)

	 	 Freshwater	Animals	Culture	Technology

	 0809	323	 โภชนาการและการให้อาหารสัตว์น�้า	 3(2-2-5)

			 	 Nutrition	and	Aquatic	Animals	Feeding

	 0809	324	 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าชายฝั่ง	 3(2-2-5)

	 	 Coastal	Aquaculture	Technology

	 0809	325	 คุณภาพน�้าส�าหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น�า้	 3(2-2-5)

	 	 Water	Quality	for	Aquaculture

	 0809	326	 โรคและปรสิตของสัตว์น�้า	 3(2-2-5)

	 	 Diseases	and	Parasites	of	Aquatic	Animals

	 0809	331	 สัตว์น�้าไม่มีกระดูกสันหลัง		 3(2-2-5)

	 	 Aquatic	Invertebrates

	 0809	332	 สรีรวิทยาของสัตว์น�้า		 3(2-2-5)

	 	 Physiology	of	Aquatic	Animals

	 0809	361	 สถิติและการออกแบบการทดลองส�าหรับ	 3(2-2-5)

	 	 วิจัยทางประมง

	 	 Statistical	and	Experimental	Designs	

	 	 for	Fishery	Research

	 0809	411	 การจัดการฟาร์มและธุรกิจประมง	 3(2-2-5)

	 	 Farm	Management	and	Fishery	Business

	 0809	431	 ชีววิทยาประมง	 3(2-2-5)

	 	 Fishery	Biology

	 0809	461	 สัมมนาทางการประมง	 1(0-2-1)

	 	 Seminar	in	Fisheries

	 0809	462*	ปัญหาพิเศษทางการประมง	1	 1(1-0-2)

	 	 Special	Problems	in	Fisheries	1

	 0809	463*	ปัญหาพิเศษทางการประมง	2	 3(0-6-3)

	 	 Special	Problems	in	Fisheries	2
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หมายเหตุ:	*	 ส�าหรับโปรแกรมสหกิจศึกษาไม่ต้องลงทะเบียนเรียนใน 

	 	 รายวิชา	 0809	 462	ปัญหาพิเศษทางการประมง	 1	 และ 

	 	 0809	463	ปัญหาพิเศษทางการประมง	2	

  

   (2) วิชาเอกเลือก  

    ส�าหรับโปรแกรมปกติ  ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต

    ส�าหรับโปรแกรมสหกิจศึกษา ไม่น้อยกว่า 6  หน่วยกิต

	 0809	212	 เครื่องมือท�าการประมง		 3(3-0-6)

	 	 Fishing	Gears

	 0809	222	 ปลาสวยงามและพรรณไม้น�้า		 3(2-2-5)

	 	 Ornamental	Fish	and	Aquatic	Plants

	 0809	311	 การจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรประมง	 3(3-0-6)

	 	 Fishery	Management	and	Conservation

	 0809	312	 การจัดการของเสียทางการประมง		 3(3-0-6)

	 	 Fishery	Waste	Management

	 0809	327	 การเพาะเลี้ยงปลาหนัง	 3(2-2-5)

	 	 Catfish	Breeding	and	Culture

	 0809	333	 วิทยาแพลงก์ตอน		 3(2-2-5)

	 	 Planktonology

	 0809	341	 ชีววิทยาทางทะเล		 3(3-0-6)

	 	 Marine	Biology	

	 0809	412	 เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่งเสริมประมง	 3(3-0-6)	

	 	 Information	Technology	and	Fishery	Extension

	 0809	413	 กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับประมง	 3(3-0-6)

	 	 Fishery	Law	and	Regulations

	 0809	414	 การติดตามทางชีวภาพและดัชนี	 3(2-2-5)

	 	 ทางชีวภาพในระบบนิเวศทางน�้า

	 	 Biomonitoring	and	Bioindicators	

	 	 in	Aquatic	Ecosystems

	 0809	415	 เทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรแหล่งน�้า	 3(3-0-6)

	 	 Water	Resource	Management	Technology

	 0809	421	 บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าและอุปกรณ์		 3(2-2-5)

	 	 Aquaculture	Ponds	and	Equipments

	 0809	422	 การใช้ยาและสารเคมีทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้า	 3(2-2-5)	

	 	 Drugs	and	Chemicals	for	Aquaculture

	 0809	423	 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงกุ้ง	 3(2-2-5)

	 	 Shrimp	Culture	Technology

	 0809	424	 การปรับปรุงพันธุ์สัตว์น�้า	 3(3-0-6)

	 	 Aquatic	Animal	Improvement

	 0809	432	 เทคโนโลยีชีวภาพทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้า	 3(2-2-5)

	 	 Aquaculture	Biotechnology

	 0809	464	 หัวข้อคัดสรรทางการประมง	 3(3-0-6)

	 	 Selected	Topics	in	Fisheries

   (3) วิชาฝึกงาน   

    ส�าหรับโปรแกรมปกต ิ 4  หน่วยกิต

    ส�าหรับโปรแกรมสหกิจศึกษา      2 หน่วยกิต

	 0809	171	 ฝึกงานทางการประมง	1	 1(0-3-0)

	 	 Practicum	in	Fisheries	1

	 0809	172	 ฝึกงานทางการประมง	2	 1(0-3-0)

	 	 Practicum	in	Fisheries	2

	 0809	371	 ฝึกงานทางการประมง	3	 1(0-3-0)

	 	 Practicum	in	Fisheries	3

	 0809	471	 ฝึกงานทางการประมง	4	 1(0-3-0)

	 	 Practicum	in	Fisheries	4

หมายเหตุ:	 โปรแกรมปกต	ิก�าหนดให้มีการฝึกงาน	โดยลงทะเบียนเรียน 

	 	 ทั้ง		4		รายวิชา

	 	 โปรแกรมสหกิจศึกษา	ลงทะเบียนเฉพาะ	0809	171	ฝึกงาน 

	 	 ทางการประมง	1	และ	0809	172	ฝึกงานทางการประมง	2		

   (4) วิชาสหกิจศึกษา เฉพาะ โปรแกรมสหกิจศึกษา 9 หน่วยกิต

	 0199	499	 สหกิจศึกษา	 9(0-40-0)

	 	 Cooperative	Education	 	

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี 

	 	 ให้เลือกเรียนรายวิชาอื่นๆ	ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม	

จ�านวนไม่น้อยกว่า	6	หน่วยกิต		โดยได้รบัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ

บริหารหลักสูตร
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แผนการศึกษา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมง

ปีที่ 1 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา
จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

0202	100 เคมีทั่วไป

General	Chemistry	

3(3-0-6) 3(3-0-6)

0202	190 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป

General	Chemistry	Laboratory

1(0-3-0) 1(0-3-0)

0203	110 ชีววิทยา	1

Biology	1

3(3-0-6) 3(3-0-6)

0203	191 ปฏิบัติการชีววิทยา	1

Biology	Laboratory	1

1(0-3-0) 1(0-3-0)

0809	111 การประมงทั่วไป	

General	Fisheries

3(3-0-6) 3(3-0-6)

0809	171 ฝึกงานทางการประมง	1

Practicum	in	Fisheries	1

1(0-3-0) 1(0-3-0)

0041	001 ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อม
Preparatory	English

2(1-2-3) 2(1-2-3)

0043	001 การคิดเชิงออกแบบ	
Design	Thinking

2(2-0-4) 2(2-0-4)

0042	xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	กลุ่มคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 2 2

0044	xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	กลุ่มพลเมืองเข้มแข็ง 2 2

รวมจ�านวนหน่วยกิต 20 20
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ปีที่ 1 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา
จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

0201	104 คณิตศาสตร์ทั่วไป	
General	Mathematics

3(3-0-6) 3(3-0-6)

0202	221 เคมีอินทรีย์
Organic	Chemistry

3(3-0-6) 3(3-0-6)

0202	291 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์												
Organic	Chemistry	Laboratory

1(0-3-0) 1(0-3-0)

0809	112 วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นทางการประมง	
Culture	and	Local	Wisdom	in	Fisheries	

3(3-0-6) 3(3-0-6)

0809	172 ฝึกงานทางการประมง	2
Practicum	in	Fisheries	2

1(0-3-0) 1(0-3-0)

0041	002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
Communicative	English

2(1-2-3) 2(1-2-3)

