
 
 

 

หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวชิาการประมง 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) 

 

 

 

 

 
คณะเกษตรศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

 



หลกัสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชา การประมง 

หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

 
3. หลกัสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

  3.1 หลกัสูตร  

   3.1.1 จํานวนหน่วยกติ  รวมตลอดหลกัสูตร ไม่นอ้ยกว่า 133  หน่วยกติ  

   3.1.2 โครงสร้างหลกัสูตร  

    โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที�สอดคล้องกบัที�กาํหนดไวใ้นเกณฑ์

มาตรฐานหลกัสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ดงันี�  

    ก.  หมวดวชิาศึกษาทั�วไป  ไม่น้อยกว่า  30 หน่วยกติ 

     1) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์     6 หน่วยกติ 

   2) กลุ่มวิชาภาษา      9 หน่วยกติ 

   3) กลุ่มวิชาสงัคมศาสตร์     6 หน่วยกติ 

    4) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  9  หน่วยกติ

   ข. หมวดวชิาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า  97 หน่วยกติ 

    1) กลุ่มวิชาบงัคบั        64 หน่วยกติ 

    2) กลุ่มวิชาเลือก      26 หน่วยกติ 

   3) กลุ่มวิชาปฏิบตักิารและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  7 หน่วยกติ 

   ค.  หมวดวชิาเลอืกเสรี  ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ข. หมวดวชิาเฉพาะ  เรียนไม่น้อยกว่า  97 หน่วยกติ 



  1)  กลุ่มวชิาบงัคบั      64 หน่วยกติ 

  3561101  องคก์ารและการจดัการ      3(3-0-6) 

     Organization and Management 

  3561204  ความรู้เบื�องตน้เก ี�ยวกบัการประกอบธุรกจิ   3(3-0-6) 

     Introduction to Business Operation 

  3591105  เศรษฐศาสตร์ทั�วไป      3(3-0-6) 

     General Economics 

  4011309  ฟิสิกส์พื�นฐาน      3(2-3-6) 

     Fundamentals  Physics 

  4021101  เคมีท ั�วไป 1      3(2-2-5) 

     General Chemistry I 

  4021107  เคมีอินทรียพ์ื�นฐาน     3(2-2-5) 

    Fundamentals of  Organic Chemistry 

   4022501  ชีวเคมีพื�นฐาน      3(2-2-5 ) 

     Basic Biochemistry 

  4031107  ชีววิทยาพื�นฐาน      3(2-3-6) 

     Fundamentals  Biology 

  4031301  สตัววิทยา      3(2-3-6) 

     Zoology 

  4032401  พนัธุศาสตร์       3(2-3-6) 

     Genetics 

  4032601  จุลชีววทิยา      3(2-3-6) 

     Microbiology 

  4091401  แคลคูลสัและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1    3(3-0-6) 

     Calculus  and Analytic Geometry I 

  4111101  หลกัสถิต ิ      3(3-0-6) 

    Priciples of Statistics 

  5004905  การวางแผนการทดลองและสถิติที�เก ี�ยวขอ้งกบัการเกษตร 3(2-2-5) 

    Agriculture Experimental Design and Statistic  

  5061102  หลกัการเพาะเลี� ยงสตัวน์ํ� า     3(2-2-5) 

    Principles of Aquaculture 

  5061103  คุณภาพนํ� าทางการประมง     3(2-2-5) 

    Water Quality for Fisheries 

  5061201  มีนวิทยา       3(2-2-5) 



    Ichthyology 

  5062101  การสร้างบ่อเพาะเลี� ยงสตัวน์ํ� า    3(2-2-5) 

                        Aquaculture Pond Construction 

  5062401  โรคปรสิตสตัวน์ํ� า      3(2-2-5) 

    Parasite Diseases Aquatic in Animals 

  5063003  โภชนศาสตร์สตัวน์ํ� า     3(2-2-5) 

    Aquatic Animal Nutrition 

  5064902  ปัญหาพิเศษการประมง     3(3-0-6) 

    Special Problems in Fisheries 

  5064903  สมัมนาการประมง     1(0-2-1) 

