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คําอธิบายรายวิชา
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตวนา้ํ
01251101

01251102*

01251111**

การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําทั่วไป
(General Aquaculture)
ประวัติการเลี้ยงสัตวน้ํา ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงปลา
และสัตวน้ําอื่นๆ การสรางบอ การใสปุย การใหอาหาร และปญหาที่
เกี่ยวของกับการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
History of aquaculture; general information on breeding
and cultivation of fishes and other aquatic animals including
pond construction, fertilization, feeding and related
problems.
การเลี้ยงปลาสวยงาม
(Ornamental Fish Culture)
ปลาสวยงาม พรรณไมน้ํา และเทคนิคการเลี้ยง การจัดตกแตงตูปลา
Ornamental fish, aquatic plants and culturing technique
ทรัพยากรน้ําและระบบนิเวศแหลงน้ํา
(Water Resources and Aquatic Ecosystem)
สมบัติของน้ําเชิงอุทกศาสตร และวงจรน้ํา การจําแนกประเภท
กําเนิด วิวัฒนาการของแหลงน้ํา และระบบนิเวศ แหลงน้ําที่สําคัญ
ของประเทศไทย การใชประโยชน การจัดการและการอนุรักษแหลง
น้ําเพื่อการประมง มีการศึกษานอกสถานที่
Hydrological properties and cycle. Type, formation,
evolution of water bodies and aquatic ecosystems. Important
water bodies in Thailand. Utilization,management and
conservation of water bodies for fisheries. Field trip required.

2(2-0)

3(3-0)

3(3-0)

* รายวิชาเปดใหม
** รายวิชาปรับปรุง
วท.บ.(ประมง)

1

01251211

01251321

01251322

01251323

วท.บ.(ประมง)

หลักการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
3(3-0)
(Principles of Aquaculture)
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําโลก ประวัติการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
และสภาวะปจจุบันเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงน้ําในประเทศไทย ความรูเกี่ยวกับดิน น้ํา
ปุย และอาหารเพื่อการเลี้ยงสัตวน้ํา ตลอดจนชนิดของสัตวน้ําที่นิยมเลี้ยง
Introduction to aquaculture of the world; history and present status of
aquaculture in Thailand; information on soils, water, fertilizers, and feed as
related to aquaculture; and species suitable for culturing purpose.
การเพาะและอนุบาลสัตวน้ําจืด
3(2-2)
(Breeding and Nursing of Freshwater Animals)
พื้นฐาน : 01251211
การเพาะและขยายพันธสัตวน้ําจืดหลักและวิธีการในการเพาะขยายพันธุเทคนิค
การอนุบาล และสภาพการตลาดและธุรกิจการจําหนายพันธุสัตวน้ําจืด
Breeding of freshwater animals. Principles and methods for freshwater
animal breeding, nursing techniques, marketing aspects of freshwater
animal seed supply.
การเพาะและอนุบาลสัตวทะเล
3(2-2)
(Breeding and Nursing of Marine Animals)
พื้นฐาน : 01251211
หลักและวิธีการเพาะฟกและอนุบาลสัตวทะเลจําพวก กุง ปู หอย ปลา และอื่นๆ
ที่มีคุณคาทางเศรษฐกิจ มีการศึกษานอกสถานที่
Principles and method on breeding, spawning, and nursing of marine
shrimp, crab, fish, and other economic marine species. Field trip required.
การเลี้ยงสัตวน้ําจืด
3(2-2)
(Freshwater Animal Culture)
พื้นฐาน : 01251211
วิธีการเลี้ยงสัตวน้ําจืดแบบตางๆ ผลผลิต การจับและการลําเลียงขนสง ปญหา
เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตวน้ําเพื่อการคา มีการศึกษานอกสถานที่
Culturing methods for freshwater animals; production, harvesting,
transportation, and problems related to commercial scale culture of other
freshwater animals. Field trip required.

2

01251324

01251351

01251371

01251372**

01251441

การเลี้ยงสัตวทะเล
3(3-0)
(Mariculture)
พื้นฐาน : 01251211
วิธีการเลี้ยงสัตวทะเล จําพวก กุง ปู หอย ปลา สาหรายทะเลและอื่นๆ ที่มีคุณคา
ทางเศรษฐกิจ มีการศึกษานอกสถานที่
Culturing methods for marine shrimp, crab, mollusc, fish, seaweed and
other economic marine species. Field trip required.
คุณภาพน้ําสําหรับการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
3(2-2)
(Water Quality for Aquaculture)
พื้นฐาน : 01251211, 01403111
คุ ณ ภาพน้ํ า สํ า หรั บ การเพาะเลี้ ย งสั ต ว น้ํ า การหมุ น เวี ย นของแร ธ าตุ
ความสัมพันธระหวางคุณภาพน้ํากับกําลังผลิตของบอเลี้ยงสัตวน้ํา
Water quality for aquaculture, nutrient cycle, and relationship between
water quality and animal pond productivity.
อาหารสัตวน้ํา
2(2-0)
(Aquatic Animal Feed)
พื้นฐาน : 01251211, 01403221
โภชนาศาสตรและการใชประโยชนอาหารของสัตวน้ํา วัตถุดิบอาหาร การผลิต
อาหารผสมสําเร็จ และความตองการโภชนะของสัตวน้ําชนิดตางๆ
Nutrition and utilization of aquatic animal feed, raw materials,
completed feed processing and nutrient requirement of aquatic animals.
อาหารสัตวน้ํา ภาคปฏิบัติการ
1(0-3)
(Laboratory in Aquatic Animal Feed)
พื้นฐาน : 01251371 หรือพรอมกัน
ปฏิบัติการสําหรับวิชาอาหารสัตวน้ํา
Laboratory for Aquatic Animal Feed
พันธุศาสตรการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
2(2-0)
(Aquaculture Genetics)
พื้นฐาน : 01416311, 01416312
การประยุ ก ต ใ ช ห ลั ก การทางพั น ธุ ศ าสตร ใ นการเพาะเลี้ ย งสั ต ว น้ํ า
ลักษณะคุณภาพ ลักษณะปริมาณ และการปรับปรุงพันธุ เซลลพันธุศาสตร
และการจัดการชุดโครโมโซม พันธุวิศวกรรม พันธุศาสตรประชากร และ
การจัดการพอแมพันธุ

** รายวิชาปรับปรุง
วท.บ.(ประมง)

3

01251442**

01251462

01251463

01251464

Application of genetics to aquaculture, qualitative and
quantitative traits and genetic improvement of aquaculture stocks,
cytogenetics and chromosome-set manipulation, genetic
engineering, population genetics and broodstock management.
พันธุศาสตรการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา ภาคปฏิบัติการ
1(0-3)
(Laboratory in Aquaculture Genetics)
พื้นฐาน : 01251441 หรือพรอมกัน
ปฏิบัติการสําหรับวิชา พันธุศาสตรการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
Laboratory for Aquaculture Genetics.
การสรางบอเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
3(2-2)
(Aquaculture Pond Construction)
พื้นฐาน : 01251211
การเลือกสถานที่ การสํารวจ การออกแบบระบบฟารมเพาะฟารมเลี้ยง
สัตวน้ํา รวมทั้งสิ่งอํานวยความสะดวกภายในฟารม
Site selection, surveying and design for aquaculture ponds and
culturing facilities.
เครื่องจักรกลทางการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
3(2-2)
(Aquaculture Machinery)
การทํางาน ประสิทธิภาพ การเลือกใช การซอมแซมและการบํารุงรักษา
เครื่องสูบน้ํา เครื่องใหอากาศ เครื่องดูดเลน และเครื่องจักรกลอื่น ๆ ที่ใชใน
การเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา การดัดแปลงและประยุกตใชเครื่องจักรกลเพื่อ
ประโยชนในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
Operation, Efficiency, Selection, Repair and maintenance for
waterpump airpump waste remover and other related machines in
aquaculture. Modification and application of machine for
aquaculture benefits.
การออกแบบบอและโรงเพาะฟกสัตวน้ํา
3(2-2)
(Pond and Hatchery Design)
การออกแบบบอ โรงเพาะฟกและอนุบาล ระบบน้ํา ระบบอากาศ และ
อุปกรณที่ใชในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
Design of ponds, hatcheries, water system, aeration system
and other equipment for aquaculture.

** รายวิชาปรับปรุง
วท.บ.(ประมง)

4

01251491**

01251496

01251497

01251498

ระเบียบวิธีวิจัยพื้นฐานทางการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
3(3-0)
(Basic Research Methods in Aquaculture)
หลักและระเบียบวิธีการวิจัยทางการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา การกําหนดปญหา การ
วางรูปการวิจัย การตั้งวัตถุประสงคและสมมติฐาน การเก็บรวบรวมขอมูล การสราง
แบบสอบถาม การวิเคราะหและตีความขอมูล การใชสถิติสําหรับการวิจัย การเขียน
รายงานและการเสนอผลการวิจัย
Principles and methods in aquaculture research, identification of research
problems, formulation of research objectives and hypotheses, collection of data,
construction of questionnaire, data analysis and interpretation, application of
statistics for research, report writing and presentation.
1-3
เรื่องเฉพาะทางเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
(Selected Topics in Aquaculture)
เรื่องเฉพาะทางเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา ในระดับปริญญาตรี หัว ขอ
เรื่องเปลี่ยนไปในแตละภาคการศึกษา
Selected topics in aquaculture at the bachelor level.
Topics are subject to change each semester.
สัมมนา
1
(Seminar)
การนําเสนอและอภิปรายหัวขอที่นาสนใจทางเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา ในระดับปริญญาตรี
Presentation and discussion on current interesting topics in aquaculture
at the bachelor level.
ปญหาพิเศษ
1-3
(Special Problems)
การศึกษาคนควาทางเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา ระดับปริญญาตรี และเรียบเรียงเขียน
เปนรายงาน
Study and research in aquaculture at the bachelor degree level and
complied into report.

