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ปรัชญาของหลักสู ตร
สร้างนักวิจยั และนักวิชาการที่มีความรู ้ความสามารถทั้งในด้านวิชาการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าและทรัพยากรประมง
เพื่อให้สร้างผลผลิตที่ มีความแน่นอน มีความเสี่ ยงจากการดาเนิ นการน้อย เพื่อเป็ นนักวิจยั นักวิชาการ ที่ สามารถถ่ายทอด
องค์ความรู ้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่ถูกหลักวิชาการต่อเกษตรกรและผูป้ ระกอบอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าอย่างยัง่ ยืน

โครงสร้ างหลักสู ตร
แผน ก แบบ ก 1
จานวนหน่ วยกิตรวมตลอดหลักสู ตร
1. หมวดวิชาวิทยานิพนธ์
932-591
วิทยานิพนธ์
Thesis
2. หมวดวิชาสัมมนา
932-587
สัมมนา 1
Seminar I
932-588
สัมมนา 2
Seminar II

36 หน่ วยกิต
36 หน่ วยกิต
36(0-108-0)

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

แผน ก แบบ ก 2
จานวนหน่ วยกิตรวมตลอดหลักสู ตร
36 หน่ วยกิต
1. หมวดวิชาบังคับ
6 หน่ วยกิต
932-571
หลักปฏิบตั ิและการจัดการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า
3(2-3-4)
Aquaculture Practices and Managements
932-572
หลักคานึงทางนิเวศวิทยาในการประมง
3(3-0-6)
Ecological Concerns in Fisheries
2. หมวดวิชาเลือก
12 หน่ วยกิต
นักศึ กษาสามารถเลือกเรี ยนรายวิชาเลือกข้างล่างนี้ ได้ทุกรายวิชา ทั้งนี้ โดยความเห็ นชอบของคณะกรรมการที่ ปรึ กษา
วิทยานิพนธ์
932-573
การจัดการธุรกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า
3(3-0-6)
Aquaculture Business Management
932-574
การประเมินคุณภาพสัตว์น้ าและผลิตภัณฑ์สตั ว์น้ า
3(2-3-4)
Aquatic Animal and Aquatic Animal Products Quality Assessment
932-575
เครื่ องมือและวิธีวจิ ยั ทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า
3(2-3-4)
Instruments and Methodologies in Aquaculture
932-576
ชีวโมเลกุลในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า
3(2-3-4)
Molecular Biology in Aquaculture
932-577
เทคโนโลยีวศิ วกรรมเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าขั้นสูง
3(2-3-4)
Advanced in Aquaculture Engineering Technology
932-578
สาหร่ ายและการประยุกต์ใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า
3(2-3-4)
Algae and Application for Aquaculture
932-579
สุขภาพสัตว์น้ าและกลไกการป้ องกันตัว
3(2-3-4)
Aquatic Animal Health and Defense Mechanisms
932-580
กายวิภาคศาสตร์และสรี รวิทยาของสัตว์น้ า
3(2-3-4)
Anatomy and Physiology of Aquatic Animals

932-581

หลักการแปรรู ปและพัฒนาผลิตภัณฑ์สตั ว์น้ า
Aquatic Animal Processing and Development
932-582
โภชนศาสตร์สตั ว์น้ า
Aquatic Animal Nutrition
932-583
การจัดการและอนุรักษ์สตั ว์ทะเลหายาก
Marine Endangered Species Conservation and Management
932-584
ทรัพยากรประมงและการจัดการ
Fishery Resources and Management
932-585
หัวข้อพิเศษด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าและทรัพยากรประมง 1
Special Topics in Aquaculture and Fishery Resources I
932-586
หัวข้อพิเศษด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าและทรัพยากรประมง 2
Special Topics in Aquaculture and Fishery Resources II
3. หมวดวิชาสัมมนา
932-587
สัมมนา 1
Seminar I
932-588
สัมมนา 2
Seminar II
4. หมวดวิชาวิทยานิพนธ์
932-592
วิทยานิพนธ์
Thesis

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

1(0-2-1)
1(0-2-1)
18 หน่ วยกิต
18(0-54-0)

แผนการศึกษาตลอดหลักสู ตร
แผน ก แบบ ก 1
ปี ที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
932-587
สัมมนา 1
932-591
วิทยานิพนธ์
ภาคการศึกษาที่ 2
932-591
วิทยานิพนธ์

