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โครงสร้างหลกัสูตร 
แผน ก แบบ ก 1 

จ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสูตร  36 หน่วยกติ 

1. หมวดวชิาวทิยานิพนธ์  36 หน่วยกติ 

932-591  วทิยานิพนธ์         36(0-108-0) 
   Thesis  

2. หมวดวชิาสัมมนา   

932-587  สมัมนา 1        1(0-2-1) 
  Seminar I 
932-588  สมัมนา 2        1(0-2-1) 
  Seminar II 

 
แผน ก แบบ ก 2 

จ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสูตร  36 หน่วยกติ 

1. หมวดวชิาบังคบั    6 หน่วยกติ 

932-571 หลกัปฏิบติัและการจดัการการเพาะเล้ียงสตัวน์ ้ า    3(2-3-4) 
  Aquaculture Practices and Managements  
932-572  หลกัค านึงทางนิเวศวทิยาในการประมง     3(3-0-6) 
  Ecological Concerns in Fisheries 

2. หมวดวชิาเลือก  12 หน่วยกติ 

 นกัศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาเลือกขา้งล่างน้ีไดทุ้กรายวิชา ทั้งน้ีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการท่ีปรึกษา
วทิยานิพนธ์ 
932-573  การจดัการธุรกิจการเพาะเล้ียงสตัวน์ ้ า          3(3-0-6) 

             Aquaculture Business Management 
932-574  การประเมินคุณภาพสตัวน์ ้ าและผลิตภณัฑส์ตัวน์ ้ า    3(2-3-4) 

 Aquatic Animal and Aquatic Animal Products Quality Assessment 
932-575 เคร่ืองมือและวธีิวจิยัทางการเพาะเล้ียงสตัวน์ ้ า    3(2-3-4) 

 Instruments and Methodologies in Aquaculture 
932-576   ชีวโมเลกลุในการเพาะเล้ียงสตัวน์ ้ า     3(2-3-4) 

 Molecular Biology in Aquaculture 
932-577  เทคโนโลยวีศิวกรรมเพาะเล้ียงสตัวน์ ้ าขั้นสูง    3(2-3-4) 

 Advanced in Aquaculture Engineering Technology 
932-578  สาหร่ายและการประยกุตใ์ชใ้นการเพาะเล้ียงสตัวน์ ้ า   3(2-3-4) 

 Algae and Application for Aquaculture   
932-579 สุขภาพสตัวน์ ้ าและกลไกการป้องกนัตวั    3(2-3-4) 

 Aquatic Animal Health and Defense Mechanisms 
932-580  กายวภิาคศาสตร์และสรีรวทิยาของสตัวน์ ้ า    3(2-3-4) 
 Anatomy and Physiology of Aquatic Animals 



932-581  หลกัการแปรรูปและพฒันาผลิตภณัฑส์ตัวน์ ้ า    3(3-0-6)  
   Aquatic Animal Processing and Development 

932-582  โภชนศาสตร์สตัวน์ ้ า      3(2-3-4) 
 Aquatic Animal Nutrition  

932-583  การจดัการและอนุรักษส์ตัวท์ะเลหายาก    3(3-0-6) 
  Marine Endangered Species Conservation and Management 
932-584  ทรัพยากรประมงและการจดัการ     3(3-0-6) 

 Fishery Resources and Management 
932-585 หวัขอ้พิเศษดา้นการเพาะเล้ียงสตัวน์ ้ าและทรัพยากรประมง 1  3(3-0-6) 
 Special Topics in Aquaculture and Fishery Resources I 
932-586  หวัขอ้พิเศษดา้นการเพาะเล้ียงสตัวน์ ้ าและทรัพยากรประมง 2  3(3-0-6) 
 Special Topics in Aquaculture and Fishery Resources II 

3. หมวดวชิาสัมมนา   

932-587  สมัมนา 1 1(0-2-1) 
  Seminar I 
932-588  สมัมนา 2 1(0-2-1) 
  Seminar II 