    Seminar in Fisheries 

 2)  กลุ่มวชิาเลอืก   เรียนไม่น้อยกว่า   26 หน่วยกติ 

   2564502  กฎหมายและระเบียบเกี�ยวกบัการประมง   2(2-0-4) 

     Fishery Law and Regulations 

   4032201  พฤกษศาสตร์      3(2-3-6) 

    Botany 

   4034303  คพัภะวิทยา      3(2-3-6) 

    Embryology 

   5061104  หลกันิเวศวิทยาทางประมง     3(2-2-5) 

    Fishery Ecology 

 

   5061202  อนุกรมวธิานของปลา     3(2-2-5) 

    Taxonomy of Fish 

   5062101  เทคโนโลยกีารเลี� ยงสตัวน์ํ� า     3(2-2-5) 

    Aquaculture Technology 

   5063106  แพลงกต์อนวิทยาเบื�องตน้     3(2-2-5) 

    Introduction to Planktonology 

  5063102  การเพาะเลี� ยงสตัวน์ํ� าจืด     3(2-2-5) 

    Freshwater Aquaculture 

   5063701  ผลิตภณัฑป์ระมง      3(2-2-5) 

    Fishery Products 

5064003         กรณีศึกษาโครงการพระราชดาํริที�เก ี�ยวขอ้งกบัการประมง 3(2-2-5) 

               Case Study in His Majesty the King 
, s Fishery Project 

   5064116         การเพาะเลี� ยงสตัวน์ํ� าแบบบูรณาการ       3(2-2-5) 



                      Integrated Aquaculture 

  5064201  เทคโนโลยกีารเพาะเลี� ยงปลาสวยงาม   3(2-2-5) 

    Ornamental Fish Culture Technology 

   5064313  การเพาะเลี� ยงสตัวท์ะเล     3(2-2-5) 

    Marine Aquaculture 

5064601         หลกัการจดัการฟาร์มสตัวน์ํ� า             3(2-2-5) 

                       Principle of Aquatic Farm Management 

  5064616  การจดัการทรัพยากรนํ� าเพื�อการประมง   3(3-0-6) 

  Water Resource Management for Fisheries 

 3)  กลุ่มวชิาปฏบิตัิการและฝึกประสบการณ์วชิาชีพ  7 หน่วยกติ 

  5063801  การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพประมง   2(90) 

    Preparation for Field Experience in Fisheries 

  5064802  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพประมง 1   2(90) 

    Field Experience in Fisheries I 

  5064803  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพประมง 2   3(140) 

     Field Experience in Fisheries II 

 ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 

 ให้เลือกเรียนรายวิชาใด  ๆในหลกัสูตรมหาวิทยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี โดยไม่ซํ� ากบัรายวิชาที�เคยเรียน

มาแลว้ และไม่เป็นรายวิชาที�กาํหนดให้เรียนโดยไม่นบัหน่วยกติรวมในเกณฑก์ารสาํเร็จหลกัสูตรของสาขาวิชา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ข. หมวดวชิาเฉพาะ 

  (1)  กลุ่มวชิาบังคบั 

 

รหสั   ชื�อและคาํอธบิายรายวชิา        น(ท-ป-ต) 

 

3561101  องค์การและการจัดการ       3(3-0-6) 

    Organization and Management  

    ลกัษณะโครงสร้างขององค์การธุรกิจทั�วไป การวางแผน การจัดสายงาน หลักเกณฑ์และ

แนวความคิดในการจดัตั�งองคก์ารธุรกจิ  ลกัษณะประเภทของการประกอบธุรกิจ  หลกัการบริหารและหน้าที�สําคญั

ของฝ่ายบริหารทุกๆ  ดา้น ในแง่การวางแผนการจดัการคนเข้าทาํงาน การสั�งการ การจูงใจคนทาํงาน การควบคุม

ปฏิบตัิงานต่างๆ ให้บรรลุเป้าหมายและนโยบายที�ต ั�งไว ้   

 

3561204  ความรู้เบื �องต้นเกี�ยวกบัการประกอบธุรกจิ     3(3-0-6) 

