หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการประมง
(หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)

คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

หลักสู ตร วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา การประมง
หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
3. หลักสู ตรและอาจารย์ ผ้สู อน
3.1 หลักสู ตร
3.1.1 จํานวนหน่ วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่นอ้ ยกว่า 133 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้ างหลักสู ตร
โครงสร้า งหลัก สู ต ร แบ่ งเป็ นหมวดวิช าทีสอดคล้อ งก บั ที ก าํ หนดไว้ใ นเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี
ก. หมวดวิชาศึกษาทัวไป
ไม่น้อยกว่า
30
หน่ วยกิต
1) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
6
หน่วยกิต
2) กลุ่มวิชาภาษา
9
หน่วยกิต
3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
6
หน่วยกิต
4) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
9
หน่วยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า
97
หน่ วยกิต
1) กลุ่มวิชาบังคับ
64
หน่วยกิต
2) กลุ่มวิชาเลือก
26
หน่วยกิต
3) กลุ่มวิชาปฏิบตั กิ ารและฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ
7
หน่วยกิต
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า
6
หน่ วยกิต

ข. หมวดวิชาเฉพาะ

เรียนไม่น้อยกว่า

97

หน่ วยกิต

1) กลุ่มวิชาบังคับ
3561101
3561204
3591105
4011309
4021101
4021107
4022501
4031107
4031301
4032401
4032601
4091401
4111101
5004905
5061102
5061103
5061201

64

หน่ วยกิต

องค์การและการจัดการ
Organization and Management
ความรู ้เบืองต้นเกียวกบั การประกอบธุรกิจ
Introduction to Business Operation
เศรษฐศาสตร์ทวไป
ั
General Economics
ฟิ สิกส์พืนฐาน
Fundamentals Physics
เคมีทวไป
ั 1
General Chemistry I
เคมีอินทรี ยพ์ ืนฐาน
Fundamentals of Organic Chemistry
ชีวเคมีพืนฐาน
Basic Biochemistry
ชีววิทยาพืนฐาน
Fundamentals Biology
สัตววิทยา
Zoology
พันธุศาสตร์
Genetics
จุลชีววิทยา
Microbiology
แคลคูลสั และเรขาคณิตวิเคราะห์ 1
Calculus and Analytic Geometry I
หลักสถิติ
Priciples of Statistics
การวางแผนการทดลองและสถิติทีเกียวข้องกบั การเกษตร
Agriculture Experimental Design and Statistic
หลักการเพาะเลียงสัตว์นาํ
Principles of Aquaculture
คุณภาพนําทางการประมง
Water Quality for Fisheries
มีนวิทยา

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5 )
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

5062101
5062401
5063003
5064902
5064903
2) กลุ่มวิชาเลือก
2564502
4032201
4034303
5061104

5061202
5062101
5063106
5063102
5063701
5064003
5064116

Ichthyology
การสร้างบ่อเพาะเลียงสัตว์นาํ
Aquaculture Pond Construction
โรคปรสิตสัตว์นาํ
Parasite Diseases Aquatic in Animals
โภชนศาสตร์สตั ว์นาํ
Aquatic Animal Nutrition
ปัญหาพิเศษการประมง
Special Problems in Fisheries
สัมมนาการประมง
Seminar in Fisheries
เรียนไม่น้อยกว่า
26
กฎหมายและระเบียบเกียวกบั การประมง
Fishery Law and Regulations
พฤกษศาสตร์
Botany
คัพภะวิทยา
Embryology
หลักนิเวศวิทยาทางประมง
Fishery Ecology

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
หน่ วยกิต

อนุกรมวิธานของปลา
Taxonomy of Fish
เทคโนโลยีการเลียงสัตว์นาํ
Aquaculture Technology
แพลงก์ตอนวิทยาเบืองต้น
Introduction to Planktonology
การเพาะเลียงสัตว์นาจื
ํ ด
Freshwater Aquaculture
ผลิตภัณฑ์ประมง
Fishery Products
กรณีศึกษาโครงการพระราชดําริ ทีเกียวข้องกบั การประมง
Case Study in His Majesty the King , s Fishery Project
การเพาะเลียงสัตว์นาแบบบู
ํ
รณาการ

2(2-0-4)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(2-2-5)

