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ปรัชญาของหลักสู ตร
มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู ้ ความสามารถ มีทกั ษะในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าเศรษฐกิจและการจัดการทรัพยากรประมง
ในพื้นที่ภาคใต้ จากกระบวนการบูรณาการการศึกษาและการทางาน การเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิจริ งและการค้นคว้าศึกษาด้วย
ตนเอง มีความสามารถในการบริ หารจัดการเพื่อการผลิตและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรประมงอย่างยัง่ ยืน มีทกั ษะใน
การสื่ อสาร มีความซื่อสัตย์ อดทน มีวนิ ยั คุณธรรมและจริ ยธรรม
ผลลัพธ์ การเรียนรู้ ของหลักสู ตร
PLOs 1 ประยุกต์ใช้ความรู ้เพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าเศรษฐกิจในพื้นที่ภาคใต้จากกระบวนการบูรณาการ การศึกษากับการ
ทางาน
PLOs 2 บริ หารและจัดการกระบวนการผลิตทรัพยากรประมงอย่างยัง่ ยืน
PLOs 3 เสนอแนวทางการอนุรักษ์ และจัดการทรัพยากรประมง
PLOs 4 คิด วิเคราะห์ คานวณเชิงตัวเลขเพือ่ การวิจยั และการแก้ปัญหา
PLOs 5 แสดงออกถึงการมีความรับผิดชอบในหน้าที่ มีความอดทน มีวนิ ยั และมีจิตสาธารณะ
PLOs 6 สื่ อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษ นาเสนอและให้คาแนะนาทางวิชาการและเรี ยนรู ้ตลอดชีวติ

โครงสร้ างหลักสู ตร
จานวนหน่ วยกิตรวมตลอดหลักสู ตร
1. หมวดรายวิชาศึกษาทัว่ ไป
สาระที่ 1 ศาสตร์ พระราชาและประโยชน์ เพื่อนมนุษย์
001-102 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
The King’s Philosophy and Sustainable Development
935-001 ประโยชน์เพื่อนมนุษย์
Benefit of Mankinds
935-002 รู ้รอด ปลอดภัย
Life Safety
สาระที่ 2 ความเป็ นพลเมืองและชีวติ ทีส่ ันติ
935-003 ทักษะชีวติ สาหรับความเป็ นพลเมืองในศตวรรษที่ 21
Life Skills for Citizens of the 21st Century
935-029 ชีวติ ที่ดี
Happy and Peaceful Life
สาระที่ 3 การเป็ นผู้ประกอบการ
001-103 ไอเดียสู่ความเป็ นผูป้ ระกอบการ
Idea to Entrepreneurship
สาระที่ 4 การอยู่อย่ างรู้ เท่ าทันและการรู้ ดจิ ทิ ลั
935-004 วิทยาการสมัยใหม่และโลก
Modern Science and the World
935-005 เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
สาระที่ 5 การคิดเชิงระบบ การคิดเชิงตรรกะและตัวเลข
935-006 คิดเป็ น คิดสนุก
Intelligent Thinking
935-007 สนุกคิด
Smart Thinking
สาระที่ 6 ภาษาและการสื่ อสาร
935-008 การสนทนาภาษาอังกฤษในชีวติ ประจาวัน
Everyday English Conversations
935-009 การอ่านเขียนภาษาอังกฤษในชีวติ ประจาวัน
Everyday English Reading and Writing
935-010 การสื่ อสารด้วยภาษาอังกฤษที่มีประสิ ทธิภาพ
Effective English Communication
935-011 ภาษาไทยและการสื่ อสาร
Thai and Communication

137 หน่ วยกิต
32 หน่ วยกิต
4 หน่ วยกิต
2((2)-0-4)
1((1)-0-2)
1((1)-0-2)
5 หน่ วยกิต
2((2)-0-4)
3((3)-0-6)
1 หน่ วยกิต
1((1)-0-2)
4 หน่ วยกิต
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
4 หน่ วยกิต
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
8 หน่ วยกิต
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)

สาระที่ 7 สุ นทรียศาสตร์ และกีฬา
935-016 ศิลปะแห่งชีวติ
Art of Life
935-112 ทักษะการว่ายน้ า
Swimming Skills
รายวิชาเลือก
935-026 ภาษาอังกฤษในที่ทางาน
English in the Workplace
935-028 เอเชียศึกษา
Asian Studies
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ พื้นฐาน
921-011 ฟิ สิ กส์วทิ ยาศาสตร์ชีวภาพ
Life Science Physics
921-012 ปฏิบตั ิการฟิ สิ กส์วทิ ยาศาสตร์ชีวภาพ
Life Science Physics Laboratory
932-071 หลักชีววิทยา
Principles of Biology
932-072 ปฏิบตั ิการหลักชีววิทยา
Principles of Biology Laboratory
934-011 หลักคณิ ตศาสตร์
Principles of Mathematics
934-017 สถิติพ้นื ฐาน
Basic Statistics
937-011 เคมีพ้นื ฐาน
Basic Chemistry
937-012 ปฏิบตั ิการเคมีพ้นื ฐาน
Basic Chemistry Laboratory
937-019 ชีวเคมี
Biochemistry
937-020 ปฏิบตั ิการชีวเคมี
Biochemistry Laboratory
2.2 กลุ่มวิชาแกน
932-003 จุลชีววิทยา
Microbiology
932-004 ปฏิบตั ิการจุลชีววิทยา
Microbiology Laboratory

2 หน่ วยกิต
1((1)-0-2)
1((1)-0-2)
4 หน่ วยกิต
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
99 หน่ วยกิต
21 หน่ วยกิต
3((3)-0-6)
1(0-3-0)
2((2)-0-4)
1(0-3-0)
3((3)-0-6)
3((2)-2-5)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
33 หน่ วยกิต
3((3)-0-6)
1(0-3-0)

932-270 สมุทรศาสตร์
Oceanography
932-271 สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
Invertebrate Zoology
932-272 สรี รวิทยาสัตว์น้ า
Aquatic Animal Physiology
932-273 นิเวศวิทยาแหล่งน้ าจืด
Freshwater Ecology
932-274 พันธุศาสตร์
Genetics
932-275 ปฏิบตั ิการพันธุศาสตร์
Genetics Laboratory
932-276 มีนวิทยา
Ichthyology
932-370 คุณภาพน้ า
Water Quality
932-371 วิธีการวิจยั ทางชีวภาพ
Biological Research Methods
937-013 เคมีอินทรี ย ์
Organic Chemistry
937-014 ปฏิบตั ิการเคมีอินทรี ย ์
Organic Chemistry Laboratory
2.3 กลุ่มวิชาชีพ
-วิชาชีพบังคับ
932-170 ทรัพยากรประมง
Fishery Resources
932-171 ปฏิบตั ิงานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า
Practical Training in Aquaculture Farm
932-373 ชีววิทยาประมง
Fishery Biology
932-374 อาหารสัตว์น้ า
Aquatic Animal Nutrition
932-376 โรคสัตว์น้ า
Aquatic Animal Diseases
932-377 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการประมง
Information Technology for Fisheries
932-379 สัมมนา
Seminar

3((2)-3-4)
3((2)-3-4)
3((2)-3-4)
3((2)-3-4)
3((3)-0-6)
1(0-3-0)
3((2)-3-4)
3((2)-3-4)
3((2)-3-4)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
45 หน่ วยกิต
33 หน่ วยกิต
3((3)-0-6)
1(0-3-0)
3((2)-3-4)
3((2)-3-4)
3((2)-3-4)
3((2)-3-4)
1(0-2-1)

932-394 พันธุศาสตร์สตั ว์น้ าและการปรับปรุ งพันธุ์
3((2)-3-4)
Aquatic Animal Genetics and Improvement
932-495 ชุดวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าเศรษฐกิจในภาคใต้ของประเทศไทย
6((4)-6-8)
Module: Aquaculture of Economic Species in Southern Thailand
แผนโครงงาน
932-390 ฝึ กงาน
ไม่นอ้ ยกว่า 300 ชัว่ โมง
Practical Training
932-391 โครงงานนักศึกษา 1
2(0-6-0)
Student Project I
932-491 โครงงานนักศึกษา 2
5(0-15-0)
Student Project II
แผนสหกิจศึกษา
932-390 ฝึ กงาน
ไม่นอ้ ยกว่า 300 ชัว่ โมง
Practical Training
932-392 สหกิจศึกษา 1
1(1-0-2)
Cooperative Study I
932-492 สหกิจศึกษา 2
6(0-40-0)
Cooperative Study II
-วิชาชีพเลือก
12 หน่ วยกิต
นักศึกษาเลือกเรี ยนรายวิชาจากกลุ่มวิชาชีพเลือกเพียงกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ ง จานวน 9 หน่วยกิต และเลือกเรี ยนรายวิชา
ข้ามกลุ่มได้อีกจานวน 3 หน่วยกิต โดยแบ่งกลุ่มวิชาชีพเลือกเป็ น 2 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มวิชาชีพเลือกทางทรัพยากรประมง
932-378 เครื่ องมือและกฎหมายประมง
3((3)-0-6)
Fishing Gears and Fishery Laws
932-381 ทรัพยากรป่ าชายเลนและการอนุรักษ์
3((3)-0-6)
Mangrove Resource and Conservation
932-382 การจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่งโดยชุมชน
3((3)-0-6)
Community-Based Management for Marine and Coastal Resources
932-383 ดาน้ าเพื่อการวิจยั วิทยาศาสตร์ทางทะเล
3((2)-3-4)
Diving for Marine Science Research
932-384 มลพิษทางน้ า
3((2)-3-4)
Water Pollution
932-385 สัตว์น้ าหายากและการอนุรักษ์
3((3)-0-6)
Aquatic Endanger Species and Conservation
932-386 หญ้าทะเลและการอนุรักษ์
3((3)-0-6)
Seagrasses and Conservation
932-387 อุตุนิยมวิทยาทางทะเล
3((3)-0-6)
Marine Meteorology

932-388 นิเวศวิทยาแนวปะการัง
Coral Reef Ecology
932-389 สาหร่ ายวิทยา
Phycology
932-488 การจัดการทรัพยากรประมงโดยนโยบายภาครัฐ
Government Policy Fishery Resources Management
932-489 การประเมินผลกระทบสิ่ งแวดล้อมทางน้ า
Aquatic Environmental Impact Assessment
กลุ่มวิชาชีพเลือกทางด้านเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า
926-372 การจัดการธุรกิจฟาร์ม
Farm Business Management
932-393 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวสัตว์น้ า
Aquatic Animal Post Harvest Technology
932-395 การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าแบบบูรณาการ
Integrated Aquaculture
932-396 การพัฒนาอาหารสัตว์น้ า
Aquatic Animal Nutrition Development
932-397 การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าสวยงาม
Ornamental Aquatic Animal Culture
932-398 ชีววิทยาครัสเตเชียนและการเพาะเลี้ยง
Crustacean Biology and Farming
932-399 ชีวโมเลกุลในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า
Molecular Biology in Aquaculture
932-480 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงกุง้
Shrimp Culture Technology
932-481 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงปลา
Fish Culture Technology
932-482 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงหอย
Mollusk Culture Technology
932-483 เทคโนโลยีวศิ วกรรมเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า
Aquaculture Engineering Technology
932-484 เนื้อเยือ่ วิทยาเพื่อการวิจยั ทางด้านสัตว์น้ า
Histology for Aquatic Animal Research
932-485 ปรสิ ตสัตว์น้ า
Aquatic Animal Parasites
932-486 การเพาะเลี้ยงแพลงก์ตอน
Plankton Culture

