
                                                                                ค ำอธิบำยรำยวชิำ                                            เอกสำร 1-4 
 

คณะทรัพยำกรธรรมชำต ิ
ภำควชิำ/สำขำวชิำวำริชศำสตร์ 

 
1 หมวดวชิำบังคบั 
347-531 4 (3-2-7) 
สถิตชีิวภำพและระเบียบวธีิวจิยั  
(Biological Statistics and Research Methodology)
รำยวชิำบังคบัก่อน : ตามความเห็นชอบของ  
                                 คณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 

ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สถิติเ ชิง
อนุมาน เทคนิคการส ารวจดว้ยตวัอย่าง การวางแผน
การทดลอง การวิเคราะห์สหสัมพนัธ์และการถดถอย
เชิงเส้นเชิงเดียว การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ การ
ประยกุตใ์ชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป 

Science research methodology; inferential 
statistics; sampling survey techniques, experimental 
designs, simple correlation and simple linear 
regression, multiple linear regression, computer 
software applications 

 
530-540 3(3-0-6) 
กำรจดักำรทรัพยำกรทำงน ำ้ขั้นสูง 
(Advanced Aquatic Resources Management) 

ท รัพย า กรท า งน ้ า  ท รั พย าก ร ส่ิ ง มี ชี วิ ต 
สถานภาพและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรต่าง ๆ    
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี และแนวทางการจัดการ
ทรัพยากรเพ่ือใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดและยัง่ยนื 

Aquatic resource, living resources; status and 
utilization of different resources; application of 
technology and management strategies for maximum 
benefit and sustainable resource management 

 
530-597 1(0-2-1) 
สัมมนำ 1  
(Seminar I) 

การคน้ควา้ขอ้มูลทางวชิาการเฉพาะเร่ืองใน
สาขาวชิาวาริชศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวทิยานิพนธ์ การ
น าเสนอทางวชิาการ การส่งรายงาน เขา้ร่วมฟังและ
อภิปราย 

Reviewing of literature in aquatic science 
related to the thesis; academic presentation of a topic 
of interest; submission of a report, attendance and 
discussion 

 
530-697 1(0-2-1) 
สัมมนำ 2 
(Seminar II) 

การน าเสนอข้อมูลและความก้าวหน้าของ
วิทยานิพนธ์เป็นภาษาองักฤษ การส่งรายงาน เขา้ร่วม
ฟังและอภิปราย 

Presentation of thesis progress in English; 
submission of a report, attendance and discussion 
 
2  หมวดวชิำบังคบัเลือก 
 
530-596 3 (0-9-0) 
หัวข้อพเิศษทำงวำริชศำสตร์ 
(Selected Topics in Aquatic Science)  



ศึกษาคน้ควา้ในหัวขอ้ท่ีสนใจด้วยตนเองใน
เร่ืองความก้าวหน้า หรือส่ิงคน้พบใหม่  ท่ีเก่ียวขอ้ง
และสนบัสนุนการท าวทิยานิพนธ์ การน าเสนอและส่ง
รายงาน 

Independent study of interesting issues or 
new findings in relation to and support thesis topic; 
presentation and report submission 
 
530-598 3 (0-9-0) 
ปัญหำพเิศษ  
(Special Problems) 
รำยวชิำบังคบัก่อน : ตามความเห็นชอบของอาจารยท่ี์

ปรึกษาหวัขอ้ปัญหาพิเศษ 
การศึกษาวิจัยในหัวข้อท่ีสนใจทางวาริช

ศาสตร์ของนกัศึกษาเป็นรายบุคคล 
Individual studies on interesting issues or 

topics in aquatic science 
 
3  หมวดวชิำเลือก 

(1) กลุ่มวชิำเลือกทำงด้ำนชีววทิยำและ
นิเวศวทิยำแหล่งน ำ้ 

530-500  3(3-0-6) 
วาริชศาสตร ์
(Aquatic Science) 

ระบบและองค์ประกอบของระบบนิเวศของ
แหล่งน ้ าทั้ งน ้ าจืด น ้ ากร่อยและทะเล เพ่ือน ามาเป็น
แนวทางในการใชแ้ละจดัการทรัพยากรทางน ้ าอย่าง
ย ัง่ยืน  เช่น การพฒันาการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ าและการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการเพาะเล้ียง
สตัวน์ ้ า 

System and component of aquatic ecosystems 
including freshwater, brackish and marine 
ecosystems, knowledge necessary for sustainable 
resources utilization and management, for example 

for aquaculture development and application of 
suitable technology in aquaculture 

