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1. ชื่อหลักสูตร 

ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น ้า 
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Aquatic Animal Production Technology 
 

2. ชื่อปริญญา 

 ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) :    วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการผลิตสัตว์น ้า) 
 ชื่อย่อ (ภาษาไทย) :    วท.บ. (เทคโนโลยีการผลิตสัตว์น ้า) 
        ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) :    Bachelor of Science (Aquatic Animal Production Technology) 
 ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) :    B.Sc. (Aquatic Animal Production Technology) 
  

3. ปรัชญา 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) มุ่งผลิต
บัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในด้านการผลิตสัตว์น ้า มีทักษะและประสบการณ์การเรียนรู้และการฝึกปฏิบัติในด้าน
การผลิตสัตว์น ้า มีคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการ มีความพร้อมส้าหรับการท้างาน การสร้างอาชีพ การแก้ปัญหา
และการพัฒนาความรู้ทางการผลิตสัตว์น ้าทั งในด้านวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
ตามหลักวิชาการ เป็นบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ของสังคมและตลาดงานในปัจจุบัน 
 

4. วัตถปุระสงค์ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)                                                                               
มีวัตถุประสงค์เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติดังนี   

 (1) มีองค์ความรู้ ได้รับประสบการณ์การเรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติจริงจากสถานประกอบการ                                                             
และสามารถปฏิบัติงานในด้านการผลิตสัตว์น ้าได้อย่างมืออาชีพ พร้อมทั งมีคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการ 

 (2) มีความสามารถในการแสวงหาและบูรณาการองค์ความรู้ คิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ และพัฒนางานทางด้านการผลิตสัตว์น ้าได้อย่างเหมาะสม  

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น ้า 

(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 
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 (3) มีทักษะความสามารถในด้านการสื่อสาร การใช้ภาษาอังกฤษ การวิเคราะห์วิจัย การใช้
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสม 

 (4) เป็นผู้ใฝ่รู้เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองอย่างต่อเนื่อง สามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิตพร้อมรับต่อ
การเปลี่ยนแปลงทางวิชาการท่ีทันสมัย  
   (5) เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและทางวิชาชีพ รวมถึงมีความกล้าหาญ
ทางจริยธรรม และมีทักษะความพร้อมด้านสังคมที่จ้าเป็นต่อการท้างานและการใช้ชีวิตในอนาคต 
 

5. การวัดผลและการส้าเร็จการศึกษา 

1. เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558  
2. เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาขั นปริญญาตรี พ.ศ. 2562 หมวดที่ 9  
3. สอบผ่านทุกรายวิชาในกลุ่มพื นฐานวิชาชีพและต้องได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่้ากว่า 2.00 หรือต้องได้ระดับ 

คะแนนแต่ละวิชาไม่ต่้ากว่า C  
4. ต้องผ่านการฝึกงานภายในเป็นระยะเวลารวมไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง  
5. ส้าหรับนักศึกษาแผนที่ 1 (แผนฝึกงาน) ต้องผ่านการฝึกงานในสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการประมง 

หรือ การผลิตสัตว์น ้าที่สาขาวิชาฯ เห็นสมควรอย่างน้อย 1 สถานประกอบการ มีระยะเวลารวมไม่น้อยกว่า 2 เดือน 
หรือ ระยะเวลา รวมไม่น้อยกว่า 320 ชั่วโมง โดยมีสถานะเป็นนักศึกษาชั นปีที่ 3 ขึ นไป  

6. ต้องเข้ารับการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยก้าหนด  
7. สอบผ่านเกณฑ์การสอบวัดความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีขั นพื นฐาน ส้าหรับนักศึกษา 

ระดับปริญญาตรี ตามประกาศของมหาวิทยาลัย  
8. เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการครบตามเกณฑ์ท่ีก้าหนด ตามประกาศของมหาวิทยาลัย  
9. การให้อนุปริญญา ส้าหรับนักศึกษาท่ีไม่ผ่านการศึกษาในระดับปริญญาตรี แต่ได้ศึกษาและสอบผ่านรายวิชา 

ต่างๆ ในหลักสูตรครบตามหลักสูตรแล้วและมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึง 2.00 แต่ไม่ต่้ากว่า 1.75 สามารถให้
อนุปริญญาได้ 
 

6. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส้าเร็จการศึกษา  

สามารถประกอบธุรกิจส่วนตัวทางด้านการผลิตสัตว์น ้า นักวิชาการการส่งเสริมการขาย นักวิชาการการวิจัย
และพัฒนาทางด้านการผลิตสัตว์น ้าในบริษัทและหน่วยงานเอกชน รับราชการในสถาบันการศึกษา กรมประมง กรม
ส่งเสริมการเกษตร กรมทรัพยากรน ้า กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
องค์การปกครองท้องถิ่น นักวิชาการ เจ้าหน้าที่ พนักงานในหน่วยงานอ่ืนๆ เช่น ฟาร์มประมง ด้านเครื่องมือประมง 
ด้านการแปรรูปสัตว์น ้า ด้านอาหารสัตว์น ้า 
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7. หลักสูตร 

โครงสร้างหลักสูตร จ้านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  138  หน่วยกิต 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป         30  หน่วยกิต 

 1.1 กลุ่มวิชาภาษา                  12  หน่วยกิต 
 1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์           9   หน่วยกิต 
 1.3 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์   9   หน่วยกิต 

2.  หมวดวิชาเฉพาะ         102  หน่วยกิต 
       ฝึกงาน  สหกิจศึกษา 

 2.1 กลุ่มวิชาแกน        24      24 
 2.2 กลุ่มวิชาพื นฐานวิชาชีพ    35      35 
 2.3 กลุ่มวิชาชีพ           
  - วิชาชีพ                      31      34    
  - วิชาเลือก          12      9  

3.  หมวดวิชาเลือกเสรี      6  หน่วยกิต 
 

8. รายวิชา 

 1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป        30 หน่วยกิต 
 (1) กลุ่มวิชาภาษา         12 หน่วยกิต 
 LI 101 001 ภาษาอังกฤษ 1                            3 (3-0-6)   
   English I  

 LI 101 002 ภาษาอังกฤษ 2                          3 (3-0-6)   
   English II     
 LI 102 003 ภาษาอังกฤษ 3           3 (3-0-6)   
   English III   
LI 102 004 ภาษาอังกฤษ 4           3 (3-0-6)   
   English IV   

 (2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์      9 หน่วยกิต 
GE 141 153   ภูมิปัญญาท้องถิ่น    3 (3-0-6)          

                         Local Wisdom 
GE 141 166 ศาสตร์ของความสุข    3 (3-0-6) 
   Science for Happiness 
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GE 142 145 ภาวะผู้น้าและการจัดการ    3 (3-0-6) 
   Leadership and Management 
GE 151 144 พหุวัฒนธรรม                                  3 (3-0-6) 
             Multiculturalism 
GE 151 162 ความเป็นพลเมืองในสังคมประชาธิปไตย  3 (3-0-6) 
   Citizenship in Democratic Society 
GE 153 158 วิถีชีวิตชุมชนและการเรียนรู้ชุมชน   3 (3-0-6) 
   Community Ways of Life and Community Learning 
GE 161 892 ศิลป์คิดสร้างสรรค์    3 (3-0-6) 
   Art and Creative Apprentices    

 (3) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์       9 หน่วยกิต  
 GE 321 415 ทักษะการเรียนรู้                                          3 (3-0-6) 
                 Learning Skills 
 GE 331 416 กระบวนการเรียนรู้    3 (3-0-6) 
                Learning Process 
 GE 362 198 พลังงานและสิ่งแวดล้อม                             3 (3-0-6) 
                Energy and Environment 
 GE 362 785   การคิดเชิงสร้างสรรค์และการแก้ปัญหา       3 (3-0-6) 
                Creative Thinking and Problem solving 
 GE 363 789 ผู้ประกอบการสร้างสรรค์    3 (3-0-6) 
                Creative Entrepreneurs   
 000 160**  คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศขั นพื นฐาน -                       
                         Basic Computer and Information Technology   

  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์กับกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ลงทะเบียนเรียนรวม
ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต โดยเลือกเรียนวิชาที่มีคุณลักษณะครบทุกกลุ่มคุณลักษณะรายวิชา (FE, LA, EC) หรือ
ลงทะเบียนเรียนรวมไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต และลงทะเบียนเรียนรายวิชาศึกษาท่ัวไปที่คณะวิชาสอน 

 
  **รายวิชา 000 160 เป็นรายวิชาที่นักศึกษาจะต้องศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองในระบบ e-Learning ของ

มหาวิทยาลัย หรือสมัครเข้ารับการอบรมในหัวข้อต่างๆที่มหาวิทยาลัยก าหนด ไม่มีการเรียนการสอนในชั้นเรียนและไม่
นับหน่วยกิต นักศึกษาจะต้องสอบผ่านรายวิชา 000 160 ในระบบ e-Testing ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
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            2.  หมวดวิชาเฉพาะ                                               102 หน่วยกิต  
 (2.1)  วิชาแกน      24  หน่วยกิต 

SE001 101     คณิตศาสตร์ทั่วไป                                         
General Mathematics  

 3 (3-0-6) 

SE001 102     สถิติทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี             
Statistics in Science and Technology  

 3 (3-0-6) 

SE001 301       ชีววิทยาทั่วไป                                                         
General Biology 

 3 (3-0-6) 

SE001 302       ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป                                          
General Biology Laboratory 

 1 (0-3-2) 

SE001 407 ความรู้พื นฐานทางเคมี                                                   
Basic Knowledge of Chemistry   

 3 (3-0-6) 

SE001 408 ปฏิบัติการความรู้พื นฐานทางเคมี                                         
Basic Knowledge of Chemistry Laboratory  

 1 (0-3-2) 

SE002 509 ชีวเคมีพื นฐาน                                                          
Elementary Biochemistry 

 3 (3-0-6) 

SE002 601 จุลชีววิทยาทั่วไป                                             
General Microbiology 

 3 (3-0-6) 

SE002 602 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป                            
Genneral Microbiology Laboratory 

 1 (0-3-2) 

SE103 204 หลักพันธุศาสตร์สัตว์น ้า                                             
Principle of Aquatic Animal Genetics 

 3 (2-3-5) 

  
 (2.2)  วิชาพื นฐานวิชาชีพ    35  หน่วยกิต 

SE101 301 หลักการผลิตสัตว์น ้า 
Principle of Aquatic Animal Production   

 3 (3-0-6)  

SE102 201 มีนวิทยา                                               
Ichthyology 

 3 (3-0-6) 

SE102 202 ปฏิบัติการมีนวิทยา                                  
Ichthyology Laboratory 

 1 (0-3-2) 

SE102 302  วิศวกรรมทางการเพาะเลี ยงสัตว์น ้า       
Aquaculture Engineering          

 3 (3-0-6) 
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SE102 303 เทคโนโลยีการเพาะพันธุ์และอนุบาลสัตว์น ้าจืด               3   (3-0-6)                                
Breeding and Nursing of Freshwater Animals Technology  