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

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

932-487 หัวข้อพิเศษทางทรัพยากรประมง
3((3)-0-6)
Special Topics in Fishery Resources
932-490 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงปู
3((2)-3-4)
Crab Culture Technology
932-493 ทรัพยากรประมงกับการท่องเที่ยวโดยชุมชน
3((2)-3-4)
Fishery Recourses and Community Based Tourism
932-494 การตลาดผลิตภัณฑ์ประมง
3((3)-0-6)
Fishery Product Marketing
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่ วยกิต
นักศึกษาสามารถเลือกเรี ยนรายวิชาใด ๆ ที่สนใจ ที่เปิ ดสอนในมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ หรื อมหาวิทยาลัยอื่น
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยความเห็นชอบของหลักสูตร/ภาควิชา

แผนการศึกษาตลอดหลักสู ตร
ปี ที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
001-102
932-071
932-072
932-170
935-001
935-004
935-005
935-008
937-011
937-012

จานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้วยตนเอง)
ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
2((2)-0-4)
หลักชีววิทยา
2((2)-0-4)
ปฏิบตั ิการหลักชีววิทยา
1(0-3-0)
ทรัพยากรประมง
3((3)-0-6)
ประโยชน์เพื่อนมนุษย์
1((1)-0-2)
วิทยาการสมัยใหม่และโลก
2((2)-0-4)
เทคโนโลยีสารสนเทศ
2((2)-0-4)
การสนทนาภาษาอังกฤษในชีวติ ประจาวัน
2((2)-0-4)
เคมีพ้นื ฐาน
3(3-0-6)
ปฏิบตั ิการเคมีพ้นื ฐาน
1(0-3-0)
รวม
19((17)-6-34)

ภาคการศึกษาที่ 2
932-003
932-004
932-171
935-003
935-006
935-009
935-011
935-112
937-013
937-014

จานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้วยตนเอง)
จุลชีววิทยา
3((3)-0-6)
ปฏิบตั ิการจุลชีววิทยา
1(0-3-0)
ปฏิบตั ิงานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า
1(0-3-0)
ทักษะชีวติ สาหรับความเป็ นพลเมืองในศตวรรษที่ 21
2((2)-0-4)
คิดเป็ น คิดสนุก
2((2)-0-4)
การอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษในชีวติ ประจาวัน
2((2)-0-4)
ภาษาไทยและการสื่ อสาร
2((2)-0-4)
ทักษะการว่ายน้ า
1((1)-0-2)
เคมีอินทรี ย ์
3(3-0-6)
ปฏิบตั ิการเคมีอินทรี ย ์
1(0-3-0)
รวม
18((15)-9-30)

ปี ที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
932-270
932-271
932-273
934-011
935-002
935-016
935-029
937-019
937-020

ภาคการศึกษาที่ 2
001-103
921-011
921-012
932-272
932-274
932-275
932-276
934-017
935-007
935-010

สมุทรศาสตร์
สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
นิเวศวิทยาแหล่งน้ าจืด
หลักคณิ ตศาสตร์
รู ้รอด ปลอดภัย
ศิลปะแห่งชีวติ
ชีวติ ที่ดี
ชีวเคมี
ปฏิบตั ิการชีวเคมี
รวม

จานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้วยตนเอง)
3((2)-3-4)
3((2)-3-4)
3((2)-3-4)
3((3)-0-6)
1((1)-0-2)
1((1)-0-2)
3((3)-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
21((17)-12-34)

จานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้วยตนเอง)
ไอเดียสู่ความเป็ นผูป้ ระกอบการ
1((1)-0-2)
ฟิ สิ กส์วทิ ยาศาสตร์ชีวภาพ
3((3)-0-6)
ปฏิบตั ิการฟิ สิ กส์วทิ ยาศาสตร์ชีวภาพ
1(0-3-0)
สรี รวิทยาสัตว์น้ า
3((2)-3-4)
พันธุศาสตร์
ปฏิบตั ิการพันธุศาสตร์
มีนวิทยา
สถิติพ้นื ฐาน
สนุกคิด
การสื่ อสารด้วยภาษาอังกฤษที่มีประสิ ทธิภาพ
รวม

3((3)-0-6)
1(0-3-0)
3((2)-3-4)
3((2)-2-5)
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
22((17)-14-35)

แผนโครงงาน
ปี ที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
932-370
932-371
932-374
932-376
932-495

จานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้วยตนเอง)
คุณภาพน้ า
3((2)-3-4)
วิธีการวิจยั ทางชีวภาพ
3((2)-3-4)
อาหารสัตว์น้ า
3((2)-3-4)
โรคสัตว์น้ า
3((2)-3-4)
ชุดวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าเศรษฐกิจในภาคใต้ของประเทศไทย 6((4)-6-8)
รวม
18((12)-18-24)

ภาคการศึกษาที่ 2
932-373
932-377
932-379
932-391
932-394
935-026
935-028

จานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้วยตนเอง)
ชีววิทยาประมง
3((2)-3-4)
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการประมง
3((2)-3-4)
สัมมนา
1(0-2-1)
โครงงานนักศึกษา 1
2(0-6-0)
พันธุศาสตร์สตั ว์น้ าและการปรับปรุ งพันธุ์
3((2)-3-4)
ภาษาอังกฤษในที่ทางาน
2((2)-0-4)
เอเชียศึกษา
2((2)-0-4)

xxx-xxx

ภาคฤดูร้อน
932-390

วิชาเลือกเสรี

3(x-y-z)

รวม

19((x)-y-z)

ฝึ กงาน

จานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้วยตนเอง)
ไม่นอ้ ยกว่า 300 ชัว่ โมง

ปี ที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
932-491
xxx-xxx
xxx-xxx

โครงงานนักศึกษา 2
วิชาชีพเลือก
วิชาชีพเลือก
รวม

จานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้วยตนเอง)

ภาคการศึกษาที่ 2
xxx-xxx
xxx-xxx
xxx-xxx

จานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้วยตนเอง)
5(0-15-0)
3(x-y-z)
3(x-y-z)
11(x-y-z)

วิชาชีพเลือก
วิชาชีพเลือก
วิชาเลือกเสรี
รวม

3(x-y-z)
3(x-y-z)
3(x-y-z)
9(x-y-z)

แผนสหกิจศึกษา
ปี ที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
932-370
932-371
932-374
932-376
932-495
xxx-xxx

จานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้วยตนเอง)
คุณภาพน้ า
3((2)-3-4)
วิธีการวิจยั ทางชีวภาพ
3((2)-3-4)
อาหารสัตว์น้ า
3((2)-3-4)
โรคสัตว์น้ า
3((2)-3-4)
ชุดวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าเศรษฐกิจในภาคใต้ของประเทศไทย 6((4)-6-8)
วิชาชีพเลือก
3(x-y-z)
รวม
21((x)-y-z)

ภาคการศึกษาที่ 2
932-373
932-377
932-379
932-392
932-394
935-026
935-028

จานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้วยตนเอง)
ชีววิทยาประมง
3((2)-3-4)
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการประมง
3((2)-3-4)
สัมมนา
1(0-2-1)
สหกิจศึกษา 1
1(1-0-2)
พันธุศาสตร์สตั ว์น้ าและการปรับปรุ งพันธุ์
3((2)-3-4)
ภาษาอังกฤษในที่ทางาน
2((2)-0-4)
เอเชียศึกษา
2((2)-0-4)

xxx-xxx

ภาคฤดูร้อน
932-390

วิชาเลือกเสรี

3(x-y-z)

รวม

18((x)-y-z)

ฝึ กงาน

จานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้วยตนเอง)
ไม่นอ้ ยกว่า 300 ชัว่ โมง

ปี ที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
932-492

ภาคการศึกษาที่ 2
xxx-xxx
xxx-xxx
xxx-xxx
xxx-xxx

สหกิจศึกษา 2
รวม

จานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้วยตนเอง)
6(0-40-0)
6(0-40-0)

วิชาชีพเลือก
วิชาชีพเลือก
วิชาชีพเลือก
วิชาเลือกเสรี
รวม

จานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้วยตนเอง)
3(x-y-z)
3(x-y-z)
3(x-y-z)
3(x-y-z)
12(x-y-z)

ผลลัพธ์ การเรียนรู้ ระดับหลักสู ตร (PLOs) กลยุทธ์ /วิธีการสอน และกลยุทธ์ /วิธีการวัดและการประเมินผล
ผลลัพธ์ การเรียนรู้ ระดับหลักสู ตร
(PLOs)
PLO1 ประยุกต์ใช้ความรู ้เพื่อการเพาะเลี้ยง
สั ต ว์ น้ าเศรษฐกิ จใน พื้ นที่ ภาคใต้ จ าก
กระบวนการบู ร ณ าการ การศึ ก ษากั บ
การทางาน

กลยุทธ์ /วิธีการสอน

1) การจัดความรู ้ก่อนเข้าสู่ บทเรี ยน การสรุ ป
ย้าความรู ้ใหม่หลังบทเรี ยนพร้อมกับเชื่อมโยง
ความรู ้ใหม่กบั ความรู ้เดิม การเชื่อมโยงความรู ้
จากวิชาหนึ่งไปสู่อีกวิชาหนึ่งในระดับที่สูงขึ้น
2) ใช้ ก ารสอนหลากหลายรู ปแบบ ตาม
ลักษณะของเนื้ อหาสาระ ได้แก่ การบรรยาย
การฝึ กปฏิ บัติการและเทคนิ คการสอนอื่ น ๆ
ที่ เน้น ผู ้เรี ย นเป็ นส าคัญ เช่ น การเรี ย นแบบ
ร่ ว มมื อ การเรี ยนแบบใช้ ปั ญหาเป็ นฐาน
การเรี ยนโดยการค้นคว้าด้วยตนเอง และเน้น
การเรี ยนการสอนที่เป็ น Active Learning
3) จัดให้มีการเรี ยนรู ้จากสถานการณ์ จริ งจาก
การฝึ กงานในอุ ต สาหกรรมและการทั ศ น
ศึ ก ษ า จั ด บ ร ร ยายพิ เศ ษ โ ด ยวิ ท ยาก ร
จากภาคอุ ต สาหกรรมและนั ก วิช าการนอก
ส ถ า บั น ที่ มี ค ว า ม เชี่ ย ว ช า ญ ห รื อ
มีประสบการณ์ตรง
4) จัด ให้ มี ร ายวิชาโครงงาน/การฝึ กปฏิ บัติ /
การฝึ กสหกิจ31ศึกษาในสถานประกอบการ
5) จัดการเรี ยนการสอนเป็ นชุ ดวิชา(Module)
มีการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทางาน
(WIL)
PLO2 บริ หารและจัดการกระบวนการผลิต 1) ใ ช้ ก า ร ส อ น ห ล า ก ห ล า ย รู ป แ บ บ
ทรัพยากรประมงอย่างยัง่ ยืน
ต าม ลั ก ษ ณ ะ ข อ งเนื้ อ ห าส าร ะ ไ ด้ แ ก่
การบรรยาย การฝึ กปฏิบตั ิการและเทคนิ คการ
สอนอื่ น ๆ ที่ เน้ น ผู ้ เ รี ยนเป็ นส าคั ญ เช่ น
การเรี ยนแบบร่ วมมือ การเรี ยนแบบใช้ปัญหา
เป็ นฐาน การเรี ยนโดยการค้นคว้าด้วยตนเอง
แ ล ะ เน้ น ก า ร เรี ย น ก า ร ส อ น ที่ เป็ น
Active Learning
2) จั ด ให้ มี ก ารเรี ยนรู ้ จ ากสถานการณ์ จ ริ ง
จ าก ก าร ฝึ ก งาน ใน อุ ต ส าห ก ร ร ม แ ล ะ
การทัศนศึ กษาจัดบรรยายพิเศษโดยวิทยากร
จากภาคอุ ต สาหกรรมและนั ก วิช าการนอก