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

Integrated Aquaculture
5064201
เทคโนโลยีการเพาะเลียงปลาสวยงาม
3(2-2-5)
Ornamental Fish Culture Technology
5064313
การเพาะเลียงสัตว์ทะเล
3(2-2-5)
Marine Aquaculture
5064601
หลักการจัดการฟาร์มสัตว์นาํ
3(2-2-5)
Principle of Aquatic Farm Management
5064616
การจัดการทรัพยากรนําเพือการประมง
3(3-0-6)
Water Resource Management for Fisheries
3) กลุ่มวิชาปฏิบตั ิการและฝึ กประสบการณ์ วชิ าชีพ
7
หน่ วยกิต
5063801
การเตรี ยมฝึ กประสบการณ์วิชาชีพประมง
2(90)
Preparation for Field Experience in Fisheries
5064802
การฝึ กประสบการณ์วิชาชีพประมง 1
2(90)
Field Experience in Fisheries I
5064803
การฝึ กประสบการณ์วิชาชีพประมง 2
3(140)
Field Experience in Fisheries II
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่ วยกิต
ให้เลือกเรี ยนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยไม่ซาก
ํ บั รายวิชาทีเคยเรี ยน
มาแล้ว และไม่เป็ นรายวิชาทีกาํ หนดให้เรี ยนโดยไม่นบั หน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสําเร็จหลักสูตรของสาขาวิชา

ข. หมวดวิชาเฉพาะ
(1) กลุ่มวิชาบังคับ
รหัส

ชือและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-ต)

3561101

องค์การและการจัดการ
3(3-0-6)
Organization and Management
ลัก ษณะโครงสร้ างขององค์การธุ ร กิจทัวไป การวางแผน การจัดสายงาน หลัก เกณฑ์แ ละ
แนวความคิดในการจัดตังองค์การธุรกิจ ลักษณะประเภทของการประกอบธุ ร กิจ หลักการบริ ห ารและหน้าทีสํ าคัญ
ของฝ่ ายบริ หารทุกๆ ด้าน ในแง่การวางแผนการจัดการคนเข้าทํางาน การสั งการ การจูง ใจคนทํางาน การควบคุม
ปฏิบตั ิงานต่างๆ ให้บรรลุเป้ าหมายและนโยบายทีตังไว้
3561204

ความรู้ เบืองต้ นเกียวกับการประกอบธุรกิจ
3(3-0-6)
Introduction to Business Operation
ลัก ษณะพื นฐานของธุ รกิจประเภทต่ าง ๆ และองค์ป ระกอบที ใช้ในการประกอบธุ รกิจ
การจัดการ การบัญชี การเงิน การตลาด การบริ หารบุคคลการบริ ห ารสํานัก งาน เอกสารทางธุ รกิจประเภท
ต่าง ๆ แนวทางการประกอบธุรกิจ ปัญหาทีเกียวข้องในการดําเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณของนักธุรกิจ
3591105

เศรษฐศาสตร์ ทัวไป
3(3-0-6)
General Economics
แนวคิดทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ จลุ ภาคและเศรษฐศาสตร์ มหภาค ในด้ านเกียวกับพฤติกรรม
การบริ โภค การผลิต การออม การลงทุนของภาครัฐและเอกชน รายได้ ป ระชาชาติ นโยบายของรั ฐบาลด้ า น
เศรษฐกิจ การค้ าระหว่างประเทศ การเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจและเศรษฐกิจในชีวิตประจําวัน
4011309

ฟิ สิกส์ พืนฐาน
3(2-3-6)
Fundamentals Physics
ระบบหน่วย เวกเตอร์ การเคลือนทีของวัตถุ โมเมนตัม กฎการเคลือนทีของนิวตัน โมเมนต์
งาน กาํ ลัง พลังงาน เครื องกลอย่างง่าย ความหนาแน่น หลักของ อาร์-คีเมเดส ความรู ้เบืองต้นเกียวกับ ความร้อน
ไฟฟ้ า แม่เหล็กไฟฟ้ า ก ัมมันตภาพรังสี และการประยุกต์ใช้

รหัส

ชือและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-ต)