_____________________________

** รายวิชาปรับปรุง

วท.บ.(ประมง)

5

ภาควิชาชีววิทยาประมง
01252241**

มีนวิทยา (Ichthyology)
ลักษณะกายวิภาคและสัณฐานวิทยาทั้งภายนอกและอวัยวะภายในของ
ปลา ชีววิทยา ชีวประวัติ นิเวศวิทยา สรีระวิทยาเบื้องตน การจําแนกชนิด
และอนุกรมวิธานโดยสังเขป
General morphology and anatomy of fishes external and internal
context, biology, life history, ecology, basic knowledge on fish
physiology, identification and systematic in abbreviate.
01252242**
มีนวิทยา ภาคปฏิบัติการ
(Laboratory in Ichthyology)
พื้นฐาน : 01252241 หรือพรอมกัน
ปฏิบัติการสําหรับวิชามีนวิทยา
Laboratory for Ichthyology.
01252311**
อนุกรมวิธานของปลา (Fish Taxonomy)
พื้นฐาน : 01252241 และ 01252242
แนวคิดพื้นฐานอนุกรมวิธานของปลา ปรัชญา ทฤษฎี และศัพทบัญญัติ
ที่ใชในอนุกรมวิธานของปลา กฎเกณฑสากลเรื่องการตั้งชื่อวิทยาศาสตร
ทฤษฎีทางวิวัฒนาการ วิธีการจัดจําแนกและสรางระบบอนุกรมวิธานของ
ปลา วิธีตรึงและเก็บรักษาตัวอยางปลา การใชเอกสารและรูปวิธานในการ
แยกชนิดปลา มีการศึกษานอกสถานที่
Concepts of fish taxonomy. Philosophy, theory and terminology in
fish taxonomy. Standard rules of scientific nomenclature. Evolution
theory. Classification and construction of fish taxonomical system.
Fixation and preservation methods of fish samples. Principles in fish
drawing in fish classification. Field trip required.
01252312**
แพลงกตอนวิทยา
(Planktonology)
สัณฐานวิทยา การแพรกระจาย การจัดจําแนกหมวดหมู และ
ชนิดของแพลงกตอน ความสําคัญของแพลงกตอนตอแหลงน้ํา
สิ่งมีชีวิตในน้ํา และมนุษย โทษของแพลงกตอนและการใชประโยชน
จากแพลงกตอน เทคนิคการเก็บตัวอยาง และรักษาสภาพตัวอยาง
Morphology, distribution, classification and identification
of plankton. Importance of plankton on water body, aquatic
organisms and human. Harmful and utilization of plankton.
Sampling techniques and preservation.
________________________
** วิชาปรับปรุง
วท.บ.(ประมง)

3(3-0)

1(0-3)

4(3-3)

3(2-2)

6

01252313**

01252314**

01252331**

01252332**

สาหรายวิทยา
(Phycology)
สัณฐานวิทยา การแพรกระจาย การใชประโยชน หลัก
อนุกรมวิธานเบื้องตน และการจัดจําแนกหมวดหมูของสาหราย มี
การศึกษานอกสถานที่
Morphology, distribution, utilization principal of basic
taxonomy and classification of algae. Field trip required.
สัตวน้ําไมมีกระดูกสันหลัง
(Aquatic Invertebrates)
พื้นฐาน : 01255211 และ 01255212
การจําแนกสัตวน้ําไมมีกระดูกสันหลัง ในระดับสกุลหรือระดับ
ชนิด แหลงที่อยูอาศัย การใชประโยชนของสัตวน้ําไมมีกระดูกสัน
หลังทั้งที่มีคุณคาทางเศรษฐกิจ และคุณคาทางธรรมชาติ
Classification of aquatic invertebrates at genus or
species level. Habitat and utilization of commercial and noncommercial aquatic invertebrates.
หลักนิเวศวิทยาทางน้ํา
(Principles of Aquatic Ecology)
หลักการจําแนกประเภท และโครงสรางทางนิเวศวิทยาเฉพาะตัวของ
แหลงน้ํา การประเมินบทบาท และความสัมพันธระหวางกลุมของ
สิ่งมีชีวิตในแหลงน้ําตอปจจัยทางกายภาพและเคมีที่สําคัญของแหลง
น้ํา การศึกษาเทคนิคการวิเคราะหประชากร ตัวกลาง และพื้นทองน้ํา
เพื่อการประเมินสถานภาพดานความอุดมสมบูรณของระบบนิเวศและ
สิ่งแวดลอมทางน้ํา และประเมินสถานภาพดานมลภาวะของแหลงน้ํา มี
การศึกษานอกสถานที่
Aquatic resource categorization and aquatic ecosystem
structure. Evaluations on roles of aquatic organisms in aquatic
ecosystem and their inter-relations to physical and chemical
aspects. Studies on population analysis technique, medium, and
benthic habitats for determining nourishment status, pollution of
he aquatic resource and environments. Field trip required.
ชลธีวิทยา
(Limnology)
สภาพแวดลอมทางกายภาพ เคมี และชีวภาพในแหลงน้ําจืด
Physical, chemical and biological environment in freshwaters.

3(2-3)

3(2-3)

3(2-2)

3(2-2)

________________________
** วิชาปรับปรุง
วท.บ.(ประมง)
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01252341** ชีววิทยาประมง
3(2-3)
(Fisheries Biology)
แนวคิดเกี่ยวกับประชากรและกลุมสัตวน้ํา ชีวประวัติสัตวน้ํา การทดแทน
และการอพยพยายถิ่น ผลผลิตของกลุมสัตวน้ํา ผลของการประมงตอ
ชีวประวัติ และระบบนิเวศนของทรัพยากรประมง
Aquatic population and stock concept. Life histories , aquatic animals.
Recruitment and migration. Aquatic stock production. Effects of fisheries to
life histories and ecosystem of fisheries resources.
01252351* เทคโนโลยีชีวภาพของสาหราย
3(3-0)
(Algal Biotechnology)
การใชประโยชนและเทคโนโลยีชีวภาพที่นํามาใชในการคัดเลือกและ
ปรับปรุงสายพันธุ การเพาะเลี้ยง เทคนิคการเก็บเกี่ยวผลิตภัณฑจากสาหราย
ขนาดเล็กและขนาดใหญ
Utilization and biotechnology for strain selection and improvement, cultivation,
product recovery technique for micro-algae and macro-algae.
01252371** โรคและปรสิตของสัตวน้ํา
3(2-2)
(Diseases and Parasites of Aquatic Animals)
โรคและปรสิตที่สําคัญในอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา เทคนิค
ปจจุบันในการวินิจฉัยโรค และแนวทางการปองกันโรคที่เกิดจากแบคทีเรีย
ไวรัส เชื้อรา และปรสิตตางๆ
Important diseases and parasites in aquaculture industry, Current
techniques in diagnostic and prevention of diseases causes by bacteria.
Viruses fungi and parasites.
01252411** พรรณสัตวพื้นทองน้ํา
3(2-3)
(Benthic Fauna)
ชนิด สัณฐานวิทยา การแพรกระจายและแหลงน้ําที่อยูอาศัยของสัตวทองน้ํา บทบาท
ของพรรณสัตวพื้นทองน้ําตอการจัดการประมงและสิ่งแวดลอมทางน้ํา
Species, morphology, distribution and habitat of benthic fauna. Roles
of benthic fauna for fisheries management and aquatic environment.
_____________________________

* วิชาเปดใหม
** วิชาปรับปรุง

วท.บ.(ประมง)
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01252421**

01252431**

01252441**

01252442*

สรีรวิทยาของสัตวน้ํา
3(2-3)
(Physiology of Aquatic Animals)
สรีรวิทยา และการปรับสมดุลภายในรางกายของสัตวน้ํา
ความสัมพันธของการทํางานในระบบตางๆ ของสัตวน้ํา
Physiology and osmoregalation of aquatic animals functional of
organ systems and their relations.
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมทางการประมง
3(3-0)
(Environmental Impact Assessment in Fisheries)
ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรประมงและปญหา การประเมิน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดลอมทางการประมง การใชสิ่งมีชีวิตในน้ําเปนดัชนีวัด
สถานภาพของแหลงน้ํา กรณีศึกษาดานการวิเคราะหผลกระทบ
สิ่งแวดลอม มีการศึกษานอกสถานที่
Natural resources, fishery resources and problems.
Environmental impact assessment in fisheries. Aquatic
organisms as biological indicies Case study of EIA projects.
Field trip required.
พืชน้ํากับการประมง
3(2-3)
(Aquatic Plants and Fisheries)
ชนิดของพืชน้ําที่มีความสําคัญ นิเวศวิทยาของพืชน้ํา บทบาทของพืชน้ําที่มีตอ
ระบบนิเวศและการประมง ปจจัยที่มีผลตอการเจริญและการแพรกระจาย การ
ขยายพันธุพืชน้ํา มีการศึกษานอกสถานที่
Important species of aquatic plants. Ecology of aquatic plants.
Functions of aquatic plants to ecosystem and fisheries. Factors affecting
growth and distribution. Aquatic plant propagations. Field trip required.
นิเวศวิทยาการประมง
3(3-0)
(Fisheries Ecology)
สมบัติของระบบนิเวศนแหลงน้ํา ผลกระทบของปจจัยสิ่งแวดลอมตอทรัพยากร
ประมง สายใยอาหารในแหลงน้ํา ผลของการประมงตอทรัพยากรประมง โครงสราง
ประชากร และแหลงที่อยูอาศัย
Properties of aquatic ecosystems. Effects of environmental factors to fisheries
resources. Aquatic food web. Effects of fisheries on fisheries resources,
population structure and habitats.