4. หมวดวชิาวทิยานิพนธ์  18 หน่วยกติ 

932-592    วทิยานิพนธ์         18(0-54-0) 
Thesis 

 



แผนการศึกษาตลอดหลกัสูตร 
 

แผน ก แบบ ก 1 

ปีที ่1 
ภาคการศึกษาที ่1 
932-587    สมัมนา 1       1(0-2-1)* 
932-591  วทิยานิพนธ์        6(0-18-0) 
ภาคการศึกษาที ่2 
932-591  วทิยานิพนธ์        12(0-36-0) 
 

ปีที ่2 
ภาคการศึกษาที ่1 
932-588    สมัมนา 2       1(0-2-1)* 
932-591  วทิยานิพนธ์        12(0-36-0) 
ภาคการศึกษาที ่2 
932-591  วทิยานิพนธ์        6(0-18-0) 
* หมายถึงรายวชิาท่ีลงทะเบียนเรียนแบบไม่นบัหน่วยกิต 

 



แผน ก แบบ ก 2 

ปีที ่1 
ภาคการศึกษาที ่1 
932-571 หลกัปฏิบติัและการจดัการการเพาะเล้ียงสตัวน์ ้ า    3(2-3-4) 
932-572  หลกัค านึงทางนิเวศวทิยาในการประมง     3(3-0-6) 
932-587    สมัมนา 1        1(0-2-1)* 
932-5xx  วชิาเลือก        3(x-y-z) 
932-5xx  วชิาเลือก        3(x-y-z) 
ภาคการศึกษาที ่2 
932-588    สมัมนา 2        1(0-2-1)* 
932-5xx  วชิาเลือก        3(x-y-z) 
932-5xx  วชิาเลือก        3(x-y-z) 
932-592  วทิยานิพนธ์         3 (0-9-0) 

 
ปีที ่2 

ภาคการศึกษาที ่1 
932-588    สมัมนา 2        1(0-2-1)* 
932-591  วทิยานิพนธ์         12(0-36-0) 
ภาคการศึกษาที ่2 
932-591  วทิยานิพนธ์         6(0-18-0) 
* หมายถึงรายวชิาท่ีลงทะเบียนเรียนแบบไม่นบัหน่วยกิต 



 

ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
โครงกำรจดัตั้งคณะนวตักรรมกำรเกษตรและประมง 

สำขำวชิำกำรเพำะเลีย้งสัตว์น ำ้และทรัพยำกรประมง (หลกัสูตรนำนำชำต)ิ 
 

932-571 หลกัปฏิบัตแิละกำรจดักำรกำรเพำะเลีย้งสัตว์น ำ้ 3(2-3-4) 
  Aquaculture Practices and Managements 

  กายวภิาคและสรีรวทิยาของสตัวน์ ้ า หลกัปฏิบติัการเพาะเล้ียงสตัวน์ ้ า คุณภาพน ้ าและการจดัการฟาร์ม ชนิดของ
สตัวน์ ้ าเศรษฐกิจและรูปแบบการเล้ียง การออกแบบและก่อสร้างระบบเล้ียง สารอาหารท่ีจ าเป็นส าหรับสตัวน์ ้ า การเพาะ ฟัก
สัตว์น ้ า คุณภาพผลิตผลสัตวน์ ้ า สุขภาพและสวสัดิภาพของสัตวน์ ้ า และผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการจดัการฟาร์มเล้ียงสตัวน์ ้ าและสภาพแวดลอ้มท่ีย ัง่ยนื 

    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  หลกัค ำนึงทำงนิเวศวทิยำในกำรประมง 3(3-0-6) 
  Ecological Concerns in Fisheries 
  แนวคิดเชิงนิเวศและการประเมินผลกระทบของการประมงต่อระบบนิเวศ ผลกระทบทางมลพิษและนิเวศ
พิษวิทยาจากการประมงและการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ า จริยธรรมและสวสัดิภาพสัตวน์ ้ า การใชแ้ละการจดัการทรัพยากรประมง 
ประเด็นทางสังคมและส่ิงแวดลอ้ม การใชภู้มิศาสตร์สารสนเทศเพ่ือการจัดการทรัพยากรประมง การอนุรักษ์และฟ้ืนฟู
ทรัพยากรประมงใหย้ ัง่ยนื 
     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  กำรจดักำรธุรกจิกำรเพำะเลีย้งสัตว์น ำ้                                              3(3-0-6) 
             Aquaculture Business Management 