0041	022 ทักษะและชีวิตดิจิทัลเพื่อการเปลี่ยนแปลง
Digital	Literacy	and	Life	for	Transformation

2(2-0-4) 2(2-0-4)

0044	xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	กลุ่มพลเมืองเข้มแข็ง 2 2

0045	xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	กลุ่มวิถีสังคม 2 2

รวมจ�านวนหน่วยกิต 21 21

ปีที่  2 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา
จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

0202	241 ชีวเคมี	
Biochemistry	

4(4-0-8) 4(4-0-8)

0202	296 ปฏิบัติการชีวเคมี
Biochemistry	Laboratory

1(0-3-0) 1(0-3-0)

0203	231 จุลชีววิทยา
Microbiology

3(2-2-5) 3(2-2-5)

0809	231 นิเวศวิทยาแหล่งน�้าจืด
Freshwater	Ecology

3(2-2-5) 3(2-2-5)

0809	241 สมุทรศาสตร์ทั่วไป
General	Oceanography

2(2-0-4) 2(2-0-4)

0041	004 ภาษาองักฤษเพือ่ความมุง่หมายเฉพาะด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
English	for	Science	and	Technology

2(1-2-3) 2(1-2-3)

0042	xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	กลุ่มคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 2 2

0043	xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	กลุ่มนวัตกรรมและการสร้างสรรค์	 2 2

0045	xxx หมวดศึกษาวิชาทั่วไป	กลุ่มวิถีสังคม 2 2

รวมจ�านวนหน่วยกิต 21 21



หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

120

ปีที่ 2 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา
จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

0043	010 นวัตกรรมเกษตรและอาหาร

Food	and	Agricultural	Innovation

2(2-0-4) 2(2-0-4)

0204	100 ฟิสิกส์ทั่วไป	

General	Physics

3(3-0-6) 3(3-0-6)

0809	221 หลักการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้า

Principle	of	Aquaculture

3(3-0-6) 3(3-0-6)

0809	232 มีนวิทยา

Ichthyology

3(2-2-5)	 3(2-2-5)	

0809	261 ภาษาอังกฤษทางการประมง

English	for	Fisheries

1(0-2-1) 1(0-2-1)

0809	262 วิธีการทางสถิติส�าหรับการวิจัยทางประมง

Statistical	Methods	for	Fishery	Research

2(2-0-4)	 2(2-0-4)	

0041	xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 2

0043	xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	กลุ่มนวัตกรรมและการสร้างสรรค์ 2 2

รวมจ�านวนหน่วยกิต 18 18

ปีที่ 3 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา
จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

0809	321 พันธุศาสตร์สัตว์น�้า

Genetics	of	Aquatic	Animal	

3(2-2-5) 3(2-2-5)

0809	322 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าจืด

Freshwater	Animal	Culture	Technology

3(2-2-5) 3(2-2-5)

0809	323 โภชนาการและการให้อาหารสัตว์น�้า	

Nutrition	and	Aquatic	Animals	Feeding

3(2-2-5) 3(2-2-5)

0809	331 สัตว์น�้าไม่มีกระดูกสันหลัง	

Aquatic	Invertebrates

3(2-2-5) 3(2-2-5)

0809	361 สถิติและการออกแบบการทดลองส�าหรับวิจัยทางประมง

Statistical	and	Experimental	Designs	for	Fishery	Research

3(2-2-5) 3(2-2-5)

0809	371 ฝึกงานทางการประมง	3

Practicum	in	Fisheries	3

1(0-3-0) -

xxxx xxx วิชาเอกเลือก	 3 3

รวมจ�านวนหน่วยกิต 19 18
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ปีที่ 3 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา
จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

0809	324 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าชายฝั่ง	

Coastal	Aquaculture	Technology

3(2-2-5) 3(2-2-5)

0809	325 คุณภาพน�้าส�าหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้า

Water	Quality	for	Aquaculture

3(2-2-5) 3(2-2-5)

0809	326 โรคและปรสิตของสัตว์น�้า	

Diseases	and	Parasites	of	Aquatic	Animals

3(2-2-5) 3(2-2-5)

0809	332 สรีรวิทยาของสัตว์น�้า	

Physiology	of	Aquatic	Animals

3(2-2-5) 3(2-2-5)

xxxx xxx วิชาเอกเลือก	 3 3

xxxx xxx วิชาเลือกเสรี	1 3 3

รวมจ�านวนหน่วยกิต 18 18

                                                

ปีที่ 4 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา
จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

0809	411 การจัดการฟาร์มและธุรกิจประมง

Farm	Management	and	Fishery	Business

3(3-0-6) 3(3-0-6)

0809	431 ชีววิทยาประมง

Fishery	Biology

3(2-2-5) 3(2-2-5)

0809	451 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง

Fishery	Product	Technology

3(2-2-5) 3(2-2-5)

0809	461 สัมมนาทางการประมง

Seminar	in	Fisheries

1(0-2-1) 1(0-2-1)

0809	462 ปัญหาพิเศษทางการประมง	1

Special	Problems	in	Fisheries	1

1(1-0-2) -

0809	471 ฝึกงานทางการประมง		4	

Practicum	in	Fisheries	4

1(0-3-0) -

xxxx xxx วิชาเอกเลือก		 3 -

xxxx xxx วิชาเลือกเสรี		2 3 3

รวมจ�านวนหน่วยกิต 18 13
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ปีที่ 4 ภาคปลาย

รหัส ชื่อวิชา
จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

0809	463 ปัญหาพิเศษทางการประมง	2

Special	Problems	in	Fisheries	2

3(0-9-3) -

0199	499 สหกิจศึกษา

Cooperative	Education

- 9(0-40-0)

รวมจ�านวนหน่วยกิต 3 9
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ค�าอธิบายรายวิชา 
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

	 	 ทั้งนี้ให้นิสิตเลือกเรียนรายวิชา	 0036	 007	นวัตกรรมและการเป็น 

ผู้ประกอบการใหม่	ในกลุ่มวิชาเลือก	หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

 2. หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า 99 หน่วยกิต

  2.1 วิชาพื้นฐานวิชาเอก  48  หน่วยกิต

 0201 104 คณิตศาสตร์ทั่วไป 3(3-0-6)

  General Mathematics

	 	 เซต	ตรรกศาสตร์	จ�านวนจริง	อัตราส่วน	ร้อยละ	การวัด	

ระบบสมการและเมทริกซ์	 ฟังก์ชันพีชคณิต	 	 ฟังก์ชันอดิศัย	 ลิมิตและ

อนุพันธ์ของฟังก์ชันหนึ่งตัวแปร	และการประยุกต์

	 	 Sets,	 logics,	 real	 numbers,	 ratio,	 percentage,	

measurement,	 system	 of	 equations	 and	matrices,	 algebraic	

functions,	 transcendental	 functions,	 limits	 and	derivatives	 of	

one	variable	funtions	and	applications

 0202 100 เคมีทั่วไป 3(3-0-6)

  General Chemistry

	 	 โครงสร้างอะตอม	 	 ตารางธาตุ	 	พันธะทางเคมี	 	 ปริมาณ

สารสัมพันธ	์เทอร์โมไดนามิกส์		จลนศาสตร์เคมี		สมดุลเคมี		สมดุลกรด-

เบส		สารและสถานะของสาร	เคมีไฟฟ้า		เคมีอินทรีย์		และชีวเคมีเบื้องต้น

	 	 Atomic	structure,	periodic	table,	chemical	bonding,	

stiochiometry,	 thermodynamics,	 chemical	 kinetics,	 chemical	

equilibrium,	 acid-base,	 matters	 and	 state	 of	 matters,	 

electrochemistry,	 introductory	 organic	 chemistry	 and	 

biochemistry

 0202 190 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1(0-3-0)

  General Chemistry Laboratory

เงื่อนไขของรายวิชา : 0202 100 เคมทีัว่ไป หรอือาจเรยีน

พร้อมกันได้ 

Prerequisite : 0202 100 General Chemistry 

Laboratory or Co-requisite

	 	 การทดลองที่สอดคล้องกับเนื้อหาในรายวิชา	 0202	 100 

เคมีทั่วไป

	 	 Experiments	designed	to	concord	with	0202	100	

General	Chemistry

 0202 221 เคมีอินทรีย ์ 3(3-0-6)