_____________________________

* วิชาเปดใหม
** วิชาปรับปรุง
วท.บ.(ประมง)
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01252451*

หลักการขยายพันธุสาหราย
3(3-0)
(Principles of Algal Propagation)
พื้นฐาน : 01252313
พัฒนาการของการเลี้ยงและขยายพันธุสาหราย ประเภทและ
วัตถุประสงคของการขยายพันธุ หลักการพิจารณาเลือกวิธีการ
ขยายพันธุสาหราย หลักการคัดแยกเซลลหรือทอนพันธุ หลักการเก็บ
รักษาสายพันธุ การเลี้ยงมวลสาหราย มีการศึกษานอกสถานที่
Development of algal propagation, type and objective of
propagation, principles of selective method for algal propagation,
principles of cell or plant isolation, principles of strain collection,
mass algal culture. Field trip required.
01252461*
ตัวแบบเชิงนิเวศทางน้ํา
4(4-0)
(Aquatic Ecological Modelling)
แนวคิดของตัวแบบเชิงนิเวศ กระบวนการทางนิเวศในแหลงน้ํา ตัว
แบบการจับและจับคืน การวิเคราะหชวงชีวิต ผลของความหนาแนนตอ
การเติบโตของประชากร แบบรูปการแพร และการกระจายเชิงพื้นที่ อันตร
กิริยาระหวางชนิด ผลผลิต มวลชีวภาพ และพลังงานในประชากรเดี่ยว
Concepts of ecological modeling. Aquatic ecological
processes. Capture-recapture models. Life-stage analysis. Effect
of density on population growth. Dispersal pattern and spatial
distribution. Interactions between species. Production, biomass
and energy in single population.
01252491**
ระเบียบวิธีวิจัยพื้นฐานทางชีววิทยาประมง
3(3-0)
(Basic Research Methods in Fishery Biology)
หลักและระเบียบวิธีการวิจัยทางชีววิทยาประมง การกําหนด
ปญหา การวางรูปการวิจัยการตั้งวัตถุประสงคและสมมติฐาน การ
เก็บรวบรวมขอมูล การสราบแบบสอบถาม การวิเคราะหและ
ตีความขอมูล การใชสถิติสําหรับการวิจัย การเขียนรายงานและการ
เสนอผลงานวิจัย
Principles and methods in fishery biological research. Identification of
research problems. Formulation and hypotheses. Collection of data.
Construction of questionnaire. Data analysis and interpretation. Application
of statistics for research. Report writing and presentation.
_____________________________

* วิชาเปดใหม
** วิชาปรับปรุง
วท.บ.(ประมง)
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01252496

01252497

01252498

เรื่องเฉพาะทางชีววิทยาประมง
(Selected Topics in Fishery Biology)
เรื่องเฉพาะทางชีววิทยาประมง ในระดับปริญญาตรี หัวขอเรื่อง
เปลี่ยนไปในแตละภาคการศึกษา
Selected topics in fishery biology at the bachelor level.
Topics are subject to change each semester.
สัมมนา (Seminar)
การนําเสนอและอภิปรายหัวขอที่นาสนใจทางชีววิทยาประมง
ในระดับปริญญาตรี
Presentation and discussion on current interesting topics
in fishery biology at the bachelor level.
ปญหาพิเศษ
(Special Problems)
การศึกษาคนควาทางชีววิทยาประมง ระดับปริญญาตรี และ
เรียบเรียงเขียนเปนรายงาน
Study and research in fishery biology at the bachelor level
and complied into a report.

1-3

1

3(0-9)

ภาควิชาการจัดการประมง
01253111**

การประมงทั่วไป
3(3-0)
(General Fisheries)
ความสําคัญของอุตสาหกรรมประมงที่มีตอการพัฒนาประเทศ โครงสรางอุตสาหกรรม
ประมง ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับแหลงน้ํา สัตวน้ํา และพืชน้ํา การทําการประมง การ
เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา การแปรรูปสัตวน้ํา และการตลาดสัตวน้ํา หลักคิดในการจัดการประมง
และองคกรที่เกี่ยวของกับการจัดการประมง อนุสัญญา ขอตกลง กฎหมายและระเบียบที่
เกี่ยวของกับการจัดการประมง การประมงโลกและประเทศไทย
Importance of fishery industry for country development, structure of fishery
industry, introduction to water habitat, aquatic animal and plant, fishing activities,
aquaculture, fishery processing, fish marketing, concept for fishery
management and organizations related to fishery management, conventions,
agreements, laws and regulations related to fishery management, World and
Thailand fisheries.
_____________________________

** วิชาปรับปรุง
วท.บ.(ประมง)
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01253311**

แผนงานการจัดการประมง
3(3-0)
(Fisheries Management Plan)
คํานิยามและความสําคัญของการจัดการประมง หลักการทางวิทยาศาสตรเบื้องตน
ที่นํามาประยุกตในแผนงานการจัดการประมง องคประกอบและโครงสรางของระบบการ
จัดการประมง กระบวนการวางแผนเพื่อการจัดการประมง การศึกษาและวิเคราะห
สถานการณประมงและกรณีศึกษา
Definition and importance of fisheries management, applied basic science
disciplines in fisheries management planning, components and structure of
fisheries management system, planning process for fisheries management,
study and analysis of the situation in fisheries and case studies.
01253321*
การจัดการเขตชายฝง
3(3-0)
(Coastal Zone Management)
เปาหมายและวัตถุประสงคของการจัดการ การกําหนดขอบเขตชายฝงและเขต
อํานาจรัฐ ปฏิสัมพันธระหวางพื้นดินและทะเล ระบบนิเวศชายฝงที่สําคัญ การใช
ประโยชนเขตชายฝง เครื่องมือและขอมูลสําหรับการจัดการชายฝง การแกปญหาโดย
การจัดการ การเขียนแผน มีการศึกษานอกสถานที่
Goals and objectives of management, identification of coastal and jurisdiction
zones, interaction between land and sea, important coastal ecosystems, use of
coastal zones, tools and information for coastal zone management, resolution by
management, writing plans. Field trip required.
01253322*
การจัดการฟารมสัตวน้ําสะอาด
3(3-0)
(Clean Fish farm Management)
แนวคิดในการจัดการฟารมสัตวน้ําอยางรับผิดชอบ การจัดการฟารมสัตวน้ําที่
รับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมและชุมชน มุมมองทางเศรษฐศาสตรในการจัดการฟารม
สัตวน้ํา กฎระเบียบ และนโยบายสากลในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา มาตรฐาน
กระบวนการผลิตของฟารมสัตวน้ําสําหรับอาหารปลอดภัย การตลาดของสินคา
สัตวน้ําจากฟารม
Concepts of responsible fish farm management, fish farm management
in responsible to environment and community, economic aspects in fish
farm management, International regulations and policies in aquaculture,
production process standards of fish farm for food safety, marketing of fish
farm products.
_____________________________

* วิชาเปดใหม
** วิชาปรับปรุง
วท.บ.(ประมง)
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01253331**

01253341

01253342**

หลักเศรษฐศาสตรประมง
(Principles of Fishery Economics)
ความสําคัญของทรัพยากรประมงที่มีตอเศรษฐกิจ ทฤษฎี
เศรษฐศาสตรประมงพื้นฐานทฤษฎีเศรษฐศาสตรประมงในการ
วิเคราะหเชิงธุรกิจและนโยบาย และทฤษฎีเศรษฐศาสตรสิ่งแวดลอม
Importance of fishery resources to the economy, basic
fishery economics theory, fishery economics theory in business
analysis and policy, and environmental economics theory.
หลักการจัดการฟารมสัตวน้ํา
(Principles of Aquafarm Management)
ลักษณะทั่วไปของการทําฟารมสัตวน้ํา ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร
ที่ใชในการจัดการ การวางแผน การบริหารและการจัดการธุรกิจสถิติ
และบัญชีฟารมสัตวน้ํา การวัดผลได การวิเคราะหธุรกิจฟารมสัตวน้ํา
ปจจัยที่มีผลกระทบตอตนทุนและรายไดในการทําฟารมสัตวน้ํา มี
การศึกษานอกสถานที่
General features of aquafarm, economic principles used in
aquafarm management, planning, budgeting and aquafarm
accounting, evaluation and analysis of aquafarm business,
factors affecting cost and return in aquafarm implementation,
field trip required.
การจัดการธุรกิจการประมง
(Fishery Business Management)
ความหมายและความสําคัญของการจัดการธุรกิจประมง ประเภท
ธุรกิจประมง ความสัมพันธระหวางผลผลิตทางการประมงกับการ
สนองตอบความตองการของผูบริโภค การประยุกตหลักการจัดการ
ธุรกิจ เศรษฐศาสตร การตลาด การเงิน และหลักการที่เกี่ยวของเพื่อ
ธุรกิจการประมง
Definition and importance of fishery business management,
category of fishery business, relationship between fishery
products and consumer demand response, application of
business management, economics, marketing, financial and
related principles for fishery business.

3(3-0)

3(3-0)

3(3-0)

_____________________________

** วิชาปรับปรุง
วท.บ.(ประมง)
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01253361**

01253371

01253372**

กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการประมง
(Fisheries Law and Regulations)
กฎหมายทั่วไป พระราชบัญญัติการประมง กฎกระทรวงและ
ประกาศกระทรวง พระราชบัญญัติวาดวยสิทธิการประมงในเขตการ
ประมงไทย พระราชบัญญัติจัดระเบียบแพปลา พระราชบัญญัติการ
เดินเรือในนานน้ําไทย พระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา
พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ ใน
สวนที่เกี่ยวของกับการประมง ประกาศและระเบียบของกรมประมง
ปญหาทางกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการประมง
General laws, Fisheries Act, Ministrial Regulations and
Notifications, Fishery Right in Thai Water Act, Fish Market Act,
Navigation in Thai Waters Act, Thai Wildlife Protection Act,
Enhancement and Conservation of National Environmental
Quality Act related to fisheries, Notifications and regulations
of Department of Fisheries, problems in fisheries law and
regulations.
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเบื้องตนเพื่อการจัดการประมง
(Introductory Geographical Information System for Fishery
Management)
ลักษณะของขอมูลภูมิศาสตรและแผนที่ ระบบสารสนเทศทาง
ภูมิศาสตร การวิเคราะหเชิงพื้นที่เพื่อการวางแผนและการจัดการประมง
The charateristics of geographical information and maps.
Geographical Information System (GIS), spatial analysis for fishery
planning and management.
เทคโนโลยีสารสนเทศทางประมง
(Information Technology in Fisheries)
แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการขอมูล
สารสนเทศทางประมง การวิเคราะหและสรุปผลขอมูล ระบบฐานขอมูล
และหลักการจัดการ กรณีศึกษา
Basic concept in information technology, information
management for fishery, data analysis and summary, database
system and principles of management, case study.