กลยุทธ์ /วิธีการวัดและ
การประเมินผล
1) ประเมิ นตามข้อกาหนดของรายวิชาตามที่
ระบุไว้ใน มคอ.3 เช่น นักศึกษามีส่วนร่ วมใน
ชั้ นเรี ยน ท าแบบฝึ กหั ด ท าแบบทดสอบ
ทาแบบประเมิ น เป็ นต้น โดยนักศึ กษาเรี ยน
ผ่ า น ใน รายวิ ช าใน ระดั บ C จ ากระบ บ
การประเมิน
2) ผ่ าน ก าร ฝึ ก งาน ภ าย น อ ก แ ล ะ ผ่ าน
การประเมินจากการนาเสนอผลการฝึ กงาน
3) ประเมิ น จากการสอบผ่ านโครงงานและ
สหกิจศึกษา
4) ประเมิ น จากภาวะการได้ ง านท า และ
ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต

1) ประเมิ นตามข้อกาหนดของรายวิชาตามที่
ระบุไว้ใน มคอ.3 เช่น นักศึกษามีส่วนร่ วมใน
ชั้ นเรี ยน ท าแบบฝึ กหั ด ท าแบบทดสอบ
ทาแบบประเมิ น เป็ นต้น โดยนักศึ กษาเรี ยน
ผ่ า น ใน รายวิ ช าใน ระดั บ C จ ากระบ บ
การประเมิน
2) ผ่ าน ก าร ฝึ ก งาน ภ าย น อ ก แ ล ะ ผ่ าน
การประเมินจากการนาเสนอผลการฝึ กงาน
3) ประเมิ น จากการสอบผ่ านโครงงานและ
สหกิจศึกษา
4) ป ร ะ เมิ น จ า ก ภ าว ะ ก าร ไ ด้ ง า น ท า
และความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต

ผลลัพธ์ การเรียนรู้ ระดับหลักสู ตร
(PLOs)

กลยุทธ์ /วิธีการสอน

ส ถ า บั น ที่ มี ค ว า ม เชี่ ย ว ช า ญ ห รื อ มี
ประสบการณ์ตรง
3) จัด ให้ มี รายวิชาโครงงาน/การฝึ กปฏิ บัติ /
การฝึ กสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ
PLO3 เสนอแนวทางการอนุ รั ก ษ์ และ 1) ใ ช้ ก า ร ส อ น ห ล า ก ห ล า ย รู ป แ บ บ
จัดการทรัพยากรประมง
ต าม ลั ก ษ ณ ะ ข อ งเนื้ อ ห าส าร ะ ไ ด้ แ ก่
การบรรยาย การฝึ กปฏิบตั ิการและเทคนิ คการ
สอนอื่ น ๆ ที่ เน้ น ผู ้ เ รี ยนเป็ นส าคั ญ เช่ น
การเรี ยนแบบร่ วมมือ การเรี ยนแบบใช้ปัญหา
เป็ นฐาน การเรี ยนโดยการค้นคว้าด้วยตนเอง
แ ล ะ เน้ น ก า ร เรี ย น ก า ร ส อ น ที่ เป็ น
Active Learning
2) จัดให้มีการเรี ยนรู ้จากสถานการณ์ จริ งจาก
การฝึ กงานการทัศ นศึ กษา จัดบรรยายพิ เศษ
โดยวิ ท ยากรจากภาคอุ ต สาห กรรมและ
นักวิชาการนอกสถาบันที่มีความเชี่ยวชาญ
3) จัด ให้ มี รายวิชาโครงงาน/การฝึ กปฏิ บัติ /
การฝึ กสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ
PLO4 คิ ด วิเคราะห์ คานวณเชิ งตัวเลขเพื่อ 1) ใ ช้ ก า ร ส อ น ห ล า ก ห ล า ย รู ป แ บ บ
การวิจยั และการแก้ปัญหา
ต าม ลั ก ษ ณ ะ ข อ งเนื้ อ ห าส าร ะ ไ ด้ แ ก่
การบรรยาย การฝึ กปฏิบตั ิการและเทคนิ คการ
สอน อื่ น ๆ ที่ เน้ น ผู ้ เ รี ยน เป็ น ส าคั ญ เช่ น
การเรี ยนแบบร่ วมมือ การเรี ยนแบบใช้ปัญหา
เป็ นฐาน การเรี ยนโดยการค้นคว้าด้วยตนเอง
แ ล ะ เน้ น ก า ร เรี ย น ก า ร ส อ น ที่ เป็ น
Active Learning
2) จั ด ให้ มี ก ารเรี ยนรู ้ จ ากสถานการณ์ จ ริ ง
จ าก ก าร ฝึ ก งาน ใน อุ ต ส าห ก ร ร ม แ ล ะ
การทัศนศึกษา จัดบรรยายพิเศษ โดยวิทยากร
จากภาคอุ ต สาหกรรมและนั ก วิช าการนอก
ส ถ า บั น ที่ มี ค ว า ม เชี่ ย ว ช า ญ ห รื อ
มีประสบการณ์ตรง
3) จัด ให้ มี ร ายวิช าวิธีวิจัย โครงงาน/การฝึ ก
ป ฏิ บั ติ / ก า ร ฝึ ก ส ห กิ จ ศึ ก ษ า ใ น
สถานประกอบการ

กลยุทธ์ /วิธีการวัดและ
การประเมินผล

1) ประเมิ นตามข้อกาหนดของรายวิชาตามที่
ระบุไว้ใน มคอ.3 เช่น นักศึกษามีส่วนร่ วมใน
ชั้ นเรี ยน ท าแบบฝึ กหั ด ท าแบบทดสอบ
ทาแบบประเมิ น เป็ นต้น โดยนักศึ กษาเรี ยน
ผ่ า น ใน รายวิ ช าใน ระดั บ C จ ากระบ บ
การประเมิน
2) ผ่ าน ก าร ฝึ ก งาน ภ าย น อ ก แ ล ะ ผ่ าน
การประเมินจากการนาเสนอผลการฝึ กงาน
3) ประเมิ น จากการสอบผ่ านโครงงานและ
สหกิจศึกษา
4) ประเมิ น จากภาวะการได้ ง านท า และ
ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต
5) หลักสู ตรและสถานประกอบการร่ วมกัน
ประเมินความสามารถในการนาความรู ้ไปใช้
ในการปฏิบตั ิงานจริ งของนักศึกษา
1) การประเมิ น ร่ วมกั น ของหลั ก สู ตรใน
วิชาโครงงานและสหกิจศึกษา
2) การกาหนดของรายวิชาที่ระบุไว้ใน มคอ. 3
ให้มีการมอบหมายงาน และประเมิ นการคิ ด
วิเคราะห์
3) การโต้ตอบ และการตอบคาถามในชั้นเรี ยน
4) แบบทดสอบ/แบบประเมิน

ผลลัพธ์ การเรียนรู้ ระดับหลักสู ตร
กลยุทธ์ /วิธีการสอน
(PLOs)
PLO5 แสดงออกถึ งการมี ความรับผิดชอบ 1) จั ด กิ จ กรรมในรายวิ ช ากิ จ กรรมเสริ ม
ในหน้าที่ มี ค วามอดทน มี วินัย และมี จิ ต หลักสู ต รที่ เน้น การถื อมี จิต สานึ กสาธารณะ
สาธารณะ
คุณธรรม จริ ยธรรมทางการบริ หาร และความ
รับผิดชอบต่อสังคม
2) สอดแทรกสาธารณะ คุณธรรม จริ ยธรรม
ทางการบริ หาร และความรับผิดชอบต่อสังคม
ในการเรี ยนการสอน และการทากิจกรรมของ
นักศึกษา
PLO6 สื่ อ สารภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 1) จั ด การเรี ยนการสอนให้ มี ก ารน าเสนอ
นาเสนอและให้คาแนะนาทางวิชาการและ ผลงานหน้าชั้นเรี ยน
เรี ยนรู ้ตลอดชีวติ
2) เ น้ น ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น ที่ เป็ น
Active Learning โดยการเน้ น ปั ญหาที่ ต ้ อ ง
ประยุกต์ใช้ความรู ้จากการเรี ยน
3) จัดบรรยายพิเศษโดยวิทยากรภายนอกที่ มี
ความเชี่ ยวชาญ หรื อมีประสบการณ์ ตรงจาก
การทางานที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรประมง
4) การเรี ย นด้วยการแสวงหาความรู ้ ข องตัว
ผู ้เรี ย นเองผ่ า นการอ่ า น การเขี ย นจากต ารา
ต่างประเทศ

กลยุทธ์ /วิธีการวัดและ
การประเมินผล
1) ประเมินความตรงต่อเวลาของนักศึ กษาใน
การเข้าเรี ย น การส่ ง งานที่ ไ ด้รั บ มอบหมาย
ตามกาหนดระยะเวลา การเข้าร่ วมกิจกรรม
2) ความมี วิ นั ย และความพร้ อ มเพรี ย งของ
นั ก ศึ กษ าใน การเข้ า ร่ วม กิ จกรรม เส ริ ม
หลักสูตร
3) การรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
4) สังเกตพฤติ กรรมการแสดงออกตามปกติ
ของนักศึกษา
1) การประเมิ น ร่ วมกั น ของหลั ก สู ตรใน
รายวิชาสัมมนา
2 ) ก าห น ด ใ ห้ ร าย วิ ช ามี ก าร น าเส น อ
การค้น คว้าและเป็ นหั ว ข้อ ในการประเมิ น
การเรี ยนรู ้
3) การสอบผ่านภาษาอังกฤษ

คำอธิบำยรำยวิชำ
โครงกำรจัดตั้งคณะนวัตกรรมกำรเกษตรและประมง
หลักสู ตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำทรัพยำกรประมง
921-011

ฟิ สิกส์ วทิ ยำศำสตร์ ชีวภำพ
3((3)-0-6)
Life Science Physics
หน่ ว ยและการวัด ทางชี ว ภาพ แรงและการเคลื่ อ นที่ ข องสิ่ ง มี ชี วิต งานและพลังงานในทางชี วภาพ
กลศาสตร์ของไหลในระบบสิ่ งมีชีวิต ความร้อนและอุณหภูมิระบบสิ่ งมีชีวิตปรากฏการณ์คลื่น แสง เสี ยงต่อสิ่ งมีชีวติ ไฟฟ้า
และแม่เหล็กในทางชีวภาพ นิวเคลียร์ในทางชีวภาพ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าต่อสิ่ งมีชีวติ
Units and measurement in life science; force and motion in biology; work and energy in biology sys;
fluid mechanic in biological system; heat and temperature of biological system; effect of wave sound light of biological
system; electricity and magnetism in biological system; radiation in biological; electromagnetic wave on biological
system
921-012

ปฏิบัตกิ ำรฟิ สิกส์ วทิ ยำศำสตร์ ชีวภำพ
1(0-3-0)
Life Science Physics Laboratory
หน่ ว ยและการวัด กราฟและสมการ การตกอย่างอิ ส ระของวัต ถุ ภ ายใต้แ รงโน้ ม ถ่ ว ง พลัง งานศัก ย์
การหาค่าสัมประสิ ทธิ์ ความหนื ดของของเหลว ความตึงผิวของของเหลว การนาความร้อน การแผ่รังสี ของสารกัมมันตรังสี
การเกิดภาพของเลนส์และการหาความยาวโฟกัส ทัศนศาสตร์ อุปกรณ์วดั พื้นฐานทางไฟฟ้า สนามไฟฟ้า
Unit and measurement; Graph and equation; Free fall; Potential energy; Viscosity of fluid; Surface
tension of fluid; Heat conduction; Radiation of radioactivity; Image from lens and focal length; Optical instruments; Basic
Electrical Measurement Equipment; Electric field
926-372