1(0-2-1)*
6(0-18-0)
12(0-36-0)
ปี ที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1
932-588
สัมมนา 2
932-591
วิทยานิพนธ์
ภาคการศึกษาที่ 2
932-591
วิทยานิพนธ์
* หมายถึงรายวิชาที่ลงทะเบียนเรี ยนแบบไม่นบั หน่วยกิต

1(0-2-1)*
12(0-36-0)
6(0-18-0)

แผน ก แบบ ก 2
ปี ที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
932-571
932-572
932-587
932-5xx
932-5xx
ภาคการศึกษาที่ 2
932-588
932-5xx
932-5xx
932-592

หลักปฏิบตั ิและการจัดการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า
หลักคานึงทางนิเวศวิทยาในการประมง
สัมมนา 1
วิชาเลือก
วิชาเลือก

3(2-3-4)
3(3-0-6)
1(0-2-1)*
3(x-y-z)
3(x-y-z)

สัมมนา 2
วิชาเลือก
วิชาเลือก
วิทยานิพนธ์

1(0-2-1)*
3(x-y-z)
3(x-y-z)
3 (0-9-0)
ปี ที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1
932-588
สัมมนา 2
932-591
วิทยานิพนธ์
ภาคการศึกษาที่ 2
932-591
วิทยานิพนธ์
* หมายถึงรายวิชาที่ลงทะเบียนเรี ยนแบบไม่นบั หน่วยกิต

1(0-2-1)*
12(0-36-0)
6(0-18-0)

คำอธิบำยรำยวิชำ
โครงกำรจัดตั้งคณะนวัตกรรมกำรเกษตรและประมง
สำขำวิชำกำรเพำะเลีย้ งสัตว์ นำ้ และทรัพยำกรประมง (หลักสู ตรนำนำชำติ)
932-571

หลักปฏิบัตแิ ละกำรจัดกำรกำรเพำะเลีย้ งสัตว์ นำ้
3(2-3-4)
Aquaculture Practices and Managements
กายวิภาคและสรี รวิทยาของสัตว์น้ า หลักปฏิบตั ิการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า คุณภาพน้ าและการจัดการฟาร์ม ชนิดของ
สัตว์น้ าเศรษฐกิจและรู ปแบบการเลี้ยง การออกแบบและก่อสร้างระบบเลี้ยง สารอาหารที่จาเป็ นสาหรับสัตว์น้ า การเพาะ ฟัก
สัตว์น้ า คุ ณ ภาพผลิ ต ผลสัต ว์น้ า สุ ข ภาพและสวัส ดิ ภาพของสัต ว์น้ า และผลกระทบต่ อสิ่ งแวดล้อ ม การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการจัดการฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ าและสภาพแวดล้อมที่ยงั่ ยืน
Anatomy and physiology in aquatic animals, aquaculture practices, water quality and farm managements,
economic and candidate species, farming design and construction, essentials of nutrition, reproduction, flesh quality,
health and welfare and environmental impacts, information technology management for sustainable farming and
environment
932-572

หลักคำนึงทำงนิเวศวิทยำในกำรประมง
3(3-0-6)
Ecological Concerns in Fisheries
แนวคิ ดเชิ งนิ เวศและการประเมินผลกระทบของการประมงต่อระบบนิ เวศ ผลกระทบทางมลพิษและนิ เวศ
พิษวิทยาจากการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า จริ ยธรรมและสวัสดิ ภาพสัตว์น้ า การใช้และการจัดการทรัพยากรประมง
ประเด็นทางสังคมและสิ่ งแวดล้อม การใช้ภูมิศาสตร์ สารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรประมง การอนุ รักษ์และฟื้ นฟู
ทรัพยากรประมงให้ยงั่ ยืน
Concepts in ecology and assessment of fisheries impact on ecology, pollution and ecotoxicology impacts
from fishery and aquaculture, ethics and welfare in aquatic animals, utilization and management of fishery resources,
social and environment issues, application of information technology for fishery resource management, sustainable
conservation and restoration of fishery resources
932-573