3(3-0)

3(2-2)

3(2-2)

_____________________________

** วิชาปรับปรุง
วท.บ.(ประมง)
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01253373*

01253374*

การวิเคราะหเชิงปริมาณทางประมง
(Quantitative Analysis in Fisheries)
พื้นฐาน : 01422111
หลักการพื้นฐานสําหรับการวิเคราะหเชิงปริมาณ เทคนิคการ
ถดถอยและเทคนิคการวิเคราะหขอมูลอนุกรมเวลาทางประมง
เศรษฐศาสตรและธุรกิจประมง การตรวจสอบความเหมาะสมของตัว
แบบและวิธกี ารแกไขกรณีฝาฝนฐานคติของตัวแบบ การจัดเตรียม
ขอมูลสําหรับการวิเคราะหดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ การ
ประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติในการวิเคราะหขอ มูลทาง
ประมง การจัดการประมงและธุรกิจประมง การแปลผล การสรุปและ
การนําเสนอ
Basic concepts for quantitative analysis, regression
techniques and data analytical techniques used for time series
data in fishery, fishery economic and business analyzing, model
adequacy checking and some methods used when the model
assumption being violated, data preparation for analyzing used
statistical package, use of statistical package for analyzing
fishery data, fishery management and fishery business, result
interpretation, summary and presentation.
การสํารวจโดยการสุมตัวอยางทางประมง
(Sample Surveys in Fisheries)
พื้นฐาน : 01422111
ลักษณะเฉพาะงานสํารวจทางประมง การออกแบบการสํารวจทาง
ประมง แนวคิดพื้นฐานและเทคนิคการสุมตัวอยาง การจัดการขอมูล
ตัวอยางจากการสํารวจทางประมง และการประยุกตใชโปรแกรม
สําเร็จรูปทางสถิติในการวิเคราะหผลขอมูลตัวอยางจากงานสํารวจทาง
ประมง การแปลผล การสรุปและการนําเสนอ
Characteristics of a survey in fisheries, survey design in
fisheries, basic concept and sampling techniques, data
manipulation, application of statistical package for data analysis in
fishery surveys, result interpretation, summary and presentation.

3(3-0)

3(3-0)

_____________________________

* วิชาเปดใหม
วท.บ.(ประมง)
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01253375*

01253411**

การวางแผนการทดลองทางประมง
(Experimental Designs in Fisheries)
พื้นฐาน : 01422111
ลักษณะเฉพาะงานทดลองและขอมูลจากการทดลองทางประมง
หลักการของการทดลองทางประมง การวางแผนการทดลอง การ
จั ด การข อ มู ล และเทคนิ ค การวิ เ คราะห ข อ มู ล ด ว ยสถิ ติ การ
ประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติในการวิเคราะหขอมูลงาน
ทดลองทางประมง การแปลผล การสรุปและการนําเสนอ
Characteristics of experiments and data in fisheries,
principles of fishery experiments, experimental designs, data
management and analytical techniques with statistics,
application of statistical package for data analysis in fishery
experiments, result interpretation, summary and presentation.
การจัดการประมง
(Fishery Management)
การประมงของโลกและประเทศไทย ความสําคัญของการจัดการ
ประมง ขอมูล กระบวนการ และมาตรการในการจัดการประมง
เกณฑการพิจารณาเลือกใชมาตรการในการจัดการประมง แนวคิด
และหลักการในการจัดการประมง การจัดการประมงในนานน้ําสากล
การจัดการประมงภายใต กฎ ระเบียบ และอนุสัญญา แนวโนมของ
การจัดการประมงของประเทศไทยและสากล
Fisheries in the world and Thailand; importance of fishery
management; data, process and measure for fishery
management; criteria for fishery management measures
selection; concept and principle in fishery management;
overseas fishery management; fishery management under
the law, regulation and convention; fishery management
trends in Thailand and internationally.

3(3-0)

3(3-0)

_____________________________

* วิชาเปดใหม
** วิชาปรับปรุง
วท.บ.(ประมง)
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01253421**

การจัดการแหลงน้ําและทรัพยากรประมงน้ําจืด
(Inland Water and Fishery Resources Management)
พื้นฐาน : 01251111
สมบัติและวัฏจักรของน้ํา ประเภทแหลงน้ําผิวดิน ชลธีวิทยา
ประเภทแมน้ํา ลําธาร แหลงน้ําทวม ทะเลสาบ และอางเก็บน้ํา
แนวคิดในการจัดการทรัพยากรประมงน้ําจืด มาตรการและกลยุทธใน
การจัดการถิ่นที่อยูอาศัยและระบบนิเวศวิทยา การจัดการประชากร
สัตวน้ํา และการจัดการการใชประโยชนสัตวน้ํา
Water properties and cycle, classification of surface
water, Limnology of stream, flood plain, lake and reservoir,
concept of inland fishery management, measures and
strategies in ecological habitat management, management of
fish population and management of utilization.
01253422**
การจัดการทรัพยากรน้ําเพื่อการประมง
(Water Resource Management for Fisheries)
วัฏจักรและอุทกวิทยาของทรัพยากรน้ําอุทกวิทยาเชิงปริมาณและ
คุณภาพ ระบบการใชประโยชนจากน้ํา การบําบัดและการนํากลับมา
ใชใหม การควบคุมและการจัดการทรัพยากรน้ําเพื่อการประมง มี
การศึกษานอกสถานที่
Cycle and hydrology of water resources,
quantity and quality aspects in hydrology, water utilization
system, treatments, reuse and recycling, control and
management of water resources for fisheries. Field trip
required.
01253441*
การจัดการโลจิสติกสและหวงโซอุปทานในธุรกิจประมง
(Logistics and Supply Chain Management in Fishery Business)
การจัดการโลจิสติกสและการจัดการหวงโซอุปทานในธุรกิจประมง
แนวคิดการบริการลูกคา แนวคิดเกี่ยวกับสินคาคงคลังและการจัดการ
สินคาคงคลัง การคลังสินคา การจัดการวัสดุและการจัดซื้อ ระบบ
สารสนเทศเพื่อการจัดการโลจิสติกสในธุรกิจประมง การขนสง การจัด
องคกรโลจิสติกสในธุรกิจประมงที่มีประสิทธิภาพ วิธีควบคุมการ
ปฏิบัติงานดานโลจิสติกส การนํากลยุทธโลจิสติกสไปปฏิบัติ โลจิ
สติกสโลกและธุรกิจประมง มีการศึกษานอกสถานที่
_____________________________

3(3-0)

3(3-0)

3(3-0)

* วิชาเปดใหม
** วิชาปรับปรุง
วท.บ.(ประมง)
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01253451**

01253461**

Logistics and supply chain management in fishery business,
concepts of customer service, concepts of inventory and its
management, warehouse, material management and
purchasing, information system for logistics management in
fishery business, transportation, logistics organisation in efficient
fishery business, logistics operation control techniques, logistics
strategies practiced, world logistics and fishery business. Field
trip required.
การสงเสริมการประมง
(Fishery Extension)
หลักการสงเสริมการประมง กลุมเปาหมายและการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม แนวคิดดานการยอมรับ กระบวนการและวิธีการสงเสริมการ
ประมง สื่อเพื่อการสงเสริมประมง บทบาทของนักสงเสริมและหนวยงาน
ภาครัฐ การวางแผนและการประเมินผลโครงการดานการสงเสริม มี
การศึกษานอกสถานที่
Principle of fishery extension, target groups and changing
behavior, adoption concepts, process and method for fishery
extension, media for extension works, role of extension agents and
government officer, planning and evaluation of extension projects.
Field trip required.
อนุสัญญาและขอตกลงระหวางประเทศเกี่ยวกับการประมง
International Conventions and Agreements Related to Fisheries
อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยกฎหมายทะเล การทําประมงนอก
นานน้ํา ขอขัดแยงทางการประมงบริเวณอาณาเขตทางทะเลระหวาง
ประเทศ กฎหมายระหวางประเทศที่เกี่ยวกับการคุมครองสิ่งแวดลอมทาง
ทะเล จรรยาบรรณในการทําการประมงอยางรับผิดชอบ อนุสัญญาและ
ขอตกลงที่เกี่ยวของกับการจัดการประมง
The United Nations Convention on Law of the Sea, oversea
fisheries, fishery conflicts in maritime zone, international laws related
to the marine environment protection, Code of Conduct for
Responsible Fisheries, conventions and agreements related to
fishery management.