กำรจัดกำรธุรกิจฟำร์ ม
3(3-0-6)
Farm Business Management
ประยุก ต์ ห ลัก ทางเศรษฐศาสตร์ แ ละการจัด การ เพื่ อ ใช้ใ นการจั ด การธุ ร กิ จ ฟาร์ ม การวิ เคราะห์
และวางแผนการทาฟาร์ ม การวางแผนและงบประมาณฟาร์ ม การบัน ทึ กข้อมู ลและการท าบัญ ชี ฟ าร์ ม การวัดผลสาเร็ จ
ในการดาเนิ นการธุ รกิ จฟาร์ ม การวางแผนการใช้ทรัพยากรในฟาร์ มอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ปั จจัยที่ มีผลต่อการดาเนิ นการ
ธุรกิจฟาร์ม สิ นเชื่อการจัดการฟาร์ม การจัดการฟาร์มภายใต้ความเสี่ ยงและความไม่แน่นอน
Application of economic and management concepts to farm business management; analysis and plan
on farming; farm planning and budgeting; farm recording and accounting; measurement on the success of farm operation;
effective planning on using farm resource; factors affecting farm business operation; business farm credit; farm
management under risk and uncertainty

932-003

จุลชีววิทยำ
3((3)-0-6)
Microbiology
รำยวิชำบังคับเรียนก่ อน : 932–071 หลักชีววิทยำ
รู ป ร่ างลัก ษณะทั่ว ไปของจุ ลิ น ทรี ย ์ ศึ กษาเมแทบอลิ ซึ ม ของแบคที เรี ย พัน ธุ ศ าสตร์ แ ละการเติ บ โต
การจัดจ าแนกจุ ลิน ทรี ย ์ จุ ลิน ทรี ยก์ ่ อ โรค ระบบภู มิ คุ ้ม กัน ของร่ างกายที่ ต่ อ ต้านจุ ลิ น ทรี ยก์ ่ อ โรค การควบคุ ม จุ ลิ น ทรี ย ์
โดยวิธีทางกายภาพและเคมี จุลชีววิทยาสิ่ งแวดล้อมและการประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหาสิ่ งแวดล้อม
General morphology of microorganism; study of bacteria in metabolism; genetic and growth;
classification of microorganism; pathogenic microorganism; body immune system against pathogenic microorganisms;
physical and chemical controlling of microorganisms; environmental microbiology and application for environment
resolution
932-004

ปฏิบัตกิ ำรจุลชีววิทยำ
1(0-3-0)
Microbiology Laboratory
รำยวิชำบังคับเรียนก่ อนหรื อเรียนร่ วม : 932-051 จุลชีววิทยำ
แนะน าการใช้ ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารจุ ล ชี ว วิ ท ยา การใช้ ก ล้อ งจุ ล ทรรศน์ การเตรี ยมอ าหารเลี้ ยงเชื้ อ
และการฆ่ าเชื้ อ เทคนิ คทางจุ ลชี ววิท ยา การย้อมสี แบคที เรี ย ศึ กษาการเจริ ญ เติ บโตของจุ ลิน ทรี ย ์ การศึ กษาเชื้ อรา ยีส ต์
สาหร่ าย การทาลายและการยับยั้งการเจริ ญของเชื้อจุลินทรี ย ์ และการตรวจนับจุลินทรี ย ์ ในสิ่ งแวดล้อม
Introduction to the use of microbiological laboratory; the use of microscope; media preparation and
sterilization; microbiological techniques, bacteria staining, studying microbial growth, study of fungi yeast and algae,
destruction and inhibition of microorganism, and enumeration of microorganism in environment
932-071

หลักชีววิทยำ
2((2)-0-4)
Principles of Biology
วิท ยาศาสตร์ ชีวภาพ โครงสร้ างเซลล์และหน้าที่ การแบ่ งเซลล์ การสังเคราะห์ ด้วยแสง อวัยวะและ
ระบบต่างๆ ของร่ างกาย การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม การจัดจาแนกสิ่ งมีชีวติ ระบบนิเวศและสิ่ งแวดล้อม
Biological science; cell structure and function; cell division; photosynthesis; organs and body systems;
heredity; classification of organisms; ecosystem and environment
932-072

ปฏิบัตกิ ำรหลักชีววิทยำ
1(0-3-0)
Principles of Biology Laboratory
รำยวิชำบังคับเรียนก่ อนหรื อเรียนร่ วม : 932-071 หลักชีววิทยำ
กล้องจุลทรรศน์ เซลล์และโครงสร้างเซลล์ การแบ่งเซลล์ การสังเคราะห์ดว้ ยแสง อวัยวะและระบบต่างๆ
ของร่ างกาย การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม การจัดจาแนกสิ่ งมีชีวติ
Microscopy; cell and cell structure; cell division; photosynthesis; organs and body systems; genetic
transfers; classification of living organisms

932-170

ทรัพยำกรประมง
3((3)-0-6)
Fishery Resources
ความหมายและความสาคัญของทรัพยากรประมง การประมงพื้นบ้าน การประมงพาณิ ชย์ เศรษฐศาสตร์
ประมง การใช้ป ระโยชน์ จ ากทรั พ ยากรประมงและการอนุ รั ก ษ์ นโยบายในการบริ ห ารจัด การทรั พ ยากร ประมง
พระราชบัญญัติและกฎหมายประมง การฝึ กปฏิบตั ิเชิงบูรณาการกับการทางาน
Definition and importance of fishery resources; artisanal fishery; commercial fishery; fishery
economic; fishery resources utilization and conservation; fishery resources management policies; acts and laws in fishery;
work integrated learning
932-171

ปฏิบัตงิ ำนฟำร์ มเพำะเลีย้ งสัตว์ นำ้
1(0-3-0)
Practical Training in Aquaculture Farm
รำยวิชำบังคับเรียนก่ อน : 932-170 ทรัพยำกรประมง
ปฏิ บั ติ ง านฟาร์ ม เพาะเลี้ ยงสั ต ว์ น้ า ทั ก ษะการเตรี ยมบ่ อ เพาะเลี้ ยงสั ต ว์ น้ า เตรี ยมระบบน้ า
ระบบให้อากาศ ระบบกรองน้ า คุณสมบัติน้ า ทักษะการเตรี ยมอาหารสัตว์น้ า ศึกษาดูงานนอกสถานที่
Practice in aquaculture farm; skills in aquaculture pond preparation, water system, aeration system,
water filtration system, water quality; skills in aquatic animal feed preparation; field study trip
932-270

สมุทรศำสตร์
3((2)-3-4)
Oceanography
ประวัติศาสตร์การศึกษาทางวิทยาศาสตร์ทางทะเล โครงสร้างและการเคลื่อนตัวของเปลือกโลก ขอบเขต
ของไหล่ทวีปและพื้นมหาสมุทร ตะกอนในทะเล เคมีของน้ าทะเล ฟิ สิ กส์ของน้ าทะเล คลื่นน้ าขึ้น น้ าลงและการหมุนเวียน
กระแสน้ าในมหาสมุทร ผลผลิตเบื้องต้นจากแพลงก์ตอนพืชและพืชทะเล สัตว์ทะเล ชุมชนและระบบนิ เวศทางทะเลและ
ชายฝั่ง ข้อคานึงถึงของสิ่ งแวดล้อมทางทะเล ปรากฎการณ์โลกร้อน การฝึ กปฏิบตั ิเชิงบูรณาการกับการทางาน
History of marine science studies; earth crust structure and plate tectonic; ocean continental margins
and basins; marine sediment; seawater chemistry; seawater physics; wave tides and ocean circulation; ocean primary
productivity of phytoplankton and plants, marine animals, marine and coastal communities and ecosystem; ocean
environmental concerns; global warming phenomenon; work integrated learning
932-271

สัตว์ ไม่ มกี ระดูกสันหลัง
3((2)-3-4)
Invertebrate Zoology
สัณฐานวิทยา สรี รวิทยา การสื บพันธุ์ นิ เวศวิทยา และการจาแนกประเภทของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
การใช้ประโยชน์ของสัตว์น้ าไม่มีกระดูกสันหลัง ปฏิบตั ิการและศึกษานอกสถานที่ การฝึ กปฏิบตั ิเชิงบูรณาการกับการทางาน
Morphology, physiology, reproduction, ecology and classification of invertebrates; utilization of
aquatic invertebrates; laboratories and field trip required; work integrated learning

932-272

สรีรวิทยำสัตว์ นำ้
3((2)-3-4)
Aquatic Animal Physiology
รำยวิชำบังคับเรียนก่ อน : 932-071 หลักชีววิทยำ, 932-072 ปฏิบัตกิ ำรหลักชีววิทยำ
การท างานของระบบสรี ร ะในปลาและสัต ว์ไ ม่ มี กระดู ก สัน หลังบางชนิ ด โดยเน้น ระบบประสาท
การควบคุมสมดุลน้ าและเกลือแร่ การทางานของกล้ามเนื้อและกระดูก ระบบย่อยอาหาร ระบบหายใจ ระบบหมุนเวียนเลือด
ระบบขับถ่าย ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบภูมิคุม้ กัน และ ระบบสื บพันธุ์ การฝึ กปฏิบตั ิเชิงบูรณาการกับการทางาน
Function of physiological systems in fish and some invertebrates emphasized on nervous system;
osmoregulation; muscular and skeletal activity; digestive system; respiratory system; circulatory system; excretory
system; endocrine system; immune system; reproductive system; work integrated learning
932-273

นิเวศวิทยำแหล่ งนำ้ จืด
3((2)-3-4)
Freshwater Ecology
วัฏจักรของน้ า ประเภทของระบบนิ เวศแหล่งน้ าจื ด ระบบนิ เวศแหล่งน้ านิ่ ง ระบบนิ เวศแหล่งน้ าไหล
สิ่ งมี ชีวิตและการจัดจาแนกในระบบนิ เวศน้ าจื ด คุ ณ สมบัติทางกายภาพ เคมี และชี วภาพของแหล่งน้ าจื ด ความสัมพัน ธ์
ระหว่างสิ่ งมีชีวิตและสิ่ งแวดล้อมในระบบนิ เวศแหล่งน้ าจื ด ผลกระทบของกิ จกรรมจากมนุ ษย์ต่อระบบนิ เวศแหล่งน้ าจื ด
และกรณี ศึกษาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ การฝึ กปฏิบตั ิเชิงบูรณาการกับการทางาน
Hydrological cycle; type of freshwater ecosystem; lentic ecosystem; lotic ecosystem; aquatic animals
and its classification in freshwater ecosystem; physical, chemical and biological properties of freshwater; interaction of
organisms and environment in freshwater ecosystem; impact of human activities to freshwater ecosystem and a case study
in South East Asia ; work integrated learning
932-274

พันธุศำสตร์
3((3)-0-6)
Genetics
รำยวิชำบังคับเรียนก่ อน : 932-071 หลักชีววิทยำ, 932-072 ปฏิบัตกิ ำรหลักชีววิทยำ
ความรู ้ พ้ืนฐานเกี่ ยวกับพัน ธุ กรรมในสิ่ งมี ชีวิตตั้งแต่ระดับตัวตนจนถึ งระดับประชากร การถ่ายทอด
ลักษณะทางพันธุ กรรมในสิ่ งมีชีวิต สารพันธุ กรรม โรคทางพันธุ กรรม การประยุกต์ใช้พนั ธุ ศาสตร์ ทางด้านวิทยาศาสตร์
ชีวภาพ การฝึ กปฏิบตั ิเชิงบูรณาการกับการทางาน
Basic knowledge of genetic in organisms from individual to population level; heredity in organisms;
genetic materials; genetic disorder; application of genetics in biological science; work integrated learning
932-275

ปฏิบัตกิ ำรพันธุศำสตร์
1(0-3-0)
Genetics Laboratory
รำยวิชำบังคับเรียนก่ อนหรื อเรียนร่ วม : 932-274 พันธุศำสตร์
การทดลองเกี่ ย วกั บ การถ่ า ยทอดลั ก ษณะในพื ช แมลงหวี่ แ ละจุ ลิ น ทรี ย์ การใช้ ส ถิ ติ ป ระเมิ น
ผลการทดลองทางพันธุศาสตร์
Inheritant experiments in plants, fruit fly, and microorganism; the use of biostatistics in genetic
experiments