 
530-501 3(3-0-6) 
นิเวศวทิยำแหล่งน ำ้ 
(Aquatic Ecology) 
รำยวชิำบังคบัก่อน : ตามความเห็นชอบของ

คณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
นิเวศวิทยาของแหล่งน ้ ารวมตั้งแต่แหล่งน ้ าใน

แผ่นดินตลอดจนถึงมหาสมุทร   น ้ าจืด ถึงน ้ าเค็ม 
ทฤษฎีและความคิดรวบยอดทางนิเวศวทิยาท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัแหล่งน ้ า  โครงสร้าง การท างาน และกระบวนการ
ในแหล่งน ้ าต่างๆ เพ่ือน าไปสู่การใช้และการจัดการ
แหล่งน ้ าอยา่งย ัง่ยนื 

Ecology of various aquatic ecosystems from 
inland water to ocean, freshwater to saline; basic 
ecological theories and concepts, structures, 
functions and processes in various systems leading to 
sustainable utilization and management 

 
530-502 3(2-3-4) 
นิเวศวทิยำแหล่งน ำ้ไหล 
(Lotic Ecology) 
รำยวชิำบังคบัก่อน : ตามความเห็นชอบของ

คณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
ปัจจัยส่ิงแวดลอ้ม และความคิดรวบยอดทาง

นิเวศวทิยาของระบบน ้ าไหล ความสัมพนัธ์ของแหล่ง
น ้ าไหลกับพ้ืนท่ี รับน ้ าโดยรอบ สังคมส่ิงมีชีวิต 
ผลผลิตทางชีวภาพ ผลกระทบจากการใชป้ระโยชน์ 
การอนุรักษ์และการฟ้ืนฟูระบบนิเวศน ้ าไหล วิธีการ
ศึกษาวิจัยและผลงานวิจัยในระบบนิเวศน ้ าไหล 
ปฏิบติัการสอดคลอ้งกบัหวัขอ้บรรยาย 

Running water environmental factors, and 
related ecological concepts and theories; 



relationships between catchments riparian vegetation 
and streams; biological communities and 
productivity; human impacts, conservation, and 
rehabilitation of running water systems; current 
research, and research techniques related to running 
water ecosystems; practical works aligned with 
lecture 

 
530-503 3(1-6-2) 
พรรณสัตว์พื้นใต้น ำ้ชำยฝ่ังและกำรใช้ประโยชน์
(Coastal Benthic Fauna and Applications) 

วิธีเก็บและดองตวัอย่าง เพ่ือศึกษาพรรณสัตว์
พ้ืนใตน้ ้ าชายฝ่ังกลุ่มหลกัในเชิงคุณภาพและปริมาณ  
การจ าแนกชนิดสัตวโ์ดยใชเ้ทคนิคทางสัณฐานวิทยา
และทางโมเลกุล  บทบาทในระบบนิเวศ  ปัจจัย
ส่ิงแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด ารงชีวิต  ชีววิทยาและ
การเพาะเ ล้ียง  การประยุกต์ใช้ในกระบวนการ
เพาะเล้ียงสัตว์น ้ าอ่ืนๆ และการบ าบัดทางชีวภาพ 
ปฏิบติัการสอดคลอ้งกบัหวัขอ้บรรยาย 

Sampling and preservation methodology for 
qualitative and quantitative studies of major coastal 
benthic fauna; classification using morphological and 
molecular techniqes; ecological role; environmental 
factors related to existence of animals; biology and 
culture; application for aquaculture and 
bioremediation; practical works aligned with lecture 

 
(2) กลุ่มวชิำเลือกทำงด้ำนวทิยำศำสตร์กำร

ประมง 
530-510 3(2-3-4) 
วิทยาศาสตรก์ารประมง 
(Fishery Science) 
รำยวชิำบังคบัก่อน : ตามความเห็นชอบของ

คณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 

ก า ร จ า แ น กป ร ะ เ ภ ท ข อ ง ก า ร ป ร ะ ม ง 
ความส าคัญทางเศรษฐกิจการประมง ทรัพยากร
ประมงกับการใชป้ระโยชน์ ชีววิทยาของทรัพยากร
สั ต ว์น ้ า แ ล ะ พื ชพัน ธ์ุ ไ ม้น ้ า  ป ริ ม าณและก า ร
แพร่กระจายของอินทรียแ์ละอนินทรียส์ารท่ีมีผลต่อ
ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรประมง ผลผลิต
ขั้นตน้ของแหล่งน ้ า วธีิการแกไ้ขปัญหาท่ีมีผลกระทบ
ต่อการอนุรักษ ์การจดัการทรัพยากรประมง ตลอดจน
แนวทางในการพัฒนาอุตสาหกรรมประมงและ
กิจกรรมต่อเน่ืองอยา่งเป็นระบบ ปฏิบติัการสอดคลอ้ง
กบัหวัขอ้บรรยาย 