  Introduction to Business Operation 

   ลักษณะพื�นฐานของธุรก ิจประเภทต่าง ๆ และองค์ประกอบที�ใช้ในการประกอบธุรก ิจ          

การจดัการ  การบญัชี  การเงิน  การตลาด  การบริหารบุคคลการบริหารสํานักงาน  เอกสารทางธุรกจิประเภท  

ต่าง ๆ   แนวทางการประกอบธุรกจิ  ปัญหาที�เก ี�ยวขอ้งในการดาํเนินธุรกจิ และจรรยาบรรณของนกัธุรกจิ 

 

3591105  เศรษฐศาสตร์ทั�วไป       3(3-0-6) 

  General Economics 

   แนวคิดทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์จลุภาคและเศรษฐศาสตร์มหภาค ในด้านเกี�ยวกบัพฤติกรรม

การบริโภค การผลิต การออม การลงทนุของภาครัฐและเอกชน รายได้ประชาชาติ นโยบายของรัฐบาลด้าน

เศรษฐกิจ การค้าระหว่างประเทศ การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและเศรษฐกิจในชีวิตประจําวัน 

 

4011309   ฟิสิกส์พื �นฐาน        3(2-3-6) 

  Fundamentals Physics 

   ระบบหน่วย เวกเตอร์ การเคลื�อนที�ของวตัถุ โมเมนตมั กฎการเคลื�อนที�ของนิวตนั โมเมนต ์

งาน กาํลงั พลงังาน เครื�องกลอยา่งง่าย ความหนาแน่น หลกัของ อาร์-คีเมเดส ความรู้เบื�องตน้เก ี�ยวกบั ความร้อน 

ไฟฟ้า แม่เหลก็ไฟฟ้า กมัมนัตภาพรังสี และการประยกุตใ์ช ้  



รหสั   ชื�อและคาํอธบิายรายวชิา        น(ท-ป-ต) 

 

4021101  เคมทีั�วไป 1        3(2-2-5) 

   General Chemistry I 

   หลกัเคมีเบื�องตน้ การจาํแนกสาร สมบตัิของธาตุ สารประกอบ ของผสม สารละลาย วิธีแยก

โดยกลั�น การกรอง การตกผลึก การใช้ตวัทาํละลายและโครมาโทกราฟี ระบบเปิด ระบบปิด ปริมาณสาร

สมัพนัธ์ ความเขม้ขน้ของสารละลาย อะตอม โครงสร้างอะตอม ตารางธาตุ พนัธะเคมีเบื�องตน้ ปฏิกริิยาเคมี 

องคป์ระกอบที�มีผลต่อปฏิกริิยา กรด เบส เกลือ อินดิเคเตอร์ สมบตัิแกส๊ ความสมัพนัธ์ระหว่างปริมาตร ความดนั

และอุณหภูมิ ทฤษฎีจลน์ โมเลกุลของแกส๊ การแพร่ของแกส๊ 

 

4021107  เคมอีนิทรีย์พื �นฐาน       3(2-2-5) 

  Fundamentals of Organic Chemistry 

  การเก ิดไฮบริดอร์ปิทลั สเตอริโอเคมี ชนิดของปฏิกริิยา เคมีอินทรีย์ การเรียกชื�อสมบัติ

กายภาพ การเตรียมและปฏิกริิยาของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน สารประกอบอะโรมาติกและสารประกอบ

อินทรียท์ี�มีหมู่ฟังกช์ั�นชนิดต่างๆ  เฮไลท ์แอลกอฮอล์ อีเทอร์ แอลดีไฮด์ คีโตน กรดคาร์บอกซิลิก และอนุพนัธเ์อ

มีน และสารประกอบโมเลกุลใหญ่ เช่น โปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมนั   

 

4022501  ชีวเคมพีื �นฐาน        3(2-2-5) 

  Basic Biochemistry 

  วิชาที�ตอ้งเรียนกอ่น : 4021107 เคมีอินทรียพ์ื�นฐาน 

  โมเลกุลของสารในสิ�งมีชีวิต พร้อมท ั�งสมบตัิ หนา้ที�และบทบาทของเซลล์ องคป์ระกอบของ

เซลล์ กรด เบส บฟัเฟอร์ในเซลล์ โปรตีน เอนไซม์ คาร์โบไฮเดรต ลิปิด วิตามิน ฮอร์โมน การยอ่ยและการดูดซึม