SE102 304 ปฏิบัติการการเพาะพันธุ์และอนุบาลสัตว์น ้าจืด               1   (0-3-2)                                                 
Breeding and Nursing of Freshwater Animals Laboratory  

SE102 601 นิเวศวิทยาทางน ้า                                           
Aquatic Ecology 

 3 (2-3-5) 

SE102 801 กฏหมายและมาตรฐานทางการผลิตสัตว์น ้า                   1   (1-0-2)  
Law and Aquatic Animal Production Standards  

SE103 308 ระบบการเพาะเลี ยงสัตว์น ้าเชิงนวัตกรรม 
Innovative Aquaculture Systems                                  

   3               (3-0-6) 

SE103 401 โรคสัตว์น ้า                                                                  
Diseases of Aquatic Animals  

 3 (3-0-6) 

SE103 402  ปฏิบัติการโรคสัตว์น ้า                                                  
Diseases of Aquatic Animals Laboratory 

 1   (0-3-2) 

SE103 501 โภชนาการและการผลิตอาหารสัตว์น ้า                          3   (3-0-6) 
Nutrition and Feed Production for Aquatic Animals  

SE103 502 ปฏิบัติการโภชนาการและการผลิตอาหารสัตว์น ้า             1   (0-3-2) 
Nutrition and Feed Production for Aquatic Animals Laboratory  

SE103 602 การจัดการคุณภาพน ้าในการเพาะเลี ยงสัตว์น ้า                 
Water Quality Management in Aquaculture 

 3 (2-3-5) 

SE103 802 การจัดการฟาร์มเพาะเลี ยงสัตว์น ้าอัจฉริยะ                          
Smart Aquafarm Management  

3 (2-3-5) 

 
 (2.3)  วิชาชีพ       
  (2.3.1)  วิชาบังคับ 
  แผนฝึกงาน     31 หน่วยกิต 

SE102 203 อนุกรมวิธานของปลา                                                     
Fish Taxonomy 

            
3 (2-3-5) 

SE102 305 ระบบฟาร์มผลิตสัตว์น ้าจืด                                                      
Freshwater Aquaculture system  3 (2-3-5) 

SE102 306 ระบบฟาร์มผลิตสัตว์น ้าชายฝั่ง  
Coastal Aquaculture system 3 (2-3-5) 
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SE103 102 ระเบียบวิธีวิจัยทางการผลิตสัตว์น ้า                             3   (2-3-5) 
Research Methodology in Aquatic Animal Production 

SE103 205 ชีววิทยาการประมง                                                        
Fishery Biology  3 (2-3-5) 

SE103 307  เทคโนโลยีการผลิตกุ้ง  
Shrimp Production Technology  3 (2-3-5) 

SE103 309 เทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียวสัตว์น ้า  
Aquatic Animals Post Harvest Technology   3 (2-3-5)  

SE103 803 การตลาดและการบริหารจัดการธุรกิจสัตว์น ้า                 3   (3-0-6) 
Marketing and Aquatic Animal Business Management   

SE104 206 เทคโนโลยีชีวภาพทางการผลิตสัตว์น ้า                     
Biotechnology in Aquatic Animal Production  3 (3-0-6) 

SE104 761 สัมมนาทางการผลิตสัตว์น ้า                                             
Seminar in Aquatic Animal Production   1 (1-0-2) 

SE104 774 โครงการด้านการผลิตสัตว์น ้า                                                
Project in Aquatic Animal Production  3 (1-6-5)  

  แผนสหกิจศึกษา     34 หน่วยกิต 
SE102 203 อนุกรมวิธานของปลา                                                  

Fish Taxonomy  3 (2-3-5) 
SE102 305 ระบบฟาร์มผลิตสัตว์น ้าจืด                                   

Freshwater Aquaculture system   3 (2-3-5) 
SE102 306 ระบบฟาร์มเพาะเลี ยงสัตว์น ้าชายฝั่ง  

Coastal Aquaculture system   3 (2-3-5) 
SE103 102 ระเบียบวิธีวิจัยทางการผลิตสัตว์น ้า                             3   (2-3-5)  

Research Methodology in Aquatic Animal Production 
SE103 205 ชีววิทยาการประมง                                                      

Fishery Biology   3 (2-3-5) 
SE103 307 เทคโนโลยีการผลิตกุ้ง  

Shrimp Production Technology  3 (2-3-5) 
SE103 309 เทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียวสัตว์น ้า  

Aquatic Animals Post Harvest Technology   3 (2-3-5)  
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SE103 803 การตลาดและการบริหารจัดการธุรกิจสัตว์น ้า                 3   (3-0-6) 
Marketing and Aquatic Animal Business Management   

SE104 206 เทคโนโลยีชีวภาพทางการผลิตสัตว์น ้า                     
Biotechnology in Aquatic Animal Production  3 (3-0-6) 

SE104 761 สัมมนาทางการผลิตสัตว์น ้า                                             
Seminar in Aquatic Animal Production  1 (1-0-2) 

SE104 785 สหกิจศึกษาทางการผลิตสัตว์น ้า                                 6                                                   
Cooperative Education in Aquatic Animal Production                                           

  (2.3.2)  วิชาเลือก 
  วิชาเลือก สามารถเลือกเรียนได้ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต ส้าหรับแผนที่ 1 (แผนฝึกงาน) และ

ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต ส้าหรับแผนที่ 2 (แผนสหกิจศึกษา)  จากรายวิชาดังต่อไปนี  หรือรายวิชาอ่ืนที่สาขาวิชา
เทคโนโลยีการผลิตสัตว์น ้า วิทยาเขตหนองคาย มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะเปิดสอนเพ่ิมภายหลัง โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 

SE104 901 การจัดการสุขภาพสัตว์น ้า                                              
Aquatic Animals Health Management  

 3 (2-3-5) 

SE104 902 เทคโนโลยีการผลิตพรรณไม้น ้า                                                            
Aquatic Plants Production Technology   

 3 (2-3-5) 

SE104 903 เทคโนโลยีการผลิตปลาสวยงาม                                             
Oramental Fish Production Technology  

 3 (2-3-5) 

SE104 904 แพลงก์ตอนวิทยา                                             
Planktonology  

 3 (2-3-5) 

SE104 905 พันธุศาสตร์เพื่อการปรับปรุงพันธุ์สัตว์น ้า                                   
Genetics for Aquatic Animal Breeding 

 3 (2-3-5)  

SE104 906 พฤติกรรมสัตว์น ้า                                                    
Aquatic Animals Behavior 

 3 (3-0-3) 

SE104 907 สารสนเทศและการส่งเสริมการประมง             
Information in Fishery and Fishery Extension 

 3 (3-0-6)  

SE104 908 ระบบการเพาะเลี ยงสัตว์น ้าแบบบูรณาการ                
Integrated Aquaculture  

 3 (2-3-5) 

SE104 909 ระบบหมุนเวียนน ้าแบบปิดและระบบอควาโปนิคส์ 
Recirculation System and Aquaponics System  

3 (3-0-6)                 
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SE104 910 การจัดการสถานแสดงพันธุ์สัตว์น ้าสาธารณะ                        
Public Aquarium Management  

3 (2-3-5) 

SE104 911 ระบบมาตรฐานทางการประมง                                      
Fishery Standard System 

 3 (3-0-6) 

SE104 912  การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์สัตว์น ้า                                
Quality Control in Aquatic Animal Products 

 3 (3-0-6) 

SE104 913  ภูมิสารสนเทศกับการจัดการทรัพยากรทางน ้า                         
Geo-Information System for Fisheries 

 3 (3-0-6)  

SE104 914 การท้าฟาร์มเพาะเลี ยงปลานิล  
Nile Tilapia Farming   

3 (2-3-5) 

SE104 915  การจัดการโลจิสติกส์ส้าหรับสินค้าสัตว์น ้า  
Logistics Management for Aquatic Animal Products 

3 (3-0-6) 

SE104 916 หัวข้อพิเศษทางการผลิตสัตว์น ้า                                           
Special Topic in Aquatic Animal Production  

3 (3-0-6) 

  
3. หมวดวิชาเลือกเสรี 

ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาเลือกเสรีที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ จ้านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต   
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9. แผนการศึกษา 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา แผนการศึกษา 

ฝึกงาน สหกิจศึกษา 
LI 101 001  ภาษาอังกฤษ 1 

English I 
3(3-0-6) 3(3-0-6) 

GExxx xxx   กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  6 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต 

SE001 301   ชีววิทยาทั่วไป                                                         
General Biology  

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

SE001 302   ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป                                            
General Biology Laboratory 

1(0-3-2) 1(0-3-2) 

SE101 301 หลักการผลิตสัตว์น ้า                                             
Principle of Aquatic Animal Production                                             

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

 รวมจ้านวนหน่วยกิต 16 16 

 รวมจ้านวนหน่วยกิตสะสม 16 16 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา แผนการศึกษา 

ฝึกงาน สหกิจศึกษา 

LI 101 002  ภาษาอังกฤษ 2                                                         
English II  

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

GExxx xxx  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3 หน่วยกิต 3 หน่วยกิต 
GExxx xxx  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  3 หน่วยกิต 3 หน่วยกิต 

SE001 101 คณิตศาสตร์ทั่วไป                                                      
General Mathematics  

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

SE001 407 ความรู้เคมีพื นฐาน                                                       
Basic Knowledge of Chemistry  

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

SE001 408 ปฏิบัติการความรู้เคมีพื นฐาน                                              
Basic Knowledge of Chemistry Laboratory  

1(0-3-2) 1(0-3-2) 

 รวมจ้านวนหน่วยกิต  16 16 

 รวมจ้านวนหน่วยกิตสะสม 32 32 
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ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

 
รหัสวิชา ชื่อวิชา แผนการศึกษา 

ฝึกงาน สหกิจศึกษา 

LI 102 003  ภาษาอังกฤษ 3                                                         
English III  

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

GExxx xxx  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 3 หน่วยกิต 3 หน่วยกิต 
SE102 201 มีนวิทยา                                                          

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

SE102 202 ปฏิบัติการมีนวิทยา                                                      
Ichthyology Laboratory 

1(0-3-2) 1(0-3-2) 

SE102 302 วิศวกรรมทางการเพาะเลี ยงสัตว์น ้า                          
Aquaculture Engineering          

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

SE102 303 เทคโนโลยีการเพาะพันธุ์และอนุบาลสัตว์น ้าจืด                             
Breeding and Nursing of Freshwater Animals Technology  

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

SE102 304 ปฏิบัติการการเพาะพันธุ์และอนุบาลสัตว์น ้าจืด                        
Breeding and Nursing of Freshwater Animals Laboratory 

1(0-3-2) 1(0-3-2) 

SE002 601 จุลชีววิทยาทั่วไป                                                         
General Microbiology  

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

SE002 602 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป                                        
General Microbiology Laboratory 

