
                                                   ข้อมูลหลกัสูตรแต่ละสาขาทีส่อน    เอกสาร 1-2 
(ระบุรายละเอียดโครงสร้างหลกัสูตรโดยใชรู้ปแบบตามเล่มท่ีเปิดสอนอยูใ่นปัจจุบนั) 

 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร  36  หน่วยกิต  (1) กลุ่มวชิาเลือกทางด้านชีววทิยาและ 
สามารถเลือกศึกษาได ้2 แผน คือ แผน ก แบบ ก 1  นิเวศวิทยาแหล่งน า้ 
ศึกษาเฉพาะวชิาวทิยานิพนธ์ และ แผน ก แบบ ก 2 มี  530-500 วาริชศาสตร์ (3) 
การเรียนรายวชิาร่วมกบัการท าวทิยานิพนธ์   (Aquatic Science)  
1. หมวดวชิาบังคับ      530-501 นิเวศวทิยาแหล่งน ้า (3) 

1.1 หมวดวชิาบังคับ    จ  านวน  9  หน่วยกิต   (Aquatic Ecology)  
347-531   สถิติชีวภาพและระเบียบวธีิวจิยั   (4)  530-502 นิเวศวทิยาแหล่งน ้าไหล (3) 

 (Biological Statistics and    (Lotic Ecology)  
 Research Methodology)   530-503 พรรณสัตวพ์ื้นใตน้ ้าชายฝ่ัง (3) 

530-540 การจดัการทรัพยากรทางน ้าขั้นสูง (3)   และการใชป้ระโยชน์  
 (Advanced Aquatic Resources    (Coastal Benthic Fauna and Applications) 

 Management)   (2) กลุ่มวชิาเลือกทางด้านวทิยาศาสตร์ 
530-597 สัมมนา 1 (1)       การประมง 

 (Seminar I)   530-510 วทิยาศาสตร์การประมง (3) 
530-697 สัมมนา 2 (1)   (Fishery Science)  

 (Seminar II)   530-511 พลวตัประชากรปลา (3) 
1.2 หมวดวชิาบังคับเลือก  จ  านวน  3  หน่วยกิต   (Fish Population Dynamics) 

          ใหเ้ลือกจาก 2 รายวชิา ต่อไปน้ี  (3) กลุ่มวชิาเลือกทางด้านสมุทรศาสตร์ 
    530-520 สมุทรศาสตร์เคมี (3) 

530-596    หวัขอ้พิเศษทางวาริชศาสตร์     (3)   (Chemical Oceanography)  
 (Selected Topics in Aquatic Science)  530-521 สมุทรศาสตร์เอสทูรี (3) 

530-598 ปัญหาพิเศษ (3)   (Estuarine Oceanography)  
 (Special Problems)   530-522 กระบวนการเปล่ียนแปลง (3) 

   ของชายฝ่ังและผลกระทบ  
2. หมวดวชิาเลือก  ไม่นอ้ยกวา่ 6 หน่วยกิต   (Coastal Process and   

2.1  วชิาเลือกในภาควชิาวาริชศาสตร์   Impact)  
530-523 ความสัมพนัธ์ระหวา่งอากาศและ (3)  (6)  กลุ่มวชิาเลือกอ่ืนๆทางวาริชศาสตร์ 

หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวชิาวาริชศาสตร์ 
ช่ือย่อปริญญาภาษาไทย  วท.ม. (วาริชศาสตร์)  ภาษาองักฤษ M.Sc. (Aquatic Science) 



 ทะเล   530-596   หวัขอ้พิเศษทางวาริชศาสตร์ (3) 
 (Air-Sea Interaction)    (Selected Topics in  

(4)  กลุ่มวชิาเลือกทางด้านการเพาะเลีย้งสัตว์น า้   Aquatic Science)  
530-530 เทคโนโลยขีั้นสูงในการ (3)  530-598   ปัญหาพิเศษ (3) 

 เพาะเล้ียงสัตวน์ ้า    (Special Problems)  
 (Advanced Technology in   2.2  วชิาเลือกจากคณะอ่ืนๆ 
 Aquaculture)         นกัศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนรายวชิา 

530-531 โรคสัตวน์ ้าขั้นสูง (3)  อ่ืนๆ ในมหาวทิยาลยั หรือรายวชิาท่ีเปิดสอน 
 (Advanced Aquatic Animal    โดยสถาบนัอ่ืนโดยอยูใ่นดุลยพินิจของ 
 Diseases)   คณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 