Classification of fisheries; importance of 
fishery in economic point of view; fishery resources 
and utilization; biology of aquatic animals and 
plants; distribution patterns and abundance of 
organic and inorganic matter affecting fertility and 
primary production of fishery resources; problem-
solving methodology impacting fishery resources 
conservation and management; guidelines for 
systematic and sustainable development of fishery 
and related industries; practical works aligned with 
lecture 

 
530-511 3(2-3-4) 
พลวตัประชำกรปลำ 
(Fish Population Dynamics) 
รำยวชิำบังคบัก่อน : ตามความเห็นชอบของ

คณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
หลกัเบ้ืองตน้เก่ียวกบัพลวตัประชากรปลาและ

การจดัการประมง การวิเคราะห์เชิงปริมาณของขอ้มูล
ท่ีได้จากการประมงเพ่ือน าไปสู่การจัดการประมง 
วิธีการประมาณค่าพารามิเตอร์ของประชากร (การ
เจริญเติบโต การทดแทนท่ี และการตาย) โดยใชข้อ้มูล
ความยาว ความถ่ี การประเมินผล สาเหตุ และผลของ



การเปล่ียนแปลงการรอดตาย การเจริญเติบโต การ
สืบพัน ธ์ุ  ก า รทดแทน ท่ี  และผลผ ลิต  ก า ร ใ ช้
แบบจ าลองผลผลิต ความสัมพนัธ์ระหว่างประชากร
สัตวน์ ้ าและการทดแทนท่ี และการวางแผนในการจบั
สตัวน์ ้ า ปฏิบติัการสอดคลอ้งกบัหวัขอ้บรรยาย 

Fundamental concepts of fish population 
dynamics and fishery management; quantitative 
analysis of fisheries data for management purposes; 
methods for estimating population parameters 
(growth, recruitment, and mortality) using length-
frequency data; evaluation, causes, and impacts of 
the rates of change in survival, growth, reproduction, 
and recruitment for fish populations and their yield; 
production models, stock and recruitment 
relationship and formulation of harvest strategies; 
practical works aligned with lecture 

 
(3) กลุ่มวชิำเลือกทำงด้ำนสมุทรศำสตร์ 
 

530-520 3(2-3-4) 
สมุทรศำสตร์เคม ี
(Chemical Oceanography) 
รำยวชิำบังคบัก่อน : ตามความเห็นชอบของ

คณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
ชนิดและการแพร่กระจายของธาตุ  และ

สารประกอบในมหาสมุทร โดยพิจารณาจากสมดุล
เคมีของการน าเขา้และน าออกของสารเหล่าน้ี การน า
โมเดลท่ีเหมาะสมมาอธิบายการแพร่กระจายของธาตุ
และสารประกอบเพ่ือศึกษากระบวนการต่างๆ ใน
มหาสมุทร การแลกเปล่ียนสารระหวา่งผิวน ้ าทะเลกบั
บรรยากาศ การเคล่ือนท่ีของมวลน ้ า  การตกตะกอน 
และการสะสมของสารพิษในส่ิงมีชีวิต เ ป็นต้น 
ปฏิบติัการสอดคลอ้งกบัหวัขอ้บรรยาย 

Types and distribution pattern of elements 
and compounds in the ocean determined by chemical 
equillibrium and fluxes of elements; application of 
mathematical models for distribution patterns and 
processes in the ocean; exchanges across the air-sea 
interface, water movement and circulation, 
sedimentation and bioaccumulation of toxic 
substances; practical works aligned with lecture 

 
530-521 3 (3-0-6) 
สมุทรศำสตร์เอสทูรี   
(Estuarine Oceanography) 
รำยวชิำบังคบัก่อน : ตามความเห็นชอบของ

คณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
การก าเนิดและววิฒันาการของเอสทูรี การผสม 