1(0-3-2) 1(0-3-2) 

 รวมจ้านวนหน่วยกิต  21 21 
 รวมจ้านวนหน่วยกิตสะสม 53 53 
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ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา แผนการศึกษา 

ฝึกงาน สหกิจศึกษา 
LI 102 004 ภาษาอังกฤษ 4                                                                   

English IV 
3(3-0-6) 3(3-0-6) 

GExxx xxx กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 3 หน่วยกิต 3 หน่วยกิต 

SE002 509 ชีวเคมีพื นฐาน 
Elementary Biochemistry 

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

SE102 203 อนุกรมวิธานปลา                                                                  
Fish Taxonomy  

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

SE102 305 ระบบฟาร์มผลิตสัตว์น ้าจืด                                                  
Freshwater Aquaculture System 

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

SE102 306 ระบบฟาร์มผลิตสัตว์น ้าชายฝั่ง                                                 
Coastal Aquaculture System  

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

SE102 601 นิเวศวิทยาทางน ้า             
Aquatic Ecology 

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

SE102 801 กฏหมายและมาตรฐานทางการผลิตสัตว์น ้า                                                      
Law and Aquatic Animal Production Standards   

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

 รวมจ้านวนหน่วยกิต  22 22 
 รวมจ้านวนหน่วยกิตสะสม 75 75 
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ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 1 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา แผนการศึกษา 

ฝึกงาน สหกิจศึกษา 
SE001 102 สถิติทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                          

Statistics in Science and Technology  
3(3-0-6) 3(3-0-6) 

SE103 307  เทคโนโลยีการผลิตกุ้ง  
Shrimp Production Technology 

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

SE103 401 โรคสัตว์น ้า                                                                 
Diseases of Aquatic Animals  

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

SE103 402 ปฏิบัติการโรคสัตว์น ้า                                                  
Diseases of Aquatic Animals Laboratory 

1(0-3-2) 1(0-3-2) 

SE103 501 โภชนาการและการผลิตอาหารสัตว์น ้า                                         
Nutrition and Feed Production for Aquatic Animals  

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

SE103 502 ปฏิบัติการโภชนาการและการผลิตอาหารสัตว์น ้า                     
Nutrition and Feed Production for Aquatic Animals 
Laboratory 

1(0-3-2) 1(0-3-2) 

SE103 602 การจัดการคุณภาพน ้าในการเพาะเลี ยงสัตว์น ้า                               
Water Quality Management in Aquaculture 

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

SE103 802 การจัดการฟาร์มเพาะเลี ยงสัตว์น ้าอัจฉริยะ                          
Smart Aquafarm Management 

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

 รวมจ้านวนหน่วยกิต  20 20 

 รวมจ้านวนหน่วยกิตสะสม 95 95 
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ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา แผนการศึกษา 

ฝึกงาน สหกิจศึกษา 

SE103 102 ระเบียบวิธีวิจัยทางการผลิตสัตว์น ้า                                  
Research Methodology in Aquatic Animal Production 

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

SE103 204 หลักพันธุศาสตร์สัตว์น ้า                                                   
Principle of Aquatic Animal Genetics 

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

SE103 205 ชีววิทยาการประมง                                               
Fishery Biology 

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

SE103 308 ระบบการเพาะเลี ยงสัตว์น ้าเชิงนวัตกรรม 
Innovative Aquaculture Systems 

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

SE103 309 เทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียวสัตว์น ้า  
Aquatic Animals Post Harvest Technology  

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

SE103 803 การตลาดและการบริหารจัดการธุรกิจสัตว์น ้า                                
Marketing and Aquatic Animal Business Management   

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

 รวมจ้านวนหน่วยกิต  18 18 

 รวมจ้านวนหน่วยกิตสะสม 113 113 

 
ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา แผนการศึกษา 
ฝึกงาน สหกิจศึกษา 

SE104 206 เทคโนโลยีชีวภาพทางการผลิตสัตว์น ้า                     
Biotechnology in Aquatic Animal Production 

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

SE104 761 สัมมนาทางการผลิตสัตว์น ้า                                             
Seminar in Aquatic Animal Production 

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

SE104 9xx วิชาเลือก                                                  
Elective Course  

6 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต 

xxx xxx วิชาเลือกเสรี  3 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต 

 รวมจ้านวนหน่วยกิต  13 19 

 รวมจ้านวนหน่วยกิตสะสม 126 132 
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ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา แผนการศึกษา 

ฝึกงาน สหกิจศึกษา 

SE104 774 โครงการด้านการผลิตสัตว์น ้า                              
Project in Aquatic Animal Production  

3(1-6-5) - 

SE104 785 สหกิจศึกษาทางการผลิตสัตว์น ้า                       
Cooperative Education in Aquatic Animal Productin 

- 6 หน่วยกิต 

SE104 9xx วิชาเลือก                                                    
Elective Course  

6 หน่วยกิต - 

xxx xxx วิชาเลือกเสรี  3 หน่วยกิต - 

 รวมจ้านวนหน่วยกิต  12 6 
 รวมจ้านวนหน่วยกิตสะสม 138 138 

 
 

10. ค้าอธิบายรายวิชา 
 
LI 101 001  ภาษาอังกฤษ 1                                       3(3-0-6) 

 English I   
 เงื่อนไขรายวิชา: ไม่มี  

        การพัฒนาทักษะการอ่าน เขียน พูด ฟัง เพ่ือสามารถสื่อสารได้ในชีวิตประจ้าวันและในการ
เรียน                                                             

 Development of reading, writing, speaking, and listening skills for use in every-
day life and learning 

   
LI 101 002 ภาษาอังกฤษ 2                                        3(3-0-6) 

 English II  
 เงื่อนไขรายวิชา: 000101  
             การพัฒนาทักษะการอ่าน เขียน พูด ฟัง เพ่ือสามารถสื่อสารได้ในชีวิตประจ้าวันและในการ

เรียนในระดับท่ีสูงขึ นจากที่เรียนในวิชา 000 101 
             Development of reading, writing, speaking, and listening skills for use in every-

day life and learning at a higher level than the course 000 101 
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LI 102 003 ภาษาอังกฤษ 3                                         3(3-0-6) 
 English III  
 เงื่อนไขรายวิชา: 000102  
             การพัฒนาทักษะการอ่าน เขียน พูด ฟัง น้าเสนอ อภิปราย ได้ในชีวิตประจ้าวันการเรียน 

และ อาชีพ          
             Development of reading, writing, speaking, listening, presenting, and discussing 

in everyday life, learning, and occupation 
   

LI 102 004 ภาษาอังกฤษ 4                                      3(3-0-6) 
 English IV  
 เงื่อนไขรายวิชา: 000103   
            การพัฒนาทักษะการอ่าน เขียน พูด ฟัง น้าเสนอ อภิปราย ได้ในชีวิตประจ้าวัน การเรียน และ 

อาชีพในระดับท่ีสูงขึ นจากที่เรียนในวิชา 000 103 
            Development of reading, writing, speaking, listening, presenting, and discussing 

in everyday life, learning, and occupation at a higher level than the course 000 103 
   

GE 141 153  ภูมิปัญญาท้องถิ่น                                        3(3-0-6) 
 Local wisdom  
 เงื่อนไขรายวิชา: ไม่มี   
            องค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นภูมิปัญญาทัองถิ่นในการด้ารงชีวิต ภูมิปัญญา

ท้องถิ่นในการพัฒนาชุมชน การปลูกฝังวัฒนธรรมอันดีงาม ภูมิปัญญาทัองถิ่นในการสรัางสรรค์นวัตกรรม 
            Bodies of knowledge of culture and local wisdom, wisdom in way of life, wisdom 

in community development, cultivation of value-culture, local wisdom in innovative creation 
   

GE 141 166  ศาสตร์ของความสุข                                   
Science for Happiness 

3(3-0-6) 

 เงื่อนไขรายวิชา: ไม่มี    
         แนวคิดและความส้าคัญของความสุข มิติของความสุข ศิลปะการด้าเนินชีวิตอย่างมีความสุข 

การปฏิบัติตนให้เกิดสุขภาวะทางกายและสุขภาวะทางใจ การด้าเนินชีวิตอย่างมีสุนทรียภาพ     
            Concepts and importance of happiness, dimensions of happiness, the art of 
happy lifestyle, practice for physical and mental well-being, aesthetic lifestyle    
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GE 142 154  ภาวะผู้น้าและการจัดการ                              3(3-0-6) 
 Leadership and Management   
 เงื่อนไขรายวิชา: ไม่มี   

                          แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้น้า บุคลิกภาพ ลักษณะและบทบาทผู้น้า การสร้างทีมงาน
และการท้างานเป็นทีม หลักการและทฤษฎีการจัดการ การจัดการตัวเอง การจัดการภาวะวิกฤต การจัดการการ         

                           Concepts and theories of leadership, personalities, characteristics and roles of 
leadership, team building and team working, principle and theories of management, self 
management, crisis management, change management, conflict management, strategic 
management, development of leadership and management 

     
GE 151 144  พหุวัฒนธรรม                                               3(3-0-6) 

 Multiculturalism    
 เงื่อนไขรายวิชา: ไม่มี     
            วัฒนธรรมและความหลากหลายทางวัฒนธรรม วัฒนธรรมตะวันตก วัฒนธรรมตะวันออก 

วัฒนธรรมอาเซียน วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมอีสาน การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและกระแสโลกาภิวัตน์กับ
ผลกระทบทางวัฒนธรรม วัฒนธรรมกับวิถีชีวิต 

            Culture and cultural diversity, western culture, eastern culture, ASEAN culture, 
Thai culture and Isan culture, social changes and globalization and their impact on culture and 
culture in way of life 

     
GE 151 162  ความเป็นพลเมืองในสังคมประชาธิปไตย               3(3-0-6) 

 Citizenship in Democratic Society    
 เงื่อนไขรายวิชา: ไม่มี     
           แนวคิดหลักการและองค์ความรู้เกี่ยวกับความเป็นพลเมืองในสังคมประชาธิปไตย สิทธิและ

หน้าที่ของพลเมืองตามรัฐธรรมนูญ การด้ารงไว้ซึ่งศักดิ์ศรีและคุณค่าของความเป็นมนุษย์ การพัฒนาการมีส่วน
ร่วมอย่างสันติวิธี การพัฒนาจิตสาธารณะ เพ่ือบ่มเพาะความเป็นพลเมือง 

           Concepts, principles, and bodies of knowledge on citizenship in a democratic 
society; the rights and duties of citizens according to the constitution; retain pride and worthiness 
of humanity; development of peaceful participation; development of social- mindedness to 
cultivate citizenship 
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GE 153 158  วิถีชีวิตชุมชนและการเรียนรู้ชุมชน                   3(3-0-6) 
 Community Ways of Life and Community Learning    
 เงื่อนไขรายวิชา: ไม่มี    
            วิถีชาวบ้าน การวินิจฉัยชุมชน หลักการพัฒนาชุมชน ข้อมูลและเครื่องมือส้าหรับการศึกษา