3(3-0)

3(3-0)

_____________________________

** วิชาปรับปรุง
วท.บ.(ประมง)
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01253462*

01253471**

01253472

การวางแผนโครงการพัฒนาการประมง
3(3-0)
(Fishery Development Project Planning)
การพัฒนาการประมง การวางแผนเพื่อการพัฒนาการประมง
หลักการและแนวคิดดานการวางแผน การบริหารจัดการบุคลากร
และองคกร การจัดการเวลาและทรัพยากร การศึกษาความเปนไป
ไดของโครงการ การวางแผนไปสูการปฏิบัติ การติดตามผลและการ
ประเมินผลโครงการ
Development of fisheries, planning for fishery
development, theory and concept of planning, staff and
organization management, time and resource management,
project feasibility study, planning to implementation
technique, project monitoring and evaluation.
การสํารวจจากระยะไกลเพื่อการจัดการทรัพยากรประมง
3(2-2)
(Remote Sensing for Fishery Resources Management)
ทฤษฎีการสํารวจจากระยะไกลขอมูลจากดาวเทียม และการตีความดวยสายตา
เทคนิคการวิเคราะหภาพถายดาวเทียมเชิงดิจิตอล เพื่อใหไดขอมูลเกี่ยวกับกิจกรรมและ
ปรากฏการณดานประมง การประยุกตในการวางแผนและการจัดการประมง มี
การศึกษานอกสถานที่
Theory of remote sensing, satellite imagery and visual interpretation, digital
image analysis techniques to obtain data for fishery activities and phenomena,
application for fisheries planning and resource management. Field trip required.
ระบบจัดการฐานขอมูลเพื่อการประมง
3(2-2)
(Database Management System for Fiesheries)
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับฐานขอมูลและระบบจัดการฐานขอมูลเพื่อการประมง
องคประกอบของฐานขอมูล แบบจําลองฐานขอมูลเชิงสัมพันธ บูรณภาพของขอมูล
การออกแบบฐานขอมูล วิธีการแกปญหาความซ้ําซอนและความไมตองกันของ
ขอมูลดวยการทําใหเปนบรรทัดฐาน กรณีศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบและการ
จัดการฐานขอมูลทางการประมง
Introduction to database and database management system for fisheries,
database components, relational database model, data integrity, database
design, methods for reduction data redundancy and data inconsistency
using normalization. Case studies in database design and management of
fisheries database.

_____________________________

* วิชาเปดใหม
** วิชาปรับปรุง
วท.บ.(ประมง)
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01253491**

01253496

01253497

01253498

ระเบียบวิธีวิจัยพืน้ ฐานทางการจัดการประมง
3(3-0)
(Basic Research Methods in Fishery Management)
หลักและระเบียบวิธีวิจัยทางการจัดการประมง การกําหนดปญหา การวาง
รูปแบบการวิจัย การกําหนดวัตถุประสงคและสมมติฐาน การออกแบบการทดลอง
การออกแบบการสํารวจ การสรางเครื่องมือ การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะห
และตีความขอมูล การใชสถิติเพื่อการวิจัย การเขียนรายงานและการเสนอ
ผลงานวิจัย
Principles and methods in fisheries research, identification of research
problems, formulation of research objectives and hypotheses,
experimental design, survey design, constructions of tools, collection of
data, data analysis and interpretation, application of statistics for research,
report writing and presentation.
เรื่องเฉพาะทางการจัดการประมง
1-3
(Selected Topics in Fishery Management)
เรื่องเฉพาะทางชีววิทยาประมง ในระดับปริญญาตรี หัวขอเรื่อง
เปลี่ยนไปในแตละภาคการศึกษา
Selected topics in fishery management at the bachelor
level. Topics are subject to change each semester.
สัมมนา
1
(Seminar)
การนําเสนอและอภิปรายหัวขอที่นาสนใจทางการจัดการประมง
ในระดับปริญญาตรี
Presentation and discussion on current interesting topics
in fishery management at the bachelor level.
ปญหาพิเศษ
1-3
(Special Problems)
การศึกษาคนควาขั้นปริญญาตรี และเรียบเรียงเขียนเปนรายงาน
Study and research in fishery management at the bachelor’s
level and compile into a report.

_____________________________

** วิชาปรับปรุง
วท.บ.(ประมง)
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ภาควิชาผลิตภัณฑประมง
01254201**

01254202*

01254221*

สาหรายและพรรณไมน้ําเพือ่ สุขภาพ
(Algae and Aquatic plants for health)
ความรูเบื้องตน สถิติและความสําคัญทางเศรษฐกิจ การจัด
จําแนกชนิด การแพรกระจาย การใชประโยชนและอันตรายของ
สาหรายและพรรณไมน้ํา การผลิตผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพในระดับ
อุตสาหกรรม แนวโนมการตลาด งานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑใหม
เพื่อสุขภาพ
Basic knowlead, statistic and ecomonic importance,
classification, distribution, utilization and hazard of algae
and aquatic plants. Production of health products in
industrial scale. Trend of marketing, research and
development of new health products.
ผลิตภัณฑเสริมอาหารจากผลิตภัณฑประมง
(Dietary supplements from fishery products)
ประเภทของผลิตภัณฑเสริมอาหารและประโยชนตอสุขภาพ
กระบวนการผลิตและการประยุกตใชในอุตสาหกรรมอาหาร
Types of dietary supplement and health benefits,
production and applications for food industry.
โภชนศาสตรสัตวน้ํา
(Fishery Nutrition)
พื้นฐาน : 01403111
สารอาหาร การยอยและการดูดซึมสารอาหาร องคประกอบทาง
เคมี คุณคาทางโภชนาการ ผลของการแปรรูปตอคุณคาทาง
โภชนาการ เภสัชโภชนภัณฑและอาหารทะเลเพื่อสุขภาพ การแพ
อาหารทะเล ชีวพิษ ฉลากโภชนาการ
Nutrients, digestion and absorption of nutrients, chemical
compositions, nutritive values, effects of processing on
nutritive values, nutraceuticals and functional seafoods,
seafood allergy, biotoxin, food labeling.

3(3-0)

3(3-0)

3(3-0)

_____________________________

* วิชาเปดใหม
** วิชาปรับปรุง
วท.บ.(ประมง)
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01254271**

หลักการดูแลหลังการจับและเทคโนโลยีทางผลิตภัณฑประมง
3(3-0)
(Principles of Post-Harvest and Fishery Products Technology)
การพัฒนาอุตสาหกรรมประมงของโลกและประเทศไทย วิธีการจับและเครื่องมือที่มีผล
ตอคุณภาพสัตวน้ํา การเปลี่ยนแปลงภายหลังการตายของสัตวน้ํา การดูแลและการขนสง
สัตวน้ํา การผลิตและการใชประโยชนพืชน้ําและสัตวน้ําที่มีคุณคาทางเศรษฐกิจ การตรวจ
ประเมินคุณภาพสัตวน้ํา การจัดการเศษเหลือและผลิตภัณฑผลพลอยไดจากวัตถุดิบสัตวน้ํา
Development of world and Thai fishery industries, effect of harvesting
methods and machines on quality of aquatic animals, postmortem change in
aquatic animals, handling and transportation of aquatic animals, production and
utilization of economical aquatic plants and animals, evaluation of aquatic animal
qualities, waste management and by-products from aquatic animal raw materials.
3(3-0)
01254272* ผลิตภัณฑสัตวน้ําและการแปรรูป
(Fishery Products and Processing)
การเปลี่ยนแปลงของสัตวน้ําหลังการจับ การคัดเลือกวัตถุดิบ หลักการ
ถนอมและแปรรูปสัตวน้ํา กระบวนการแปรรูปสัตวน้ํา สุขลักษณะในการ
ผลิตอาหาร ขอบังคับและขอกําหนดสําหรับผูผลิตผลิตภัณฑสัตวน้ํา วัตถุ
เจือปนอาหารที่อนุญาตใหใชในผลิตภัณฑประมง บรรจุภัณฑและการ
เก็บรักษา
Fish changes after harvesting, raw materials selection, principle
of fish preservation and processing. Fishery products processing.
Food sanitation, law and regulation. Approved food additives
used in fishery products. Packaging and storage.
01254311** จุลชีววิทยาประมง
3(2-3)
(Fishery Microbiology)
พื้นฐาน : 01419211, 01419214
จุลินทรียที่พบในแหลงน้ํา การจัดจําแนกหมวดหมูของจุลินทรียที่พบในแหลงน้ําและ
สัตวน้ํา โรคสัตวน้ําที่มีผลตอคุณภาพสัตวน้ํา จุลินทรียที่มีบทบาทสําคัญในการเสื่อม
คุณภาพ ความปลอดภัยในสัตวน้ํา และการควบคุม ระบบคุณภาพสําหรับ
หองปฏิบัติการจุลชีววิทยาประมง
Microorganisms in water bodies. Classification of microorganism
in water bodies and aquatic animals. Fish diseases concerning
aquatic animal quality. Microorganism involve in deterioration,
safety of aquatic animals and control. Quality system for fishery
microbiology laboratory.
_____________________________

* วิชาเปดใหม
** วิชาปรับปรุง
วท.บ.(ประมง)
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01254312**

01254321**

01254322**

01254341**

จุลชีววิทยาของผลิตภัณฑประมง
3(2-3)
(Microbiology of Fishery Products)
พื้นฐาน : 01254311
บทบาทของจุลชีพในกระบวนการแปรรูปสัตวน้ํา ระบบสุขาภิบาล
ในการแปรรูปสัตวน้ํา มาตรฐานทางจุลชีววิทยาของผลิตภัณฑประมง
ผลิ ต ภั ณ ฑ ป ระมงที่ เ กิ ด จากจุ ลิ น ทรี ย แ ละเทคโนโลยี ก ารผลิ ต ใน
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑประมง มีการศึกษานอกสถานที่
Role of microorganisms in fish processing. Fish processing sanitation.
Microbiological standard of fishery products. Microbial products and
production technology in fishery product industries. Field trip required.
เคมีของผลิตภัณฑประมง
3(2-3)
(Chemistry of Fishery Products)
พื้นฐาน : 01403111
โครงสร า งและสมบั ติ ท างเคมี ข องสั ต ว น้ํ า
ปฏิ กิ ริ ย าเคมี ที่
เปลี่ยนแปลงระหวางการแปรรูป และการเก็บรักษา วัตถุเจือปนใน
อาหาร สารพิษจากสัตวน้ํา
Structure and chemical properties of fisheries. Chemical
reaction occured during processing and storage. Food
additives. Seafood toxin.
การวิเคราะหผลิตภัณฑประมง
3(2-3)
(Analysis of Fishery Products)
พื้นฐาน : 01254321
การตรวจคุณภาพผลิตภัณฑประมงโดยวิธีวิเคราะหทางเคมี และชีวเคมี
Quality evaluation of fishery products by chemical and
biochemical methods.
การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑประมง
3(2-3)
(Quality Control of Fishery Products)
คุณภาพของผลิตภัณฑประมงและวิธีการวัดคุณภาพ การควบคุมคุณภาพใน
กระบวนการผลิตและผลิตภัณฑประมง การใชวิธีทางสถิติในการควบคุมคุณภาพ
Quality of fishery products and evaluation methods. Quality control in
processing line and fishery products. Statistical quality control.