  Organic Chemistry

เงื่อนไขของรายวิชา : 0202 100 เคมีทั่วไป

Prerequisite : 0202 100 General Chemistry 

	 โครงสร้าง	 สเตอริโอเคมี	 และปฏิกิริยาของสารประกอบอินทรีย ์

(แอลเคน	แอลคีน	 แอลไคน์	 แอโรแมติกไฮโดรคาร์บอน	แอลคิลแฮไลด์	

แอลกอฮอล์	ฟีนอล	 	 อีเธอร์	 เอพอกไซด์	 แอลดีไฮล์	 คีโทน	กรดอินทรีย ์

และอนุพันธ์ของกรดอินทรีย์)

	 Structure,	 stereochemistry,	 and	 reaction	 of	 organic 

compounds	 (alkane,	 	 alkene,	 alkyne,	 aromatic	 hydrocarbon, 

alkyl	halide,	alcohol,	phenol,	ether,	epoxide,	aldehyde,	ketone,	

carboxylic	acid	and	their	derivatives

 0202 241 ชีวเคมี   4(4-0-8)

  Biochemistry 

เงื่อนไขของรายวิชา : 0202 221 เคมีอินทรีย์

Prerequisite : 0202 221 Organic Chemistry 

	 	 ความหมายของชีวเคมี	 โครงสร้าง	 สมบัติ	 และหน้าท่ี 

ของชีวโมเลกุลต่าง	 ๆ	 ได้แก่คาร์โบไฮเดรต	ลิปิด	 โปรตีน	 กรดนิวคลีอิก 

เอ็นไซม์	และฮอร์โมน	การแปรรูปและการสังเคราะห์ชีวโมเลกุลในร่างกาย	

ความสัมพันธ์และระบบการควบคุมกระบวนการเหล่านี้	 การถ่ายทอด

พลังงานในสิ่งมีชีวิต	การประยุกต์ใช้ความรู้ทางชีวเคมีในด้านต่าง	ๆ

	 	 Broad	 overview	 of	 biochemistry.	 Structures,	 

properties	 and	 functions	 of	 biomolecules	 i.e.	 carbohydrates,	 

lipids,	 nucleic	 acids,	 enzymes,	 hormones,	metabolism	 of	 

biomolecules,	 interaction	and	control	 of	metabolic	processes,	

applications	of	biochemistry

 0202 291 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย ์ 1(0-3-0)

  Organic Chemistry Laboratory

เงื่อนไขของรายวิชา : 0202 221 เคมีอินทรีย์ หรืออาจ

เรียนพร้อมกันได้ 

Prerequisite : 0202 221 Organic Chemistry 

or Co-requisite

	 	 การทดลองที่สอดคล้องกับเนื้อหาในรายวิชา	 0202	 221		

เคมีอินทรีย์

	 	 Experiment	concurrented	with		0202	221		Organic	

Chemistry
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 0202 296 ปฏิบัติการชีวเคมี 1(0-3-0)

  Biochemistry Laboratory

เงื่อนไขของรายวิชา : 0202 241 ชีวเคมี หรืออาจเรียน

พร้อมกันได้ 

Prerequisite : 0202 241 Biochemistry or  

Co-requisite

	 	 ปฏิบัติการเกี่ยวกับเทคนิคต่าง	 ๆ	ทางเคมี	 เพื่อใช้ในการ

วิเคราะห์โครงสร้าง	 และสมบัติของสารชีวโมเลกุลต่างๆ	 เพื่อเสริม 

ความเข้าใจวิชาชีวเคมี	

	 	 Laboratory	 involving	 techniques	 for	 analysis	 of	

structures	and	properties	to	biomolecules	to	foster	understanding 

concepts	given	in	Biochemistry	

 0203 110  ชีววิทยา 1 3(3-0-6)

  Biology 1

	 	 โครงสร้างและหน้าที่ของเซลทั้งโปรคาริโอตและยูคาริโอต	

การแบ่งเซลและปฏิกิริยาเคมีในเซลล์	 กระบวนการในการด�ารงชีวิตของ 

สิ่งมีชีวิต	 การจ�าแนกสิ่งมีชีวิต	 หลักการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม	 

การสืบพันธุ์และการเจริญของสิ่งมีชีวิต	ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับนิเวศวิยา	

และวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

	 	 Structure	 and	 funotion	 of	 prokaryotic	 and	 

eukaryotic	 cells	Cell	 division	 and	 chemical	 reaction	 in	 cell;	

physiological	processes;	regulation	of	body	fluids;	homeostasis;	

hormonal	 and	neural	 control	 of	 biological	 functions.	 Physical	

basis	 of	 heredity;	 cytoplasmic	 inheritance	 and	 transmission	

genetics	in	plants,	animals	and	man.	Reproduction;	evolution	

and	 classification	 of	 living	 things;	 fundamental	 asperts	 of	 

ecology	and	environmental	science

 0203 191  ปฏิบัติการชีววิทยา 1 1(0-3-0)

  Biology Laboratory 1

เงื่อนไขของรายวิชา : 0203 110 ชีววิทยา 1 

  หรืออาจเรียนพร้อมกันได้

Prerequisite : 0203 110 Biology 

  or Co-requisite

	 	 การทดลองที่สอดคล้องกับเนื้อหารายวิชา	 0203	 110	

ชีววิทยาทั่วไป

	 	 Laboratory	experiments	 to	accompany	0203	110	

General	Biology

 0203 231 จุลชีววิทยา 3(2-2-5)

  Microbiology

เงื่อนไขของรายวิชา : 0203 100  ชีววิทยาทั่วไป

Prerequisite : 0203 100  General Biology 

	 	 การจัดจ�าแนก	 สัณฐานวิทยา	 การเจริญ	 สรีรวิทยา	

พนัธกุรรม	ความสัมพนัธ์กบัมนษุย์และสิง่แวดล้อม	การตดิเชือ้	การเกดิโรค 

การควบคุมและก�าจัดจุลินทรีย์	 ระบบภูมิคุ ้มกันและการตอบสนอง 

ของระบบภูมิคุ้มกัน	 จุลชีววิทยาประยุกต์ด้านต่างๆ	 ได้แก่	 ด้านอาหาร 

สิ่งแวดล้อม	การเกษตร	อุตสาหกรรม	และเทคโนโลยีชีวภาพ

	 	 Classification,	morphology,	 growth,	 physiology,	

genetic,	 relationship	 of	microorganisms	with	 human	 	 and		 

environment,	 infection,	 pathogenesis,	microbial	 control	 and	

eradication,	 immune	 system	and	 immune	 response,	 applied	

microbiology	aspects	such	as	microbiology	of	food,	environment,	

agriculture,	industry	and	biotechnology

 0204 100 ฟิสิกส์ทั่วไป 3(3-0-6)

  General Physics

	 	 การเคลื่อนที่	อุณหพลศาสตร	์ของไหล	ไฟฟ้าและแม่เหล็ก	

คลื่น	แสงและทัศนศาสตร์	เสียง	สมบัติของสสาร	ฟิสิกส์นิวเคลียร์	ฟิสิกส์

ยุคใหม่

	 	 Motion,	 thermodynamics,	 fluids,	 electricity	 and	

magnetism,	waves,	light	and	optics,	sound,	porpoties	of	matter,	

nuclear	physics,	modern	physics

 0809 111 การประมงทั่วไป  3(3-0-6)

  General Fisheries

	 	 ววิฒันาการของการประมงไทย	ความส�าคญัของการประมง

ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ	 ทรัพยากรธรรมชาติทางน�้า	

อตุสาหกรรมประมง	ทรพัยากรประมง	นเิวศวทิยาทางน�า้	การท�าการประมง	

เครื่องมือประมง	การเพาะเลี้ยงสัตว์น�า้	การแปรรูปสัตว์น�า้	การตลาดสัตว์

น�า้	การจดัการประมง	กฎ	ข้อตกลง	และระเบียบท่ีเก่ียวข้องด้านการประมง

	 	 Evolution	of	Thai	fisheries	and	 role	 in	country’s	

economic	development,	Fisheries	resources	and	fishing	industry,	

Aquatic	ecology,	fishing	methods	and	gears,	postharvest	and	

processing	technology,	Aquaculture,	Fisheries	economics	and	

marketing,	Fisheries	management	and	legislation
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 0809 221 หลักการเพาะเลี้ยงสัตว์น�า้ 3(3-0-6)

  Principle of Aquaculture

	 	 ประวัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าของไทย	 ความรู้เบื้องต้น 