4021101

เคมีทัวไป 1
3(2-2-5)
General Chemistry I
หลักเคมีเบืองต้น การจําแนกสาร สมบัติของธาตุ สารประกอบ ของผสม สารละลาย วิธีแยก
โดยกลัน การกรอง การตกผลึ ก การใช้ตวั ทําละลายและโครมาโทกราฟี ระบบเปิ ด ระบบปิ ด ปริ ม าณสาร
สัมพันธ์ ความเข้มข้นของสารละลาย อะตอม โครงสร้างอะตอม ตารางธาตุ พันธะเคมี เบืองต้น ปฏิก ริ ิ ยาเคมี
องค์ประกอบทีมีผลต่อปฏิกริ ิ ยา กรด เบส เกลือ อินดิเคเตอร์ สมบัติแก๊ส ความสัมพันธ์ระหว่างปริ มาตร ความดัน
และอุณหภูมิ ทฤษฎีจลน์ โมเลกุลของแก๊ส การแพร่ ของแก๊ส
4021107

เคมีอนิ ทรีย์พืนฐาน
3(2-2-5)
Fundamentals of Organic Chemistry
การเกิดไฮบริ ดอร์ ปิ ทัล สเตอริ โ อเคมี ชนิ ด ของปฏิ ก ริ ิ ยา เคมี อิ นทรี ย ์ การเรี ยกชื อสมบัติ
กายภาพ การเตรี ยมและปฏิกริ ิ ยาของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน สารประกอบอะโรมาติก และสารประกอบ
อินทรี ยท์ ีมีหมู่ฟังก์ชนชนิ
ั ดต่างๆ เฮไลท์ แอลกอฮอล์ อีเทอร์ แอลดีไฮด์ คีโตน กรดคาร์บอกซิลิก และอนุพนั ธ์เอ
มีน และสารประกอบโมเลกุลใหญ่ เช่น โปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมัน
4022501

ชีวเคมีพืนฐาน
3(2-2-5)
Basic Biochemistry
วิชาทีต้องเรี ยนก่อน : 4021107 เคมีอินทรี ยพ์ ืนฐาน
โมเลกุลของสารในสิงมีชีวิต พร้อมทังสมบัติ หน้าทีและบทบาทของเซลล์ องค์ประกอบของ
เซลล์ กรด เบส บัฟเฟอร์ในเซลล์ โปรตีน เอนไซม์ คาร์โบไฮเดรต ลิปิด วิตามิน ฮอร์โมน การย่อยและการดูดซึม
อาหาร เมแทบอลิซึมของคาร์โบไฮเดรต
4031107

ชีววิทยาพืนฐาน
Fundamentals Biology

3(2-3-6)

สารประกอบเคมีในสิงมีชีวติ เซลล์ เนือเยือ การสื บ พันธุ์ การเจริ ญเติ บ โต ระบบต่ างๆ ของ
สิงมีชีวติ การจําแนกสิงมีชีวติ กําเนิดชีวติ วิวฒ
ั นาการ พันธุ กรรม สิ งมีชีวิต และสภาวะแวดล้ อม การอนุ รั กษ์
สิงแวดล้อม

รหัส

ชือและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-ต)

4031301

สัตววิทยา
3(2-3-6)
Zoology
วิชาทีต้องเรี ยนก่อน : 4031107 ชีววิทยาพืนฐาน
ชีววิทยาของสัตว์ เซลล์ เนือเยือ การจําแนกประเภท การศึกษาด้านสัณฐานวิทยา กายวิภาค
สรี รวิทยา การสืบพันธุ์ การเจริ ญเติบโต นิเวศวิทยาของสัตว์ วิวฒั นาการ การรวบรวมและเก็บตัวอย่างสัตว์
4032401

พันธุศาสตร์
3(2-3-6)
Genetics
วิชาทีต้องเรี ยนก่อน : 4031107 ชีววิทยาพืนฐาน
ความรู ้พืนฐานทางพันธุ ศาสตร์ หลัก การถ่ ายทอดลัก ษณะทางพันธุ ก รรม การคาดคะเน
ผลลัพธ์ทีเกิดในลูกผสม ความน่ าจะเป็ นและการทดสอบทางสถิ ติ ยีนและโครโมโซม การจําลองของสาร
พันธุกรรม จีนเชือมโยงและรี คอมบิเนชัน เพศ การกาํ หนดเพศ มัลติเปิ ลอัลลีส การควบคุมของจีนเชิงปริ มาณ
และคุณภาพ ความแปรปรวนของลูกผสม การกลายระดับจีนและระดับโครโมโซม พันธุวิศวกรรม พันธุ ศาสตร์
ประชากร การถ่ายทอดพันธุกรรมนอกส่วนนิวเคลียส
4032601