530-532 พยาธิวทิยาของกุง้ (3)     
 (Shrimp Pathology)   3. หมวดวทิยานิพนธ์ จ านวน 18-36 หน่วยกติ 

530-533 อาหารสัตวน์ ้าขั้นสูง (3)      แผน ก แบบ ก 1 
 (Advanced Aquatic Animal   530-599 วทิยานิพนธ์ (36) 
 Nutrition)    (Thesis)  

530-534 พนัธุศาสตร์ปริมาณเพื่อการ (3)     
 ปรับปรุงพนัธ์ุปลา       แผน ก แบบ ก 2 
 (Quantitative Genetics for Fish   530-699 วทิยานิพนธ์ (18) 
 Improvement)    (Thesis)  

530-535 การผลิตทางประมงและ (3)     
 ส่ิงแวดลอ้มทางน ้า      
 (Fisheries Production and       
 Aquatic Environment)      

(5) กลุ่มวชิาเลือกทางด้านการจัดการ     
ทรัพยากรทางน า้     

530-541 การจดัการแหล่งน ้าจืด (3)     
 (Freshwater Resources      
 Management)      

530-542 การจดัการทรัพยากรชายฝ่ัง (3)     
 (Coastal Resources       
 Management)      

 



เอกสาร 1-3 
แผนการศึกษาตลอดหลกัสูตร 
หลกัสูตรแผน ก แบบ ก 1*

 
                                                                                ปีที ่1  

ภาคการศึกษาที ่1  
530-599 วทิยานิพนธ์ 9 
 (Thesis) 
                              รวม           9                 

 ภาคการศึกษาที ่2 
530-599 วทิยานิพนธ์ 9 
 (Thesis) 

   รวม   9      
ปีที ่2 

ภาคการศึกษาที ่1  
 530-599 วทิยานิพนธ์ 9 
 (Thesis) 
                              รวม           9                 

 ภาคการศึกษาที ่2 
530-599 วทิยานิพนธ์ 9 
 (Thesis) 
                               รวม           9                 

จ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสูตรไม่น้อยกว่า             36 

 
*  ตอ้งเสนอและสอบผา่นโครงร่างวทิยานิพนธ์ภายในภาคการศึกษาท่ี 1 และมารายงานความกา้วหนา้

ของการวิจยัเพื่อวทิยานิพนธ์ทุกภาคการศึกษาท่ีลงทะเบียน  นอกจากน้ีตอ้งลงทะเบียนเรียน
รายวชิาสัมมนา โดยไม่นบัหน่วยกิต จ านวน 2 คร้ัง 

 
  



แผนการศึกษาตลอดหลกัสูตร 
หลกัสูตรแผน ก แบบ ก 2

 
                                                                                ปีที ่1  

ภาคการศึกษาที ่1  
347-531 สถิติชีวภาพและระเบียบวธีิวจิยั 4 
 (Biological Statistics and Research   
                Methodology) 
530-540 การจดัการทรัพยากรทางน ้ าขั้นสูง 3 
  (Advanced Aquatic Resources   
               Management) 
xxx-xxx วชิาเลือก  3 
   รวม     10 
 

ภาคการศึกษาที ่2 
530-597 สมัมนา 1 1 
 (Seminar I)  
530-xxx วชิาบงัคบัเลือก** 3 
xxx-xxx วชิาเลือก 3 
530-699 วทิยานิพนธ์ 3 

(Thesis) 
  
  รวม   10     

 
 
 

ปีที ่2 
ภาคการศึกษาที ่1  
530-697 สมัมนา 2 1 

(Seminar II) 
 530-699 วทิยานิพนธ์ 6 
 (Thesis) 
                              รวม           7                 
 

 ภาคการศึกษาที ่2 
530-699 วทิยานิพนธ์ 9 
 (Thesis) 
                                
 
                                               รวม           9              

จ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสูตรไม่น้อยกว่า    36 
 
**  ใหเ้ลือกจาก 2 รายวชิาต่อไปน้ี 

530-596 หวัขอ้พิเศษทางวาริชศาสตร์ (Selected Topics in Aquatic Science) 3 (0-9-0) 
530-598 ปัญหาพิเศษ (Special Problems)    3 (0-9-0) 

 
 