ชุมชน การเขียนโครงการศึกษาและบริการชุมชน การด้าเนินโครงการและการประเมินโครงการ ปฏิบัติการการ
เรียนรู้ชุมชนในภาคสนาม 

            Folkways, community diagnosis, principle of community development, data and 
instrument for community study, community study and service project writing, project operation 
and evaluation, practice on community learning in field work 

     
GE 161 892 ศิลป์คิดสร้างสรรค์   3(3-0-6) 

 Art and Creative Apprentices    
 เงื่อนไขวิชา: ไม่มี     
             การวิเคราะห์คุณค่าความงาม สุนทรียศาสตร์ ศิลป์ สร้างสรรค์ของรูปแบบ ศิลปะ การ

ออกแบบ การ แสดง และดนตรี การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ้าวัน การถ่ายทอดผลงาน การจัดนิทรรศการ 
ความคิดเชิงสร้างสรรค์และจินตนาการ 

             Aesthetic value analysis, aesthetic, creativity of style, art, design, drama and 
music, application in every life, exhibiting, creative ideas and imagination exhibition 

     
GE 321 415  ทักษะการเรียนรู้                                         3(3-0-6) 

 Learning Skills     
 เงื่อนไขรายวิชา: ไม่มี     

           แนวคิดและความส้าคัญของทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 การรู้ดิจิทัล การคิดเชิงวิเคราะห์
การคัดสรรแหล่งสารสนเทศ การแสวงหาสารสนเทศ การประเมินวิเคราะห์ การเขียนและน้าเสนอในเชิงวิชาการ 
จรรยาบรรณและความเที่ยงตรงทางวิชาการ 

           Concept and importance of the 21st century learning skills, digital literacy, 
analyticalthinking, selection of information sources, information seeking, evaluation, 
analysis,academicwriting andpresentation, academic ethics and integrity 
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GE 331 416 กระบวนการเรียนรู้   3(3-0-6) 
 Learning Process    
 เงื่อนไขรายวิชา: ไม่มี    
           บทน้าสู่ห้องเรียนกลับด้าน กรอบความคิดแบบคงที่และกรอบความคิดแบบเติบโต ศาสตร์การ

เรียนรู้ เรียน ให้ดีขึ นด้วยการทดสอบ การประเมินแหล่งข้อมูลออนไลน์ การสรุป การถอดความ การอ้างอิง 
พฤติกรรมศาสตร์ ในการศึกษา การคิดตรึกตรอง การเรียนแบบเว้นช่วง การเรียนแบบสลับ อภิปัญญา เส้นทางสู่
ความเชี่ยวชาญ การเลือกทิศทางและเป้าหมาย 

          Introduction to flipped classroom, fixed and growth mindset, cognitive science, 
testenhanced learning, summarizing, paraphrasing, referencing, behavioral science in education, 
reflection, spaced learning, interleaved learning, metacognition, path to expertise, goal 
orientation 

     
GE 362 198  พลังงานและสิ่งแวดล้อม                                  3(3-0-6) 

 Energy and Environment     
 เงื่อนไขรายวิชา: ไม่มี     
           ธรรมชาติของพลังงานและสิ่งแวดล้อม ผลกระทบของโลกาภิวัตน์ที่มีต่อสถานการณ์พลังงาน

และสิ่งแวดล้อม ผลของการใช้พลังงานต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม หลักของการป้องกันและวิธีแก้ปัญหาด้านพลังงาน
และสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษาปัญหาด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน 

           Nature of energy and environment, impacts of globalization on energy and 
environment situation, result of energy consumption and environment, principle of prevention 
and solution for energy and environment, case studies on the current problems in energy and 
environment 

     
GE 362 785  การคิดเชิงสร้างสรรค์และการแก้ปัญหา               3(3-0-6) 

 Creative Thinking and Problem solving    
 เงื่อนไขรายวิชา: ไม่มี    
            หลักการ แนวคิดและกระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์ การแสวงหาข้อมูลและความรู้ การให้

เหตุผล การตัดสินใจ เทคนิคการคิดเชิงสร้างสรรค์ การประยุกต์การคิดทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์ส้าหรับการแก้ปัญหา 

           Principle, concept and process of creative thinking, information and knowledge 
seeking, reasoning, thinking and decision making, develop and techniques of creative thinking, 
application of mathematic scientific and social thinking for problem solving 
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GE 363 789  ผู้ประกอบการสร้างสรรค์                               3(3-0-6) 
 Creative Entrepreneurs     
 เงื่อนไขรายวิชา: ไม่มี    
           คุณลักษณะผู้ประกอบการ หลักจริยธรรมส้าหรับผู้ประกอบการ ความรับผิดชอบต่อสังคมของ

องค์กร การสร้างแรงจูงใจ การตัดสินใจ การวิเคราะห์ตลาด การหาแหล่งทุน การวางแผนธุรกิจ การสร้างแบรนด์ 
และเครื่องหมายการค้า การบัญชีเบื องต้น การช้าระภาษี และการประเมินผลประกอบการ 

           Entrepreneurship characteristics, morals for entrepreneurs, corporate social 
responsibility, motivation, decision making, marketing analysis, investment fund, business plan, 
branding & trademark, basic accounting, tax payment, and business evaluation 

 
SE001 101 คณิตศาสตร์ทั่วไป    3(3-0-6) 

 General Mathematics     
 เงื่อนไขรายวิชา: ไม่มี    

             เวคเตอร์ ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน อนุพันธ์ของฟังก์ชัน การประยุกต์ของอนุพันธ์
และผลต่างอนุพันธ์  การอินทิเกรต และการประยุกต์การอินทิเกรต สมการเชิงอนุพันธ์ 

             Vectors, limits and continuity of functions, derivatives of functions, applications 
of derivatives and differentials, integration, applications of integration, differential equations 

     
SE001 102 สถิติทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                3(3-0-6) 

 Statistics in Science and Technology     
 เงื่อนไขรายวิชา: ไม่มี      

            ความหมายและขอบข่ายของสถิติ ข้อมูลและระดับการวัด ทบทวนวิธีการทางสถิติ การวัด
แนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง การวัดการกระจาย ความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่ม การแจกแจงความน่าจะเป็นชนิดไม่
ต่อเนื่องและต่อเนื่อง การแจกแจงของตัวอย่างสุ่ม การประมาณค่า 

           Meaning of statistics, data and measurement, method of statistics, measures of 
central tendency, measure of dispersion, probability, random variable, discrete probability 
distribution, continuous probability distribution, sampling distribution, estimation 
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SE001 301 ชีววิทยาทั่วไป                                               3(3-0-6) 
 General Biology    
 เงื่อนไขรายวิชา: ไม่มี      

           หลักการทางชีววิทยา โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ พลังงานกับชีวิต ความต่อเนื่องของชีวิต
และพันธุศาสตร์ การสืบพันธุ์และการพัฒนาการหลังการปฏิสนธิ โครงสร้างและสรีรวิทยาของสัตว์ นิเวศวิทยา
และกิจกรรมของมนุษย์ที่มีผลต่อระบบนิเวศ 

           Principle of biology, structure and function of cells, energy and life, contnuity of 
life and genetics, reproduction and post- fertilization development, structure and physiology of 
animals, ecology and human activities that affect ecosystem 

     
SE001 302 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป                                  1(0-3-2) 

 General Biology Laboratory    
 เงื่อนไขรายวิชา: SE001 301 หรือรายวิชาควบ SE001 302  

          การทดลองปฏิบัติการหลักการทางชีววิทยา โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ พลังงานกับชีวิต  
ความต่อเนื่องของชีวิตและพันธุศาสตร์ การสืบพันธุ์และการพัฒนาการหลังการปฏิสนธิ โครงสร้างและสรีรวิทยา
ของสัตว์ นิเวศวิทยาและกิจกรรมของมนุษย์ที่มีผลต่อระบบนิเวศ 

          The laboratory experiments related to principle of biology, structure and function 
of cells, energy and life, contnuity of life and genetics, reproduction and post- fertilization 
development, structure and physiology of animals, ecology and human activities that affect 
ecosystem 

     
SE001 407 ความรู้พื นฐานทางเคมี                                       3(3-0-6) 

 Basic Knowledge of Chemistry     
 เงื่อนไขรายวิชา: ไม่มี     

              บทน้า ปริมาณสารสัมพันธ์ ความเข้มข้นและหน่วยความเข้มข้น การวิเคราะห์เชิงคุณภาพและ
ปริมาณ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ การวิเคราะห์เชิงปริมาตรและน ้าหนัก อุณหพลศาสตร์ สมดุลเคมี สมดุลอิ
ออนิกและบัฟเฟอร์ น ้า มลพิษทางน ้าและการวิเคราะห์                                                                                                                                                                 

              Introduction, stoichiometry, concentration and concentration units, qualitative 
and quantitative analysis, statistically analysis of data, volumetric and gravimetric analysis, 
thermodynamics, chemical and ionic equilibrium and buffer, water, wastewater and wastewater 
analysis 
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SE001 408 ปฏิบัติการความรู้พื นฐานทางเคมี                          1(0-3-2) 
 Basic Knowledge of Chemistry Laboratory   
 เงื่อนไขรายวิชา: SE001 407 หรือรายวิชาควบ SE001 407   

              ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ การเตรียมสารละลาย อุณหเคมี สมดุลไอออนิก สารละลาย
บัฟเฟอร์ การศึกษาเทคนิคการไทเทรต สารละลายมาตรฐานกรดและสารละลายมาตรฐานเบสและการหา
ปริมาณสารในตัวอย่าง การวิเคราะห์หาปริมาณคลอไรด์โดยวิธีการไทเทรตการวิเคราะห์หาความกระด้ างของน ้า
ด้วยวิธีการไทเทรต การหาปริมาณออกซิเจนในน ้า การวิเคราะห์เชิงปริมาณด้วยอัลตรา-วิสิเบิลสเปกโทรสโคปี                       

             Safety in laboratory, solution preparation, thermodynamics, ionic equilibrium, 
buffer solution, standard acid and base solution and determination of sample quantity, 
determination of chloride by titration technique, determination of water hardness by titration 
technique, determination of dissolved oxygen in water, quantitative analysis by UV- Visible 
spectrophotometry 

     
SE002 509 ชีวเคมีพื นฐาน                                             3(3-0-6) 

 Elementary Biochemistry    
 เงื่อนไขรายวิชา: ไม่มี      

           ความรู้พื นฐานด้านเคมี สารชีวโมเลกุล เอนไซม์และโคเอนไซม์ ชีวพลังงาน ขั นตอนการเม
แทบอลิซึมและการควบคุม การขนส่งอิเล็กตรอนและออกซิเดทีฟฟอสโฟริเลชัน การสังเคราะห์แสง  เมแทบอลิ
ซึมของคาร์โบไฮเดรต เมแทบอลิซึมของลิปิด เมแทบอลิซึมของกรดอะมิโน เมแทบอลิซึมของกรดนิวคลีอิก การ
สังเคราะห์ดีเอ็นเอ การแสดงออกของยีน 