   ห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมการเพาะเล้ียงสัตว์น ้ า การประยุกต์การจัดการฟาร์ม การเงิน การตลาดใน
อุตสาหกรรมการเพาะเล้ียงสตัวน์ ้ า การวางแผนและการจดัการโครงการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ า  การวางแผน ปรับปรุงและควบคุม
คุณภาพ ตลาดระหว่างประเทศ และการน าเขา้-ส่งออก การจัดการนวตักรรมและเทคโนโลยีชั้นสูงในอุตสาหกรรมการ
เพาะเล้ียงสตัวน์ ้ า บรรษทัภิบาลและความรับผิดชอบต่อสงัคม 

    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 กำรประเมนิคุณภำพสัตว์น ำ้และผลติภัณฑ์สัตว์น ำ้  3(2-3-4) 
 Aquatic Animal and Aquatic Animal Products Quality Assessment 
 โค รงส ร้ างท างก ายภ าพ และ เค มี ข อ งสั ต ว์น ้ า  อิ ท ธิพ ลขอ งก าร เล้ี ย งต่ อ คุณ ภ าพ ขอ งสั ต ว์น ้ า                                 
การเปล่ียนแปลงคุณภาพดา้นองคป์ระกอบทางกายภาพ เคมี และคุณภาพการบริโภคของสัตวน์ ้ าระหวา่งการจบัและหลงัการ
จบั  การตรวจสอบวิเคราะห์คุณภาพสัตวน์ ้ าและผลิตภณัฑ์สัตวน์ ้ าตามมาตรฐานอาหารปลอดภยั เทคนิคการวิเคราะห์สาร
ตกคา้ง การปรับปรุงคุณภาพสตัวน์ ้ าดว้ยเทคนิคการเล้ียง 
 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   เคร่ืองมือและวธีิวจิยัทำงกำรเพำะเลีย้งสัตว์น ำ้ 3(2-3-4) 
  Instruments and Methodologies in Aquaculture 
  กระบวนการวิจยั วางแผนการเก็บตวัอยา่ง การวางแผนการทดลอง กระบวนการเตรียมตวัอย่างส าหรับการ
วเิคราะห์ทางดา้นเคมี จุลชีววิทยา ชีวโมเลกุล เพื่องานวิจยัดา้นเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ า การใชเ้คร่ืองมือกล เคร่ืองมือวิทยาศาสตร์
ส าหรับการวเิคราะห์ทั้งดา้นปริมาณและคุณภาพในการเพาะเล้ียงสตัวน์ ้ า การบ ารุงรักษาเคร่ืองมือ การใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป
ต่างๆ ในงานวิจยัทางการเพาะเล้ียงสตัวน์ ้ า การแปลผลการศึกษาและกระบวนการจดัท าผลรายงานวจิยั และแนวคิดดา้นการ
วจิยัต่อยอดของการเพาะเล้ียงสตัวน์ ้ 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 ชีวโมเลกลุในกำรเพำะเลีย้งสัตว์น ำ้ 3(2-3-4) 
  Molecular Biology in Aquaculture 