932-276

มีนวิทยำ
3((2)-3-4)
Ichthyology
หลักการจัด สายวิวฒ
ั นาการ สั ณ ฐานวิท ยา สรี ร วิท ยาและอนุ ก รมวิธานของปลา การแพร่ ก ระจาย
ความหลากหลายและการอนุรักษ์พนั ธุ์ปลา การฝึ กปฏิบตั ิเชิงบูรณาการกับการทางาน
Principles of phylogeny, morphology, physiology, and taxonomy of fish; distribution, diversity and
conservation of fish; work integrated learning
932-370

คุณภำพนำ้
3((2)-3-4)
Water Quality
รำยวิชำบังคับเรียนก่ อน : 937-011 เคมีพื้นฐำน, 937-012 ปฏิบัตกิ ำรเคมีพื้นฐำน
คุณสมบัติทางด้านกายภาพ เคมีและชีวภาพของน้ า เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ า ระบบน้ า ในโรงเพาะฟัก
และบ่ อ เลี้ ย งสั ต ว์น้ า การจัด การคุ ณ ภาพน้ าและของเสี ย จากการเพาะเลี้ ย งทางน้ า ปฏิ บัติ ก ารและศึ ก ษานอกสถานที่
การฝึ กปฏิบตั ิเชิงบูรณาการกับการทางาน
Physical, chemical and biological of water properties; water quality standard, water systems in
hatchery, and rearing ponds; water quality and waste management for aquaculture, laboratory and field trip required; work
integrated learning
932-371

วิธีกำรวิจยั ทำงชีวภำพ
3((2)-3-4)
Biological Research Methods
รำยวิชำบังคับเรียนก่ อน : 934-017 สถิตพิ ืน้ ฐำน
วิธีคิดการวิจยั จริ ยธรรมการวิจยั การวิจยั เชิงคุณภาพและปริ มาณการวางแผนการทดลอง การออกแบบ
สอบถามและการเก็บข้อมูล การประมวลผลข้อมูลและการวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติ โปรแกรมสาเร็ จรู ปทางสถิติ การเขียน
โครงร่ างและรายงานการวิจยั การฝึ กปฏิบตั ิเชิงบูรณาการกับการทางาน
Research conception; research ethics; qualitative and quantitative research; experimental designs,
questionnaire design, and data collecting; data processing and statistical analysis; statistic programs; research proposal and
report writing; work integrated learning
932-373

ชีววิทยำประมง
3((2)-3-4)
Fishery Biology
รำยวิชำบังคับเรียนก่ อน : 932-170 ทรัพยำกรประมง
ชี ววิทยาของสัตว์น้ าและวัฎจักรชี วิต ความสัมพันธ์ระหว่างสัตว์น้ ากับ สิ่ งแวดล้อม การแพร่ กระจาย
และการประเมิ น ประชากรทางการประมง รู ป แบบการเปลี่ ย นแปลงประชากร การแทนที่ ก ารเจริ ญ เติ บ โต การตาย
และการย้ายถิ่ น การสื บ ค้น แหล่ งข้อ มู ลสถิ ติผ ลผลิ ตสัต ว์น้ าจากแหล่ งประมงของไทย และองค์ก ารอาหารและเกษตร
แห่งสหประชาชาติ กรณี ศึกษาการทาประมงแบบรับผิดชอบ การฝึ กปฏิบตั ิเชิงบูรณาการกับการทางาน
Aquatic animal biology and life cycle; relationship between aquatic animals and environment;
distribution and population assessment in fisheries; pattern of population dynamic, recruitment, growth, mortality, and

migration, Statistical data of captured aquatic animal in Thailand and from the Food and Agricultural Organization
(FAO), Case studies in responsibility in Fisheries; work integrated learning
932-374

อำหำรสัตว์ นำ้
3((2)-3-4)
Aquatic Animal Nutrition
ระบบการย่อยอาหาร ความต้องการสารอาหารของสัตว์น้ า ประเภทของสารอาหาร คุณภาพของอาหาร
การสร้างสูตรอาหาร การผลิตอาหาร การตรวจสอบและการจัดเก็บ การฝึ กปฏิบตั ิเชิงบูรณาการกับการทางาน
Digestive system; nutrient requirement of aquatic animals; types of nutrient; feed quality; feed
932-376

โรคสัตว์ นำ้
3((2)-3-4)
Aquatic Animal Diseases
กลไกการป้ องกัน ตัวของสัต ว์น้ า สมมติ ฐานการเกิ ดโรค ปั จจัยที่ ก่อให้เกิ ด โรค ชนิ ดของโรคติ ดเชื้ อ
และไม่ติดเชื้อโรคที่เกิดจากแบคทีเรี ย รา ไวรัส ปรสิ ต ปฏิบตั ิการเทคนิ คการแยกเชื้อ การทดสอบและการตรวจวินิจฉัยโรค
องค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศและกฎระเบี ยบ โรคสัตว์น้ าในบัญชี องค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ
หลักและวิธีการควบคุม ป้ องกัน และการรักษาโรคในสัตว์น้ า การฝึ กปฏิบตั ิเชิงบูรณาการกับการทางาน
Defense mechanism of aquatic animals; hypothesis cause of disease; factors affecting diseases; type of
infectious and non-infectious diseases; the disease caused by bacteria, fungi, virus and parasite; disease isolation, testing
and diagnosis; Office International des Epizooties, OIE and regulations; aquatic animal diseases listed in OIE; principle
and methods for control, prevention and treatment of diseases in aquatic animals, laboratory techniques in disease
detection and diagnostic; work integrated learning
932-377

เทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำรประมง
3((2)-3-4)
Information Technology for Fisheries
เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการจัด การฐานข้อ มู ล ทรั พ ยากรประมง การประยุ ก ต์ ใ ช้ เครื่ องมื อ
และซอฟต์แวร์ ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ ง ภูมิสารสนเทศเบื้ องต้น การฝึ กปฏิ บตั ิเชิ งบูรณาการ
กับการทางาน
Information technology and database management for fishery resources; tools and software application
for marine and coastal resource data analysis; basic of geographic information system; work integrated learning
932-378

เครื่ องมือและกฎหมำยประมง
3((3)-0-6)
Fishing Gears and Fishery Laws
รำยวิชำบังคับเรียนก่ อน : 932-170 ทรัพยำกรประมง
ประเภทของเครื่ องมือทาการประมงและวิธีการใช้ กฎหมายและพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการประมง
การประยุกต์ใช้ความรู ้ดา้ นกฎหมายประมงกับสถานการณ์ในปั จจุบนั การฝึ กปฏิบตั ิเชิงบูรณาการกับการทางาน
Types and usage of fishing gears; law and regulations relating to fisheries; application of fishery laws
for current issues; work integrated learning

932-379

สัมมนำ
1(0-2-1)
Seminar
สัมมนาในเรื่ องที่เกี่ ยวข้องกับทรัพยากรประมง การทบทวนวรรณกรรม การเขียนและนาเสนอรายงาน

ทางวิชาการ
Seminar in fishery resources-related topics; literature reviews; academic report writing and
presentation
932-381

ทรัพยำกรป่ ำชำยเลนและกำรอนุรักษ์
3((3)-0-6)
Mangrove Resource and Conservation
รำยวิชำบังคับเรียนก่ อน : 932-170 ทรัพยำกรประมง
พื้ น ที่ ป่ าชายเลน ลัก ษณะปากแม่ น้ าและชายฝั่ ง กระแสน้ าและน้ าขึ้ น น้ าลง ระบบนิ เวศป่ าชายเลน
องค์ประกอบของป่ าชายเลน ชนิ ดและความหนาแน่นของพรรณไม้ป่าชายเลน ชีวมวลจากป่ าชายเลน องค์ประกอบดินและ
น้ าในป่ าชายเลน ความหลากหลายทางชี วภาพในป่ าชายเลน ความเสี ยหายจากการใช้ประโยชน์ของมนุ ษย์ เกษตรกรรม
ประมงและการท่องเที่ยว วิถีประมงพื้นบ้านในป่ าชายเลน การใช้ประโยชน์ และการอนุรักษ์พ้ืนที่ป่าชายเลน การฝึ กปฏิบตั ิ
เชิงบูรณาการกับการทางาน
Mangrove area; estuary and coastal characteristics; current and tide; mangrove ecosystem; mangrove
composition; species and density of mangrove plants; biomass from mangrove forest; soil and water composition in
mangrove forest; biodiversity in mangrove forest; derogation from man use, agriculture, fishery and tourism; local
fishery activities in mangrove forest; utilization and mangrove area conservation; work integrated learning
932-382

กำรจัดกำรทรัพยำกรทะเลและชำยฝั่งโดยชุมชน
3((3)-0-6)
Community-Based Management for Marine and Coastal Resources
ประเภทและลักษณะของชุมชนชายฝั่ง การมีส่วนร่ วมของชุมชนในการบริ หารจัดการทรัพยากรประมง
เครื่ องมื อสาหรับการประเมินสภาวะชนบทอย่างเร่ งด่ วนต่อชุมชนชาวประมง (RRA: Rapid Rural Appraisal) หน่ วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชนและองค์กรไม่แสวงผลประโยชน์ที่เกี่ ยวข้องกับการใช้ทรัพยากรประมงและชุมชนชายฝั่ ง ความสาคัญ
และการเชื่อมโยงระหว่างทรัพยากรประมงและชุมชนชายฝั่งในมิติทางด้านเศรษฐกิจสังคม การฝึ กปฏิบตั ิเชิงบูรณาการกับ
การทางาน
Types and characteristic of coastal community; coastal stakeholder collaboration for fishery resources
management; tools for Rapid Rural Appraisal (RRA) for coastal community; government, private and non-government
organizations related to usage of fishery resources and coastal community; importance and connection between fishery
resources and coastal community in terms of socio-economic issues; work integrated learning
932-383

ดำนำ้ เพื่อกำรวิจยั วิทยำศำสตร์ ทำงทะเล
3((2)-3-4)
Diving for Marine Science Research
หลักการด าน้ าแบบผิ วน้ าและการด าน้ าแบบใช้เครื่ อ งช่ วยหายใจ วิธีก ารวิจัย วิท ยาศาสตร์ ท างทะเล
กรณี ศึก ษาวิจัยโครงสร้ างประชากรในแนวปะการั งและชุ มชนสัตว์ห น้าดิ น อัน ตรายจากสิ่ งมี ชี วิตในทะเล ปฏิ บัติ การ
และศึกษานอกสถานที่ การฝึ กปฏิบตั ิเชิงบูรณาการกับการทางาน

Principles of snorkeling and SCUBA diving; underwater scientific research methods; case study on
research population structure of coral reef and benthic communities; dangerous marine creatures; skill practice and field
trip required; work integrated learning
932-384

มลพิษทำงนำ้
3((3)-0-6)
Water Pollution
รำยวิชำบังคับเรียนก่ อน : 937-011 เคมีพื้นฐำน, 937-012 ปฏิบัตกิ ำรเคมีพื้นฐำน
วัฏจักรของน้ า คุณภาพน้ าตามธรรมชาติ แหล่งกาเนิ ดของมลพิษทางน้ า การเคลื่อนไหว และการส่ งผ่าน
สารมลพิษในน้ า การสะสมและการถ่ายทอดสารมลพิษในตะกอนและสิ่ งมีชีวติ ผลกระทบและกรณี ศึกษาด้านมลพิษทางน้ า
ค่ามาตรฐานคุณภาพน้ า การป้ องกันและควบคุมปั ญหามลพิษทางน้ า กรณี ศึกษามลพิษทางน้ าและทางทะเลในประเทศไทย
และทัว่ โลก การฝึ กปฏิบตั ิเชิงบูรณาการกับการทางาน
Water cycles; natural water quality; sources of water pollutants; water pollutants movement and
transportation; accumulation and transfer of pollutants in sediment and aquatic life; effects and case studies in water
pollution; water quality standard; water pollution protection and control, case studies of water and marine pollution in
Thailand and worldwide; work integrated learning
932-385