           Chemical basic knowledge, biomolecules, enzyme and co- enzymes, 
bioenergetics, the strategy of metabolism and regulation, electron transport and oxidative 
phosphorylation, photosynthesis, carbohydrate metabolism, lipid metabolism, amino acid 
metabolism, nucleic acid metabolism, DNA synthesis, gene expression 

 
SE002 601 จุลชีววิทยาทั่วไป                                            3(3-0-6) 

 General Microbiology    
 เงื่อนไขรายวิชา: SE001 301    

            การใช้กล้องจุลทรรศน์ ศึกษารูปร่างลักษณะ สรีรวิทยา เมแทบอลิซึม การสืบพันธุ์และการ
เจริญของจุลินทรีย์ การจ้าแนกจุลินทรีย์ออกเป็นหมวดหมู่ การแยกเชื อ การเพาะเลี ยง การย้อมสี และการ
วิเคราะห์หาชนิดของจุลินทรีย์ พันธุศาสตร์ของจุลินทรีย์ การท้าลายจุลินทรี ย์โดยวิธีการทางเคมีและฟิสิกส์ 
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ทฤษฎีและกระบวนการเกี่ยวกับการติดเชื อและภูมิคุ้มกัน ศึกษาจุลินทรีย์ที่เกี่ยวข้องกับดิน น ้า อาหาร และ
อุตสาหกรรม 

      Studies on microscopy, morphology, physiology, metabolism, reproduction, growth 
and classification of microorganisms, methods of cultivation, isolation, staining and identification, 
microbial genetics, destruction of microorganisms by chemical and physical agents, theories and 
processes of infection and immunity, selected aspects of the microbiology of soil, water, food 
and industry 

     
SE002 602 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป                               1(0-3-2) 

 General Microbiology Laboratory    
 เงื่อนไขรายวิชา: SE002 601 หรือรายวิชาควบ SE002 601  

           ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาขั นแนะน้า การใช้กล้องจุลทรรศน์ การเตรียมอาหารเลี ยงเชื อ และ
การก้าจัดเชื อ เทคนิคบางอย่างทางจุลชีววิทยา การแจงนับจ้านวนจุลินทรีย์ การศึกษาเชื อรา การย้อมสีแบคทีเรีย 
การท้าลายและการยับยั งการเจริญของเชื อจุลินทรีย์ การศึกษาสัณฐานวิทยาของเซลล์เม็ดเลือด ปฏิกิริยาการ
ตกตะกอน และการจับกลุ่ม 

           Introduction to the use of microbiology laboratory, the use of microscope, media 
preparation and sterilization, essential microbiological techniques, enumeration of 
microorganisms, study of fungi, bacteria staining, destruction of microorganisms, study of blood 
cell morphology, precipitation and agglutination reactions 

     
SE101 301 หลักการผลิตสัตว์น ้า                             3(3-0-6)  

 Principle of Aquatic Animals Production           
 เงื่อนไขรายวิชา: ไม่มี     
             ประวัติการเพาะเลี ยงสัตว์น ้าในประเทศไทยและต่างประเทศ สภาวะการเพาะเลี ยงสัตว์น ้า

ของไทยในปัจจุบัน ดิน น ้า ปุ๋ย และอาหารเพ่ือการเพาะเลี ยงสัตว์น ้า การผลิตสัตว์น ้าในรูปแบบต่างๆ ปัญหาที่
เกี่ยวข้องกับการผลิตสัตว์น ้า    

              History of aquaculture in Thailand and other countries, present status of 
aquaculture in Thailand, soils, water, fertilizers, and feed for aquaculture, types of aquatic animal 
production, problem related to aquatic animal production 
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SE102 201 มีนวิทยา                                                 3(3-0-6) 
 Ichthyology 

เงื่อนไขรายวิชา: : SE001 301 และ SE001 302 
   

           ประวัติการศึกษามีนวิทยา  ลักษณะภายนอกของปลา ระบบโครงสร้างและกล้ามเนื อ ระบบ
ทางเดินอาหาร ระบบทางเดินโลหิต ระบบหายใจ ระบบขับถ่ายของเสียและการควบคุมสมดุลของน ้าและเกลือแร่ 
ระบบสืบพันธุ์ ระบบประสาทและอวัยวะรับความรู้สึก ระบบต่อมไร้ท่อ การจัดหมวดหมู่ของปลาและปลาที่มี
ความส้าคัญทางเศรษฐกิจของไทย  

           History of ichthyology, external morphology of fishes, skeleton and muscular 
systems, digestive system,  circulatory system,  respiratory system, excretory system and 
osmoregulation,  reproductive system, nervous system and sense organ, endocrine system, 
classification of fishes and economic fishes of Thailand 

     
SE102 202 ปฏิบัติการมีนวิทยา                                     1(0-3-2) 

 Ichthyology Laboratory 
เงื่อนไขรายวิชา: SE001 301, SE001 302 และรายวิชาควบ SE102 201 

 

            ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับลักษณะภายนอกและอวัยวะภายในของปลา รูปร่างและครีบที่ใช้ในการ
เคลื่อนไหว สิ่งปกคลุมตัวปลา ระบบกล้ามเนื อและโครงร่าง  การหายใจและการหมุนเวียนโลหิตของปลา การกิน
และการย่อยอาหาร การสืบพันธุ์และการขับถ่าย ระบบประสาทและอวัยวะรับความรู้สึก อนุกรมวิธานของปลาที่
ส้าคัญทางเศรษฐกิจของไทย 

            Laboratory practices in external features and internal anatomy of fishes, forms 
and fins, integument, muscular and skeleton systems, respiratory and circulatory systems, 
feeding and digestive, reproduction and excretion, nervous system and sense organ,  taxonomy 
of economic fishes of Thailand 

     
SE102 203 อนุกรมวิธานของปลา                                     3(2-3-5) 

 Fish Taxonomy    
 เงื่อนไขรายวิชา:  SE102 201 และ SE102 202    
             ประวัติและแนวคิดทางอนุกรมวิธานของปลา ศัพท์บัญญัติที่ใช้ในอนุกรมวิธานของปลา 

กฎเกณฑ์สากลเรื่องการตั งชื่อวิทยาศาสตร์ การเก็บรักษาตัวอย่างปลา วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลทางอนุกรมวิธาน 
ระบบการจัดจ้าแนกปลาที่ใช้ในปัจจุบัน การใช้เอกสารและรูปวิธานในการวิเคราะห์ชนิดของปลา  

 



25 
 

              History and concepts of fish taxonomy, technical terms in fish taxonomy, 
standard rules of scientific nomenclature, preservation methods for fish specimens, methods for 
collecting data in taxonomy,  current system of fish classification, fish species identification using 
a dichotomous key and literatures 

     
SE102 302 วิศวกรรมทางการเพาะเลี ยงสัตว์น ้า                            

Aquaculture Engineering 
  3(3-0-6) 

 เงื่อนไขรายวิชา: ไม่มี    
             แรงโน้มถ่วง กลศาสตร์ของไหล แรงดันน ้า งานและพลังงาน ศักย์ไฟฟ้า ไฟฟ้ากระแสตรงและ

กระแสสลับ ประเภทและหลักการท้างานของปั๊มน ้าและปั๊มลม การเลือกใช้ และเทคนิคการติดตั ง หลักและการ
เลือกสถานที่สร้างบ่อ การออกแบบบ่อ การสร้างบ่อและระบบน ้า  

            Gravitational force, fluid machanics, dynamic pressure, work and energy, electric 
potential, alternating and diect current electricity, type and principle of operation of water pump 
and air pump, selectation and  installation techniques, principles and choosing a location for 
fish pond construction, design, fish pond construction and water system  

     
SE102 303 เทคโนโลยีการเพาะพันธุ์และอนุบาลสัตว์น ้าจืด                  3(3-0-6) 

 Breeding and Nursing of Freshwater Animals Technology  
 เงื่อนไขรายวิชา: SE101 301    

                       หลักการเพาะขยายพันธุ์สัตว์น ้าจืด การเตรียมและคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์ อุปกรณ์และวิธีการฟัก
ไข่ การเพาะเลี ยงอาหารมีชีวิตส้าหรับอนุบาลสัตว์น ้าจืด การให้อาหารและการอนุบาลสัตว์น ้าวัยอ่อน เทคโนโลยี
สมัยใหม่ในการเพาะพันธุ์และอนุบาลสัตว์น ้าจืด การศึกษาดูงานนอกสถานที่  

            Principle of freshwater aquatic animal’ s propagation, broodstock preparation 
and selection, equipments and methods of fish egg incubation, life feed culture for freshwater 
aquatic animals nursing, feeding and fry nursing, modern technology in propagation and nursing 
of freshwater animals, field trip 

     
SE102 304 ปฏิบัติการการเพาะพันธุ์และอนุบาลสัตว์น ้าจืด    1(0-3-2)  

 Breeding and Nursing of Freshwater Animals Laboratory   
 เงื่อนไขรายวิชา: SE101 301 และรายวิชาควบ SE102 302   
             การเพาะพันธุ์และอนุบาลสัตว์น ้าจืดที่ส้าคัญทางเศรษฐกิจ การเตรียมบ่อและอุปกรณ์ส้าหรับ

การฟักไข่ การเตรียมและคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์ การเตรียมฮอร์โมน การผสมพันธุ์และการฟักไข่ การเพาะเลี ยง
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อาหารมีชีวิตส้าหรับการอนุบาลสัตว์น ้า การให้อาหารและเทคนิคการอนุบาล การประเมินอัตราการปฏิสนธิ 
อัตราการฟัก และอัตราการรอด จรรยาบรรณการใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์  

             Breeding and nursing of economic freshwater animals, preparation of pond and 
equipments for fish egg incubation, broodstock preparation and selection, hormone preparation, 
breeding and egg incubation, life feed culture for freshwater aquatic animals nursing, feeding 
and nursing techniques, evaluation of fertilization rate, hatching rate and survival rate, ethical 
for the use and care of animals in scientific research 

     
SE102 305 ระบบฟาร์มผลิตสัตว์น ้าจืด                                      3(2-3-5) 

 Freshwater Aquaculture System     
 เงื่อนไขรายวิชา: ไม่มี      

                         สถานการณ์การผลิตสัตว์น ้าจืดในประเทศไทย ระบบการผลิตสัตว์น ้าจืดที่ส้าคัญทาง
เศรษฐกิจรูปแบบต่างๆ การเตรียมบ่อและน ้า การคัดเลือกลูกพันธุ์สัตว์น ้า อาหารและหลักการการให้อาหาร การ
ประเมินผลผลิต การจับ การขนส่ง การศึกษาดูงานนอกสถานที่  

                        Situation of freshwater aquaculture in Thailand, aquatic animal production 
system for economic freshwater aquatic animals system, pond and water preparation, aquatic 
animals seed selection, feed and principle of feeding for aquatic animals, culture product 
evaluation, harvesting, transpotation, field trip 