กำรจัดกำรธุรกิจกำรเพำะเลีย้ งสัตว์ นำ้
3(3-0-6)
Aquaculture Business Management
ห่ ว งโซ่ อุ ป ทานอุ ต สาหกรรมการเพาะเลี้ ย งสั ต ว์น้ า การประยุก ต์ก ารจัด การฟาร์ ม การเงิ น การตลาดใน
อุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า การวางแผนและการจัดการโครงการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า การวางแผน ปรับปรุ งและควบคุม
คุณภาพ ตลาดระหว่างประเทศ และการนาเข้า-ส่ งออก การจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยีช้ นั สู งในอุตสาหกรรมการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า บรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม
Aquaculture industry supply chain, application of farm management, finance, marketing to the aquacultural
industry, aquaculture project planning and management, quality planning, improvement and controls, international market
and import-export, innovation management and advanced technology to the aquacultural industry, good governance and
corporate social responsibility

932-574

กำรประเมินคุณภำพสัตว์ นำ้ และผลิตภัณฑ์ สัตว์นำ้
3(2-3-4)
Aquatic Animal and Aquatic Animal Products Quality Assessment
โค รงส ร้ างท างกายภ าพ แ ล ะ เค มี ข อ งสั ต ว์ น้ า อิ ท ธิ พ ล ข อ งก ารเลี้ ยงต่ อ คุ ณ ภ าพ ข อ งสั ต ว์ น้ า
การเปลี่ยนแปลงคุณภาพด้านองค์ประกอบทางกายภาพ เคมี และคุณภาพการบริ โภคของสัตว์น้ าระหว่างการจับและหลังการ
จับ การตรวจสอบวิเคราะห์คุณภาพสัตว์น้ าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าตามมาตรฐานอาหารปลอดภัย เทคนิ คการวิเคราะห์สาร
ตกค้าง การปรับปรุ งคุณภาพสัตว์น้ าด้วยเทคนิคการเลี้ยง
Physical and chemical structure of aquatic animals, influence of culture conditions on quality of aquatic
animals, quality change in the aspect of physic, chemistry, consumption during capture and post-harvest, quality analysis
of aquatic animal and aquatic animal products following food safety standard, residual analysis technique, quality
improvement with culture technique
932-575

เครื่ องมือและวิธีวจิ ยั ทำงกำรเพำะเลีย้ งสัตว์ นำ้
3(2-3-4)
Instruments and Methodologies in Aquaculture
กระบวนการวิจยั วางแผนการเก็บตัวอย่าง การวางแผนการทดลอง กระบวนการเตรี ยมตัวอย่างสาหรับการ
วิเคราะห์ทางด้านเคมี จุลชีววิทยา ชี วโมเลกุล เพื่องานวิจยั ด้านเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า การใช้เครื่ องมือกล เครื่ องมือวิทยาศาสตร์
สาหรับการวิเคราะห์ท้ งั ด้านปริ มาณและคุณภาพในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า การบารุ งรักษาเครื่ องมือ การใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ป
ต่างๆ ในงานวิจยั ทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า การแปลผลการศึกษาและกระบวนการจัดทาผลรายงานวิจยั และแนวคิดด้านการ
วิจยั ต่อยอดของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจากชุมชน
Research methodology, experimental design, sampling design, sample preparation process for chemical
microbiology bio-molecular analysis in aquaculture research, applications of mechanic and scientific instruments for
quantitative and qualitative method in aquaculture, instruments maintenance, application software for aquaculture
research, interpretation, and preparation of research report, and concept in research exploitation from local knowledge in
aquaculture
932-576

ชีวโมเลกุลในกำรเพำะเลีย้ งสัตว์ นำ้
3(2-3-4)
Molecular Biology in Aquaculture
ชี วโมเลกุลระดับเซลล์ หน้าที่ ของยีนและโปรตีน การควบคุมการแสดงออกของยีน ความหมายของจี โนม
การหาลาดับของจีโนม เครื่ องหมายจีโนม การจัดทาแผนที่จีโนม การใช้ฐานข้อมูลชีวสารสนเทศ ชีวโมเลกุลของการเกิดโรค
สัตว์น้ า การประยุกต์ใช้ชีวโมเลกุลในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า
Molecular biology of cell, gene and protein functions, regulation of gene expression, concepts of genomes,
genome sequencing, genome markers, genome mapping, bioinformaticdatabase, molecular biology of microbial pathogenesis,
applications of molecular biology in aquaculture
932-577