เกีย่วกบัการเพาะเลีย้งสตัว์น�า้	การเลือกสถานที	่การออกแบบและการสร้าง

ฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น�้า	 อาหารและการให้อาหารสัตว์น�้า	การวิเคราะห์น�้า

และคุณภาพน�้า	 วิธีการเพาะขยายพันธุ์และการอนุบาลสัตว์น�้า	 การเลี้ยง 

สัตว์น�้า	 โรคและปรสิตสัตว์น�้า	 การเก็บเกี่ยวผลผลิตและการล�าเลียง 

การตลาดและธุรกิจสัตว์น�า้

	 	 History	 of	 Thailand	 Aquaculture,	 general	 

information	on	breeding	and	cultivation	of	aquatic	animals,	pond	

construction	and	equipment,	aquatic	animals	feed	and	feeding	

technology,	water	 analysis	 and	water	 quality,	 breeding	 and	

nursing	of	freshwater	animal	technology,	diseases	and	parasites	

of	 aquatic	 animals,	 harvesting	and	 transportation,	marketing	

and	fishery	business	

 0809 231 นิเวศวิทยาแหล่งน�้าจืด 3(2-2-5)

  Freshwater Ecology

	 	 หลักนิเวศวทิยาเบือ้งต้น	การก�าเนดิแหล่งน�า้จืด	แหล่งทีอ่ยู่

อาศัยในระบบนิเวศแหล่งน�้าจืด	 การสิ่งมีชีวิตในแหล่งน�้าจืด	 พลวัต

ประชากร	 การถ่ายทอดพลังงานในระบบห่วงโซ่อาหารของสิ่งมีชีวิตใน 

แหล่งน�้าจืด	ปัจจัยสิ่งแวดล้อมและกลวิธีในการปรับตัวเพื่อการด�ารงชีวิต

ของสิ่งมีชีวิตในแหล่งน�้าจืด	การใช้สิ่งมีชีวิตในแหล่งน�้าจืดเป็นดัชนีชี้วัด

สถานภาพของแหล่งน�้า	และมีการศึกษานอกสถานที่

	 	 Basic	 ecology,	 origin	 of	 freshwater,	 freshwater	

habitats,	 freshwater	 organisms,	 population	 dynamic,	 living 

organisms	and	food	web	in	freshwater,	environmental	 factors	

affecting	 freshwater	 life	 and	 selective	 adaptive	 strategies	 of	

freshwater	life,	applications	of	freshwater	aquatic	organisms	as	

biological	indices	in	water	resources,	and	field	trip	required

 0809 232 มีนวิทยา 3(2-2-5)

  Ichthyology

	 	 รูปร่างลักษณะภายนอก	สิ่งปกคลุมร่างกาย	 ระบบกล้าม

เนื้อและระบบโครงสร้างภายใน	การกินอาหารและทางเดินอาหาร	 ระบบ 

ขบัถ่ายของเสยีและการรกัษาสมดุลเกลอืแร่	ระบบสบืพนัธุ	์ทางเดินหายใจ

และระบบหมุนเวียนโลหิต	 ระบบประสาทและอวัยวะรับความรู ้สึก	

วิวัฒนาการและอนุกรมวิธานปลา	 ความหลากหลายและปลาท่ีส�าคัญ 

ทางเศรษฐกิจ

	 	 External	features,	skin	and	scale,	musculature	and	

endoskeleton,	feeding	and	alimentary	system,	excretory	system	

and	osmoregulation,	genital	system,	respiratory	and	circulatory	

system,	 nervous	 system	 and	 sensory	 organs,	 evolution	 and	

taxonomy	of	fish,	diversity	and	commercial	fish		

 0809 241 สมุทรศาสตร์ทั่วไป 2(2-0-4)

  General Oceanography

	 	 กระบวนการทางธรณีวิทยา	 กายภาพ	 เคมี	 และชีวภาพ 

ท่ีเกิดข้ึนในมหาสมุทร	 สิ่งมีชีวิตในทะเลและท่ีอยู่อาศัย	 ผลกระทบ 

จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	และการอนุรักษ์ทะเล

	 	 Geological,	 physical,	 chemical	 and	 biological	

processes	 in	the	ocean,	marine	 life	and	habitats,	 	 the	 impact	

from	climate	change	and	marine	conservation	

 0809 262 วิธีการทางสถิติส�าหรับการวิจัยทางประมง 2(2-0-4)

  Statistical Methods for Fishery Research

	 	 พื้นฐานของวิธีการทางสถิติ	 ความน่าจะเป็น	สถิติพรรณา	

การวดัแนวโน้มสูส่่วนกลาง		การวดัการกระจาย	การน�าเสนอข้อมลู	การแจง

แจงทวินาม	การแจกแจงปกต	ิการแจกแจงแกมม่า	การแจกแจงไคสแควร์	

การแจกแจงที	การแจกแจงเอฟ	การประมาณค่า	 การทดสอบสมมุติฐาน	

สหสัมพันธ์และการถดถอยเชิงเส้นแบบง่าย

	 	 Basic	of	statistical	methods,	probability,	descriptive	

statistics,	measures	of	central	tendency,	measures	of	dispersion,	

presentations	of	statistical	data,	binomial	distribution,	normal	

distribution,	 gamma	 distribution,	 chi-square	 distribution,	 

t	 distribution,	 F	 distribution,	 estimation,	 hypothesis	 testing,	

correlation	and	simple	linear	regression

 0809 321 พันธุศาสตร์สัตว์น�้า 3(2-2-5)

  Genetic of Aquatic Animal

	 	 หลักการทางพันธุศาสตร์สัตว์น�้า	 การถ่ายทอดลักษณะ

คุณภาพและปริมาณ	พันธุศาสตร์ประชากร	 การปรับปรุงพันธุ์สัตว์น�้า 

อณูพันธุศาสตร์สัตว์น�้า	พันธุวิศวกรรมทางสัตว์น�้า	 การใช้ประโยชน์ของ

พันธุศาสตร์ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น�า้

	 	 Principle	of	aquatic	animal,	inheritance	of	qualitative 

and	 quantitative	 characters,	 population	 genetic,	 genetic	 

improvement	of	aquatic	animals,	molecular	genetic	of	aquatic	

animal,	 genetic	 engineering	 of	 aquatic	 animal,	 utilization	 of	

genetics	in	aquaculture

 0809 451 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง 3(2-2-5)

  Fishery Product Technology

	 	 สถานการณ์ความต้องการของตลาด	หลักการและเทคนิค

ในการแปรรูปสัตว์น�้า	 กระบวนการให้ความร้อน	การแช่แข็ง	 การท�าแห้ง 

การเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ประมง	คุณสมบัติทางกายภาพ	 เคมีและชีวภาพ

ของผลิตภัณฑ์ประมง	ปัจจัยท่ีท�าให้เกิดการเสื่อมคุณภาพ	คุณภาพและ

มาตรฐานความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ประมง	 เทคโนโลยีการควบคุม

คุณภาพ	และการประเมินคุณภาพ	การน�าผลผลิตเหลือใช้มาใช้ประโยชน์
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	 	 Situations	 of	marketing	 requirement,	 principles	

and	 techniques	 of	 aquatic	 animal	 processing,	 thermal	 

processing,	 freezing,	 dehydration,	 preservation	 of	 fishery	 

products,	physical,	chemical	and	biological	properties	of	fishery	

products,	 factors	 of	 quality	 deterioration,	 quality	 and	 safety	

standard	 of	 fishery	 products,	 quality	 control	 technology	 and	

quality	evaluation,	product-waste	utilization

  2.2 วิชาเอก

   โปรแกรมปกติ   ไม่น้อยกว่า  52 หน่วยกิต

   โปรแกรมสหกิจศึกษา  ไม่น้อยกว่า  52 หน่วยกิต

   (1) วิชาเอกบังคับ  

    ส�าหรับโปรแกรมปกติ  ไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต 

    ส�าหรับโปรแกรมสหกิจศึกษา ไม่น้อยกว่า  35 หน่วยกิต

 0809 112 วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 3(3-0-6)