อาหาร เมแทบอลิซึมของคาร์โบไฮเดรต  

 

4031107  ชีววทิยาพื �นฐาน        3(2-3-6) 

  Fundamentals Biology 

  สารประกอบเคมใีนสิ�งมชีีวติ เซลล์ เนื�อเยื�อ การสืบพันธ์ุ การเจริญเติบโต ระบบต่างๆ ของ

สิ�งมชีีวติ การจําแนกสิ�งมชีีวติ กาํเนิดชีวติ ววิฒันาการ พันธุกรรม สิ�งมีชีวิตและสภาวะแวดล้อม การอนุรักษ์

สิ�งแวดล้อม  



รหสั   ชื�อและคาํอธบิายรายวชิา        น(ท-ป-ต) 

 

4031301  สัตววทิยา        3(2-3-6) 

  Zoology 

  วิชาที�ตอ้งเรียนกอ่น : 4031107   ชีววิทยาพื�นฐาน  

  ชีววิทยาของสตัว ์เซลล์  เนื�อเยื�อ  การจาํแนกประเภท  การศึกษาดา้นสณัฐานวิทยา  กายวิภาค  

สรีรวิทยา  การสืบพนัธ์ุ  การเจริญเติบโต  นิเวศวิทยาของสตัว ์วิวฒันาการ การรวบรวมและเกบ็ตวัอยา่งสตัว ์          

 

4032401  พันธุศาสตร์        3(2-3-6) 

  Genetics 

  วิชาที�ตอ้งเรียนกอ่น  :  4031107   ชีววิทยาพื�นฐาน 

   ความรู้พื�นฐานทางพ ันธุศาสตร์  หลักการถ่ายทอดลักษณะทางพนัธุกรรม การคาดคะเน  

ผลลพัธ์ที�เกดิในลูกผสม  ความน่าจะเป็นและการทดสอบทางสถิติ  ยีนและโครโมโซม การจาํลองของสาร

พนัธุกรรม  จีนเชื�อมโยงและรีคอมบิเนชนั เพศ การกาํหนดเพศ  มลัติเปิลอลัลีส   การควบคุมของจีนเชิงปริมาณ

และคุณภาพ ความแปรปรวนของลูกผสม การกลายระดบัจีนและระดบัโครโมโซม พนัธุวิศวกรรม พนัธุศาสตร์

ประชากร การถ่ายทอดพนัธุกรรมนอกส่วนนิวเคลียส  

 

4032601  จุลชีววทิยา        3(2-3-6) 

  Microbiology 

  วิชาที�ตอ้งเรียนกอ่น :  4031107  ชีววิทยาพื�นฐาน 

  ความรู้พื�นฐานของจุลชีววิทยา ศึกษาเปรียบเทียบโพรคาริโอตและยูคาริโอต การจาํแนก

ประเภทสณัฐานวิทยา สรีระวิทยา  การเจริญเติบโต  การสืบพนัธุ์  การควบคุมความสัมพนัธ์ของจุลินทรียต์่อ

อาหาร  นํ� า  ดิน  อากาศ  การอุตสาหกรรม  การสุขาภิบาลโรคติดต่อและภูมิตา้นทาน   

 

4091401  แคลคูลสัและเรขาคณิตวเิคราะห์ 1      3(3-0-6) 

   Calculus and Analytic Geometry I 

    เรขาคณิตวิเคราะห์ว่าดว้ยเสน้ตรง วงกลมและภาคตดักรวย ลิมิตของฟังกช์นั ฟังกช์นัต่อเนื�อง  

อนุพนัธ์และหาอนุพนัธ์ของฟังกช์นัพีชคณิต  ฟังกช์นัอดิศยั การประยกุตอ์นุพนัธ์ และอินทิกรัล 



รหสั   ชื�อและคาํอธบิายรายวชิา        น(ท-ป-ต) 

 

4111101  หลกัสถิติ        3(3-0-6) 

  Principles of Statistics 

  ความหมายและขอบข่ายของสถิติ ข้อมูลและระดับการวัด ทบทวนวิธีการทางสถิติ ความน่าจะ

เป็น การแจกแจงของตัวสถิติ การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์