     
SE102 306 ระบบฟาร์มผลิตสัตว์น ้าชายฝั่ง                                           3(2-3-5) 

  Coastal Aquaculture System     
 เงื่อนไขรายวิชา: ไม่มี    

สมุทรศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการเพาะเลี ยงสัตว์น ้าชายฝั่ง สถานการณ์การเพาะเลี ยงสัตว์น ้า
ชายฝั่ง ชีววิทยาของสัตว์น ้าชายฝั่งที่ส้าคัญทางเศรษฐกิจ ระบบการเพาะพันธุ์และการอนุบาล  การเพาะเลี ยง
อาหารมีชีวิตส้าหรับการอนุบาลสัตว์น ้าชายฝั่ง ระบบการผลิตสัตว์น ้าชายฝั่งที่ ส้าคัญทางเศรษฐกิจชนิดต่างๆ  
การตลาด ผลิตภัณฑ์ และการส่งออกสินค้าสัตว์น ้าชายฝั่ง การทัศนศึกษานอกสถานที่ 

           Oceanography related to coastal aquaculture, situation of coastal aquaculture, 
biology of coastal aquatic animals, beeding and nursing system, life feed culture for coastal 
aquatic animals nursing, coastal culture farming of various aquatic animals, marketing, products 
and exportation,  field trip 
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SE102 601 นิเวศวิทยาทางน ้า                             3(2-3-5) 
 Aquatic Ecology    
 เงื่อนไขรายวิชา: SE001 301    
    ความรู้พื นฐานทางนิเวศวิทยา สมุทรศาสตร์เบื องต้น ปัจจัยจ้ากัดในระบบนิเวศทางน ้า วัฏจักร

ของแร่ธาตุในระบบนิเวศ การถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศ การแพร่กระจายของสัตว์น ้า สิ่งแวดล้อมและ
มลภาวะ 

   Basic knowledge ecology, introduction to oceanography, limiting factors in 
aquatic ecosystem, mineral cycles in ecosystem, bioenergetics in ecosystem, distribution of 
aquatic animal, environment and pollution 

     
SE102 801 กฏหมายและมาตรฐานทางการผลิตสัตว์น ้า      1(1-0-2)  
 Law and Aquatic Animal Production Standards      

 เงื่อนไขรายวิชา: ไม่มี      
            กฏหมายที่เกี่ยวข้องทางการประมง กฎกระทรวงและประกาศกฎกระทรวง ประกาศและ

ระเบียบของกรมประมง กรณีศึกษาการบังคับใช้กฏหมายทางการประมง มาตรฐานทางการผลิตสัตว์น ้า  
           Fisheries law, ministerial regulations and notifications, notifications and 

regulations of Department of Fisheries, cases studies of fisheries law enforcement, aquaculture 
standards 

     
SE103 102 ระเบียบวิธีวิจัยทางการผลิตสัตว์น ้า                         3(2-3-5) 

 Research Methodology in Aquatic Animal Production  
 เงื่อนไขรายวิชา: SE001 102    
            การประยุกต์หลักการทางวิทยาศาสตร์ในการท้าวิจัยทางการผลิตสัตว์น ้า การเก็บข้อมูลใน

ภาคสนามและห้องปฏิบัติการ การประยุกต์ใช้โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ข้อมูล การน้าเสนอ
ข้อมูลเป็นกราฟ และตารางแบบต่างๆ  

           Application of principles of science for aquatic animal production research, data 
collection in both of field and laboratory, application of computer programs for data analysis, 
data interpretation as graph and table 
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SE103 204 หลักพันธุศาสตร์สัตว์น ้า                               3(2-3-5) 
 Principle of Aquatic Animal Genetics    
 เงื่อนไขรายวิชา: SE001 301    

           ประวัติของพันธุศาสตร์ การแบ่งเซลล์และการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ หลักพันธุกรรมตามกฏของ
เมนเดลและนอกเหนือกฏเมนเดล สารพันธุกรรม การท้างานของยีน การถ่ายทอดลักษณะเชิงปริมาณ พันธุ
ศาสตร์ประชากร พันธุศาสตร์ระดับเซลล์ของสัตว์น ้า การก้าหนดเพศและระบบผสมพันธุ์ในสั ตว์น ้า การ
ประยุกต์ใช้พันธุศาสตร์ทางการประมง 

           History of genetics, cell division and gametogenesis, Mendelian and non-
Mendelian genetics, genetic material, gene function, quantitative inheritance, population 
genetics, cytogenetics of aquatics animals, sex determination and mating systems in aquatics 
animals, genetics applications for fisheries 

     
SE103 205 ชีววิทยาการประมง                                        3(2-3-5) 

 Fishery Biology     
 เงื่อนไขรายวิชา: SE101 301    
           ค้าจ้ากัดความ และความส้าคัญของการศึกษาประชากรสัตว์น ้า ทรัพยากรสัตว์น ้าและวงจรชีวิต 

เครื่องมือประมงและผลกระทบต่อประชากรสัตว์น ้า ชีวประวัติของประชากรสัตว์น ้า การศึกษาการเติบโต การ
ทดแทน และการตาย การประเมินสภาวะของทรัพยากรสัตว์น ้า ผลกระทบของสิ่งแวดล้อมต่อทรัพยากรประมง  
การจัดการทรัพยากรประมงและการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงอย่างยั่งยืน 

           Definition and significance of study on population of aquatic animals, aquatic 
animal resources and their life cycles, fishing gears and their impacts on aquatic animal 
population, life history, growth, recruitment and mortality, assessment of aquatic animal 
resources, environmental impacts on aquatic population, fishery resource management and 
sustainable fishery resource conservation 

     
SE103 307           เทคโนโลยีการผลิตกุ้ง  

Shrimp Production Technology  
เงื่อนไขรายวิชา: ไม่มี    

3(2-3-5) 

             ชีววิทยาของกุ้ง เทคนิคการเพาะพันธุ์ การอนุบาล การเลี ยงกุ้งที่มีความส้าคัญทางเศรษฐกิจ 
การจัดการการเพาะเลี ยง เศรษฐศาสตร์การผลิตและการตลาด เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการผลิตกุ้ง มาตรฐานฟาร์ม
เพาะเลี ยงกุ้ง  
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            Biology of shrimp, breeding technique; nursing, culture of important economic 
of shrimp, management, production economic and marketing, modern technology in shrimp 
aquaculture, standards for shrimp aquaculture farming  

     
SE103 308 ระบบการเพาะเลี ยงสัตว์น ้าเชิงนวัตกรรม                              3(3-0-6) 

 Innovative Aquaculture Systems    
 เงื่อนไขรายวิชา: SE103 301    

            ประวัติการเพาะเลี ยงสัตว์น ้า บทบาทและพัฒนาการของการเพาะเลี ยงสัตว์น ้า องค์ประกอบ
ของการเพาะเลี ยงสัตว์น ้า ชนิดสัตว์น ้าที่มีการเพาะเลี ยง การใช้ประโยชน์จากสัตว์น ้า ระบบการเพาะเลี ยงสัตว์น ้า
นอกแหล่งน ้า ระบบการเพาะเลี ยงสัตว์น ้าในแหล่งน ้า ระบบการเพาะเลี ยงสัตว์น ้าแบบปิด ระบบการเพาะเลี ยง
สัตว์น ้าแบบพ่ึงพาตะกอนชีวภาพ หลักการทางวิศวกรรมการเพาะเลี ยงสัตว์น ้า การจัดการน ้าทิ งจากการ
เพาะเลี ยงสัตว์น ้า 

            History of aquaculture, role and development of aquaculture, aquaculture 
components, aquaculture species, uses of aquatic animals, land-based aquaculture, aqua-based 
aquaculture, closed aquaculture systems, biofloc- based aquaculture system, principles of 
aquacultural engineering, drained water treatments from aquaculture 

     
SE103 309 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวสัตว์น ้า    3(2-3-5)  

 Aquatic Animals Post Harvest Technology    
 เงื่อนไขรายวิชา: ไม่มี      
             เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวสัตว์น ้า การเปลี่ยนแปลงคุณภาพของสัตว์น ้าหลังการจับ วิธีการ

เก็บรักษา การขนส่ง การแปรรูปและผลิตภัณฑ์สัตว์น ้า การควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน การประเมินคุณภาพ
สัตวน ้าและผลิตภัณฑ์จากสัตว์น ้า 

             Aquatic animals post harvest technology, change of aquatic animal quality after 
harvesting, method of storage, transpotation, fishery production and processing, standard and 
quality control, evaluation of aquatic animals quality and fishery products 

     
SE103 401 โรคสัตว์น ้า                                                 3(3-0-6) 

 Diseases of Aquatic Animals     
 เงื่อนไขรายวิชา: SE002 601  และ SE002 602    
             ชนิดของโรคสัตว์น ้า สาเหตุและลักษณะอาการที่ส้าคัญของโรค การป้องกัน การควบคุมและ

การรักษา ระบบภูมิคุ้มกันสัตว์น ้า  
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            Type of diseases in aquatic animals, causes and important symptoms of 
diseases, prevention, control and treatment, immune system of aquatic animals 

     
SE103 402 ปฏิบัติการโรคสัตว์น ้า                                     1(0-3-2) 

 Diseases of Aquatic Animals Laboratory    
 เงื่อนไขรายวิชา: SE002 601, SE002 602 และเรียนควบรายวิชา SE103 401 
            กายวิภาคสัตว์น ้า เทคนิคทางจุลชีววิทยาที่ส้าคัญ การวินิจฉัยโรคจากปรสิต การวินิจฉัยโรค

จากแบคทีเรีย การวินิจฉัยโรคจากเชื อรา การวินิจฉัยโรคจากไวรัส การตรวจนับปริมาณเชื อแบคทีเรียทั งหมด 
การท้าวิจัยทางโรคสัตว์น ้า หลักจรรยาบรรณการใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ 

           Morphology of aquatic animals, importance microbiology techniques, parasites 
diagnosis, bacteria diagnosis; fungal diagnosis, virus diagnosis, total bacteria counting, research 
of aquatic animals diseases, ethical principles for the use and care of animals in scientific 
research 

     
SE103 501 โภชนาการและการผลิตอาหารสัตว์น ้า               3(3-0-6) 

 Nutrition and Feed Production for Aquatic Animals    
 เงื่อนไขรายวิชา:  SE101 301    

           ความส้าคัญของอาหารและโภชนาการ ประเภทของอาหารสัตว์น ้า ชีวพลังงานศาสตร์ ความ
ต้องการสารอาหาร ได้แก่ น ้า โปรตีน ไขมัน คาร์โบไฮเดรต วิตามิน และแร่ธาตุ ระบบการย่อยและการดูดซึม
สารอาหาร วัตถุดิบอาหารสัตว์ วัตถุดิบอาหารทางเลือกส้าหรับสัตว์น ้า การค้านวณสูตรอาหาร การผลิตอาหาร
ส้าเร็จรูป การประเมินคุณภาพอาหาร การควบคุมคุณภาพอาหารและวัตถุดิบอาหาร 