เทคโนโลยีวศิ วกรรมเพำะเลีย้ งสัตว์ นำ้ ขั้นสู ง
3(2-3-4)
Advanced in Aquaculture Engineering Technology
การจัดหาแหล่งพื้นที่ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า หลักการและปั จจัยคุ ณภาพน้ าเบื้ องต้น ระบบเลี้ยงสัตว์น้ าแบบเปิ ด
ระบบเลี้ยงสัตว์น้ ากึ่งปิ ด ระบบเลี้ยงสัตว์น้ าแบบปิ ด ระบบเลี้ยงสัตว์น้ าเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า
แบบผสมผสาน วิธีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าเชิงอินทรี ย ์ การออกแบบระบบการเลี้ยงขั้นสู ง การออกแบบโรงเรื อนเพาะฟักและ

อนุบาลสัตว์น้ า การออกแบบระบบกรองชีวภาพและระบบกรองแบบกล ระบบการฆ่าเชื้อโรคและการบาบัด ระบบกาจัดของเสี ย
และการจัดการของเสี ยจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า การประยุกต์ใช้ระบบเซ็นเซอร์ในการเลี้ยงสัตว์น้ า
Aquaculture estate areas, principle and factors of water quality, open aquaculture systems, semi-closed
aquaculture systems, closed-recirculate aquaculture systems, biosecurity systems in aquaculture, co-culture system,
organic aquaculture, advanced farming system designs, hatchery and nursery designs, mechanical and biological filtration
designs, disinfection and water treatment systems, waste disposal and management in aquaculture systems, application of
senser-base for aquaculture
932-578

สำหร่ ำยและกำรประยุกต์ ใช้ ในกำรเพำะเลีย้ งสัตว์ นำ้
3(2-3-4)
Algae and Application for Aquaculture
ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับสาหร่ าย การจัดจาแนกสาหร่ าย การเพาะเลี้ยงสาหร่ าย การใช้สาหร่ ายเพื่อการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ า สาหร่ ายกับการจัดการคุณภาพน้ า
Introduction to algae, systematic of algae, algae cultivation, application of algae for aquaculture, application
of algae for water treatment
932-579

สุ ขภำพสัตว์ นำ้ และกลไกกำรป้องกันตัว
3(2-3-4)
Aquatic Animal Health and Defense Mechanisms
ระบบป้ องกัน ตัวของสัต ว์น้ า วิวฒั นาการของระบบภูมิ คุ ้มกัน ของปลาและสัตว์น้ ามี เปลื อก ชนิ ด ของการ
ตอบสนองภูมิคุม้ กัน เซลล์ สารน้ า โมเลกุลในระบบภูมิคุม้ กันของสัตว์น้ า ปั จจัยที่ มีผลต่อสุ ขภาพสัตว์น้ า สถานการณ์
ปั จจุบนั ของโรคในระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าเศรษฐกิจ โรคที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ ความสัมพันธ์ของ
เชื้ อก่อโรคกับเจ้าบ้าน ชี วโมเลกุลของเชื้ อก่อโรค การแพร่ ระบาดของโรค วิธีการตรวจวินิจฉัย การควบคุม ป้ องกัน และ
รักษาโรค ในสัตว์น้ า เทคนิคสมัยใหม่ในภูมิคมุ ้ กันวิทยา ทั้งการแยก จาแนก ทดสอบบทบาทหน้าที่ของโมเลกุล โปรตีน และ
เซลล์ในระบบภูมิคุม้ กัน และการกระตุน้ ภูมิคุม้ กันในสัตว์น้ า
Defense mechanism of aquactic animals, evolution of the immune system of fish and shellfish, types of
immune responses, cells, humoral and molecular immunity of aquatic animal, factors effecting aquatic animal health,
present status of diseases in economical aquaculture system, climate change causative diseases, host-pathogen
relationships, molecular biology of infectious diseases, epizootic of diseases, diagnostic procedures, control, prevention
and treatment of aquactic animal diseases, techniques in modern immunology; isolation, identification, and functional
testing of molecules, proteins and cells of the immune system and immune stimulation in aquatic animals
932-580