  ทางการประมง

  Culture and Local Wisdom in Fisheries

	 	 สังคม	วัฒนธรรม	วิถีชีวิตการท�าประมง	ภูมิปัญญาการท�า

เครื่องมือประมง	การเพาะเลี้ยงสัตว์น�้า	การผลิตอาหาร	การจับและขนส่ง

สัตว์น�้า	 การใช้สมุนไพรเพื่อป้องกันและรักษาโรค	การแปรรูปผลิตภัณฑ์

สัตว์น�้าตามแนววิถีประมงพื้นบ้าน	มีการศึกษานอกสถานที่

	 	 Social,	culture,	livelihood,	fisheries	wisdom	to	make	

fishing	gears,	 aquaculture,	 feed	 production,	 harvesting	 and	

transportation	of	fish,	herbal	medicine	in	treating	and	preventing	

disease,	the	processing	of	fishery	products	based	on	the	way	of	

local	fishing,	field	trip	required

 0809 261 ภาษาอังกฤษทางการประมง 1(2-0-1)

  English for Fisheries

	 	 ความส�าคัญของภาษาอังกฤษทางการประมง	การค้นคว้า

ข้อมลู	ฝึกอ่าน	วเิคราะห์	และเขยีนบทความภาษาองักฤษเชงิวชิาการทางการ

ประมง	 จากห้องสมุดและอินเทอร์เน็ต	 รายงานแบบปากเปล่าเป็นภาษา

อังกฤษ	แล้วเขียนสรุปรายงานเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	การเขียน 

จดหมายอิเล็คทรอนิกส์	และการติดต่อสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษ

	 	 Importance	 of	English	 for	 fisheries,	 practice	 for	

data	searching,	reading,	analyze	and	writing	English	academic	

articles	 in	 fisheries,	 oral	 presentation	 in	English	 and	writing	

reports	in	Thai	and	English,	e-mail	writing	and	communication	

in	English

 0809 322 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น�า้จืด 3(2-2-5)

  Freshwater Animal Culture Technology

	 	 สถานการณ์การเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าจืด	 ระบบสืบพันธุ์ของ

สัตว์น�้า	 การเจริญพัฒนาของคัพภะ	บทบาทของฮอร์โมนในการเพาะพันธุ์

สัตว์น�้า	การคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์	วิธีการเพาะพันธุ์สัตว์น�า้	การอนุบาลสัตว์

น�้า	เทคโนโลยีการเลี้ยงสัตว์น�า้จืด	การเลือกสถานที	่การจับและการขนส่ง

	 	 Situation	 of	 freshwater	 aquatic	 aquaculture,	

aquatic	animal	reproductive	system,	embryonic	development,	

roles	 of	 hormones	 in	 aquatic	 animal	 breeding,	 broodstock	

preparation,	 aquatic	 animal	 breeding	method,	 nursing	 of	

aquatic	animal,	aquatic	animal	culture	technology,	site	selection,	

harvesting	and	transportation	

 0809 323 โภชนาการและการให้อาหารสัตว์น�้า  3(2-2-5)

  Nutrition and Aquatic Animals Feeding 

	 	 ความส�าคัญของอาหารและการใช้ประโยชน์อาหารสัตว์น�า้	

วตัถดุบิอาหาร	การสร้างสตูรอาหาร	การสร้างอาหารธรรมชาต	ิความต้องการ

โภชนะของสัตว์น�้าชนิดต่างๆ	หลักและวิธีการให้อาหารปลา	การประยุกต์

ใช้เทคโนโลยต่ีางๆทีเ่กีย่วข้องกบัอาหารสตัว์น�้า	เทคนคิการวเิคราะห์อาหาร

สัตว์น�้าเพื่อประเมินคุณภาพอาหารผสมส�าเร็จ

	 	 The	 importance	 of	 feed,	 utilization	 of	 aquatic	 

animal	 feed,	 raw	materials	 using	 feed	mixture,	 creating	 feed	

formula,	 natural	 feed	 establishment,	 nutrition	 requirement	 of	

aquatic	animals,	principles	and	methods	of	feeding,	application	

of	various	technologies	related	to	aquaculture	feed,	techniques	

of	 aquatic	 animal	 feed	 analysis	 for	 complete	 feed	 quality	 

evaluation

 0809 324 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น�า้ชายฝั่ง  3(2-2-5)

  Coastal Aquaculture Technology

	 	 	สถานการณ์การเพาะเลี้ยงสัตว์น�า้ชายฝั่งในอดีต	ปัจจุบัน	

และแนวโน้มในอนาคต	 หลักและวิธีการเพาะขยายพันธุ์สัตว์น�้าชายฝั่ง	

การเตรียมพ่อแม่พันธุ์	การคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์	การเพาะพันธุ	์การอนุบาล	

และการเลีย้งสตัว์น�า้ชายฝ่ังชนดิต่างๆ	การวางแผนการผลติและการตลาด	

การจับและการขนส่ง

	 	 		History,	current,	and	future	situation	of	coastal	

aquaculture,	principles	and	methods	of	coastal	aquatic	animal	

breeding	and	propagating,	broodstock	preparation,	 selection,	

breeding,	nursing	and	coastal	aquatic	animals	rearing,	produc-

ing	and	marketing	planning,	harvesting	and	transportation
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 0809 325 คุณภาพน�า้ส�าหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้า 3(2-2-5) 

   Water Quality for Aquaculture

	 	 คณุสมบตัทิางกายภาพ	เคมี	และชวีภาพของน�า้ทีใ่ช้ในการ

เพาะเล้ียงสัตว์น�้า	 การวิเคราะห์คุณภาพน�้า	 และเทคโนโลยีการปรับปรุง

คุณภาพน�้า

	 	 Physical,	 chemical	 and	biological	parameters	 of	

water	 in	 aquaculture,	water	 analysis	 and	water	 treatment 

technologies

 0809 326 โรคและปรสิตของสัตว์น�้า  3(2-2-5)

  Diseases and Parasites of Aquatic Animals

	 	 โรคและพยาธิที่พบในสัตว์น�้า	 สาเหตุของการเกิดโรค	

ลักษณะอาการและองค์ประกอบของการเกดิโรคของสตัว์น�า้	ความสัมพนัธ์

ระหว่างโรคกับสิ่งแวดล้อม	 การตรวจวินิจฉัยโรค	 ระบบภูมิคุ ้มกัน 

ในสัตว์น�้า	การป้องกันและการรักษา	ตลอดจนผลกระทบของการเกิดโรค

ต่อการผลิตและผู้บริโภค

	 	 Diseases	and	parasites	affected	in	aquatic	animals,	

causes	of	aquatic	animal	diseases,	symptoms	and	components	

of	infected	aquatic	animals,	relationships	among	diseases	and	

environments,	disease	diagnosis,	aquatic	animal	immunology,	

disease	prevention,	 control	 and	 therapy	 strategies,	 effects	 of	

aquatic	animal	diseases	on	productions	and	consumers

 0809 331 สัตว์น�้าไม่มีกระดูกสันหลัง  3(2-2-5)

  Aquatic Invertebrates 

	 		 สัณฐานวทิยา	ชวีวทิยา	การจดัจ�าแนกหมวดหมู	่แหล่งทีอ่ยู่

อาศัย	 การแพร่กระจาย	 และการน�าสัตว์น�้าไม่มีกระดูกสันหลังไปใช้

ประโยชน์

	 		 Morphology,	 biology,	 classification,	 habitat,	 

distribution	and	utilization	of	aquatic	invertebrates

 0809 332 สรีรวิทยาของสัตว์น�า้  3(2-2-5) 

  Physiology of Aquatic Animals

	 	 คุณสมบัติ	 หน้าที่	 โครงสร้าง	 การท�างานของระบบต่างๆ	

ภายในร่างกายของสัตว์น�้า	และกลไกทางสรีรวิทยาของสัตว์น�้า

	 	 Properties,	 functions,	 structure,	 regulation	 of	

aquatic	 animal’s	 body	 and	 physiological	 mechanisms	 of	

aquatic	animals

 0809 361 สถิติและการออกแบบการทดลอง 3(2-2-5)

  ส�าหรับวิจัยทางประมง

  Statistical and Experimental Designs 

  for Fishery Research

	 		 หลกัสถติิท่ัวไป	การวางแผนการทดลอง	การวเิคราะห์ข้อมลู

ท่ีได้จากแผนการทดลองต่างๆ	 การวิเคราะห์ความแปรปรวน	 การเปรียบ

เทียบระหว่างกลุ่ม	 การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม	 การวิเคราะห์ข้อมูล