การถดถอยและสหสัมพันธ์เชิงเส้น สถิติที�ใช้ในชีวิตประจาํวัน  

 

5004905  การวางแผนการทดลองและสถิติที�เกี�ยวข้องกบัการเกษตร   3 (2-2-5) 

   Agriculture  Experimental Design and Statistic 

   หลกัการวางแผนการทดลอง การสุ่มตวัอยา่ง แผนการทดลองแบบแจกแจงทางเดียวและหลาย

ทาง แผนการทดลองแบบลาตินสแคว์ การทดลองแบบแฟกทอเรียล แผนการทดลองแบบสปลิดพล็อด การ

วิเคราะห์เวเรียนซ์และโคแวเรียนซ์ การใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวางแผนการทดลองทางการเกษตร  

 

5061102  หลกัการเพาะเลี�ยงสัตว์นํ�า       3(2-2-5) 

   Principles of Aquaculture 

     ประวตัิการเพาะเลี� ยงสตัวน์ํ� าในต่างประเทศและประเทศไทย การเพาะเลี� ยงสตัวน์ํ� าในประเทศ

ไทย และต่างประเทศในปัจจุบนั หลกัเกณฑแ์ละการเตรียมการเพาะเลี� ยงสตัวน์ํ� า ที�มีคุณค่าทางเศรษฐกจิ           

 

5061103  คุณภาพนํ�าทางการประมง       3(2-2-5) 

   Water Quality for Fisheries 

   คุณสมบตัิทางกายภาพ ชีวภาพ และทางเคมีของนํ� า ปัจจยัที�เก ี�ยวขอ้งและมีผลกระทบต่อ

คุณภาพนํ� า ความสมัพนัธ์ระหว่างคุณภาพนํ� ากบัผลผลิตของสตัวน์ํ� า การวิเคราะห์คุณภาพนํ� า การปรับปรุงและ

ควบคุมคุณภาพนํ� าในบ่อเพาะเลี� ยงสตัวน์ํ� า  

 

5061201  มนีวทิยา         3(2-2-5) 

   Ichthyology 

   ลกัษณะภายนอกและภายในของปลากระดูกอ่อน ปลากระดูกแขง็ชั�นตํ�าและชั�นสูง โดยเฉพาะ

กลุ่มปลากระดูกอ่อนและกระดูกแขง็ที�เป็นปลาเศรษฐกจิทั�งนํ� าจืดและนํ� าเค็มที�สําคญัของเมืองไทย ระบบการ

ทาํงานและหนา้ที�ของอวยัวะต่างๆของปลา วงจรชีวิตและนิเวศวิทยาทั�วไป 

 



รหสั   ชื�อและคาํอธบิายรายวชิา        น(ท-ป-ต) 

 

5062101  การสร้างบ่อเพาะเลี�ยงสัตว์นํ�า      3(2-2-5) 

   Aquaculture Pond Construction 

   หลกัเกณฑ ์และการปฏิบตัิในการเลือกทาํเลสร้างบ่อเพาะเลี� ยงสตัวน์ํ� า การสาํรวจ การวิเคราะห์

ดิน และผลกระทบจากพืชบก การทาํแผนผงั การสร้างบ่อ ขนาดและการจดัระบบนํ� าที�ตอ้งการใชใ้นการ

เพาะเลี� ยง   

 

5062401  โรคปรสิตสัตว์นํ�า        3 (2-2-5) 

   Parasite Diseases Aquatic in Animals 

   สาเหตุการเกดิโรคปรสิตสตัวน์ํ� า ลกัษณะอาการ การวินิจฉยั  การควบคุมป้องกนั  การรักษา  

ผลกระทบต่อการเพาะเลี� ยงสตัวน์ํ� า   

 

5063003  โภชนศาสตร์สัตว์นํ�า       3(2-2-5) 

   Aquatic Animal Nutrition 

  พฒันาการโภชนาการ ชีวพลงังานศาสตร์ สารอาหาร และความตอ้งการสารอาหาร  สรีระ

วิทยาการยอ่ยอาหาร เมแทบอลิซึม ของสารอาหาร คุณภาพของอาหาร สารพิษ โรคที�เก ี�ยวขอ้งกบัสารอาหาร     