กำยวิภำคศำสตร์ และสรีรวิทยำของสัตว์ นำ้
3(2-3-4)
Anatomy and Physiology of Aquatic Animals
สัณฐานวิทยา มหกายวิภาคศาสตร์ จุลกายวิภาคศาสตร์ และชีววิทยาโมเลกุลของเซลล์และอวัยวะ พัฒนาการและการ
เจริ ญเติ บโตของตัวอ่อนจนถึ งระยะตัวเต็มวัย ความสัมพันธ์ระหว่างระบบกายวิภาคศาสตร์ ชี วเคมี และสรี รวิทยา และการ
ตอบสนองของเซลล์ของสัตว์น้ า
Morphology, gross anatomy, microscopic anatomy, and molecular biology of cells and organs, embryonic
and metamorphotic development in larva to adult stages, relationships of anatomical, biochemical and physiological
systems and cellular responses of aquatic animals

932-581

หลักกำรแปรรูปและพัฒนำผลิตภัณฑ์ สัตว์ นำ้
3(3-0-6)
Aquatic Animal Processing and Development
การจัดการหลังการจับสัตว์น้ า หลักการในการถนอมและแปรรู ปสัตว์น้ า การใช้ประโยชน์จากผลพลอยได้จาก
การแปรรู ปสัตว์น้ า หลักการและกระบวนการพัฒ นาผลิ ตภัณ ฑ์สัตว์น้ า การสร้ างแนวคิ ดและการประเมิ นแนวความคิ ด
ผลิตภัณฑ์ การทดสอบและการประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ์ใหม่ การนาผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาด
Post-harvest management for aquatic animal, principle of preservation and processing of aquatic animal, byproducts utilization from aquatic animal processing principles and product development process of aquatic animal
products, products concept and evaluation, new products testing and evaluation, launching of the product
932-582

โภชนศำสตร์ สัตว์นำ้
3(2-3-4)
Aquatic Animal Nutrition
สรี รวิทยาการกินอาหาร การย่อยอาหารและโภชนศาสตร์ ของสัตว์น้ าที่สาคัญทางเศรษฐกิจ ความสัมพันธ์ของ
สารอาหารที่ สาคัญในกระบวนการเมแทบอลิ ซึม ความสัมพันธ์ของอาหารและการให้อาหารในระบบการเพาะเลี้ ยงกับ
สิ่ งแวดล้อม การศึกษาวิเคราะห์และการวางแผนงานวิจยั ทางด้านโภชนศาสตร์ของสัตว์น้ า
Digestive physiology, digestion and nutrition of economically important aquatic animal species, relationship
of key nutrients in metabolism, relationship of feed and feeding in aquaculture system and environment, investigation and
research plan in aquatic animal nutrition
932-583

กำรจัดกำรและอนุรักษ์ สัตว์ ทะเลหำยำก
3(3-0-6)
Marine Endangered Species Conservation and Management
คุณลักษณะของสัตว์ทางทะเลหายาก บริ บท การอนุ รักษ์ และ การจัดการสัตว์ทะเลหายาก, ข้อตกลงระหว่าง
องค์กรที่ เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์และการจัดการสัตว์ทะเลหายาก ความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนชาวประมงกับสัตว์ทะเลหา
ยาก เทคโนโลยีสารสนเทศกับการอนุรักษ์สตั ว์ทะเลหายาก วิธีการอนุรักษ์และการบริ หารจัดการ
Characteristics of marine endangered species, context, conservation and management for marine endangered
species, institute arrangement for marine endanger species conservation and management, relation between fishery
community and marine endanger species, information technology for marine endangered species conservation, protocol
for conservation and management
932-584

ทรัพยำกรประมงและกำรจัดกำร
3(3-0-6)
Fishery Resources and Management
ความหมายและประเภทของทรัพยากรประมง ทฤษฎีเกี่ยวกับทรัพยากรประมง สถานการณ์และปั ญหาการด้าน
ประมงน้ าจืด การประมงทะเลและสิ่ งแวดล้อมทางน้ า การบริ หารจัดการการประมง ของประเทศไทยและโลก
Definition and category of fishery resources, theory of fishery resources status and problems of inland
fisheries, marine fisheries, and aquatic environments, governance and management of Thai and world fisheries
932-585

หัวข้ อพิเศษด้ ำนกำรเพำะเลีย้ งสัตว์ นำ้ และทรัพยำกรประมง 1
3(3-0-6)
Special Topics in Aquaculture and Fishery Resources I
ศึกษาค้นคว้าในหัวข้อที่ สนใจด้วยตนเองในเรื่ องความก้าวหน้า หรื อสิ่ งค้นพบใหม่ๆ ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าและ
ทรัพยากรประมง และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง

Independent study on interesting issues in progress or new findings in aquaculture and fishery resources, and
relate technology
932-586

หัวข้ อพิเศษด้ ำนกำรเพำะเลีย้ งสัตว์ นำ้ และทรัพยำกรประมง 2
3(3-0-6)
Special Topics in Aquaculture and Fishery Resources II
ศึกษาค้นคว้าในหัวข้อที่สนใจด้วยตนเองในเรื่ องความก้าวหน้า หรื อสิ่ งค้นพบใหม่ๆ ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าและ
ทรัพยากรประมง และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง
Independent study on interesting issues in progress or new findings in aquaculture and fishery resources, and
relate technology
932-587

สัมมนำ 1
1(0-2-1)
Seminar I
สัม มนาในเรื่ องที่ เกี่ ยวข้องกับ การเพาะเลี้ ยงสัตว์น้ าและทรั พ ยากรประมง เนื้ อ หาของการสัม มนาเป็ นการ
รวบรวมงานวิจยั ที่ มีมาในอดี ตจนถึงปั จจุบัน มีสิ่งที่ แสดงถึงความรู ้ใหม่ เพื่อให้มีความสามารถในการอภิปรายงานด้าน
วิทยาศาสตร์กบั ผูอ้ ื่น สามารถแสดงความเห็น และรับฟังความเห็นของผูอ้ ื่นในเชิงวิทยาศาสตร์ได้
Seminar in aquaculture and Fishery Resources-related topics, seminar contents include literature reviews to
give overall update information to audience and research findings that are innovative; to be able to communicate
scientifically with other scientists, to be able to deliver scientific opinions as well as to accept scientific comments from
others
932-588

สัมมนำ 2
1(0-2-1)
Seminar II
สัม มนาในเรื่ องที่ เกี่ ยวข้องกับ การเพาะเลี้ ยงสัตว์น้ าและทรั พ ยากรประมง เนื้ อ หาของการสัม มนาเป็ นการ
รวบรวมงานวิจยั ที่ มีมาในอดี ตจนถึงปั จจุบัน มีสิ่งที่ แสดงถึงความรู ้ใหม่ เพื่อให้มีความสามารถในการอภิปรายงานด้าน
วิทยาศาสตร์กบั ผูอ้ ื่น สามารถแสดงความเห็น และรับฟังความเห็นของผูอ้ ื่นในเชิงวิทยาศาสตร์ได้
Seminar in aquaculture and Fishery Resources-related topics, seminar contents include literature reviews to
give overall update information to audience and research findings that are innovative; to be able to communicate
scientifically with other scientists, to be able to deliver scientific opinions as well as to accept scientific comments from
others
932-589

สัมมนำวิทยำนิพนธ์ 1
Thesis Seminar I
นาเสนอความก้าวหน้างานวิจยั เพือ่ วิทยานิพนธ์ ครั้งที่ 1
Present the progress research for thesis (1st progress report)

1(0-2-1)

932-590

สัมมนำวิทยำนิพนธ์ 2
Thesis Seminar II
นาเสนอความก้าวหน้างานวิจยั เพือ่ วิทยานิพนธ์ ครั้งที่ 2
Present the progress research for thesis (2nd progress report)

1(0-2-1)

932-591

วิทยำนิพนธ์
36(0-108-0)
Thesis
ค้นคว้าวิจยั ในหัวข้อที่สนใจในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า คุณภาพผลิตภัณฑ์สัตว์
น้ าและการแปรรู ป การตลาดและธุ ร กิ จ การเพาะเลี้ ย งสั ต ว์น้ า หรื อ ทรั พ ยากรประมง เพื่ อ สร้ างองค์ค วามรู ้ ใ หม่ ท าง
วิทยาศาสตร์ ประโยชน์ทางด้านวิชาการและ/หรื อเพื่อประยุกต์ใช้งาน ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึ กษา
Research on topics of interest in aquaculture, aquaculture technology, aquatic animal quality and processing,
aquaculture business and marketing, or fishery resources in order to create new scientific knowledge, academic benefit,
and/or applications under the supervision of advisors
932-592