          Important of feed and nutrition, type of aquatic animal feed, bioenergetics, 
nutrients requirement, water, protein, carbohydrate, vitamin and mineral, digestion and 
absorption system, feed ingredients,  alternative ingredients for aquatic animals,  feed 
formulation, artificial feed production, feed quality evaluation, feed and feed ingredients quality 
control 
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SE103 502 ปฏิบัติการโภชนาการและการผลิตอาหารสัตว์น ้า    1(0-3-2) 
 Nutrition and Feed Production for Aquatic Animals Laboratory  
 เงื่อนไขรายวิชา: SE101 301 และเรียนควบ SE103 501   

             การตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบอาหารสัตว์  การเตรียมอาหารส้าเร็จรูปส้าหรับสัตว์น ้า การ
ประเมินคุณภาพอาหาร การวิเคราะห์อาหารทางเคมี โปรตีน ไขมัน เถ้า ความชื น เยื่อใย ไนโตรเจนฟรีเอกแทรก 
และการทดลองด้านอาหารสัตว์น ้า  

             Feed ingredients quality testing, artificial feed preparation for aquatic animals, 
feed quality evaluation, proximate analysis,  protein, lipid, ash, moisture, fiber, nitrogen free 
extract and experimental of aquatic animals feed 

     
SE103 602 การจัดการคุณภาพน า้ในการเพาะเลี ยงสัตว์น ้า                    3(2-3-5) 

 Water Quality Management in Aquaculture   
 เงื่อนไขรายวิชา:  SE001 407 และ SE001 408    

            คุณสมบัติของน ้า แหล่งน ้าที่ใช้ในการเพาะเลี ยงสัตว์น ้า ตัวแปรคุณภาพน ้าที่ส้าคัญในการ
เพาะเลี ยงสัตว์น ้าและวิธีการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของคุณภาพน ้ากับผลผลิตสัตว์น ้า การปรับปรุงคุณภาพน ้าใน
ระบบการเพาะเลี ยงสัตว์น ้าแบบต่างๆ หลักการบ้าบัดน ้าทิ งจากระบบการเพาะเลี ยงสัตว์น ้า 

            Water properties, water sources for aquaculture, important water quality 
parameters in aquaculture and analytical methods, relationship of water quality and production, 
water quality improving in different aquaculture systems 

     
SE103 802 การจัดการฟาร์มเพาะเลี ยงสัตว์น ้าอัจฉริยะ                            3(2-3-5) 

 Smart Aquafarm Management   
 เงื่อนไขรายวิชา: ไม่มี      

            ประเภทของฟาร์มเพาะเลี ยงสัตว์น ้าสมัยใหม่ หลักการและทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ที่จ้าเป็น 
การเริ่มกิจการฟาร์ม  มาตรฐานฟาร์มเพาะเลี ยงสัตว์น ้า บัญชีและการบันทึกกิจการฟาร์ม การวิเคราะห์และ
วินิจฉัยฟาร์ม ปัจจัยที่มีผลต่อการท้าฟาร์ม การจัดการฟาร์มด้วยนวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ และเทคโนโลยี
สมัยใหม่ การทัศนศึกษานอกสถานที่ 

            Types of smart aquafarm, essential economic principles and theories, starting 
smart aquafarm, standards of aquaculture farms, farm accounting and recording, farm analysis 
and diagnosis, factors that affect farming, farm management through innovation creativity and 
modern technology, field trip 
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SE103 803 การตลาดและการบริหารจัดการธุรกิจสัตว์น ้า   3(3-0-6) 
 Marketing and Aquatic Animal Business Management    
 เงื่อนไขรายวิชา: ไม่มี      
            หลักการตลาด การวิเคราะห์ตลาด กลยุทธ์การตลาดสินค้าสัตว์น ้า การจัดการเชิงกลยุทธ์ การ

วางแผนและงบประมาณฟาร์ม การวิเคราะห์การลงทุน การวิเคราะห์งบดุล การบริหารสินเชื่อ จรรยาบรรณของ
ธุรกิจ  

             Principle of marketing, marketing analysis, marketing strategies for aquatic 
animal products, strategic management, planning and farm budgeting, investment analysis, 
balance sheet analysis, credit management, business ethics 

     
SE104 206 เทคโนโลยีชีวภาพทางการผลิตสัตว์น ้า                      3(3-0-6) 

 Biotechnology in Aquatic Animal Production  
 เงื่อนไขรายวิชา: SE103 204    
           ความรู้พื นฐานทางเทคโนโลยีชีวภาพ เทคนิคทางพันธุศาสตร์ระดับโมเลกุล เทคนิคทาง

เทคโนโลยีชีวภาพ พันธุวิศวกรรม การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพเพ่ือผลผลิตและคุณภาพของสัตว์น ้า การ
ประเมินผลกระทบของการใช้เทคโนโลยีชีวภาพที่มีต่อการผลิตสัตว์น ้า 

           Basic knowledge of biotechnology, molecular genetic techniques, techniques of 
biotechnology, genetic engineering, application of biotechnology techniques for productions and 
quality of aquatic animals, evaluation of impact on use of biotechnology to aquatic animal 
production 

     
SE104 761 สัมมนาทางการผลิตสัตว์น ้า   1(1-0-2) 

 Seminar in Aquatic Animal Production    
 เงื่อนไขรายวิชา: นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น ้าชั นปี 4  
            วรรณกรรมปริทัศน์ทางวิชาการที่เกี่ยวข้องด้านการผลิตสัตว์น ้า การสืบค้นข้อมูล การเขียน

รายงานทางวิชาการ การอ้างอิงแหล่งข้อมูล จรรยาบรรณการเขียนรายงานทางวิชาการ การน้าเสนอ การ
อภิปรายและสรุปผล  

           Literature review on topics relating to fisheries and aquaucultrue, data searching 
in scientific report, academic writing, references, ethics in academic report, presentations, 
discussions and conclusions 
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SE104 774 โครงการด้านการผลิตสัตว์น ้า                                  3(1-6-5)  
 Project in Aquatic Animal Production     
 เงื่อนไขรายวิชา: นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น ้าชั นปี 4  
           การจัดท้าข้อเสนอโครงงานทางการผลิตสัตว์น ้า การปฏิบัติ การรายงานผล และการน้าเสนอ 

จรรยาบรรณการใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ จรรยาบรรณนักวิจัย 
            Project proposal in fisheries and aquaculture, implementation, report writing 

and presentation, ethicals principle for the uses of animal for sciencetific works, ethics of 
researcher 

     
SE104 785   สหกิจศึกษาทางการผลิตสัตว์น ้า                                6 หน่วยกิต 

 Cooperative Education in Aquatic Animal Production                   
 เงื่อนไขรายวิชา: นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น ้าชั นปี 4                 
            นักศึกษาต้องปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการด้วยความรับผิดชอบในงานสาขาวิชาการ

ประมง หรือ การผลิตสัตว์น ้า โดยต้องปฏิบัติงานเต็มเวลาตามแผนการท้างานที่ชัดเจน และตามที่ได้รับมอบหมาย
จากพนักงานที่ปรึกษาอย่างน้อย 15 สัปดาห์ โดยที่ลักษณะงานต้องแตกต่างไปจากการดูงานหรือฝึกงานทั่วไป 
นักศึกษาต้องเขียนรายงานเชิงเทคนิคและถูกประเมินโดยคณะกรรมการประเมินผลของรายวิชา 

            Each student is required to work in companies responsively in the area of 
fisheries or aquculture, fulltime work plan must be established and followed under supervision 
of his/her advisors at least 15 weeks.  Job description must be different from that of normal 
practical training or visiting. Student required to write a technique report and assessed by subject 
committee 

     
SE104 901 การจัดการสุขภาพสัตว์น ้า                              3(2-3-5) 

 Aquatic Animals Health Management     
 เงื่อนไขรายวิชา: ไม่มี                    
            สวัสดิภาพสัตว์น ้า มาตรการการป้องกันโรคสัตว์น ้า การใช้วัคซีน การใช้โปรไบโอติก การใช้

สมุนไพร การใช้ยาและสารเคมีในการเพาะเลี ยงสัตว์น ้า 
            Aquatic animal welfare, disease prevention methods, vaccine using, probiotic 

using, herbal using, drugs and chemicals using in aquaculture 
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SE104 902 เทคโนโลยีการผลิตพรรณไม้น ้า                                               3(2-3-5) 
 Aquatic Plants Production Technology    
 เงื่อนไขรายวิชา: ไม่มี                    
             ค้าจ้ากัดความของพรรณไม้น ้า การจ้าแนกประเภท พรรณไม้น ้าสวยงาม การใช้ประโยชน์

และโทษของพรรณไม้น ้า การขยายพันธุ์พืชไม้น ้า เทคโนโลยีการเพาะเลี ยงเนื อเยื่อ การปลูกพรรณไม้น ้าในระบบ
ไฮโดรโปรนิกส์  การตลาด การจัดตกแต่งตู้พรรณไม้น ้าและการประกวด การศึกษานอกสถานที่  

            Definition of aquatic plants, classification of aquatic plants, aquarium plants, 
utilization and harmful of aquatic plants, aquatic plans propagation, tissue culture technology, 
hydroponic system, marketing, decoration of aquatic plants aquarium and contest, field trip  

     
SE104 903 เทคโนโลยีการผลิตปลาสวยงาม                             3(2-3-5) 

 Oramental Fish Production Technology  
เงื่อนไขรายวิชา: ไม่มี                 

   

           นิยามและความส้าคัญ การจ้าแนกประเภท การออกแบบและการสร้างภาชนะ มาตรฐานฟาร์ม 
อาหารปลาสวยงาม เทคโนโลยีการเพาะพันธุ์และการอนุบาล คุณภาพน ้าและระบบน ้าไหลเวียน เทคโนโลยีการ
ผลิต โรคและวิธีการป้องกันรักษา การศึกษานอกสถานที่ 

           Definitions and important, classification, design and construction fish container, 
standard farm, feed of ornamental fish, breeding and nursery technology, water quality and 
circulatory system, production technology, diseases and treatment methods, field trip 

     
SE104 904  แพลงก์ตอนวิทยา 

Planktonology  
เงื่อนไขรายวิชา: ไม่มี 

  3(2-3-5) 

             อนุกรมวิธานของแพลงก์ตอนพืชและแพลงก์ตอนสัตว์ วิธีการเก็บรักษาตัวอย่าง การวิเคราะห์
ชนิดและปริมาณแพลงก์ตอนในแหล่งน ้าต่างๆ หลักการเกี่ยวกับการเพาะเลี ยงแพลงก์ตอน  

             Taxonomy of phytoplankton and zooplankton, methods of preserving 
specimens, an analysis of types and contents of plankton in aquatic areas, principles of plankton 
culture 
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SE104 905 พันธุศาสตร์เพื่อการปรับปรุงพันธุ์สัตว์น ้า                  3(2-3-5)  
 Genetics for Aquatic Animal Production    
 เงื่อนไขรายวิชา: ไม่มี                    