จุลชีววิทยา
3(2-3-6)
Microbiology
วิชาทีต้องเรี ยนก่อน : 4031107 ชีววิทยาพืนฐาน
ความรู ้พืนฐานของจุล ชี ววิทยา ศึก ษาเปรี ยบเทียบโพรคาริ โอตและยูค าริ โอต การจําแนก
ประเภทสัณฐานวิทยา สรี ระวิทยา การเจริ ญเติบโต การสื บพันธุ์ การควบคุ ม ความสัม พันธ์ข องจุลิ นทรี ยต์ ่อ
อาหาร นํา ดิน อากาศ การอุตสาหกรรม การสุขาภิบาลโรคติดต่อและภูมิตา้ นทาน

4091401

แคลคูลสั และเรขาคณิตวิเคราะห์ 1
3(3-0-6)
Calculus and Analytic Geometry I
เรขาคณิตวิเคราะห์ว่าด้วยเส้นตรง วงกลมและภาคตัดกรวย ลิมิตของฟังก์ชนั ฟังก์ชนั ต่อ เนื อง
อนุพนั ธ์และหาอนุพนั ธ์ของฟังก์ชนั พีชคณิต ฟังก์ชนั อดิศยั การประยุกต์อนุพนั ธ์ และอินทิกรัล

รหัส

ชือและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-ต)

4111101

หลักสถิติ
Principles of Statistics

3(3-0-6)

ความหมายและขอบข่ ายของสถิติ ข้ อมูลและระดับการวัด ทบทวนวิธีการทางสถิติ ความน่าจะ
เป็ น การแจกแจงของตัวสถิติ การประมาณค่ า การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ ความแปรปรวน การวิเคราะห์
การถดถอยและสหสัมพันธ์ เชิ งเส้ น สถิติทีใช้ ในชี วิตประจําวัน
5004905

การวางแผนการทดลองและสถิติทีเกียวข้องกับการเกษตร
3 (2-2-5)
Agriculture Experimental Design and Statistic
หลักการวางแผนการทดลอง การสุ่มตัวอย่าง แผนการทดลองแบบแจกแจงทางเดียวและหลาย
ทาง แผนการทดลองแบบลาตินสแคว์ การทดลองแบบแฟกทอเรี ยล แผนการทดลองแบบสปลิ ดพล็ อ ด การ
วิเคราะห์เวเรี ยนซ์และโคแวเรี ยนซ์ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวางแผนการทดลองทางการเกษตร
5061102

หลักการเพาะเลียงสัตว์นาํ
3(2-2-5)
Principles of Aquaculture
ประวัติการเพาะเลียงสัตว์นาในต่
ํ างประเทศและประเทศไทย การเพาะเลียงสัตว์นาในประเทศ
ํ
ไทย และต่างประเทศในปัจจุบนั หลักเกณฑ์และการเตรี ยมการเพาะเลียงสัตว์นาํ ทีมีคุณค่าทางเศรษฐกิจ
5061103

คุณภาพนําทางการประมง
3(2-2-5)
Water Quality for Fisheries
คุณสมบัติทางกายภาพ ชี วภาพ และทางเคมี ข องนํา ปั จจัยทีเกียวข้อ งและมี ผลกระทบต่อ
คุณภาพนํา ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพนํากบั ผลผลิตของสัตว์นาํ การวิเคราะห์ คุ ณภาพนํา การปรับปรุ งและ
ควบคุมคุณภาพนําในบ่อเพาะเลียงสัตว์นาํ
5061201

มีนวิทยา
3(2-2-5)
Ichthyology
ลักษณะภายนอกและภายในของปลากระดูกอ่อน ปลากระดูกแข็งชันตําและชันสูง โดยเฉพาะ
กลุ่มปลากระดูกอ่อนและกระดูกแข็งทีเป็ นปลาเศรษฐกิจทังนําจืดและนําเค็ม ทีสําคัญของเมื อ งไทย ระบบการ
ทํางานและหน้าทีของอวัยวะต่างๆของปลา วงจรชีวิตและนิเวศวิทยาทัวไป

รหัส

ชือและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-ต)