เชิงคุณภาพและปริมาณ	 การแปรผลการทดลอง	 และการปฏิบัติการ

วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�าเร็จรูป

	 		 Principles	 of	 general	 statistics,	 experimental	 

designs,	analysis	of	variance,	comparison	among	different	data	

groups,	analysis	of	covariance,	qualitative	and	quantitative	data	

analysis,	 data	 interpretation	 and	practices	 in	 application	 of	

computer	software

 0809 411  การจัดการฟาร์มและธุรกิจประมง 3(2-2-5)

  Farm Management and Fishery Business

	 	 แนวความคิดในการจัดการฟาร์มสัตว์น�้า	 มาตรฐานฟาร์ม

และสินค้าสัตว์น�้า	 การจัดการธุรกิจประมง	 หลักทฤษฎีเศรษฐศาสตร์	 

การตลาด	การเงิน	การบัญช	ีการขนส่ง	การจัดการองค์กร	และการบริหาร

งานบุคคลในธุรกิจ	

	 	 Concept	 of	 aquafarm	 management,	 fishery	 

commodity	standard	system,	economic	principles,	marketing,	

financial,	 accounting,	 logistic,	 fishery	business	management,	

corporate	management	and	personal	business	administration

 0809 431 ชีววิทยาประมง 3(2-2-5)

   Fishery Biology

	 	 ประชากรและกลุ่มสัตว์น�า้	 ชีวประวัติสัตว์น�า้	การทดแทน	

การอพยพย้ายถิน่	ผลผลติของกลุม่สตัว์น�า้	ผลของการประมงต่อทรพัยากร

สัตว์น�้า	และการจัดการทรัพยากรประมงโดยค�านึงถึงระบบนิเวศ

	 	 Population	 and	 stock	 of	 aquatic	 animals,	 life	 

histories,	 recruitment,	migration,	 aquatic	 stock	 production, 

effects	 of	 fisheries	 to	 fishery	 resources	 and	 the	 ecosystem	 

approach	to	fishery	management

 0809 461 สัมมนาทางการประมง 1(0-2-1)

   Seminar in Fisheries

	 	 การค้นคว้า	และน�าเสนอปากเปล่าเกีย่วกบัหวัข้อทีน่่าสนใจ

ทางการประมง

	 	 Literature	 reviews	and	oral	 presentation	 on	 the	

interested	topic	in	the	field	of	fisheries
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 0809 462 ปัญหาพิเศษทางการประมง 1 1(1-0-2)

  Special Problems in Fisheries 1

	 	 ค้นคว้า	 รวบรวมข้อมูล	 เลือกหัวข้อที่สนใจ	 เขียนและ 

น�าเสนอเค้าโครงวิจัย	 พร้อมท�าการทดลองเบื้องต้นในหัวข้อที่สนใจ 

ทางการประมง

	 	 Literature	reviews,	selected	interest	topic,	writing	

proposal,	oral	presentation	and	preliminary	study	on	a	selected	

topic	in	the	field	of	fisheries

 0809 463 ปัญหาพิเศษทางการประมง 2 3(0-6-3)

  Special Problems in Fisheries 2

เงื่อนไขของรายวิชา : 0809 462 ปัญหาพิเศษทางประมง 

1

Prerequisite : 0809 462 Special Problems in                                                              

Fisheries 1

	 	 การศกึษา	ค้นคว้า	และทดลองท�าการวจิยัในหวัข้อทางการ

ประมงตามความสนใจของนิสิตภายใต้ความดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา

	 	 Study	 and	 research	 in	 the	 interested	 topic	 of	

fisheries	under	the	supervision	of	supervisor

   (2) วิชาเอกเลือก 

    ส�าหรับโปรแกรมปกติ  ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต

    ส�าหรับโปรแกรมสหกิจศึกษา ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

 0809 212 เครื่องมือท�าการประมง  3(3-0-6)

  Fishing Gears

	 	 เครื่องมือประมงชนิดต่างๆ	 การใช้งานและการซ่อมแซม	

กฎหมายประมงทีเ่กีย่วข้องกบัเครือ่งมอืประมง	และการอนรุกัษ์ทรพัยากร

ประมง	และการท�าประมงอย่างยั่งยืน

	 	 Types	 of	 instrument,	 operation	methods	 and	

maintenance,	fisheries	 law	concerning	to	fishing	gear,	fishery	

resource	conservation	and	sustainable	fisheries	

 0809 222 ปลาสวยงามและพรรณไม้น�้า 3(2-2-5)

  Ornamental Fish and Aquatic Plants

	 	 ปลาสวยงามและพรรณไม้น�้าประดับ	 เทคนิคการเพาะ 

การอนุบาลและการเลี้ยง	 ปัจจัยที่มีผลต่อการเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม 

และพรรณไม้น�้า	 คุณสมบัติของน�้าและระบบการกรองน�้า	 อาหารและ 

การให้อาหารปลาสวยงาม	 โรคพยาธิและการป้องกันรักษา	การออกแบบ

และการสร ้างภาชนะส�าหรับเลี้ยงปลาสวยงาม	 การจัดตู ้ปลาและ 

วัสดุอุปกรณ์ส�าหรับการตกแต่งที่เลี้ยงปลาสวยงาม	 การประกวดและ 

ตัดสินปลาสวยงามและพรรณไม้น�้า	 การจัดการฟาร์มปลาสวยงาม 

ตลาดและแนวโน้มทางการตลาด	การศึกษานอกสถานที่	

	 	 Ornamental	 fish	 and	 aquatic	 plants,	 breeding,	

nursing	 and	 culturing	 techniques,	 ,	 factors	 impacting	 to	 

ornamental	fish	and	plant	culture,	water	quality	and	filter	system,	

feed	 and	 feeding,	 diseases	 and	disease	 control,	 design	 and	

construct	 aquarium	 tank,	 aquarium	 tank	 equipments	 for	 

decorating,	 ornamental	 fish	 and	 aquatic	 plant	 contest	 and 

judgment,	ornamental	fish	farm	management,	cost,	production	

and	marketing,	field	trip	required

 0809 311 การจัดการ และการอนุรักษ์ 3(3-0-6)

  ทรัพยากรประมง

  Fishery Management and Conservation

	 		 ความหมาย	และประเภทของทรัพยากรประมง		วตัถปุระสงค์	

และแนวความคิดของการจัดการ	 และการอนุรักษ์ทรัพยากรประมง	

สถานภาพของทรัพยากรประมงในปัจจุบัน	 การประเมินสภาวะทรัพยากร

ประมง	การปรับปรงุถิน่ทีอ่ยูอ่าศยัของสตัว์น�า้	การควบคุมการท�าการประมง	

นโยบายและมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการประมง	และการอนุรักษ	์มี

การศึกษาดูงานนอกสถานที่

	 	 Definition	and	type	of	fisheries	resources,	aims	and	

concept	of	fisheries	management	and	conservation,	currently	

state	of	fisheries	resource,		fisheries	resources	status	assessment,	

aquatic	 habitat	 improvement,	 fisheries	 regulation,	 regulation	

and	policy	in	fisheries	management	and	conservation,	field	trip	

required

 0809 312  การจัดการของเสียทางการประมง  3(3-0-6)

  Fishery Waste Management

	 	 แหล ่งที่มาของของเสีย	 ชนิดและลักษณะของเสีย 

จากกิจกรรมทางการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้า	 กระบวนการสะสม

ของเสียในน�้าและบริเวณพื้นก้นบ่อเลี้ยงสัตว์น�้า	 ผลกระทบของเสีย 

ต่อการประมง	 แนวทางการจัดการของเสียอย่างยั่งยืน	 ระบบการผลิต 

สัตว์น�้าแบบเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	 และระบบการผลิตสัตว์น�้าแบบไร้ 

ของเสียอื่นๆ	ที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน

	 	 Fishery	waste,	sources,	types	and	characteristics	

of	 waste	 from	 fishing	 and	 aquaculture	 activities,	 waste	 

accumulation	in	water		and	pond	bottom	sediments,	Impact	of	

fisheries	waste,	methods	to	deal	with	sustainable	fishery	waste	

management,	 environmental-friendly	 aquaculture	 and	 other	

zero-waste	aquaculture	practicing	systems
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 0809 327 การเพาะเลี้ยงปลาหนัง 3(2-2-5)