             ความรู้พื นฐานของการปรับปรุงพันธุ์สัตว์น ้า พื นฐานทางพันธุศาสตร์ การประยุกต์ใช้พันธุ
ศาสตร์ในการเพาะเลี ยงสัตว์น ้า เทคนิคทางพันธุศาสตร์ในการปรับปรุงพันธุ์สัตว์น ้า เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการ
ปรับปรุงพันธุ์สัตว์น ้า                                      

             Basic knowledge of aquatic animal breeding, basic knowledge of genetics, 
genetics applications for aquaculture, genetic techniques in aquatic animal breeding, modern 
technologies in aquatic animal breeding 

     
SE104 906 พฤติกรรมสัตว์น ้า                                         3(3-0-3) 

 Aquatic Animals Behavior    
 เงื่อนไขรายวิชา: ไม่มี                    

         หลักพฤติกรรมสัตว์น ้า สรีรวิทยาพื นฐาน พฤติกรรมการกินอาหาร พฤติกรรมการเรียนรู้ 
พฤติกรรมการรวมกลุ่ม พฤติกรรมการจับคู่ผสมพันธุ์ พฤติกรรมการสร้างอาณาเขต พฤติกรรมการปรับตัว 

         Principles of aquatic animals behavior, basic physiology, feeding bevavior, 
learning bevavior, schooling bevavio, coupling bevavior, terrestrial bevavior, adaptation bevavior 

     
SE104 907 สารสนเทศและการส่งเสริมการประมง                3(3-0-3)  

 Information in Fishery and Fishery Extension   
 เงื่อนไขรายวิชา: ไม่มี                    

       แนวคิดพื นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการข้อมูลสารสนเทศทางประมง การ
วิเคราะห์และสรุปผลข้อมูล ระบบฐานข้อมูลและหลักการจัดการ หลักการ กระบวนการ และวิธีการส่งเสริมการ
ประมงกลุ่มเป้าหมายและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม แนวคิดด้านการยอมรับ สื่อเพ่ือการส่งเสริมประมง บทบาท
ของนักส่งเสริมและหน่วยงานภาครัฐ การวางแผนและการประเมินผลโครงการด้านการส่งเสริม 

      Basic concept in information technology, information management for fishery, 
data analysis and summary, database system and principles of management, principles 
processes and concepts of fishery extension, target groups and changing behavior, adoption 
concepts, media, role of extension agents and government officer, planning and evaluation of 
extension projects 
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SE104 908 ระบบการเพาะเลี ยงสัตว์น ้าแบบบูรณาการ                   3(2-3-5)  
 Integrated Aquaculture System     
 เงื่อนไขรายวิชา: ไม่มี                    
            หลักการเพาะเลี ยงสัตว์น ้าแบบบูรณาการ การเพาะเลี ยงสัตว์น ้าบูรณาการกับปศุสัตว์ การ

เพาะเลี ยงสัตว์น ้าบูรณาการกับการเกษตร การเพาะเลี ยงสัตว์น ้าแบบหลายระดับชั นพลังงาน การเพาะเลี ยงสัตว์
น ้าร่วมกับการปลูกพืชไร้ดิน ระบบการเพาะเลี ยงสัตว์น ้าแบบประณีตร่วมกับแบบกึ่งประณีต ระบบการเพาะเลี ยง
สัตว์น ้าในกระชังร่วมกับการเลี ยงในบ่อ ระบบการเพาะเลี ยงสัตว์น ้าแบบแยกส่วน 

            Principle of integrated aquaculture, traditional integrated aquaculture, 
integration of aquaculture and livestocks, integration of aquaculture and agriculture, modern 
integrated aquaculture, multi- trophic aquaculture, aquaponic, integration of intensive 
aquaculture and semi- intensive aquaculture, integration of cage and pond culture culture, 
partitioned aquaculture 

    
SE104 909 ระบบหมุนเวียนน ้าแบบปิดและระบบอควาโปนิคส์      

Recirculation System and Aquaponics System                  
3 (3-0-6) 

 เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี    
             ความหมาย และหลักการของระบบหมุนเวียนน ้าแบบปิดและระบบอควาโปนิคส์ ข้อได้เปรียบ

และข้อจ้ากัดของระบบหมุนเวียนน ้าแบบปิดและระบบอควาโปนิคส์ ปัจจัยส้าคัญ และวิธีการจัดการในระบบ
หมุนเวียนน ้าแบบปิดและระบบอควาโปนิคส์ 

   Definition and principles of recirculation system and aquaponics system, 
advantage and limited factor of recirculation system and aquaponics system, importance factors 
and management methods in recirculation system and aquaponics system 

 
SE104 910 การจัดการสถานแสดงพันธุ์สัตว์น ้าสาธารณะ        3(2-3-5) 

 Public Aquarium Management    
 เงื่อนไขรายวิชา: ไม่มี                    
             ประเภทของสถานแสดงพันธุ์สัตว์น ้า โครงสร้าง อุปกรณ์ และองค์ประกอบที่ส้าคัญของสถาน

แสดงพันธุ์สัตว์น ้า การบ้ารุงรักษาสถานแสดงพันธุ์สัตว์น ้า การบริหารสถานแสดงพันธุ์สัตว์น ้า 
          Aquarium classification, structure, equipments and importance components of 

aquarium, aquarium maintenance, management of aquarium  
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SE104 911  ระบบมาตรฐานทางการประมง                          
Fishery Standard System 
เงื่อนไขรายวิชา: ไม่มี    

3 (3-0-6)  
  

            ความส้าคัญ ภาพรวมของระบบมาตรฐานการผลิตทางการประมงต่อความยั่งยืนของ
อุตสาหกรรมประมง มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ระบบมาตรฐานและการตรวจ รับรอง ด้านการ
เพาะเลี ยงสัตว์น้ า สินค้าสัตว์น้ า การแปรรูป การปฏิบัติทางการประมงที่ดี การประมงอย่างมีความรับผิดชอบของ
ประเทศไทยและสากลมาตรฐานสุขลักษณะและกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง                                                                                                                                                         

            Importance, overview of fishery production standard system in sustainable 
fishery industrial, Thai Agricultural Commodity and food standard,  fishery standard, certification 
and management system for aquaculture, commodity and processing, good aquaculture 
practices, code of conduct for responsibility fisheries, organic aquaculture standard etc.  and 
related laws 

     
SE104 912 การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์สัตว์น ้า                

Quality Control in Aquatic Animal Products 
เงื่อนไขรายวิชา: ไม่มี  

3 (3-0-6) 
  

             ความส้าคัญของการควบคุมคุณภาพ ลักษณะสัตว์น ้าที่มีคุณภาพ การเสื่อมคุณภาพของสัตว์
น ้า การสุ่มและการเตรียมตัวอย่างเพ่ือการประเมินคุณภาพ การประเมินคุณภาพทางจุลชีววิทยา ทางเคมี ทาง
ชีวเคมี ทางฟิสิกส์ และทางประสาทสัมผัส  การใช้สถิติเพ่ือควบคุมคุณภาพระหว่างการผลิต สุขลักษณะพื นฐานที่
ดีส้าหรับการผลิต  เอสเอสโอพี และเอชเอซีซีพี 

   Importance of quality control, quality characteristic of aquatic animals, quality 
deterioration, sampling and preparation of specimens prior to quality determinations, quality 
determinations using microbiological, chemical, biochemical, physical, and sensory tests, 
statistics for production control, good manufacturing practice ( GMP) , sanitation standard 
operating procedures (SSOPs) and hazard analysis critical control point (HACCP) 

SE104 913 ภูมิสารสนเทศกับการจัดการทรัพยากรทางน ้า               
Geo-Information System for Fisheries   
เงื่อนไขรายวิชา: ไม่มี                   

3 (3-0-6) 

            ความส้าคัญของระบบภูมิสารสนเทศ การรวบรวมข้อมูล กรรมวิธีข้อมูล การวิเคราะห์ การ
แปลความหมาย การประมวลผล การเผยแพร่ และการใช้ระบบภูมิสารสนเทศ การใช้ประโยชน์เทคโนโลยีภูมิ
สารสนเทศ ในการจัดการทรัพยากรประมงและสิ่งแวดล้อมทางน ้า เช่น การเพาะเลี ยงสัตว์น ้า การท้าการประมง 
และสิ่งแวดล้อมทางน ้า 
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  Importance of geographic information technology, data collection, analysis, 
interpretation using Geographic Information Systems (GIS) , remote sensing and spatial analysis, 
emphasize sampling and analysis of spatially- referenced data about the fisheries resource 
management and aquatic environments, integrating these technologies in an applied research 
setting, aquaculture practices and aquatic environment 

SE104 914 การท้าฟาร์มเพาะเลี ยงปลานิล 
Nile Tilapia Farming 
เงื่อนไขรายวิชา: ไม่มี 

  3(2-3-5) 

            ชีววิทยาของปลานิล การเพาะขยายพันธุ์ปลานิล ระบบการเพาะฟักลูกปลานิล เทคโนโลยีการ
ผลิตลูกปลานิลเพศเดียว ระบบการอนุบาลลูกปลานิล ระบบการผลิตลูกปลานิลเพศเดียว ระบบการเลี ยงปลานิล
ในบ่อ ระบบการเลี ยงปลานิลในกระชัง การพัฒนาระบบการเลี ยงปลานิลเพื่อการค้า 

            Biology of Nile tilapia, propagation of Nile tilapia, hatching systems for Nile tilapia 
fry, mono- sex Nile tilapia producing technology, nursing system for Nile tilapia fingerlings, Nile 
tilapia pond culture systems, Nile tilapia cage culture, commercial Nile tilapia production 
development 

SE104 915 การจัดการโลจิสติกส์ส้าหรับสินค้าสัตว์น ้า  
Logistics Management for Aquatic Animal Products  

3(3-0-6) 

 เงื่อนไขรายวิชา: ไม่มี                    
             ความส้าคัญของโลจิสติกส์  ระบบโลจิสติกส์  ธุรกิจการให้บริการโลจิสติกส์ โลจิสติกส์ระหว่าง

ประเทศ พิธีการศุลกากรในการน้าเข้า-ส่งออก การขนส่งทางทะเลและทางอากาศ เครือข่ายการขนส่งทางรถใน
ภูมิภาค การจัดการโลจิสติกส์ส้าหรับสินค้าสัตว์น ้า   

             Importance of logistics, logistics system, logistics service provider, international 
logistics, custom processes for import- export, air and sea transport, regional road network, 
logistics management for aquatic animal products 

SE104 916 หัวข้อพิเศษทางการผลิตสัตว์น ้า                             3(3-0-6) 
 Special Topic in Aquatic Animal Production    
 เงื่อนไขรายวิชา: ไม่มี              
             บรรยายและอภิปรายประเด็นที่น่าสนใจที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสัตว์น ้า  
             Lecture and discuss on topics of current interest in aquatic animals production 

 