สัตว์ นำ้ หำยำกและกำรอนุรักษ์
3((3)-0-6)
Aquatic Endanger Species and Conservation
นิ ยามของชนิ ดสัตว์น้ าหายาก การจัดลาดับความสาคัญของสัตว์น้ าหายากเพื่อการอนุรักษ์และคุม้ ครอง
กระบวนการอนุ รั ก ษ์ การพึ่ ง พาบริ บ ทในการจัด การด้ านก ารอนุ รั ก ษ์ สั ต ว์น้ าหายาก กระบวนการสร้ างข้อ ตกลง
พระราชบัญ ญัติ และกฎหมายที่ เกี่ ย วข้อ งกับ การอนุ รั ก ษ์สั ต ว์น้ าหายาก หน่ ว ยงานหรื อ องค์ก รที่ เกี่ ย วข้อ งต่ อ มิ ติ ด้า น
การอนุรักษ์สตั ว์น้ า ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร การฝึ กปฏิบตั ิเชิงบูรณาการกับการทางาน
Definition of aquatic endanger species; the prioritization of aquatic endanger species for conservation
and protection; conservation process; context of interdependence for aquatic endanger species conservative management;
contribution process for agreements, acts and laws related to aquatic endanger species conservation; institute or
organization related to aquatic animal conservation; Corporate Social Responsibility (CSR) of organization; work
integrated learning
932-386

หญ้ ำทะเลและกำรอนุรักษ์
3((3)-0-6)
Sea grasses and Conservation
การจัดจาแนกหญ้าทะเล การกระจายของหญ้าทะเลในประเทศไทยและต่างประเทศ ระบบนิ เวศหญ้า
ทะเลและความสาคัญ ผลกระทบจากกิ จกรรมของมนุ ษย์ที่มีผลต่อระบบนิ เวศหญ้าทะเล การใช้ประโยชน์และการจัดการ
หญ้าทะเลอย่างยัง่ ยืน การฝึ กปฏิบตั ิเชิงบูรณาการกับการทางาน
Identification of sea grasses; distribution of sea grasses in Thailand and oversea countries; seagrass
ecosystem and importance; impact of human activities to seagrass ecosystem; utilization and management for seagrass
sustainability; work integrated learning

932-387

อุตุนิยมวิทยำทำงทะเล
3((3)-0-6)
Marine Meteorology
รำยวิชำบังคับเรียนก่ อน : 932-270 สมุทรศำสตร์
ระบบโลก ชั้นบรรยากาศและมวลน้ าหลักในมหาสมุทร การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิต่อสภาวะโลกร้อน
กระแสลมและฤดู ก าล พายุ น้ าฟ้ าของการเกิ ด ฝน ลู ก เห็ บ และหิ ม ะ การวัด ค่ าทางอุ ตุ นิ ย มวิท ยาเบื้ องต้น แผนที่ อ ากาศ
พายุและการเคลื่ อนที่ องค์กรการพยากรณ์ อ ากาศโลก การประยุกต์ใช้อุตุนิ ยมวิท ยาในการเดิ น เรื อและกิ จกรรมชายฝั่ ง
การประยุกต์ใช้โปรแกรมในการพยากรณ์ภูมิอากาศในชีวติ ประจาวัน การฝึ กปฏิบตั ิเชิงบูรณาการกับการทางาน
Earth system, atmosphere, major water mass in ocean; temperature change to global warming; wind
and seasons; precipitation of rain, hailstone and snow; fundamental in meteorology measurements; weather map; storm
and movement; world meteorology organization; application of meteorology for maritime and coastal activity,
application for weather forecast in daily life; work integrated learning
932-388

นิเวศวิทยำแนวปะกำรัง
3((3)-0-6)
Coral Reef Ecology
ชีววิทยาของปะการัง ระบบนิ เวศแนวปะการัง พัฒนาการของแนวปะการัง สัณฐานวิทยาและเขตของ
แนวปะการัง ความสัมพันธ์ของสิ่ งมีชีวติ ในแนวปะการัง การแพร่ กระจายของแนวปะการังทัว่ โลก การใช้ประโยชน์จากแนว
ปะการัง ปั ญหาและปั จจัยที่ทาให้แนวปะการังเสื่ อมโทรม การศึกษานอกสถานที่ การฝึ กปฏิบตั ิเชิงบูรณาการกับการทางาน
Biology of corals; coral reef ecosystem; development of coral reefs; coral reef morphology and
zonation; interrelationships among coral associated organisms; global distribution of coral reefs; utilization of coral reefs;
problems and factors causing coral reef degradation; field trip study; work integrated learning
932-389

สำหร่ ำยวิทยำ
3((2)-3-4)
Phycology
สัณ ฐานวิทยา การจาแนกหมวดหมู่ การแพร่ กระจาย การเพาะเลี้ ยงสาหร่ าย ประโยชน์และโทษของ
สาหร่ ายที่เกี่ยวข้องกับการประมง การฝึ กปฏิบตั ิเชิงบูรณาการกับการทางาน
Morphology; classification; distribution; algae culture; advantages and disadvantages of algae related
to fisheries; work integrated learning
932-390

ฝึ กงำน
ไม่ น้อยกว่ ำ 300 ชั่วโมง
Practical Training
ฝึ กงานในสาขาที่ เกี่ ย วข้อ งภายใต้ก ารดู แ ลของอาจารย์ที่ ป รึ ก ษาและ/หรื อ คณะกรรมการอย่างน้อ ย
300 ชั่ว โมง ในสถานประกอบการของรั ฐ หรื อเอกชนในประเทศไทยหรื อ ต่ า งประเทศเพื่ อ ฝึ กปฏิ บั ติ ใ นการเป็ น
ผูป้ ระกอบการ
Practical training of related fields under supervision of advisor and/or committee members for at least
300 hours in government organization or private enterprise in Thailand or overseas for practical training in
entrepreneurship

932-391

โครงงำนนักศึกษำ 1
2(0-6-0)
Student Project I
กาหนดหัวข้อโครงงานที่ สนใจในสาขาที่ เกี่ ยวข้อง ทบทวนวรรณกรรม เขียนข้อเสนอโครงงานและ
นาเสนอ ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึ กษา
Assign interested project topic in related field; literature review; proposal writing and presentation
under the supervision of advisor
932-392

สหกิจศึกษำ 1
1(1-0-2)
Cooperative Study I
เงื่อนไข : มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ที่กาหนดสาหรับผูท้ าสหกิจศึกษา
เตรี ยมความพร้ อ มเพื่ อเข้าปฏิ บัติงานจริ งในสถานประกอบการหน่ วยงานราชการ รั ฐวิส าหกิ จหรื อ

ภาคเอกชน
Preparation for working in government office, state enterprise or private enterprise
932-393

เทคโนโลยีหลังกำรเก็บเกีย่ วสัตว์นำ้
3((2)-3-4)
Aquatic Animal Post Harvest Technology
การเปลี่ ยนแปลงทางสรี รวิท ยา กายภาพและเคมี ข องสัตว์น้ าระหว่างการการเพาะเลี้ ยงและภายหลัง
การเก็บเกี่ยว เทคนิคการปฏิบตั ิหลังการเก็บเกี่ยว คุณภาพผลิตภัณฑ์ การควบคุมบรรยากาศเพื่อรักษาคุณภาพสัตว์น้ า การเก็บ
รักษาสัตว์น้ าด้วยระบบทาความเย็น การตลาดและการขนส่ง การฝึ กปฏิบตั ิเชิงบูรณาการกับการทางาน
The physiological, physical and chemical changes of aquatic animals during culture and postharvest;
postharvest handling techniques; product quality, atmosphere control for preserved quality of aquatic animals; aquatic
animal preservation using cooling system; marketing and transportation; work integrated learning
932-394

พันธุศำสตร์ สัตว์ นำ้ และกำรปรับปรุงพันธุ์
3((3)-0-6)
Aquatic Animal Genetics and Improvement
รำยวิชำบังคับเรียนก่ อน : 932-274 พันธุศำสตร์ , 932-275 ปฏิบัตกิ ำรพันธุศำสตร์
บทบาทของพันธุ ศาสตร์ ต่อการประมง การถ่ายทอดลักษณะคุณภาพในสัตว์น้ า ลักษณะปริ มาณและ
การปรับปรุ งพันธุ์ ระบบการผสมพันธุ์ การผสมเลือดชิด พันธุศาสตร์ ประชากร และการประยุกต์ใช้ เซลล์พนั ธุศาสตร์ของ
สัตว์น้ า การปรับปรุ งพันธุ์โดยการจัดชุดโครโมโซม เทคนิคทางอณูพนั ธุศาสตร์ในการศึกษาความแปรปรวนทางพันธุกรรม
ในสัต ว์น้ า การปรั บ ปรุ งพัน ธุ์ สัตว์น้ าโดยเทคนิ ค พัน ธุ วิศ วกรรม บทปฏิ บัติก ารที่ เกี่ ยวข้อ งกับ พัน ธุ ศาสตร์ สัต ว์น้ าและ
การปรับปรุ งพันธุ์ การฝึ กปฏิบตั ิเชิงบูรณาการกับการทางาน
Role of genetics on fishery; qualitative traits transmission in aquatic animals; quantitative traits and
genetic improvement; mating system; inbreeding; population genetics and application; cytogenetics of aquatic animals;
genetic improvement by chromosome manipulation; molecular techniques for study on genetic variation in aquatic
animals; aquatic animal genetic improvement by genetic engineering techniques; laboratory experiments related to aquatic
animal genetics and improvement; work integrated learning

932-395

กำรเพำะเลีย้ งสัตว์ นำ้ แบบบูรณำกำร
3((3)-0-6)
Integrated Aquaculture
หลัก การและแนวคิ ด เชิ ง บู ร ณาการในการเพาะเลี้ ย งทางน้ า การเพาะเลี้ ย งสั ต ว์น้ าแบบผสมผสาน
เศรษฐกิ จพอเพี ยง การท าฟาร์ ม สัตว์น้ าแบบอิ นทรี ย ์ ระบบการรวมการเพาะเลี้ ยงสัตว์น้ า และปลูกพืช การศึ กษาดู งาน
ภาคสนาม การฝึ กปฏิบตั ิเชิงบูรณาการกับการทางาน
Principle and concept in integrated aquaculture, integrated aquatic animal culture; sufficient economy;
organic aquatic animal farming; aquaporin culture system; field study trip; work integrated learning
932-396

กำรพัฒนำอำหำรสัตว์นำ้
3((2)-3-4)
Aquatic Animal Nutrition Development
อาหารมีชีวติ ในอุตสาหกรรมเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า การเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการของอาหารมีชีวิต การผลิต
อาหารโดยใช้วตั ถุดิบทดแทน การออกแบบสู ตรอาหารและการผลิต การประเมินคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร
การฝึ กปฏิบตั ิเชิงบูรณาการกับการทางาน
Live feed in industrial aquaculture; nutritional enrichment of live feed; feed production using
alternative raw material substitution; feed recipes design and production; feed quality and safety assessment; work
integrated learning
932-397