วิทยำนิพนธ์
18(0-54-0)
Thesis
ค้นคว้าวิจยั ในหัวข้อที่สนใจในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า คุณภาพผลิตภัณฑ์สัตว์
น้ าและการแปรรู ป การตลาดและธุ ร กิ จ การเพาะเลี้ ย งสั ต ว์น้ า หรื อ ทรั พ ยากรประมง เพื่ อ สร้ างองค์ค วามรู ้ ใ หม่ ท าง
วิทยาศาสตร์ ประโยชน์ทางด้านวิชาการและ/หรื อเพื่อประยุกต์ใช้งาน ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึ กษา
Research on topics of interest in aquaculture, aquaculture technology, aquatic animal quality and processing,
aquaculture business and marketing, or fishery resources in order to create new scientific knowledge, academic benefit,
and/or applications under the supervision of advisors
932-593

วิทยำนิพนธ์
48(0-144-0)
Thesis
ค้นคว้าวิจยั ในหัวข้อที่สนใจในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า คุณภาพผลิตภัณฑ์สัตว์
น้ าและการแปรรู ป การตลาดและธุ ร กิ จ การเพาะเลี้ ย งสั ต ว์น้ า หรื อ ทรั พ ยากรประมง เพื่ อ สร้ างองค์ค วามรู ้ ใ หม่ ท าง
วิทยาศาสตร์ ประโยชน์ทางด้านวิชาการและ/หรื อเพื่อประยุกต์ใช้งานภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึ กษา
Research on topics of interest in aquaculture, aquaculture technology, aquatic animal quality and processing,
aquaculture business and marketing, or fishery resources in order to create new scientific knowledge, academic benefit,
and/or applications under the supervision of advisors
932-594

วิทยำนิพนธ์
72(0-216-0)
Thesis
ค้นคว้าวิจยั ในหัวข้อที่สนใจในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า คุณภาพผลิตภัณฑ์สัตว์
น้ าและการแปรรู ป การตลาดและธุ ร กิ จ การเพาะเลี้ ย งสั ต ว์น้ า หรื อ ทรั พ ยากรประมง เพื่ อ สร้ างองค์ค วามรู ้ ใ หม่ ท าง
วิทยาศาสตร์ ประโยชน์ทางด้านวิชาการและ/หรื อเพื่อประยุกต์ใช้งาน ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึ กษา
Research on topics of interest in aquaculture, aquaculture technology, aquatic animal quality and processing,
aquaculture business and marketing, or fishery resources in order to create new scientific knowledge, academic benefit,
and/or applications under the supervision of advisors
932-595

วิทยำนิพนธ์
Thesis

36(0-108-0)

ค้นคว้าวิจยั ในหัวข้อที่สนใจในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า คุณภาพผลิตภัณฑ์สัตว์
น้ าและการแปรรู ป การตลาดและธุ ร กิ จ การเพาะเลี้ ย งสั ต ว์น้ า หรื อ ทรั พ ยากรประมง เพื่ อ สร้ างองค์ค วามรู ้ ใ หม่ ท าง
วิทยาศาสตร์ ประโยชน์ทางด้านวิชาการและ/หรื อเพื่อประยุกต์ใช้งาน ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึ กษา
Research on topics of interest in aquaculture, aquaculture technology, aquatic animal quality and processing,
aquaculture business and marketing, or fishery resources in order to create new scientific knowledge, academic benefit,
and/or applications under the supervision of advisors
932-596

วิทยำนิพนธ์
48(0-144-0)
Thesis
ค้นคว้าวิจยั ในหัวข้อที่สนใจในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า คุณภาพผลิตภัณฑ์สัตว์
น้ าและการแปรรู ป การตลาดและธุ ร กิ จ การเพาะเลี้ ย งสั ต ว์น้ า หรื อ ทรั พ ยากรประมง เพื่ อ สร้ างองค์ค วามรู ้ ใ หม่ ท าง
วิทยาศาสตร์ ประโยชน์ทางด้านวิชาการและ/หรื อเพื่อประยุกต์ใช้งาน ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึ กษา
Research on topics of interest in aquaculture, aquaculture technology, aquatic animal quality and processing, aquaculture
business and marketing, or fishery resources in order to create new scientific knowledge, academic benefit, and/or
applications under the supervision of advisors
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