และการไหลเวียนของน ้ า  การน าพาสารไปโดย
กระบวนการต่างๆ อิทธิพลของส่ิงแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้ง
กับกระบวนการต่างๆทางสมุทรศาสตร์ สมดุลของ
เกลือและความร้อน    องค์ประกอบและปฏิสัมพนัธ์
ของน ้ าท่ีผสมกนัในเอสทูรี การศึกษาทางนิเวศวิทยา
ของเอสทูรี และความส าคัญต่อการจัดการทางด้าน
ประมง 

Origin and evolution of estuaries, mixing 
processes, estaurine circulation and transport; 
environmental factors influencing oceanographic 
processes, salt and heat balances; composition and 
interactions between tidal river and coastal waters; 
studies of estuarine ecology, and importance in 
fisheries management 

 

530-522 3 (3-0-6) 
กระบวนการเปล่ียนแปลงของชายฝัง่และผลกระทบ 

(Coastal Process and Impact) 



รำยวชิำบังคบัก่อน : ตามความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 

รูปร่าง ลักษณะ โครงสร้างของชายฝ่ังหรือ
ทะเลลักษณะต่างๆ การจัดการทางธรณีวิทยาของ
ชาย ฝ่ัง   การเป ล่ียนแปลงของชายฝ่ัง เ น่ืองจาก
กระบวนการทางฟิสิกส์ เคมี  และชีวภาพ  คล่ืน 
กระแสน ้ า ภูมิอากาศ ตะกอน และกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน
จากมนุษยใ์นการพฒันาชายฝ่ังทะเล การใช้รูปแบบ
ทางคณิตศาสตร์มาศึกษากระบวนการต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน  
การจดัการชายฝ่ังท่ีเหมาะสม 

Morphology, characteristics and structure of 
coastal area and shoreline configuration, including 
management of shorelines in geology point-of-view; 
study of physical, chemical and biological processes; 
waves, current, climate, sediments, human activities; 
influencing shoreline morphology and configuration; 
mathematical models used in studies of coastal 
processes and changes in coastal environments 
including sustainable coastal management 

 
530-523 3(3-0-6) 
ควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงอำกำศและทะเล  
(Air-Sea Interaction) 
รำยวชิำทีบ่ังคบัก่อน : ตามความเห็นชอบของ

คณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
ธรรมชาติของทะเลและบรรยากาศ การศึกษา

ระบบการหมุนเวียนของกระแสน ้ าในมหาสมุทร การ
หมุนเวียนขนาดใหญ่ของกระแสอากาศและคล่ืน ลม 
การแลกเปล่ียนความร้อนระหว่างมหาสมุทรและ
อากาศ ความสัมพนัธ์ ปฏิกิริยาท่ีเกิดข้ึนระหว่างชั้น
บรรยากาศและมหาสมุทร  การ เ กิดลมมร สุม 
ปรากฏการณ์เอลนิโญ่ การวิเคราะห์ข้อมูลและน า
โมเดลไปใช ้เพื่อจะท านายเหตุการณ์และกระบวนการ
ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนระหวา่งมหาสมุทรและอากาศ 

Fundamantal concepts of sea and atmosphere, 
large-scale ocean circulation, heat exchange and 
transfer, interaction between air and sea surface; 
explanations of natural phenomena; El Niño, storms 
and monsoons; modelling of data in order to predict 
interactions between sea and atmosphere 

 
(4) กลุ่มวชิำเลือกทำงด้ำนกำรเพำะเลีย้งสัตว์น ำ้ 
 

530-530 3(3-0-6) 
เทคโนโลยีขัน้สูงในการเพาะเลี้ยงสตัวน์ ้า 
(Advanced Technology in Aquaculture) 
รำยวชิำบังคบัก่อน : ตามความเห็นชอบของ

คณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยขีั้นสูงในการจดัการ

การเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ า เพ่ือเพ่ิมผลผลิตทั้งดา้นปริมาณ
และคุณภาพ สามารถใชท้รัพยากรใหเ้กิดประโยชน์ได้
อยา่งย ัง่ยนื 

Application of advanced technology in 
aquaculture management for increasing production in 
both quantity and quality, including ability to sustain 
resource utilization 

 
530-531 3(2-3-4) 
โรคสัตว์น ำ้ขั้นสูง 
(Advanced Aquatic Animal Diseases) 
รำยวชิำบังคบัก่อน : ตามความเห็นชอบของ

คณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
โรคเฉพาะด้านท่ีก าลังมีปัญหาในสัตว์น ้ า