  Catfish Breeding and Culture

	 	 การคัดเลือกสายพันธุ์	 การเพาะพันธุ์ปลาหนังด้วยการฉีด

ฮอร์โมน	 การอนุบาลและการเลี้ยงปลาหนัง	 อาหารและการให้อาหาร	

คุณภาพน�้า	การจับและการขนส่ง

	 	 Breeding	selection,	induced	breeding	by	hormone	

injection,	nursing	and	culturing	catfish,	feed	and	feeding,	water	

quality,	harvesting	and	transportation

 0809 333 วิทยาแพลงก์ตอน 3(2-2-5)

  Planktonology

	 	 สัณฐานวิทยา	 ลักษณะอนุกรมวิธาน	 การจัดจ�าแนก 

หมวดหมู่	การแพร่กระจาย	เทคนิคการเก็บตัวอย่าง	โทษของแพลงก์ตอน

ต่อแหล่งน�้า	การน�าแพลงก์ตอนไปใช้ประโยชน์	

	 	 Morphology,	taxonomy,	classification,	distribution,	

sampling	techniques,		disadvantage	of	plankton	on	water	bodies,	

application	of	plankton

 0809 341 ชีววิทยาทางทะเล 3(3-0-6)

  Marine Biology

	 	 ชีววิทยาของสิ่งมีชีวิตในทะเล	 ระบบนิเวศและที่อยู่อาศัย

ในทะเล	 สิ่งมีชีวิตในทะเลกับปัจจัยสิ่งแวดล้อม	 ความหลากหลายทาง

ชีวภาพ	และการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล

	 	 Biology	of	marine	organism,	marine	ecosystems	

and	 habitats,	marine	 organism	 and	 environmental	 factors,	 

biodiversity	and	conservation	of	marine	resource

 0809 412 เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่งเสริมประมง 3(3-0-6)  

  Information Technology and Fishery 

  Extension

	 	 ความส�าคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและการประมง	 

การใช้ระบบสารสนเทศเพื่อด�าเนินกิจการและสนับสนุนการตัดสินใจ 

เพื่อการสื่อสารทั้งในองค์กร	นอกองค์กร	 และระหว่างองค์กรด้วยระบบ

อินเตอร์เน็ตและอินทราเน็ต	 เพื่อการบริหารทรัพยากรและการส่งเสริม 

การประมง	การด�าเนินงานส่งเสรมิการประมง	การวางแผน	และประเมนิผล

โครงการส่งเสริม	 ปัญหาการส่งเสริมการประมง	 การส่งเสริมการประมง 

ของประเทศไทยและบางประเทศ	 รูปแบบการส่งเสริมการประมง	การใช้

ประโยชน์จากระบบสารสนเทศในงานด้านการประมง	 หลักการใช้โสต

ทัศนูปกรณ์ในการส่งเสริม	มีการศึกษานอกสถานที่

	 	 Importance	of	information	technology	and	fisheries,	

information	system	for	mission	operation	and	decision	support,	

the	communications	inside,	outside	and	between	organization	

using	 internet	 and	 intranet	 systems	 for	 fishery	 resource	 

management	 and	 fishery	 extension,	 fishery	 extension,	 

planning	and	extension	project	evaluation,	problems	in	fishery	

extension,	fishery	information	extension	in	Thailand	and	other	

countries;	 practices	 in	 information	 technology	 for	 fisheries,	 

application	 of	 information	 system	 for	 fisheries,	multimedia	 

equipment	application,	field	trip	required

 0809 413 กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับประมง 3(3-0-6) 

  Fishery Law and Regulations

	 	 กฎหมายทั่วไป	หลักการและความรู้เบื้องต้นของกฎหมาย

และระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับประมง	 	 เช่น	 พระราชบัญญัติการประมง 

พระราชบัญญัติเกี่ยวกับการจัดระเบียบกิจการแพปลา	 กฎหมายประมง 

ของต่างประเทศ	และกฎหมายประมงทะเลระหว่างประเทศ

			 	 General	 Law,	 principles	 and	 basic	 concepts	 

of	 fisheries	 law	 and	 regulations	 such	 as	 legislation	 of	 

fisheries,	wholesale	activities,	international	law	of	fisheries	and	

international	law	of	the	sea

 0809 414 การติดตามทางชีวภาพและดัชนีทางชีวภาพ  3(2-2-5)

  ในระบบนิเวศทางน�า้

  Biomonitoring and Bioindicators 

  in Aquatic Ecosystems 

	 	 ค�าจ�ากัดความ	 หลักการ	 และวิธีการในการติดตาม 

ทางชีวภาพ	 การใช้ดัชนีทางชีวภาพ	 แพลงก์ตอนพืช	 แพลงก์ตอนสัตว์	

สาหร่าย	พืชน�้า	 และสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหน้าดิน	 เพื่อการประเมิน

สถานภาพสิ่งแวดล้อมทางน�้า

	 	 Definition,	principle	and	methods	of	biomonitoring.	

The	use	of	phytoplank-ton,	zooplankton,	aquatic	macrophytes,	

and	microbenthic	 invertebrates	 as	 bioindicators	 in	 aquatic	 

environmental	assessment

 0809 415 เทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรแหล่งน�า้  3(3-0-6) 

  Water Resource Management Technology

	 	 ความส�าคญัของทรพัยากรแหล่งน�า้	หลักและวธิกีารในการ

จัดการทรัพยากรและแหล่งน�้า	 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อทรัพยากรน�้า 

การส�ารวจและประเมนิทรพัยากรแหล่งน�า้ความสมัพนัธ์ระหว่างทรพัยากร

แหล่งน�้ากับการประมงและสภาพสิ่งแวดล้อม	 เทคโนโลยีการจัดการ

ทรัพยากรน�้าและการประมง	 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ในการจัดการทรัพยากรแหล่งน�้า	 มลพิษของแหล่งน�้าและการประเมินผล 

กระทบ	 การอนุรักษ์ทรัพยากรน�้าและการประมง	 นโยบายการใช้และ 

การจัดการทรัพยากรน�า้เพื่อการประมง
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	 	 Importance	 of	water	 resources,	 principles	 and	

methods	of	resource	and	water	resource	management,	factors	

impacts	 to	 water	 resources,	 water	 resource	 survey	 and	 

evaluation,	relationships	among	water	resources	and	fisheries	

and	 environments,	water	 resource	 and	 fishery	management	

technology,	 applications	 of	 information	 technology	 for	water	

resource	management,	water	pollution	and	impact	assessment,	

water	 resource	and	fishery	 conservation,	 the	policy	 on	water	

resource	utilization	and	management	for	fisheries

 0809 421 บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น�า้และอุปกรณ์ 3(2-2-5) 

  Aquaculture Ponds and Equipments

	 	 หลักการเลือกสถานที่	 ประเภทของบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น�้า	

ปริมาณน�้าที่ใช้การเพาะเลี้ยง	ดิน	การส�ารวจพื้นที่	 การค�านวณพื้นที่และ

ปริมาตร	 การออกแบบและการสร้างบ่อ	 การเตรียมบ่อ	 เครื่องมือและ

อุปกรณ์ที่จ�าเป็นในการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้า

	 	 Principle	 of	 site	 selection,	 type	 of	 aquaculture	

ponds,	water	budgets,	 soil,	 surveying,	dike-earth	calculation,	

design	and	construction,	pond	preparation,	essential	instruments	

and	equipments	for	aquaculture

 0809 422 การใช้ยาและสารเคมีทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้า 3(2-2-5) 

  Drugs and Chemicals for Aquaculture

	 	 โรคพยาธแิละศตัรขูองสตัว์น�า้	ลกัษณะและอาการของสตัว์

น�้าที่เป็นโรค	ประวัติ	ความหมายของยาและสารเคมี	และกลุ่มของยาและ

สารเคมีที่ใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้า	 กลไกในการออกฤทธิ์ของยา	กลไก

การดื้อยา	 การใช้ยาและสารเคมีในการป้องกันและรักษาโรคสัตว์น�้า 

การทดสอบประสิทธิภาพของยาและสารเคมีที่ใช้ในการรักษาโรคสัตว์น�้า 

ยาและสารเคมีต้องห้าม	 กฎหมายเก่ียวกับการใช้ยาและสารเคมีในการ 

เพาะเลี้ยงสัตว์น�้า

	 	 Diseases	and	parasites	in	aquatic	animals,	disease	

symptoms,	history		and	meaning	of	drugs	and	chemicals,	drug	

and	chemical	groups	using	in	aquaculture,	mechanisms	of	drugs	

and	drugs	resistant,	utility	of	drugs	and	chemicals	to	aquatic	

animal	control	and	treatment,	drug	and	chemical	efficiency	test	

for	aquatic	animal	therapy,	drug	and	chemical	prohibited,	law	

of	drugs	and	chemical	application	in	aquaculture

 0809 423 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงกุ้ง 3(2-2-5)