 

5064902  ปัญหาพิเศษการประมง       3(3-0-6) 

   Special Problems in Fisheries 

   คน้ควา้ ทดลอง และวิจยั งานดา้นประมง หรือ ปัญหาที�เก ี�ยวขอ้ง รวบรวมและวิเคราะห์ขอ้มูล 

สรุปผล และเสนอเป็นรายงาน  

 

5064903  สัมมนาการประมง       1(0-2-1)                          

   Seminar in Fisheries  

   คน้ควา้ขอ้มูล ปัญหาทางดา้นประมง เรียบเรียงนําเสนอรายงานเป็นรายบุคคล กรรมวิธีการ

สืบคน้ขอ้มูล ลกัษณะและการตีความเอกสารในเชิงวิชาการ การเรียบเรียง วิเคราะห์ขอ้มูล 

 

 



   (2)  กลุ่มวชิาเลอืก 

 

รหสั   ชื�อและคาํอธบิายรายวชิา        น(ท-ป-ต) 

 

2564502  กฎหมายและระเบียบเกี�ยวกบัการประมง     2(2-0-4) 

    Fishery Laws and Regulations 

   กฎหมายทั�วไป พระราชบญัญตัิการประมง กฎกระทรวงและระเบียบเก ี�ยวกบัการประมง 

พระราชบญัญตัิเก ี�ยวกบัสิทธิการประมงในเขตประเทศไทย   พระราชบญัญตัิเก ี�ยวกบัการจดัการระเบียบแพปลา 

กฎหมายการประมงของต่างประเทศและระหว่างประเทศ  ระบบมาตรฐานการผลิตสัตว์นํ� า การปฏิบตัิทางการ

ประมงที�ดีสาํหรับการผลิตสตัวน์ํ� า  ฟาร์มเพาะเลี� ยงกุง้ 

 

4032201  พฤกษศาสตร์        3(2-3-6) 

  Botany 

  วิชาที�ตอ้งเรียนกอ่น  :  4031107  ชีววิทยาพื�นฐาน 

   ชีววิทยาของพืช เซลล์  เนื�อเยื�อ สัณฐานวิทยา กายวิภาคของพืชมีดอก  สรีรวิทยา และ

นิเวศวทิยาของพืช ววิฒันาการ การจําแนกประเภท การรวบรวมเกบ็ตัวอย่างพืช  

 

4034303  คพัภะวทิยา        3(2-3-6) 

  Embryology 

   ข ั�นตอนและแบบแผนการเจริญเติบโตของตวัอ่อน การสร้างเซลล์สืบพนัธุ์ การปฏิสนธิ  การ

พ ัฒนาของไซโกตเป็นตัว เต็มว ัย  ค ัพภะวิทยาของพืชใบเลี� ยงคู่  ค ัพ ภะวิทยาของสัตว์ ซี เลนเทอ เรต   

แอมฟิออกซสั กบ ไก ่สตัวเ์ลี� ยงลูกดว้ยนม ชนิดของรกในสตัวเ์ลี� ยงลูกดว้ยนม  

 

5061104  หลกันิเวศวทิยาทางประมง       3(2-2-5) 

   Fishery Ecology 

   หลกันิเวศวิทยาเบื�องตน้ ความสมัพนัธ์ระหว่างสิ�งมีชีวิตในนํ� าและสิ�งแวดลอ้ม ปัจจยัหลักใน

การควบคุมปริมาณ การแพร่กระจายของสตัวน์ํ� าและพืชนํ� าในแหล่งนํ� าประเภทต่างๆ ระบบนิเวศของสิ�งมีชีวิต

ในนํ� า  



รหสั   ชื�อและคาํอธบิายรายวชิา        น(ท-ป-ต) 

 

5061202  อนุกรมวธิานของปลา       3(2-2-5) 

   Taxonomy of Fish 

   ประวตัิ หน่วย และระบบอนุกรมวิธาน ศพัทบ์ญัญตัิและกฎเกณฑส์ากลเรื�องชื�อปลากบัการตั�ง