เศรษฐกิจในปัจจุบัน  โรคติดเช้ือไวรัสแบคทีเรีย 
ปร สิต  และราในปลาและกุ้ง  การประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีชีวภาพส าหรับการวินิจฉัยโรคอย่าง
รวดเร็ว  เทคนิคการจดัการการเล้ียง การป้องกนัและ



การควบคุมโรค ปฏิบัติการสอดคล้องกับหัวข้อ
บรรยาย 

Present specific disease problem in 
economical aquatic animals; viral, bacterial, parasitic 
and fungal diseases in fish and shrimp; the 
application of biotechnology for rapid diagnosis, 
techniques for management of culture system, 
prevention and control of those problems; practical 
works aligned with lecture 

 
530-532 3(2-3-4) 
พยำธิวทิยำของกุ้ง 
(Shrimp Pathology) 
รำยวชิำบังคบัก่อน : ตามความเห็นชอบของ

คณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
โรคและสาเหตุของการเกิดโรคในกุ้งทั้ งใน

ธรรมชาติ และระบบของการเล้ียง โรคปรสิต เช้ือรา 
แบคทีเรียและไวรัส ริเก็ตเซีย และคลามีเดีย ภูมิคุม้กนั
โรคเบ้ืองตน้ในกุง้ สาเหตุท่ีเก่ียวขอ้งในการเกิดโรค 
การจดัการระบบของการเล้ียง อาหารท่ีมีผลต่อการเกิด
โรค และสารพิษในแหล่งน ้ า รวมทั้ งการใช้ยาและ
สารเคมีในการป้องกันและรักษาโรค ปฏิบัติการ
สอดคลอ้งกบัหวัขอ้บรรยาย 

Diseases and causative agent of disease in 
shrimp in natural water and culture system;  parasite, 
fungi, bacteria and virus, rickettsia and chlamydia; 
basic immunological function in shrimp; causative 
agent of disease; management in culture system, 
nutritional disorder, pollutant and drug and 
chemicals uses for curation and prevention; practical 
works aligned with lecture 

 
530-533 3(2-3-4) 
อำหำรสัตว์น ำ้ขั้นสูง 

(Advanced Aquatic Animal Nutrition) 
รำยวชิำบังคบัก่อน : ตามความเห็นชอบของ

คณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
สรีรวทิยาระบบการกินและยอ่ยอาหาร โภชนา

ศาสตร์ของสัตว์น ้ า ท่ีส าคัญทางเศรษฐกิจ ความ
ตอ้งการและความสัมพนัธ์ของสารอาหารท่ีส าคญัใน
กระบวนการเมแทบอลิซึม  ความสัมพนัธ์ของอาหาร
และการให้อาหารในระบบการ เพาะ เ ล้ี ยงกับ
ส่ิงแวดล้อม  การวางแผนงานวิจัยทางด้านโภชนา
ศาสตร์ของสัตว์น ้ า ปฏิบัติการสอดคล้องกับหัวข้อ
บรรยาย 

Feeding and digestive physiology; nutrition 
of economically important aquatic animal species; 
nutrient requirements and metabolism of nutrients; 
feed and feeding in aquaculture and environment; 
experimental design in aquatic animal nutrition; 
practical works aligned with lecture 

 
530-534 3(3-0-6)  
พนัธุศำสตร์ปริมำณเพ่ือกำรปรับปรุงพนัธ์ุปลำ   
(Quantitative Genetics for Fish Improvement)  
รำยวชิำบังคบัก่อน : ตามความเห็นชอบของ

คณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
ทฤษฎีพนัธุศาสตร์ปริมาณและพนัธุศาสตร์

ประชากรท่ีประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงพันธ์ุปลา 
ความแปรผนัทางพนัธุกรรม อินบรีดิง การคดัเลือก 
และระบบการผสมพนัธ์ุ 

Quantitative and population genetics theories 
applied to fish improvement; genetic variation, 
inbreeding, selection and mating systems 

 
530-535 3(3-0-6)  
กำรผลติทำงประมงและส่ิงแวดล้อมทำงน ำ้  
(Fisheries Production and Aquatic Environment)  



รำยวชิำบังคบัก่อน : ตามความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 

การปฏิบัติปัจจุบันเก่ียกับการผลิตสัตว์น ้ า 
ความสมัพนัธ์ระหวา่งลกัษณะทางชีวภาพของสัตวน์ ้ า
และระบบการผลิต การจัดการ โภชนการ โรค การ
เพาะพันธ์ุ และการปรับปรุงพันธ์ุ วิวฒันาการและ
นิเวศวทิยาของประชากรและชุมชนสตัวน์ ้ าในปัจจุบนั 