_____________________________

** วิชาปรับปรุง
วท.บ.(ประมง)
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01254342*

มาตรฐานและกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑประมง
(Standards and Regulations on Fishery Products)
ความสําคัญของมาตรฐานในอุตสาหกรรมประมง กฎหมาย กฎระเบียบ
และมาตรฐานของประเทศและระหวางประเทศ ระบบการตรวจสอบและ
รับรองสินคา หนวยงานควบคุมและอํานาจในการกํากับ
Importance of standards in fishery industry. National and
international laws, regulations and standards. Inspection and
certification system. Regulatory bodies and governing
authority.
01254343* ระบบการประกันคุณภาพในอุตสาหกรรมสัตวน้ํา
(Quality Assurance System in Fishery Industry)
ความปลอดภั ย ของอาหารจากสั ต ว น้ํ า และการประกั น คุ ณ ภาพ
ประเภทของระบบประกันคุณภาพอาหาร หองปฏิบัติการทดสอบและ
สอบเทียบตามมาตรฐานขององคการระหวางประเทศ การบริหารความ
เสี่ยง
Safety of aquatic food and quality assurances. Type of
food quality assurance systems. Testing and calibration
laboratories of internataional organization for standardization.
Risk management.
01254351* การพัฒนาผลิตภัณฑประมง
(Fishery Products Development)
หลักการพัฒนาผลิตภัณฑอาหารและการประยุกตในการพัฒนา
ผลิตภัณฑประมง การวางแผนและการวิเคราะหผลการทดลอง
Principles of food product development and applications in
fishery products development. Experimental design and data
analysis.
01254371** การแชเย็นและแชแข็งสัตวน้ําและผลิตภัณฑ
(Chilling and Freezing of Fish and Products)
หลักการถนอมสัตวน้ําดวยความเย็น ระบบเครื่องทําความเย็น
การออกแบบและคํานวณเกี่ยวกับหองเย็น กรรมวิธีการแชเย็นและแช
แข็ง ผลิตภัณฑสัตวน้ําแชเย็นและ แชแข็ง คุณภาพ การเก็บรักษา
การเสื่อมเสีย และการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ มีการศึกษานอก
สถานที่
_____________________________

1(1-0)

2(2-0)

2(2-0)

3(3-0)

* วิชาเปดใหม
** วิชาปรับปรุง
วท.บ.(ประมง)
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Principles of fish preservation by refrigeration.
Refrigeration system. Design and calculation of refrigerator.
Chilling and freezing methods. Chilled and frozen fishery
products. Quality, storage, deterioration and quality
determination of products. Field trip required.
01254372** หลักการแปรรูปสัตวน้ํา
3(2-3)
(Principles of Fish Processing)
หลักการและกรรมวิธีการแปรรูปสัตวน้ํา การใชวัตถุเจือปนอาหาร
เพื่อชวยในกระบวนการแปรรูปและเก็บถนอม การทําเค็ม การทําแหง
การรมควัน การหมัก การฉายรังสี การผลิตซูริมิ การแปรรูปสาหราย
การแปรรูปเศษเหลือและผลพลอยไดจากอุตสาหกรรมแปรรูปสัตวน้ํา
เทคโนโลยีสมัยใหมในการแปรรูปอาหาร มีการศึกษานอกสถานที่
Principle and processing of fishery products. Use of food
additives as processing aids and preservation, salting, drying,
smoking, fermentation, irradiation, surimi processing, algae
processing, processing of waste and by-products from fishery
industries. Modern technology in food processing. Field trip
required.
01254373** การแปรรูปผลิตภัณฑประมงดวยความรอนสูง
3(2-3)
(Thermal Processing for Fishery Products)
ภาชนะบรรจุที่ใชในกระบวนการใหความรอน หลักการแปรรูป
อาหารบรรจุกระปอง วิธีการคํานวณเวลาและประสิทธิภาพในการฆา
เชื้อ การประเมินตรวจสอบคุณภาพ และการเสื่อมเสียของอาหาร
บรรจุกระปอง มีการศึกษานอกสถานที่
Packaging for heating process. Principles of canned food
processing. Methods to calculate process time and lethality.
Quality assessment and product deteriorations of canned food.
Field trip required.
01254374* เทคโนโลยีการบรรจุผลิตภัณฑประมง
2(2-0)
(Fishery Product Packaging Technology)
ความสําคัญของบรรจุภัณฑ ชนิดและสมบัติของวัสดุ รูปแบบและ
การใชงานในอุตสาหกรรมประมง
Importance of packaging. Types and properties of packaging materials.
Forms designs and uses in fishery Industry.
_____________________________

* วิชาเปดใหม
** วิชาปรับปรุง
วท.บ.(ประมง)
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01254375*

เทคโนโลยีหลังการจับสัตวน้ํา
3(3-0)
Post-Harvest Technology of Aquatic Animals
ความสําคัญของเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว เครื่องมือ เครื่องจักร
และอุปกรณที่ใชในการเก็บเกี่ยวสัตวน้ํา การขนสง กลไกการเสื่อมเสีย
การประเมินคุณภาพ การดูแลรักษาบนเรือประมง สะพานปลา ทาเทียบ
เรือ สถานแปรรูปสัตวน้ําเบื้องตน สถานขายปลีกสัตวน้ําและฟารม
สัตวน้ํา การบรรจุและการปดฉลากเพื่อการขนสงและจําหนายสัตวน้ํา
ความปลอดภัยของอาหารจากน้ํา มาตรฐานและระบบคุณภาพ ระบบโลจิ
สติกสและโซอุปทานของอาหารจากแหลงน้ํา กรณีศึกษาของเทคโนโลยีหลัง
การเก็บเกี่ยว
Importance of post-harvest technology. Tools, machines
and equipments for harvest aquatic animals. Transportation,
spoilage mechanism, quality evaluation. Handling onboard,
whole sale, fishing port, pealing shed, retail fish market and
fish farm. Packing and labeling for transportation and selling of
aquatic animals. Aquatic food safety, standard and quality
system. Logistics system and aquatic food supply chain. Case study
of post-harvest technology.
01254381* การออกแบบและการจัดการโรงงานแปรรูปสัตวน้ํา
2(2-0)
(Fish Processing Plant Design and Management)
การออกแบบและเขียนแผนผังโรงงาน การจัดการกระบวนการผลิต โลจิสติกสของ
อุตสาหกรรมประมง และการบําบัดน้ําเสียจากโรงงานแปรรูปสัตวน้ํา
Plant design and layout, operation management, logistics of fishery
industry and waste water treatment from fish processing plant.
01254421* กลิ่นรสในผลิตภัณฑประมง
3(3-0)
(Flavor in Fishery Products)
องคประกอบกลิ่นรสของสัตวน้ํา พืชน้ํา และ ผลิตภัณฑประมง การวิเคราะห
องคประกอบสารใหกลิ่นรส ผลของกระบวนการแปรรูปตอการสรางกลิ่นรส การทดสอบ
ทางประสาทสัมผัส การผลิตสารใหกลิ่นรสจากผลิตภัณฑประมง และการประยุกตใน
อุตสาหกรรมอาหาร
Flavor components of aquatic animals, aquatic plants, and fishery
products. Analysis of flavor components, effecting of food processing on
flavor formation. Sensory analysis. Production of flavor from fishery products
and application in food industry.
_____________________________

* วิชาเปดใหม
วท.บ.(ประมง)
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01254422*

โปรตีนของเนื้อปลา
(Fish Meat Protein)
สวนประกอบและโครงสรางของโปรตีนปลาระดับจุลภาคและ
มหัพภาค คุณภาพโภชนาการ ชนิด ปริมาณ สมบัติเชิงหนาที่ของ
โปรตีนและการทดสอบ พันธะที่เกี่ยวของกับเสถียรภาพของโปรตีน
การเสื่อมสภาพ และปฏิกิริยาของโปรตีนที่เกิดขึ้นในอาหาร การใช
โปรตีนจากปลา
Compositions and structures of fish protein at micro- and
macro-structure levels. Nutritive quality, types, quantity,
functional properties of protein and testing. Linkages related
to protein stability. Denaturation and reaction of protein
occurring in food. Fish protein application.
01254461** หลักวิศวกรรมทางผลิตภัณฑประมง
(Principles of Fishery Products Engineering )
พื้นฐาน : 01420119
หนวยและการแปลงหนวย สมดุลของมวล และพลังงาน
กลศาสตรของไหล การถายเทความรอน การระเหย การทําแหง
Unit and conversion, mass and energy balance, flow of
fluid, heat transfer, evaporation, dehydration.
01254462* หลักวิศวกรรมทางผลิตภัณฑประมง ภาคปฏิบัติการ
(Laboratory in Principles of Fishery Products Engineering)
พื้นฐาน : 01254461 หรือพรอมกัน
ปฏิบัติการสําหรับวิชา หลักวิศวกรรมทางผลิตภัณฑประมง
Laboratory for Principles of Fishery Products Engineering
01254471* ผลิตภัณฑจากพืชน้ํา
(Aquatic Plant Products)
การจัดจําแนกชนิดของพืชน้ําที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ การ
เพาะเลี้ยงและการเก็บเกี่ยว องคประกอบทางเคมี และสารประกอบที่
ออกฤทธิ์ทางชีวภาพ กรรมวิธีการแปรรูปและการใชประโยชน
Classification of economical aquatic plants. Culturing and
harvesting. Chemical composition and bioactive compounds.
Pocessing and uilization.
_____________________________

3(3-0)

3(3-0)

1(0-3)

3(3-0)