5062101

การสร้ างบ่ อเพาะเลียงสัตว์นาํ
3(2-2-5)
Aquaculture Pond Construction
หลักเกณฑ์ และการปฏิบตั ิในการเลือกทําเลสร้างบ่อเพาะเลียงสัตว์นาํ การสํารวจ การวิเคราะห์
ดิน และผลกระทบจากพืชบก การทําแผนผัง การสร้างบ่อ ขนาดและการจัดระบบนําทีต้องการใช้ในการ
เพาะเลียง
5062401

โรคปรสิตสัตว์นาํ
3 (2-2-5)
Parasite Diseases Aquatic in Animals
สาเหตุการเกิดโรคปรสิตสัตว์นาํ ลักษณะอาการ การวินิจฉัย การควบคุ ม ป้ องก นั การรัก ษา
ผลกระทบต่อการเพาะเลียงสัตว์นาํ

5063003

โภชนศาสตร์ สัตว์นาํ
3(2-2-5)
Aquatic Animal Nutrition
พัฒนาการโภชนาการ ชีวพลังงานศาสตร์ สารอาหาร และความต้อ งการสารอาหาร สรี ระ
วิทยาการย่อยอาหาร เมแทบอลิซึม ของสารอาหาร คุณภาพของอาหาร สารพิษ โรคทีเกียวข้องกบั สารอาหาร
5064902

ปัญหาพิเศษการประมง
3(3-0-6)
Special Problems in Fisheries
ค้นคว้า ทดลอง และวิจยั งานด้านประมง หรื อ ปัญหาทีเกียวข้อง รวบรวมและวิเคราะห์ขอ้ มูล
สรุ ปผล และเสนอเป็ นรายงาน
5064903

สัมมนาการประมง
1(0-2-1)
Seminar in Fisheries
ค้นคว้าข้อมูล ปัญหาทางด้านประมง เรี ยบเรี ยงนําเสนอรายงานเป็ นรายบุค คล กรรมวิธีก าร
สืบค้นข้อมูล ลักษณะและการตีความเอกสารในเชิงวิชาการ การเรี ยบเรี ยง วิเคราะห์ขอ้ มูล

(2) กลุ่มวิชาเลือก
รหัส

ชือและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-ต)

2564502

กฎหมายและระเบียบเกียวกับการประมง
2(2-0-4)
Fishery Laws and Regulations
กฎหมายทัวไป พระราชบัญญัติก ารประมง กฎกระทรวงและระเบียบเกียวก บั การประมง
พระราชบัญญัติเกียวกับสิทธิการประมงในเขตประเทศไทย พระราชบัญญัติเกียวกับการจัดการระเบียบแพปลา
กฎหมายการประมงของต่างประเทศและระหว่างประเทศ ระบบมาตรฐานการผลิตสัตว์นํา การปฏิบตั ิทางการ
ประมงทีดีสาํ หรับการผลิตสัตว์นาํ ฟาร์มเพาะเลียงกุง้
4032201

พฤกษศาสตร์
Botany
วิชาทีต้องเรี ยนก่อน : 4031107 ชีววิทยาพืนฐาน

3(2-3-6)

ชี ววิท ยาของพืช เซลล์ เนือเยื อ สั ณฐานวิท ยา กายวิภาคของพื ชมีด อก สรี ร วิทยา และ
นิเวศวิทยาของพืช วิวฒ
ั นาการ การจําแนกประเภท การรวบรวมเก็บตัวอย่ างพืช
4034303

คัพภะวิทยา
3(2-3-6)
Embryology
ขันตอนและแบบแผนการเจริ ญเติบโตของตัวอ่อน การสร้างเซลล์สืบพันธุ์ การปฏิสนธิ การ
พัฒ นาของไซโกตเป็ นตัว เต็ม วัย คัพ ภะวิ ท ยาของพื ช ใบเลี ยงคู่ คัพ ภะวิ ท ยาของสัต ว์ ซี เ ลนเทอเรต
แอมฟิ ออกซัส กบ ไก่ สัตว์เลียงลูกด้วยนม ชนิดของรกในสัตว์เลียงลูกด้วยนม
5061104