Current practice in fish production; 
relationship between the biological aspects of a 
species and the production system, management, 
nutrition, disease, breeding and genetic 
improvement; current evolution and ecology of 
aquatic population and community 

 
(5) กลุ่มวชิำเลือกทำงด้ำนกำรจดักำรทรัพยำกร

ทำงน ำ้ 
 

530-541 3(3-0-6) 
กำรจดักำรแหล่งน ำ้จืด 
(Freshwater Resources Management) 
รำยวชิำบังคบัก่อน : ตามความเห็นชอบของ

คณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
ลกัษณะและองคป์ระกอบของทรัพยากรแหล่ง

น ้ าจืด ความสัมพนัธ์ของส่ิงมีชีวิต และส่ิงไม่มีชีวิตใน
แหล่งน ้ าจืด ความสัมพนัธ์ของทรัพยากรแหล่งน ้ าจืด
กบัปัจจยัทางสงัคมและ เศรษฐกิจ ผลกระทบ
จากการใชท่ี้ดิน การอนุรักษ ์การจดัการและการบูรณะ
แหล่งน ้ าจืด 

Characteristics and component of freshwater 
resources; relationship between biotic and abiotic 
factor in freshwater ecosystems; socio-economical 
dimension of resources, land-use, conservation, 
including management and rehabilitation 

 

530-542  3(3-0-6) 
 กำรจดักำรทรัพยำกรชำยฝ่ัง 
(Coastal Resources Management)  
รำยวชิำบังคบัก่อน : ตามความเห็นชอบของ

คณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
ลักษณะและองค์ประกอบของทรัพยากร

ชายฝ่ังทะเล การก าหนดเขตชายฝ่ัง เหตุท่ีมีการจดัการ
ทรัพยากรชายฝ่ัง ผลกระทบจากกิจกรรมของมนุษย์
ต่อระบบนิเวศชายฝ่ัง  แนวคิดของการวางแผนและ
การจดัการชายฝ่ัง เทคนิคการวางแผนและการจดัการ
จากกรณีศึกษาทัว่โลก 

Characteristics and composition of coastal 
resources; defining coastal area; coastal management 
issues; impacts of human’s activities on coastal 
ecosystems;  concepts of coastal planning and 
management; coastal management and planning 
techniques described with reference to real world 
examples 

 
(6) กลุ่มวชิำเลือกอ่ืนๆ ทำงวำริชศำสตร์ 

 
530-596 3(0-9-0) 
หัวข้อพเิศษทำงวำริชศำสตร์ 
(Selected Topics in Aquatic Science) 

ศึกษาคน้ควา้ในหัวขอ้ท่ีสนใจด้วยตนเองใน
เร่ืองความก้าวหน้า หรือส่ิงคน้พบใหม่  ท่ีเก่ียวขอ้ง
และสนบัสนุนการท าวทิยานิพนธ์ การน าเสนอและส่ง
รายงาน 

Independent study of interesting issues or 
new findings in relation to and support thesis topic; 
presentation and report submission 

 
530-598 3(0-9-0) 
ปัญหำพเิศษ 



(Special Problems) 
รำยวชิำบังคบัก่อน : ตามความเห็นชอบของ

คณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
การศึกษาวิจัยในหัวข้อท่ีสนใจทางวาริช

ศาสตร์ของนกัศึกษาเป็นรายบุคคล 
Individual studies on interesting issues or 

topics in aquatic science 
 

4. หมวดวทิยำนิพนธ์ 
 

530-599 36(0-108-0) 
วทิยำนิพนธ์ 
(Thesis) 

การ ศึ กษ าวิ จั ยท า ง วา ริ ชศ าสต ร์  โด ย มี
คณะกรรมการท่ีปรึกษาให้ค  าแนะน าในการวางแผน 
การวจิยั และการเขียนวทิยานิพนธ์ 

Design and execution of a research project in 
aquatic science leading to preparation of a thesis 
under supervision of a thesis committee 

 
530-699 18(0-54-0) 
วทิยำนิพนธ์ 
(Thesis) 

การ ศึ กษ าวิ จั ยท า ง วา ริ ชศ าสต ร์  โด ย มี
คณะกรรมการท่ีปรึกษาให้ค  าแนะน าในการวางแผน 
การวจิยั และการเขียนวทิยานิพนธ์ 

Design and execution of a research project in 
aquatic science leading to preparation of a thesis 
under supervision of a thesis committee 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