* วิชาเปดใหม
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01254472*

เทคโนโลยีซูริมิ
3(2-3)
(Surimi Technology)
วัตถุดิบและหลักการผลิตปลาบดแชเยือกแข็ง กระบวนการแปรรูปผลิตซูริมิจากปลา
การใชประโยชนจากซูริมิและผลิตภัณฑ องคประกอบทางเคมี ปจจัยที่มีผลตอคุณภาพ
และการเสื่อมสภาพของซูริมิ การพัฒนาการผลิตโดยใชเทคโนโลยีกระบวนการแปร
รูปแบบใหมเพื่อปรับปรุงคุณภาพและความปลอดภัย
Raw material and principles of frozen minced fish production. Processing of
surimi from fishes, utilization of surimi and surimi products, chemical
composition, factors affecting quality and deterioration. New processing
technology for quality improvement and safety.
01254473* สวนผสมในการแปรรูปผลิตภัณฑประมง
3(3-0)
(Ingredients in Fishery Products Processing)
ประเภทและสมบัติเชิงหนาที่ของสวนผสมที่ใชในการแปรรูป
ผลิตภัณฑประมง ปฏิสัมพันธของสวนผสมและองคประกอบของอาหาร
การเลือกสวนผสมที่เหมาะสมในอุตสาหกรรมแปรรูปสัตวน้ํา
Types and functional properties of ingredients used in fishery
product processing. Interactions of ingredients and food
compositions. Selection of ingredients with suitable properties
for using in fish processing industry.
01254491* เทคนิคการวิจัยพื้นฐานทางผลิตภัณฑประมง
3(1-6)
(Basic Research Techniques in Fishery Products)
หลักการและเทคนิควิจัยพื้นฐานทางผลิตภัณฑประมง การเขียน
ขอเสนอโครงการ การวางแผนการทดลอง การเก็บขอมูล การวิเคราะห
การแปลผลการทดลอง และการเขียนรายงานการวิจัย
Principles and basic research techniques in fishery products,
proposal writing, experimental design, data collection, data
analysis, interpertation, and research writing.
01254496
เรื่องเฉพาะทางผลิตภัณฑประมง
1-3
(Selected Topics in Fishery Products)
เรื่องเฉพาะทางผลิตภัณฑประมงในระดับปริญญาตรี หัวขอเรื่อง
เปลี่ยนไปแตละภาคการศึกษา
Selected topics in fishery products at the bachelor level.
Topics are subject to change each semester.
_____________________________

* วิชาเปดใหม
วท.บ.(ประมง)
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01254497

01254498

สัมมนา
(Seminar)
การนําเสนอและอภิปรายหัวขอที่นาสนใจทางผลิตภัณฑประมงใน
ระดับปริญญาตรี
Presentation and discussion on current interesting topics in
fishery products at the bachelor level.
ปญหาพิเศษ
(Special Problems)
การศึกษาคนควาทางผลิตภัณฑประมงระดับปริญญาตรี แลวเรียบ
เรียงเขียนรายงาน
Study and research in fishery products at the bachelor
degree level and compiled into a written report.

1

1-3

ภาควิชาวิทยาศาสตรทางทะเล
01255101*

มนุษยกับทะเล
(Man and Sea)
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับทะเล คุณคาของทะเล สิ่งมีชีวิตทะเล ทะเลกับ
ความเปลี่ยนแปลง อันตรายจากสิ่งมีชีวิตและการปฐมพยาบาล การ
อนุรักษและการจัดการสิ่งแวดลอมทางทะเลอยางยั่งยืน

General information on the sea, values, marine lives, sea and
changes, marine lives injury first aid, conservation and
sustainable resources management.
01255211* พรรณสัตวน้ํา
(Aquatic Fauna)
พื้นฐาน : 01423113
การจัดหมวดหมู ชีวิตและบทบาทในสิ่งแวดลอมทางน้ํา
Classification, lives and role in aquatic environment.
01255212* พรรณสัตวน้ํา ภาคปฏิบัติการ
(Laboratory in Aquatic Fauna)
พื้นฐาน : 01255211 หรือพรอมกัน
ปฏิบัติการสําหรับวิชาพรรณสัตวน้ํา
Laboratory for Aquatic Fauna.
_____________________________

3(3-0)

2(2-0)

1(0-3)
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01255321

01255341**

01255351

01255352

เทคโนโลยีชีวภาพทางทะเล
(Marine Biotechnology)
พื้นฐาน : 01419211 , 01403221
การใชประโยชนจากสิ่งมีชีวิตในทะเลหรือสวนของสิ่งมีชีวิต โดย
อาศัยกระบวนการทางเคมี จุลชีววิทยา และพันธุวิศวกรรม การ
ประยุกตเทคโนโลยีชีวภาพทางทะเลในการเพาะเลี้ยงสัตวทะเล การ
ผลิตเคมีภัณฑ และเวชภัณฑ และการควบคุมมลพิษในทะเล
Utilization of marine organisms or their parts by chemical,
biochemical, microbiological processes and genetic
engineering. Applications of marine biotechnology in
mariculture. Chemical and pharmaceutical productions and
marine pollution control.
ชีววิทยาทางทะเล
(Marine Biology)
พื้นฐาน : 01251111 , 01255211
ชีววิทยา สภาพแวดลอม และการใชประโยชนของพืชและสัตว
ทะเล มีการศึกษานอกสถานที่
Biology, environments and utilization of marine resources.
Field trip required.
สมุทรศาสตรทั่วไป
(General Oceanography)
กําเนิดและลักษณะของทะเล มหาสมุทร สมบัติทางเคมีและ
กายภาพของน้ําทะเล ตลอดจนอิทธิพลตอการประมง มีการศึกษา
นอกสถานที่
Origin and nature of the oceans, physical and chemical
properties of sea water and its role to biology. Field trip
required.
อุตุนิยมวิทยา
(Meteorology)
ลมฟาอากาศเกี่ยวกับ เมฆ ฝน ลม และทิศทางลม
Atmospheric structure. Thermodynamics and heat balance,
condensation hydrometers, air masses, weather fronts.
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01255353

01255361

01255362**

01255411

การดําน้ําเบื้องตน
(Basic SCUBA Diving)
พื้นฐาน : 01175131
หลักการดําน้ําโดยใชอุปกรณชวยหายใจ อันตราย วิธีปองกันและ
การแกไขในการดําน้ําเพื่อใหเกิดความปลอดภัย การบํารุงรักษา
อุปกรณดําน้ํา
Principles of self contained underwater breathing
apparatus. Precautions prevention and life saving. Apparatus
maintenance.
เครื่องมือทําการประมง
(Fishing Gear)
เครื่องมือทําการประมงทะเลชนิดตางๆ และวิธีใช มีการศึกษานอก
สถานที่
Types of fishing gears and operation method. Field trip
required.
วิชาการเครื่องมือวิทยาศาสตรทางทะเลเบื้องตน
(Introduction to Marine Science Instrumentation)
พื้นฐาน : 01255351
ประเภทของเครื่องมือ หลักการและวิธีใชตลอดจนการบํารุงรักษา
ในงานดานวิทยาศาสตรทางทะเล
มีการศึกษานอกสถานที่
Types of instrument, principle and operation methods
including maintenance in marine science. Field trip required.
จุลชีววิทยาทางทะเล
(Marine Microbiology)
พื้นฐาน : 01419214
บทบาทและความสําคัญของจุลชีพที่อาศัยอยูในทะเล
Morphology and identification of marine microorganisms
and plankton.
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01255412**

01255413**

01255414**

01255415**

ชีววิทยาของกุง
(Biology of Shimp)
พื้นฐาน : 01255211 , 01255212
อนุกรมวิธาน นิเวศวิทยาและชีววิทยาของกุง ความสําคัญทาง
เศรษฐกิจ มีการศึกษานอกสถานที่
Taxonomy, ecology and biology of shrimp, emphasis on
economic species. Field trip required.
ปู
(Crab)
พื้นฐาน : 01423113
ลักษณะทั่วไป อนุกรมวิธาน นิเวศวิทยา และความหลากหลายทาง
ชีวภาพของปูที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ และปูในระบบนิเวศทาง
ทะเล มีการศึกษานอกสถานที่
General characters, taxonomy, ecology, diversity of crabs
emphasized on economic species and in marine ecosystems.
Field trip required.
หอยทะเล
(Marine Molluscs)
พื้นฐาน : 01255211 , 01255212
ลักษณะทั่วไป อนุกรมวิธาน วิวัฒนาการและนิเวศวิทยาของหอย
ทะเลที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ มีการศึกษานอกสถานที่
General characters, taxonomy, evolution and ecology of
marine molluscs, emphasize on economic species. Field trip
required.
ลูกปลาทะเล
(Marine Fish Larvae)
พื้นฐาน : 01252311
ลักษณะทั่วไป อนุกรมวิธาน และนิเวศวิทยาของลูกปลาทะเล มี
การศึกษานอกสถานที่
General characters, taxonomy and ecology of marine fish
larvae. Field trip required.
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01255431**

01255441

01255442**

ประวัติทางธรรมชาติของสัตวทะเล
(Natural History of Marine Animals)
พื้นฐาน : 01255341
ประวัติความเปนอยู วิถีการดํารงชีวิต พฤติกรรรม การปรับตัวของ
สัตวทะเลในธรรมชาติ มีการศึกษานอกสถานที่
Life history, life styles, behavior and adaptation of marine
animals in nature. Field trip required.
ชีววิทยาของน้ํากรอย
(Biology of Brackishwater)
พื้นฐาน : 01255341
พืชและสัตวในน้ํากรอย การดํารงชีพและการปรับตัวของพืชและ
สัตวตอการเปลี่ยนแปลงทางเคมีและฟสิกส มีการศึกษานอกสถานที่
Classification estuaries, origin and its evolution, analysis of
estuaries systems chemistry, physics, geology and biology
including survey of characteristics and treatment of estuarine
pollutions. Field trip required.
นิเวศวิทยาในแนวปะการัง
(Coral Reef Ecology)
พื้นฐาน : 01251111
พัฒนาการของแนวปะการัง ปจจัยที่มีผลตอแนวปะการัง
กระบวนการทางฟสิกส เคมีและชีววิทยา สัณฐานวิทยาและเขตของ
แนวปะการัง สิ่งมีชีวิตในแนวปะการัง การแพรกระจายของแนว
ปะการังทั่วโลกและในประเทศไทย การใชประโยชนจากแนวปะการัง
มีการศึกษานอกสถานที่
Development of coral reefs, environmental factors affecting
reefs; physical, chemical and biological processes on coral
reefs; reef morphology and zonation, the life of the reefs,
worldwide geographical distribution of coral reefs; the
distribution of coral reefs in Thailand, utilization of the reefs,
reefs and tourism, reef research, reef management, Field trip
required.
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01255443**