หลักนิเวศวิทยาทางประมง
3(2-2-5)
Fishery Ecology
หลักนิเวศวิทยาเบืองต้น ความสัมพันธ์ระหว่างสิงมีชีวิตในนําและสิงแวดล้อ ม ปั จจัยหลัก ใน
การควบคุมปริ มาณ การแพร่ กระจายของสัตว์นาและพื
ํ
ชนําในแหล่งนําประเภทต่างๆ ระบบนิ เวศของสิ งมี ชีวิต
ในนํา

รหัส

ชือและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-ต)

5061202

อนุกรมวิธานของปลา
3(2-2-5)
Taxonomy of Fish
ประวัติ หน่วย และระบบอนุกรมวิธาน ศัพท์บญั ญัติและกฎเกณฑ์สากลเรื องชือปลากบั การตัง
ชือ วิวฒั นาการและการจัดหมวดหมู่ของปลา การเก็บรักษาตัวอย่างปลา อนุกรมวิธานของปลา หลักการวาดรู ป
ปลา และการเขียนรายงานทางอนุกรมวิธาน
5062101

เทคโนโลยีการเลียงสัตว์นาํ
3(2-2-5)
Aquaculture Technology
ชีววิทยาการขยายพันธุ์ของสัตว์นาํ การเจริ ญเติบโตและปั จจัยทีเกียวข้อ ง การประเมิ นการ
เจริ ญเติบโตและการผลิต เทคนิคการเพาะพันธุ์สตั ว์นาํ การอนุบาล ฮอร์ โมนทีเกียวข้อ งก บั การขยายพันธุ์ การ
เจริ ญเติบโตของปลา การเพาะพันธุ์ปลาให้เป็ นเพศเดียวและการแปลงเพศ การปรับปรุ งพันธุ์ปลา การผสมข้าม
พันธุ์ การเพาะเลียงสัตว์นาํ และสภาวะปัจจุบนั เกียวกับการเพาะเลียงสัตว์นาในประเทศไทย
ํ
ความรู ้เกียวก บั ดิ น
นํา ปุ๋ ยและอาหารเพือการเลียงสัตว์นาํ แนวทางในการพัฒนาการเลียงสัตว์นาํ
5063102

การเพาะเลียงสัตว์นาจื
ํ ด
3(2-2-5)
Freshwater Aquaculture
การเลียงปลานําจืดทีมีคุณค่าทางเศรษฐกิจ ปลาจีน ปลาตะเพียน ปลาไน ปลานิ ล ปลาสวาย
ปลาดุก ปลาช่อน ปลาบู่ การเลือกทําเล การเตรี ยมบ่อ ขนาดและอัตราการปล่อย การให้อาหาร การป้ องก นั และ
กาํ จัดศัตรู โรคปลา ต้นทุนการผลิต การตลาด
5063106

แพลงก์ตอนวิทยาเบืองต้ น
3(2-2-5)
Introduction to Planktonology
ลักษณะของแพลงก์ตอนพืชและแพลงก์ตอนสัตว์ในแหล่ งนํา วิธีก ารเก็บตัวอย่างและการ
วิเคราะห์ชนิดในห้องปฏิบตั ิการ แนวความคิดและหลักเบืองต้น เรื องผลผลิ ตของแพลงก์ตอน ประโยชน์ข อง
แพลงก์ตอนพืชและแพลงก์ตอนสัตว์ต่อการประมงและการเพาะเลียงสัตว์นาํ
5063701

ผลิตภัณฑ์ประมง
3(2-2-5)
Fishery Products
ประเภทของสัตว์นาที
ํ ใช้ในการบริ โภค โครงสร้างองค์ประกอบทางเคมี กายภาพ และชี วภาพ
ของสัตว์นาํ สาเหตุการเสือมเสีย และการเปลียนแปลงคุณภาพของสัตว์นาและผลิ
ํ
ตภัณฑ์ หลัก การแปรรู ป การ
บรรจุ การเก็บรักษา การขนส่ง ควบคุมคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ การศึกษานอกสถานที

รหัส

ชือและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-ต)

5064003

กรณีศึกษาโครงการพระราชดําริทเกี
ี ยวข้ องกับการประมง
3(2-2-5)
Case Study in His Majesty the King , s Fishery Project
โครงการทีเกียวข้องก ับโครงการพระราชดําริ ทางการประมง และการเรี ยนรู ้วิธีทีจะนํามาปรับ
ใช้กบั เกษตรกรประมง
5064201