ชื�อ วิวฒันาการและการจดัหมวดหมู่ของปลา การเกบ็รักษาตวัอยา่งปลา อนุกรมวิธานของปลา หลกัการวาดรูป

ปลา และการเขียนรายงานทางอนุกรมวิธาน  

 

5062101  เทคโนโลยีการเลี �ยงสัตว์นํ�า       3(2-2-5) 

   Aquaculture Technology 

   ชีววิทยาการขยายพนัธ์ุของสัตว์นํ� า การเจริญเติบโตและปัจจยัที�เก ี�ยวขอ้ง การประเมินการ

เจริญเติบโตและการผลิต เทคนิคการเพาะพนัธ์ุสตัวน์ํ� า การอนุบาล ฮอร์โมนที�เก ี�ยวขอ้งกบัการขยายพนัธุ์ การ

เจริญเติบโตของปลา การเพาะพนัธ์ุปลาให้เป็นเพศเดียวและการแปลงเพศ การปรับปรุงพนัธ์ุปลา การผสมขา้ม

พนัธ์ุ  การเพาะเลี� ยงสตัวน์ํ� า และสภาวะปัจจุบนัเก ี�ยวกบัการเพาะเลี� ยงสตัวน์ํ� าในประเทศไทย ความรู้เก ี�ยวกบัดิน 

นํ� า ปุ๋ ยและอาหารเพื�อการเลี� ยงสตัวน์ํ� า แนวทางในการพฒันาการเลี� ยงสตัวน์ํ� า   

 

5063102  การเพาะเลี�ยงสัตว์นํ�าจืด       3(2-2-5) 

   Freshwater Aquaculture 

   การเลี� ยงปลานํ� าจืดที�มีคุณค่าทางเศรษฐกจิ ปลาจีน ปลาตะเพียน ปลาไน ปลานิล ปลาสวาย 

ปลาดุก ปลาช่อน ปลาบู่ การเลือกทาํเล การเตรียมบ่อ ขนาดและอตัราการปล่อย การให้อาหาร การป้องกนัและ

กาํจดัศตัรู  โรคปลา ตน้ทุนการผลิต การตลาด 

 

5063106  แพลงก์ตอนวทิยาเบื �องต้น       3(2-2-5) 

   Introduction to Planktonology 

   ลกัษณะของแพลงกต์อนพืชและแพลงกต์อนสัตว์ในแหล่งนํ� า วิธีการเกบ็ตวัอย่างและการ

วิเคราะห์ชนิดในห้องปฏิบตัิการ แนวความคิดและหลกัเบื�องตน้ เรื�องผลผลิตของแพลงกต์อน ประโยชน์ของ

แพลงกต์อนพืชและแพลงกต์อนสตัวต์่อการประมงและการเพาะเลี� ยงสตัวน์ํ� า           

 

5063701  ผลติภณัฑ์ประมง        3(2-2-5) 

  Fishery Products   

  ประเภทของสตัวน์ํ� าที�ใชใ้นการบริโภค โครงสร้างองคป์ระกอบทางเคมี กายภาพ และชีวภาพ

ของสตัวน์ํ� า สาเหตุการเสื�อมเสีย และการเปลี�ยนแปลงคุณภาพของสตัวน์ํ� าและผลิตภณัฑ์ หลักการแปรรูป การ

บรรจุ การเกบ็รักษา การขนส่ง ควบคุมคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภณัฑ ์การศึกษานอกสถานที�  



รหสั   ชื�อและคาํอธบิายรายวชิา        น(ท-ป-ต) 

 

5064003         กรณีศึกษาโครงการพระราชดําริที�เกี�ยวข้องกับการประมง       3(2-2-5) 

             Case Study in His Majesty the King 
, s Fishery Project 

                         โครงการที�เก ี�ยวขอ้งกบัโครงการพระราชดาํริทางการประมง  และการเรียนรู้วิธีที�จะนาํมาปรับ

ใชก้บัเกษตรกรประมง 

 

5064201  เทคโนโลยีการเพาะเลี�ยงปลาสวยงาม     3(2-2-5) 

   Ornamental Fish Culture Technology 

   การเพาะและขยายพนัธ์ุปลาสวยงาม การคดัเลือกพ่อแม่พนัธ์ุ หลักและวิธีการการเพาะพนัธุ์