  Shrimp Culture Technology

	 	 ชีววิทยาของกุ้งชนิดที่มีความส�าคัญทางเศรษฐกิจ	 และ

นิเวศวิทยาของกุ้ง	การสืบพันธุ์และการแพร่กระจาย	เทคนิคการเพาะพันธุ์

และการอนบุาลลกูกุ้งวัยอ่อนวิวัฒนาการของกุ้งระยะต่างๆ	ระบบการเลีย้ง

และการจัดการการเลือกสถานท่ี	 เทคโนโลยีเก่ียวกับการเพาะพันธุ ์ 

การจัดการโรงเพาะฟัก	 การเตรียมบ่อเลี้ยง	 การเลี้ยง	 อาหารและการให้

อาหาร	การเตรยีมอาหารมชีีวิต	โรคและการป้องกันก�าจัด	การจดัการฟาร์ม

กุง้	ปัจจยัท่ีมผีลกระทบต่อต้นทุนและรายได้ของการท�าฟาร์มเพาะเลีย้งกุง้	

การควบคุมคุณภาพและการตลาดของผลิตภัณฑ์กุ้งเพื่อการส่งออก

	 	 Biology	of	economically	important	shrimp	species,	

ecology	of	shrimp,	reproduction	and	distribution,	breeding	and	

larval	nursing,	development	stage	of	shrimp,	techniques,	culture	

systems	and	management,	site	selection,	breeding	technology,	

hatchery	management,	pond	preparation,	feed	and	feeding,	live	

feed	 preparation,	 disease	 and	 disease	 control,	 shrimp	 farm	

management,	factors	affecting	cost	and	return	in	shrimp	farming.	

Quality	control	and	marketing	of	shrimp	products	for	export

 0809 424 การปรับปรุงพันธุ์สัตว์น�า้ 3(3-0-6)

  Aquatic Animal Improvement

	 	 หลักการคัดเลือกพันธุ์สัตว	์ระบบการผสมพันธุ	์การผสม

เลอืดชิด	การปรบัปรงุพนัธ์ุโดยการจดัชดุโครโมโซม	การปรบัปรงุพนัธ์ุโดย

วิธีทางพันธุวิศวกรรม	ประโยชน์ของการปรับปรุงพันธุ์สัตว์น�า้

	 	 Principle	 of	 animal	 selection,	mating	 system,	 

inbreeding,	 genetic	 improvement	 by	 chromosome-set	 

manipulation,	 genetic	 improvement	by	genetic	 engineering,	

utilization	of	aquatic	animal	improvement

 0809 432 เทคโนโลยีชีวภาพทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น�า้ 3(2-2-5)

  Aquaculture Biotechnology

	 	 หลักการทางเทคโนโลยีชีวภาพท่ัวไป	 การประยุกต์ใช้

เทคโนโลยีชีวภาพในการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้า	 การวินิจฉัยโรคสัตว์น�้า	

นิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อมทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้า	 การใช้จุลชีพ 

เพือ่การเพาะเลีย้งสตัว์น�า้	หลกัการพนัธวุศิวกรรมทางการเพาะเลีย้งสตัว์น�า้	

การผลิตวัคซีนเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้า	 เทคโนโลยีชีวสารสนเทศกับ 

การเพาะเลี้ยงสัตว์น�า้	

	 	 Principles	 of	 general	 biotechnology,	 application	 

of	 biotechnology	 for	 aquaculture,	 aquatic	 animal	 diseases	 

diagnosis,	ecosystem	and	environment	for	aquaculture,	biofloc	

aquaculture,	principles	of	genetic	engineering	for	aquaculture,	

biotechnology	for	aquatic	animal	genetic	improvement,	vaccine	

production	and	bioinformatics	for	aquaculture	
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 0809 464 หัวข้อคัดสรรทางการประมง 3(3-0-6) 

  Selected Topics in Fisheries

	 	 การศึกษา	 และวิเคราะห์ป ัญหาทางการประมง	 ใน

สถานการณ์ปัจจุบัน

	 	 Study	and	analysis	of	problems	in	current	situation	

   (3) วิชาฝึกงาน  

    ส�าหรับโปรแกรมปกติ     4 หน่วยกิต

    ส�าหรับโปรแกรมสหกิจศึกษา   2  หน่วยกิต

 0809 171 ฝึกงานทางการประมง 1 1(0-3-0)

  Practicum in Fisheries 1

	 	 การฝึกปฏิบัติงานเบื้องต้นในฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น�้า 

โดยฝึกปฏิบัติไม่น้อยกว่า	15	สัปดาห์

	 	 Preliminary	 practice	 in	 aquaculture	 farms	 and	

minimum	practice	15	weeks

 0809 172 ฝึกงานทางการประมง 2 1(0-3-0)

  Practicum in Fisheries 2

	 	 การฝ ึกปฏิบัติ ง านในสาขาประมงที่ เกี่ ยวข ้องกับ 

การด�าเนินการผลิตสัตว์น�้า	โดยฝึกปฏิบัติไม่น้อยกว่า	15	สัปดาห์

	 	 Practicum	training	in	advanced	aquatic	production	

and	minimum	practice	15	weeks

 0809 371 ฝึกงานทางการประมง 3 1(0-3-0)

  Practicum in Fisheries 3

	 	 การฝึกงานกับหน่วยงานภาครัฐ	 หรือเอกชนทางด้าน 

การเพาะเลีย้งสตัว์น�า้จดื	เพือ่ให้นสิติเกิดความช�านาญ	และมปีระสบการณ์

จนสามารถน�าไปประกอบอาชีพได้	 โดยมีชั่วโมงฝึกงานไม่น้อยกว่า 

320	ชั่วโมง

	 	 In-service	 training	 and	 practice	 for	 freshwater	

aquaculture	 in	 government	 agency	 or	 private	 sector	 and	 

minimum	practice	320	hours

 0809 471 ฝึกงานทางการประมง 4 1(0-3-0)

  Practicum in Fisheries 4

	 	 การฝึกงานกับหน่วยงานภาครัฐ	 หรือเอกชนทางด้าน 

การเพาะเลี้ยงสัตว ์น�้ าชายฝ ั ่ง 	 เพื่อให ้นิสิตเกิดความช�านาญและ 

มีประสบการณ์จนสามารถน�าไปประกอบอาชีพได้	 โดยมีชั่วโมงฝึกงาน 

ไม่น้อยกว่า	320	ชั่วโมง

	 	 In-service	 training	 and	 practice	 for	 coastal	 

aquaculture	 in	 government	 agency	 or	 private	 sector	 and	 

minimum	practice	320	hours

   (4) วชิาสหกจิศึกษา เฉพาะโปรแกรมสหกจิศึกษา 9 หน่วยกติ

 0199 499 สหกิจศึกษา  9(0-40-0)

  Cooperative Education

	 	 การปฏิบัติงานในลักษณะพนักงานชั่วคราวในสถาน

ประกอบการ	โดยความร่วมมอืระหว่างมหาวิทยาลยักบัสถานประกอบการ	

เพือ่พฒันานสิติให้มคีวามรูท้างวชิาการและทกัษะทีเ่กีย่วข้องกบัการท�างาน

ในสถานประกอบการ	 ท�าให้นิสิตมีคุณภาพตรงตามความต้องการของ 

สถานประกอบการ	และตลาดแรงงาน	มกีารจดัท�ารายงานและการน�าเสนอ

	 	 On	the	 job	training	as	a	temporary	employee	in	

the	work	place	for	students	with	the	cooperation	between	the	

university	and	the	work	places	to	the	students	to	develop	both	

academic	and	work-related	skills	in	the	work	place.	It	will	result	

in	high	quality	graduates	who	are	most	suitable	for	the	work.	

Report	writing	and	presentation	required

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

	 	 เลือกจากรายวิชาอื่นๆ	 ท่ีเป ิดสอนในมหาวิทยาลัย	 จ�านวน 

ไม่น้อยกว่า	6	หน่วยกิต