เทคโนโลยีการเพาะเลียงปลาสวยงาม
3(2-2-5)
Ornamental Fish Culture Technology
การเพาะและขยายพันธุ์ปลาสวยงาม การคัดเลือกพ่อแม่พนั ธุ์ หลัก และวิธีก ารการเพาะพันธุ์
และขยายพันธุ์ เทคโนโลยีสมัยใหม่ ในการเพาะและขยายพันธุ์ การอนุ บาลและการเลี ยงปลาสวยงาม การ
ออกแบบและตกแต่งทีเลียงปลาสวยงาม
5064313
3(2-2-5)

การเพาะเลียงสัตว์ ทะเล

Marine Aquaculture
วิธีการเพาะและขยายพันธุ์สตั ว์นาทะเลที
ํ
สําคัญทางเศรษฐกิจ การคัดเลื อ กพ่อ แม่ พ นั ธุ์ ระบบ
สืบพันธุ์ บทบาทของฮอร์โมนต่อระบบสืบพันธุ์ การอนุบาลและเลียงสัตว์ทะเล การนําเอาเทคโนโลยีทเหมาะสม
ี
มาใช้เพือการเพาะเลียงสัตว์นาทะเลเพื
ํ
อให้มีประสิทธิภาพมากทีสุด ปัญหาในการเพาะเลียงสัตว์นาทะเล
ํ
5064116

การเพาะเลียงสัตว์นาแบบบู
ํ
รณาการ
3(2-2-5)
Integrated Aquaculture
หลักการเพาะเลียงสัตว์นาแบบบู
ํ
รณาการ องค์ประกอบ การวางแผนและการจัดการ ปัจจัยทีมี
ผลกระทบการดําเนินงานการเพาะเลียงสัตว์นาแบบผสมผสาน
ํ
5064601

หลักการจัดการฟาร์ มสัตว์นาํ
3(2-2-5)
Principles of Aquatic Farm Management
ลัก ษณะทัวไปของการทําฟาร์ ม สัตว์นํา ทฤษฎี ท างเศรษฐศาสตร์ ทีใช้ใ นการจัดการ การ
วางแผนการบริ หารและจัดการธุรกิจ สถิติและบัญชีฟาร์มสัตว์นาํ การวัดผลได้และวิเคราะห์ธุรกิจฟาร์ ม สัตว์นาํ
ปัจจัยทีมีผลกระทบต่อต้นทุนและรายได้ในการทําฟาร์ม

รหัส

ชือและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-ต)

5064616

การจัดการทรัพยากรนําเพือการประมง
3(3-0-6)
Water Resource Management for Fisheries
ลักษณะทัวไปของทรัพยากรทางนํา คุณสมบัติทางกายภาพ เคมีและชีววิทยาของแหล่งนํา การ
ใช้ประโยชน์จากทรัพ ยากรนําและผลกระทบต่อ สิ งแวดล้อ ม การควบคุ ม การจัดการทรัพ ยากรนําเพือการ
เพาะเลียงสัตว์นาํ
5063801

การเตรียมฝึ กประสบการณ์ วชิ าชีพการประมง
2(90)
Preparation Field Experience in Fishery
การเตรี ยมความพร้อมก่อนออกฝึ กประสบการณ์วิชาชีพทางการประมง การรับรู ้ ลักษณะและ
โอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาให้มีความรู ้ ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุ ณลัก ษณะทีเหมาะสมก บั
วิชาชีพ ในสถานการณ์หรื อ รู ปแบบทีเกียวข้อ งก บั การเรี ยนรู ้ปัญหาทางประมงทีเกิดขึ น การฝึ กใช้เครื องมื อ
เครื องจักร ทางประมง การศึกษาดูงานด้านประมง
5064802

การฝึ กประสบการณ์ วชิ าชีพการประมง 1
2(90)
Field Experience in Fishery I
การฝึ กงานนอกสถานทีในส่วนทีเกียวข้องกบั การประมงนําจืด ไม่นอ้ ยกว่า 90 ชัวโมง

5064803

การฝึ กประสบการณ์ วชิ าชีพการประมง 2
3(140)
Field Experience in Fishery II
การฝึ กงานนอกสถานทีในส่วนทีเกียวข้องกบั การประมงทะเล ไม่นอ้ ยกว่า 140 ชัวโมง