กำรเพำะเลีย้ งสัตว์ นำ้ สวยงำม
3((2)-3-4)
Ornamental Aquatic Animal Culture
หลักการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าสวยงามและพรรณไม้น้ า อุปกรณ์และการตกแต่งตูเ้ ลี้ยง วิธีการเพาะและ
ขยายพันธุ์ การปรับปรุ งพันธุ์ การป้ องกัน ควบคุมและรักษาโรค การนาเข้าและส่ งออก ผลกระทบ ของสัตว์น้ าต่างถิ่นและ
การประเมินความเสี่ ยง จริ ยธรรมในการเลี้ยงสัตว์น้ าสวยงามเพื่อสันทนาการ ปฏิบตั ิการที่เกี่ยวข้องกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า
และพืชน้ าสวยงาม การฝึ กปฏิบตั ิเชิงบูรณาการกับการทางาน
Principles of ornamental aquatic animal and plant culture; aquarium equipment and decorations;
breeding and propagation; genetic improvement; disease prevention, control and treatment; import and export; impacts of
alien aquatic species and risk assessment; ethical considerations of aquatic animals for recreation; laboratory experiments
related to ornamental aquatic animal and plant culture; work integrated learning
932-398

ชีววิทยำครัสเตเชียนและกำรเพำะเลีย้ ง
3((2)-3-4)
Crustacean Biology and Farming
รำยวิชำบังคับเรียนก่ อน : 932-271 สัตว์ ไม่ มกี ระดูกสันหลัง
ชนิ ด ของสัต ว์เศรษฐกิ จ กลุ่ ม ครั สเตเชี ยน สัณ ฐานวิท ยาและสรี ร วิท ยาของสัต ว์น้ ากลุ่ ม ครั ส เตเชี ย น
การคัดเลือกพ่อแม่พนั ธุ์ ขนาด จานวนและอายุการฟักของไข่ การพัฒนาการของตัวอ่อน พฤติกรรม การเติบโตและการลอก
คราบ หลักคิดการเพาะเลี้ ยงครัสเตเชี ยนเศรษฐกิ จที่ มีศกั ยภาพ ทิ ศทางการเพาะเลี้ยงครัสเตเชี ยนในปั จจุบันและอนาคต
การฝึ กปฏิบตั ิเชิงบูรณาการกับการทางาน
Types of economic crustacean species; morphology and physiology of crustacean, bloodstock
selection, size number and incubation time embryo development; behavior; growth and molting; concepts of potentially
economic crustacean for aquaculture, trend of crustacean culture in recent year and in the future; work integrated learning

932-399

ชีวโมเลกุลในกำรเพำะเลีย้ งสัตว์ นำ้
3((2)-3-4)
Molecular Biology in Aquaculture
ชีวโมเลกุลระดับเซลล์ หน้าที่ ของยีนและโปรตีน การควบคุมการแสดงออกของยีน ความหมายของจี
โนม การหาลาดับเบสของจีโนม เครื่ องหมายจีโนม การจัดทาแผนที่ จีโนม ฐานข้อมูล ชีวสารสนเทศและการใช้ประโยชน์
ชีวโมเลกุลของการเกิดโรคในสัตว์น้ า การประยุกต์ใช้ชีวโมเลกุลเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ปฏิบตั ิการเทคนิ คชีวโมเลกุล การ
ฝึ กปฏิบตั ิเชิงบูรณาการกับการทางาน
Cell molecular biology; gene and protein functions; regulation of gene expression; concepts of
genomes; genome sequencing; genome markers; genome mapping; bioinformatics database and uses; molecular biology
of pathogenesis in aquatic animals; applications of molecular biology in aquaculture; laboratory techniques in molecular
biology; work integrated learning
932-480

เทคโนโลยีกำรเพำะเลีย้ งกุ้ง
3((2)-3-4)
Shrimp Culture Technology
ชี ววิทยากุ้ง เทคนิ ค การเพาะพัน ธุ์กุ้ง การอนุ บ าลและการเลี้ ยงกุ้งชนิ ด ที่ มี ความสาคัญ ทางเศรษฐกิ จ
การเหนี่ ย วน าการวางไข่ การผสมเที ย ม การปรั บ ปรุ งพัน ธุ์ การใช้ฮอร์ โ มนเพื่ อ ควบคุ ม เพศ การใช้จุ ลิ น ทรี ย ์ในระบบ
การอนุบาลและการเลี้ยง การนากระบวนการทางเทคโนโลยีชีวภาพมาประยุกต์ใช้ในการผลิตกุง้ การตลาดกุง้ และผลิตภัณฑ์
กุง้ การฝึ กปฏิบตั ิเชิงบูรณาการกับการทางาน
Shrimp biology; techniques of shrimp breeding; nursing and culture of economically important shrimp
species; inducing spawning; artificial breeding; genetic improvement; using hormone to control shrimp sex; application of
microorganisms in nursing and culture system; application of biotechnology for shrimp production; shrimp and shrimp
product marketing; work integrated learning
932-481

เทคโนโลยีกำรเพำะเลีย้ งปลำ
3((2)-3-4)
Fish Culture Technology
รำยวิชำบังคับเรียนก่ อน : 932-276 มีนวิทยำ
ชี ววิท ยาปลาทะเล ปลาน้ ากร่ อ ยและปลาน้ าจื ด ที่ มีค วามส าคัญ ทางเศรษฐกิ จ เทคนิ ค วิธีการคัด พัน ธุ์
การเพาะพันธุ์ การผสมข้ามสายพันธุ์ การใช้ฮอร์ โมนกระตุน้ การวางไข่และควบคุมเพศปลา การอนุ บาลและการเลี้ยงปลา
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการเพาะ การเลี้ยง การเพิ่มผลผลิต และผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ การฝึ กปฏิบตั ิเชิ ง
บูรณาการกับการทางาน
Biology of economic marine fish, brackish water fish and freshwater fish; techniques for genetic
selection, breeding, cross-breeding, hormone usage for spawn stimulating and sex control of fish; nursing and culturing
fish; biotechnological application for breeding, culturing, increased productivity and economic return; work integrated
learning

932-482

เทคโนโลยีกำรเพำะเลีย้ งหอย
3((2)-3-4)
Mollusk Culture Technology
ชีววิทยาของหอยชนิ ดที่มีความสาคัญทางเศรษฐกิ จ เทคนิ คการเพาะพันธุ์โดยการกระตุน้ ด้านอุณหภูมิ
ความเค็มและฮอร์ โมน การอนุบาลและการเลี้ยงหอย การประยุกต์ใช้กระบวนการทางเทคโนโลยีชีวภาพในการผลิตหอย
ระบบการตลาดหอย การฝึ กปฏิบตั ิเชิงบูรณาการกับการทางาน
Biology of economically important mollusk species, breeding techniques by temperature, salinity and
hormones stimulation; nursing and rearing of mollusk; application of biotechnology for mollusk production; mollusk
marketing system; work integrated learning
932-483

เทคโนโลยีวศิ วกรรมกำรเพำะเลีย้ งสัตว์ นำ้
3((2)-3-4)
Aquaculture Engineering Technology
รำยวิชำบังคับเรียนก่ อน : 932-370 กำรจัดกำรคุณภำพนำ้ เพื่อกำรเพำะเลีย้ งสัตว์ นำ้
หลักการในการวางระบบน้ า การออกแบบระบบน้ าเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า การไหลของน้ าและการวัด
ระดับน้ า การออกแบบระบบบ่อเลี้ยงสัตว์น้ า ระบบกรองน้ า ระบบการฆ่าเชื้อโรค ระบบการให้อากาศ เทคโนโลยีการให้
อาหารและการเก็บเกี่ยวผลผลิต ออกแบบด้วยตนเองในการสร้างเครื่ องมืออุปกรณ์อย่างง่ายหรื อระบบบาบัดน้ าในการเลี้ยง
สัตว์น้ าได้จริ งในฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ า การฝึ กปฏิบตั ิเชิงบูรณาการกับการทางาน
Principles of water system design; water system design for aquaculture; water flow and water level
measurement; aquaculture pond system design; water filtration system; disinfection system; aeration system; feeding and
harvesting technologies; design it by yourself (D.I.Y.) of simple instrument or water treatment system for farm
application; work integrated learning
932-484

เนื้อเยื่อวิทยำเพื่อกำรวิจยั ทำงด้ ำนสัตว์ นำ้
3((2)-3-4)
Histology for Aquatic Animal Research
หลักการและวิธีการในการศึ กษาลักษณะโครงสร้ างทางจุลกายวิ ภาคของสัตว์น้ าการประยุกต์ใช้เพื่ อ
งานวิจยั ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า การฝึ กปฏิบตั ิเชิงบูรณาการกับการทางาน
Principles and methods for microscopic structure study of aquatic animals; application for aquaculture
research; work integrated learning
932-485

ปรสิตสัตว์ นำ้
3((2)-3-4)
Aquatic Animal Parasites
ลักษณะทางสัณฐานวิทยา วงจรชีวติ อนุกรมวิธาน ระบาดวิทยาและการวินิจฉัยปรสิ ต กลไกการติดเชื้อ
ปรสิ ต พยาธิ ส ภาพของโรค การตอบสนองต่ อ ระบบภู มิ คุ ้ม กัน ของสั ต ว์น้ า การประยุก ต์ใช้เทคนิ ค ระดับ จุ ล ภาคและ
ชีวโมเลกุลในการศึกษาปรสิ ตในสัตว์น้ า การป้ องกันและควบคุมปรสิ ตก่อโรคในสัตว์น้ า การฝึ กปฏิ บตั ิเชิงบูรณาการกับ
การทางาน
Morphology, life cycle, taxonomy, epidemiology and diagnosis of parasite; mechanisms of parasite
infections, pathogenesis; immune response of aquatic animals; applications of microscopic and molecular techniques for
aquatic animal parasite study; prevention and control of pathogenic parasite in aquatic animals; work integrated learning

932-486

กำรเพำะเลีย้ งแพลงก์ ตอน
3((2)-3-4)
Plankton Culture
ความหมาย ประเภทและการจัด จ าแนกแพลงก์ ต อน ผลของธาตุ อ าหารและปั จ จัย สิ่ ง แวดล้อ มต่ อ
การเพาะเลี้ยงแพลงก์ตอน เทคนิคการแยกและการเพาะเลี้ยงแพลงก์ตอน ประโยชน์ของแพลงก์ตอนในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า
การฝึ กปฏิบตั ิเชิงบูรณาการกับการทางาน
Definition, classification and identification of plankton; effect of nutrients and environmental factors
on plankton culture; isolation and plankton culture techniques; advantages of plankton in aquaculture; work integrated
learning
932-487

หัวข้ อพิเศษทำงทรัพยำกรประมง
3((3)-0-6)
Special Topics in Fishery Resources
การศึกษาค้นคว้าอิสระในหัวข้อที่สนใจ ด้านทรัพยากรประมงและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง
Independent study on interesting issues in fishery resources and related technologies

932-488

กำรจัดกำรทรัพยำกรประมงโดยนโยบำยภำครัฐ
3((2)-3-4)
Government Policy Fishery Resources Management
ปั ญหาการใช้ประโยชน์ จากทรัพยากรประมง หน่ วยงานภาครัฐที่ เกี่ ยวข้องกับทรัพยากรประมงหน้าที่
บทบาท ความรับผิดชอบ พันธกิ จ วิสัยทัศน์ของหน่ วยงานภาครัฐต่อการจัดการทรัพยากรประมง รู ปแบบ นโยบายและ
มาตรการที่ใช้ในการจัดการทรัพยากรประมง ผลการดาเนิ นการในการบริ หารจัดการทรัพยากรประมงโดยหน่วยงานภาครัฐ
การฝึ กปฏิบตั ิเชิงบูรณาการกับการทางาน
Fishery resources utilization problem; government unit that related to fishery resources; duty, roles,
responsibly, obligation, vision of government unit that related to fishery resources; pattern, policy and measure of fishery
resources; result of fishery resources management by government unit; work integrated learning
932-489

กำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทำงนำ้
3((2)-3-4)
Aquatic Environmental Impact Assessment
หลักการประเมิ น ผลกระทบสิ่ งแวดล้อมทางน้ า กระบวนการและวิธีการในการประเมิ น ผลกระทบ
สิ่ งแวดล้อมทางน้ า การประเมินด้านทรัพยากรกายภาพ ชีวภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ และคุณภาพชีวติ การวาง
มาตรการในการแก้ไข และป้ องกัน รวมทั้งวางแผนติดตามตรวจสอบสิ่ งแวดล้อม และกรณี ศึกษา การฝึ กปฏิ บตั ิเชิงบูรณา
การกับการทางาน
Principles of aquatic environmental impact; assessment processes; methods in evaluating aquatic
environment evaluation of physical, biological, human utilization, and quality of life; planning for corrective and
preventive measures, including planning, environmental monitoring and case studies; work integrated learning
932-490

เทคโนโลยีกำรเพำะเลีย้ งปู
3((2)-3-4)
Crab Culture Technology
ชี ว วิ ท ยาปู เทคนิ ค การเพาะพัน ธุ์ ก ารอนุ บ าลและการเลี้ ยงปู ช นิ ด ที่ มี ค วามส าคัญ ทางเศรษฐกิ จ
การเหนี่ ยวนา การวางไข่และการฟั กตัว การผสมเที ยม การปรั บปรุ งพันธุ์ การควบคุ มเพศ โรคที่ สาคัญ ของปู การผลิ ต

อาหารปู การนากระบวนการทางเทคโนโลยีชีวภาพมาประยุกต์ใช้ในการผลิตปู การตลาดและผลิตภัณฑ์ปู การฝึ กปฏิ บัติ
เชิงบูรณาการกับการทางาน
Crab biology; techniques of breeding, nursing and culture of economically important crab species;
spawning and hatching induction; artificial insemination; genetic improvement; sex control; important crab disease; crab
nutrition; application of biotechnology for crab production; crab marketing and products; work integrated learning
932-491

โครงงำนนักศึกษำ 2
5(0-15-0)
Student Project II
รำยวิชำบังคับเรียนก่ อน : 932-391 โครงงำนนักศึกษำ 1
ดาเนิ น งานวิจัยตามโครงร่ างงานวิจัยที่ ได้รับ อนุ มตั ิ เขี ยนรายงานฉบับ สมบู รณ์ และน าเสนอภายใต้
การควบคุมของอาจารย์ที่ปรึ กษา
Conducting research follow the approved research proposal, writing and presentation of research
project under the supervision of supervisor
932-492

สหกิจศึกษำ 2
6(0-40-0)
Cooperative Study II
รำยวิชำบังคับเรียนก่ อน : 932-392 สหกิจศึกษำ 1
การปฏิ บัติงานในสถานประกอบการอุตสาหกรรม หรื อรั ฐวิสาหกิ จ หรื อหน่ วยงานราชการเป็ นเวลา
1 ภาคการศึกษา ภายใต้การให้คาปรึ กษาของคณาจารย์ที่รับผิดชอบและมีการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
Working one semester in industrial factory or state enterprise or government office under the
supervision and evaluation of the lecturers
932-493

ทรัพยำกรประมงกับกำรท่ องเทีย่ วโดยชุมชน
3((2)-3-4)
Fishery Recourses and Community Based Tourism
ความหมายของทรัพยากรประมง ประเภทของทรัพยากรประมงในพื้นที่ภาคใต้ การจัดการท่องเที่ยวโดย
ชุมชน การจัดการท่ องเที่ ยวโดยชุ มชนฐานทรัพ ยากรประมง การอนุ รักษ์ทรัพ ยากรประมง ผลกระทบการท่ องเที่ ยวต่อ
ชุมมชน การแก้ปัญหาสิ่ งแวดล้อมจากการท่องเที่ยว กรณี ศึกษาการท่องเที่ยวฐานทรัพยากรประมงในภาคใต้
Definition of fishery resources; types of fishery resource in southern Thailand; community based
tourism management; community-based tourism using fishery resource; conservation of fishery resources; impact of
tourism to community; environment solving from tourism; case study of community-based tourism using fishery resource
in southern Thailand
932-494

กำรตลำดผลิตภัณฑ์ ประมง
3((3)-0-6)
Fishery Product Marketing
นิ ยาม ปรั ชญาและกรอบแนวคิ ด ทางการตลาด ลัก ษณะเฉพาะและข้อ กาหนดที่ เกี่ ยวข้อ งของตลาด
ผลิตภัณฑ์ประมง โครงสร้างตลาดและผลิตภัณฑ์ประมง การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาดและการตลาดเป้ าหมาย
กลยุท ธ์การตลาดผลิ ต ภัณ ฑ์ป ระมง การจัด การส่ ว นประสบทางการตลาดส าหรั บ ผลิ ต ภัณ ฑ์ป ระมง จรรยาบรรณทาง
การตลาด กรณี ศึกษาทางการตลาดผลิตภัณฑ์ประมง

Definitions, philosophies, and framework of marketing; characteristics and regulations related to
fishery product marketing; marketing structure and fishery product; analysis of marketing environments and STP
marketing; marketing strategies for fishery products; marketing ethics; case study related to fishery product marketing
932-495

ชุดวิชำกำรเพำะเลีย้ งสัตว์ นำ้ เศรษฐกิจภำคใต้ ของประเทศไทย
6((4)-6-8)
Module: Aquaculture of Economic Species in Southern Thailand
ทฤษฎี การบริ หารและการปฏิ บตั ิการธุรกิจเบื้ องต้น การบริ หารการผลิต การบริ หารเงิ นทุน การจัดการ
บัญชีอย่างง่าย การบริ หารทรัพยากรบุคคล การบริ หารการตลาด ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการประกอบการ ธุรกิจเพาะเลี้ยงสัตว์
น้ าเศรษฐกิ จในภาคใต้ การจัดตั้งธุ รกิ จเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าเศรษฐกิ จในภาคใต้ สัตว์น้ าเศรษฐกิ จในภาคใต้ เทคโนโลยีการ
เพาะพันธุ์ การปรับปรุ งพันธุ์ การอนุบาลและการเลี้ยงสัตว์น้ าและพืชน้ าเศรษฐกิจในภาคใต้ มาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า
Theory on business administration and operation; production administration; investment
administration; simple account management; human resource administration; marketing administration; factors affecting
to economics species aquaculture in Southern Thailand; aquaculture business founding in Southern Thailand; economic
aquatic species in Southern Thailand; Technology for breeding, genetic improvement, nursing and culturing of economic
aquatic animals and plants in Southern Thailand; aquaculture standard farming.
934-011

หลักคณิตศำสตร์
3((3)-0-6)
Principles of Mathematics
ฟังก์ชนั และกราฟ ลิมิตและความต่อเนื่ อง อนุพนั ธ์และการประยุกต์ ปริ พนั ธ์และการประยุกต์เมทริ กซ์
และระบบสมการเชิงเส้น
Functions and graphs; limit and continuity; differentiation of function and its applications; integration
and its applications, matrix and system of linear equations
934-017

สถิตพิ ืน้ ฐำน
3((2)-2-5)
Basic Statistics
เซตและทฤษฎี ค วามน่ าจะเป็ น ตัวแปรสุ่ ม และฟั งก์ชัน ความน่ าจะเป็ น การแจกแจงความน่ าจะเป็ น
แบบต่ อ เนื่ อ งและไม่ ต่ อ เนื่ อ ง การแจกแจงตัว อย่า ง ทฤษฎี ก ารประมาณค่ า การทดสอบสมมติ ฐ าน สหสั ม พัน ธ์ แ ละ
การถดถอย การถดถอยเชิงเส้นตรง การวิเคราะห์ความแปรปรวน โปรแกรมประยุกต์ดา้ นสถิติ
Set and probability theory; random variable and probability function; probability distribution,
continuously and non-continuously; sample distribution; estimation theory; hypothesis; correlation and regression; linear
regression; analysis of variance; application programming for Statistics
937-011

เคมีพื้นฐำน
3(3-0-6)
Basic Chemistry
โครงสร้างอะตอมและตารางธาตุ พันธะเคมี ปริ มาณสารสัมพันธ์ สสารและสถานะของสสาร สารละลาย
สมบัติของสารละลาย อุณหพลศาสตร์เคมี จลนพลศาสตร์ สมดุลเคมี สมดุลกรด-เบส ไฟฟ้าเคมี เคมีนิวเคลียร์

Atomic structure and periodic table; chemical bonding; stoichiometry; matter and state of matter;
properties of solutions; thermodynamic chemistry; chemical kinetics; chemical equilibrium; acid-base equilibrium;
electrochemistry; nuclear chemistry
937-012

ปฏิบัตกิ ำรเคมีพื้นฐำน
1(0-3-0)
Basic Chemistry Laboratory
รำยวิชำบังคับเรียนก่ อนหรื อเรียนร่ วม : 937-011 เคมีพื้นฐำน
เลขนัย ส าคัญ เครื่ อ งตวงและความแม่ น การแยกของแข็ง ออกจากของเหลว ปริ ม าณสารสั ม พัน ธ์
การหาน้ าหนัก โมเลกุล ของสารโดยการวัด อุ ณ หภู มิ ที่ ล ดลงของจุ ด เยือ กแข็ง อุ ณ หพลศาสตร์ เคมี การหาค่ าพี เอชของ
สารละลายกรด-เบส สารละลายบัฟเฟอร์ สมดุลเคมี ไฟฟ้าเคมี
Significant figure; volumetric glassware and precision; separation of solid from liquid; stoichiometry;
molecular weight determination by freezing-point depression; thermochemistry; pH determination of acid-base solution;
buffer solution; chemical equilibrium; electrochemistry
937-013

เคมีอนิ ทรีย์
3(3-0-6)
Organic Chemistry
โครงสร้างและสมบัติทวั่ ไปของสารอินทรี ย ์ การจาแนกประเภท การเรี ยกชื่ อ การเตรี ยมและปฏิ กิริยา
พื้นฐานของสารอินทรี ย ์ พอลิเมอร์
General structures and properties of organic compounds; classification, nomenclature, and basic
chemical reactions of organic compounds; polymers
937-014

ปฏิบัตกิ ำรเคมีอนิ ทรีย์
1(0-3-0)
Organic Chemistry Laboratory
รำยวิชำบังคับเรียนก่ อนหรื อเรียนร่ วม : 937-013 เคมีอนิ ทรีย์
ปฏิบตั ิการเกี่ยวกับการกาหนดสมบัติทางกายภาพและเคมีของสารประกอบอินทรี ย ์ การทาสารอินทรี ย ์
ให้บริ สุทธิ์ โดยวิธีการตกผลึก การสกัด และการกลัน่ การสังเคราะห์สารอินทรี ย ์ และการทดสอบปฏิ กิริยาเคมีเฉพาะอย่าง
ของสารอินทรี ย ์
The experiments are designed to identified physical and chemical properties of organic compounds;
purification of organic compounds by crystallization extraction and distillation; synthesis of organic substance and
specific reaction test for organic compounds
937-019

ชีวเคมี
3(3-0-6)
Biochemistry
โครงสร้างและหน้าที่ ทางชี วภาพของโมเลกุล หลักการเบื้ องต้นของไบโอเอนเนอร์ เจติกส์ ปฏิ กิริยาที่
เกี่ยวข้องกับเอนไซม์ กระบวนการเมแทบอลิซึมที่สาคัญในสัตว์ พืช และจุลินทรี ย ์ รวมทั้งความสาคัญของวิตามิน เกลือแร่
และฮอร์โมน
Bimolecular structure and function; basic of bioenergetics; enzymatic reactions; metabolism of animal,
plant and microorganism; roles of vitamins, minerals and hormone

937-020

ปฏิบัตกิ ำรชีวเคมี
1(0-3-0)
Biochemistry Laboratory
รำยวิชำบังคับเรียนก่ อนหรื อเรียนร่ วม : 937-019 ชีวเคมี
การแยกและลักษณะของสารประกอบชี วภาพ การเร่ งปฏิ กิริยาของเอนไซม์ การควบคุม การสร้างและ
การทางานของเอนไซม์
Isolation and characterization of biomolecules; enzymatic catalyzation; regulation and action of
enzyme
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