ประชาคมสิ่งมีชีวิตพื้นทะเลเบื้องตน
3(2-2)
(Introduction to Marine Benthic Community)
พื้นฐาน : 01255211 หรือ 01423441
การจัดกลุมสิ่งแวดลอมทางทะเลและประชาคมสิ่งมีชีวิตพื้นทะเล กลุม
หลักในประชาคมและปจจัยสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของ วิธีวิจัยพื้นฐานใน
การศึกษาประชาคมสิ่งมีชีวิตพื้นทะเล
The classification of marine environments, organisms in marine
benthic community, major groups in the community, related
environmental factors, and basic research methods in marine
benthic community.
01255444** นิเวศวิทยาทางทะเล
3(2-2)
(Marine Ecology)
พื้นฐาน : 01251111
สิ่งแวดลอมในทะเลโดยเฉพาะทะเลเขตรอน ความสัมพันธของสิ่งแวดลอม การ
แพรกระจายและหวงโซอาหารตอประชากรสัตวในแหลงน้ํานั้นๆ การนําความรูทาง
นิเวศวิทยาไปใชแกปญหาทางนิเวศวิทยาของประเทศ มีการศึกษานอกสถานที่
Types of environment in the oceans emphasis in tropical sea; effects
of environmetal changes on breeding cycle, plankton, food chains and
population; application on ecological techniques to local problems. Field
trip required.
01255445** นิเวศวิทยาเคมีทางทะเล
3(2-2)
(Marine Chemical Ecology)
พื้นฐาน : 01403111
บทบาทและหนาที่ของสารทุติยภูมิที่สรางโดยสิ่งมีชีวิตในทะเล เพื่อใชใน
การปองกันตนเอง การสืบพันธุ การกินอาหาร การอยูรวมกัน การแกงแยงพื้นที่
ในการสรางอาณาจักร ความสัมพันธระหวางสารทุติยภูมิและสิ่งแวดลอมที่
ควบคุมลักษณะการดํารงชีวิต พฤติกรรม ประชากร โครงสรางชุมชน และ
วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตในทะเล มีการศึกษานอกสถานที่
Role and biological activities of secondary metabolites from marine
organisms for defenses, reproduction, feeding, symbiosis, colony and
space competition. Relation between secondary metabolites and
environmental factors controlling their lives, behavior, population,
community structure and evolution of marine organisms. Field trip
required.
_____________________________
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01255446*

กลวิธีเฝาระวังทรัพยากรชีวภาพทางทะเล
3(2-2)
(Monitoring strategies of Marine Biological Resources)
หลักการ การเฝาระวัง เกณฑการประเมินสถานภาพของทรัพยากร
สิ่งมีชีวิตทางทะเล กระบวนการ การออกแบบ การเลือกและการปรับ
วิธีการสํารวจที่เหมาะสมสําหรับระบบนิเวศทางทะเลและชายฝง มี
การศึกษานอกสถานที่
Monitoring principles, evaluation criteria of marine living resource status,
designing process, selection and adjustment of suitable survey techniques,
for marine and coastal ecosystems. Field trip required.
01255451** สมุทรศาสตรเคมี
3(2-2)
(Chemical Oceanography)
พื้นฐาน : 01403111
องคประกอบทางเคมี คุณสมบัติทางเคมี วัฏจักรทางเคมีของน้ํา
ทะเลและตะกอน การวิเคราะหทางเคมีของน้ําทะเลและตะกอน
Chemical composition, chemical properties, chemical cycles of seawater
and sediment. Analytical methods for seawater and sediment.
01255452** สมุทรศาสตรกายภาพ
3(2-2)
(Physical Oceanography)
พื้นฐาน : 01255351
สมบัติทางกายภาพของน้ําทะเล สมการอุทกพลศาสตรกระแสน้ํา
ในมหาสมุทร การเคลื่อนที่ของมวลน้ํา คลื่น น้ําขึ้นน้ําลง การสํารวจ
จากระยะไกลและการประยุกต ลักษณะเฉพาะทางกายภาพของฝงอาว
ไทยและฝงอันดามัน การใชโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับวิเคราะหขอมูล
ทางสมุทรศาสตรและการสืบคนขอมูลทางสมุทรศาสตร สํารวจสมุทร
ศาสตร การวิเคราะหขอมูลและการตีความขอมูล การสํารวจสมุทร
ศาสตร มีการศึกษานอกสถานที่
Physical properties of sea water and hydrological equations
of water current. Movement of sea water mass, wave and tide.
Remote sensing and application. Physical characteristics of the
Gulf of Thailand coast and the Andaman sea coast.
Application of software package to analyze and search for
oceanographic data. Oceanographic survey, data analysis and
interpretation. Field trip required.
_____________________________
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01255453** ธรณีวิทยาทางทะเล
3(3-0)
(Marine Geology)
พื้นฐาน : 01255351
การเปลี่ยนแปลงของผิวโลก ไหลทวีปและชายฝง ชนิดของตะกอนและการ
แพรกระจาย ทรัพยากรใตทองทะเล มีการศึกษานอกสถานที่
Transformation of crust, continental shelf and coast. Types of sediment
and distribution. Marine natural resources. Field trip required.
01255462** การเดินเรือชายฝง
3(2-2)
(Coastal Navigation)
พื้นฐาน : 01255351
การศึกษาการเดินเรือ และอุปกรณการเดินเรือชายฝง มีการศึกษานอกสถานที่
Study on coastal navigation and instruments. Field trip required.
01255471** มลพิษในทะเล
3(2-2)
(Marine Pollution)
พื้นฐาน : 01255351
ชนิดและที่มาของสารมลพิษ การพัดพาลงสูทะเล การแพรกระจาย
ในน้ํา การสะสมในดินตะกอนและในสิ่งมีชีวิตทางทะเล ผลกระทบที่มี
ตอระบบนิเวศทางทะเลและตอมนุษย มีการศึกษานอกสถานที่
Kinds and sources of pollutants, transportation to the sea,
dispersion in water, accumulation in sediments and marine
organisms, impacts on marine ecological systems and human
being. Field trip required.
01255491** ระเบียบวิธีวิจัยพื้นฐานทางวิทยาศาสตรทางทะเล
3(3-0)
(Basic Research Methods in Marine Science)
หลักและระเบียบวิธีการวิจัยทางวิทยาศาสตรทางทะเล การกําหนด
ปญหา การวางรูปการวิจัย การตั้งวัตถุประสงคและสมมติฐาน การเก็บ
รวบรวมขอมูล การสรางแบบสอบถาม การวิเคราะหและตีความขอมูล
การใชสถิติสําหรับการวิจัย การเขียนรายงานและการเสนอผลงานวิจัย
Principles and methods in marine science research.
Identification of research problems. Formulation and
hypotheses. Collection of data. Construction of questionnaire.
Data analysis and interpretation. Application of statistics for
research. Report writing and presentation.
_____________________________

** วิชาปรับปรุง
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01255496

01255497

01255498

01299201

01299390

วท.บ.(ประมง)

เรื่องเฉพาะทางวิทยาศาสตรทางทะเล
(Selected Topics in Marine Science)
เรื่องเฉพาะทางวิทยาศาสตรทางทะเล ในระดับปริญญาตรี หัวขอเรื่อง
เปลี่ยนไปในแตละภาคการศึกษา
Selected topics in marine science at the bachelor level. Topics
are subject to change each semester
สัมมนา
(Seminar)
การนําเสนอและอภิปรายหัวขอที่นาสนใจทางวิทยาศาสตรทางทะเลใน
ระดับปริญญาตรี
Presentation and discussion on current interesting topics in
marine science at the bachelor level.
ปญหาพิเศษ
(Special Problems)
การศึกษาคนควาทางวิทยาศาสตรทางทะเลระดับปริญญาตรี และ
เรียบเรียงเขียนเปนรายงาน
Study and research in marine science at the bachelor level and
compile into a report.
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสัตวน้ํา
(Aquatic Animal Science and Technology)
ความสําคัญของอุตสาหกรรมประมง โครงสรางอุตสาหกรรมประมง
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับทรัพยากรสัตวน้ําและพืชน้ํา การทําการประมง
การเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา การแปรรูปสัตวน้ํา กฎหมายและระเบียบที่
เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมประมง
Importance of fishery industry, structure of fishery industry.
Introduction to aquatic fauna and flora, fishing activities, aquaculture,
fish processing. Laws and regulations related to fishery industry.
การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา
(Cooperative Education Preparation)
หลักการ แนวคิดและกระบวนการของสหกิจศึกษา ระเบียบขอบังคับที่
เกี่ยวของ ความรูพื้นฐานและเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ ความรู
พื้นฐานในการปฏิบัติงาน การสื่อสารและมนุษยสัมพันธ การพัฒนา
บุคลิกภาพ ระบบการบริหารคุณภาพในสถานประกอบการ เทคนิคการ
นําเสนอ การเขียนรายงาน
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01299490

วท.บ.(ประมง)

Principles, concepts and processes of cooperative education.
Related rules and regulations. Basic knowledge and
techniques in job application. Basic knowledge and techniques
in working. Communication and human relations. Personality
development. Quality management system in workplace.
Presentation techniques. Report writing.
สหกิจศึกษา
(Cooperative Education)
การปฏิบัติงานในลักษณะพนักงานชั่วคราวตามโครงงานที่ไดรับ
มอบหมาย ตลอดจนการจัดทํารายงานและการนําเสนอ
On the job training as a temporary employee according to the
assigned project including report writing and presentation.
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