และขยายพนัธุ์ เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการเพาะและขยายพนัธุ์ การอนุบาลและการเลี� ยงปลาสวยงาม การ

ออกแบบและตกแต่งที�เลี� ยงปลาสวยงาม  

 

5064313  การเพาะเลี �ยงสัตว์ทะเล      

 3(2-2-5) 

   Marine Aquaculture 

   วิธีการเพาะและขยายพนัธ์ุสตัวน์ํ� าทะเลที�สาํคญัทางเศรษฐกจิ การคดัเลือกพ่อแม่พนัธุ์ ระบบ

สืบพนัธ์ุ บทบาทของฮอร์โมนต่อระบบสืบพนัธ์ุ การอนุบาลและเลี� ยงสตัวท์ะเล การนาํเอาเทคโนโลยทีี�เหมาะสม

มาใชเ้พื�อการเพาะเลี� ยงสตัวน์ํ� าทะเลเพื�อให้มีประสิทธิภาพมากที�สุด ปัญหาในการเพาะเลี� ยงสตัวน์ํ� าทะเล            

 

5064116         การเพาะเลี�ยงสัตว์นํ�าแบบบูรณาการ         3(2-2-5) 

                    Integrated Aquaculture 

                         หลกัการเพาะเลี� ยงสตัวน์ํ� าแบบบูรณาการ องคป์ระกอบ การวางแผนและการจดัการ ปัจจยัที�มี

ผลกระทบการดาํเนินงานการเพาะเลี� ยงสตัวน์ํ� าแบบผสมผสาน  

 

5064601         หลกัการจัดการฟาร์มสัตว์นํ�า               3(2-2-5) 

                     Principles of Aquatic Farm Management 

                          ลักษณะทั�วไปของการทําฟาร์มสัตว์นํ� า ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ที�ใช้ในการจดัการ การ

วางแผนการบริหารและจดัการธุรกจิ สถิติและบญัชีฟาร์มสตัวน์ํ� า การวดัผลไดแ้ละวิเคราะห์ธุรกจิฟาร์มสัตว์นํ� า 

ปัจจยัที�มีผลกระทบต่อตน้ทุนและรายไดใ้นการทาํฟาร์ม  

 



รหสั   ชื�อและคาํอธบิายรายวชิา        น(ท-ป-ต) 

 

5064616  การจัดการทรัพยากรนํ�าเพื�อการประมง             3(3-0-6) 

Water Resource Management for Fisheries 

ลกัษณะทั�วไปของทรัพยากรทางนํ� า คุณสมบตัิทางกายภาพ เคมีและชีววิทยาของแหล่งนํ� า การ

ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรนํ� าและผลกระทบต่อสิ�งแวดล้อม การควบคุม การจดัการทรัพยากรนํ� าเพื�อการ

เพาะเลี� ยงสตัวน์ํ� า  

 

5063801  การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพการประมง     2(90) 

   Preparation Field Experience in Fishery 

   การเตรียมความพร้อมกอ่นออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการประมง การรับรู้ ลกัษณะและ

โอกาสของการประกอบอาชีพ การพฒันาให้มีความรู้ ทกัษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะที�เหมาะสมกบั

วิชาชีพ ในสถานการณ์หรือรูปแบบที�เก ี�ยวขอ้งกบัการเรียนรู้ปัญหาทางประมงที�เกดิขึ�น การฝึกใช้เครื�องมือ

เครื�องจกัร ทางประมง การศึกษาดูงานดา้นประมง  

 

5064802  การฝึกประสบการณ์วชิาชีพการประมง 1     2(90) 

   Field Experience in Fishery I 

   การฝึกงานนอกสถานที�ในส่วนที�เก ี�ยวขอ้งกบัการประมงนํ� าจืด ไม่นอ้ยกว่า 90 ชั�วโมง 

 

5064803  การฝึกประสบการณ์วชิาชีพการประมง 2     3(140) 

   Field Experience in Fishery II 

   การฝึกงานนอกสถานที�ในส่วนที�เก ี�ยวขอ้งกบัการประมงทะเล ไม่นอ้ยกว่า 140 ชั�วโมง 

 