 ชีวโมเลกุลระดับเซลล์ หน้าท่ีของยีนและโปรตีน การควบคุมการแสดงออกของยีน ความหมายของจีโนม    
การหาล าดบัของจีโนม เคร่ืองหมายจีโนม การจดัท าแผนท่ีจีโนม การใชฐ้านขอ้มูลชีวสารสนเทศ ชีวโมเลกลุของการเกิดโรค
สตัวน์ ้ า การประยกุตใ์ชชี้วโมเลกลุในการเพาะเล้ียงสตัวน์ ้ 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  เทคโนโลยวีศิวกรรมเพำะเลีย้งสัตว์น ำ้ขั้นสูง 3(2-3-4) 
  Advanced in Aquaculture Engineering Technology 
  การจัดหาแหล่งพ้ืนท่ีเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ า หลกัการและปัจจัยคุณภาพน ้ าเบ้ืองตน้ ระบบเล้ียงสัตวน์ ้ าแบบเปิด 
ระบบเล้ียงสัตวน์ ้ าก่ึงปิด ระบบเล้ียงสัตวน์ ้ าแบบปิด ระบบเล้ียงสัตวน์ ้ าเพ่ือความปลอดภยัทางชีวภาพ การเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ า
แบบผสมผสาน วิธีการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ าเชิงอินทรีย ์การออกแบบระบบการเล้ียงขั้นสูง การออกแบบโรงเรือนเพาะฟักและ



 

อนุบาลสตัวน์ ้ า การออกแบบระบบกรองชีวภาพและระบบกรองแบบกล ระบบการฆ่าเช้ือโรคและการบ าบดั ระบบก าจดัของเสีย
และการจดัการของเสียจากการเพาะเล้ียงสตัวน์ ้ า การประยกุตใ์ชร้ะบบเซ็นเซอร์ในการเล้ียงสตัวน์ ้ 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   สำหร่ำยและกำรประยุกต์ใช้ในกำรเพำะเลีย้งสัตว์น ำ้ 3(2-3-4) 
  Algae and Application for Aquaculture   
  ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัสาหร่าย การจดัจ าแนกสาหร่าย การเพาะเล้ียงสาหร่าย การใชส้าหร่ายเพ่ือการเพาะเล้ียง
สตัวน์ ้ า สาหร่ายกบัการจดัการคุณภาพน ้ า  
  Introduction to algae, systematic of algae, algae cultivation, application of algae for aquaculture, application 
of algae for water treatment 
 
932-579 สุขภำพสัตว์น ำ้และกลไกกำรป้องกนัตวั 3(2-3-4) 
   Aquatic Animal Health and Defense Mechanisms 

 ระบบป้องกันตวัของสัตวน์ ้ า วิวฒันาการของระบบภูมิคุ ้มกันของปลาและสัตว์น ้ ามีเปลือก ชนิดของการ
ตอบสนองภูมิคุม้กัน เซลล์ สารน ้ า โมเลกุลในระบบภูมิคุม้กันของสัตวน์ ้ า ปัจจยัท่ีมีผลต่อสุขภาพสัตวน์ ้ า สถานการณ์
ปัจจุบนัของโรคในระบบการเพาะเล้ียงสตัวน์ ้ าเศรษฐกิจ โรคท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงสภาวะภูมิอากาศ ความสมัพนัธ์ของ
เช้ือก่อโรคกบัเจา้บา้น ชีวโมเลกุลของเช้ือก่อโรค การแพร่ระบาดของโรค วิธีการตรวจวินิจฉัย การควบคุม ป้องกนั และ
รักษาโรค ในสตัวน์ ้ า เทคนิคสมยัใหม่ในภูมิคุม้กนัวทิยา ทั้งการแยก จ าแนก ทดสอบบทบาทหนา้ท่ีของโมเลกลุ โปรตีน และ
เซลลใ์นระบบภูมิคุม้กนั และการกระตุน้ภูมิคุม้กนัในสตัวน์ ้ 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 กำยวภิำคศำสตร์และสรีรวทิยำของสัตว์น ำ้ 3(2-3-4) 
   Anatomy and Physiology of Aquatic Animals  
  สณัฐานวทิยา มหกายวิภาคศาสตร์ จุลกายวิภาคศาสตร์ และชีววทิยาโมเลกุลของเซลลแ์ละอวยัวะ พฒันาการและการ
เจริญเติบโตของตวัอ่อนจนถึงระยะตวัเต็มวยั ความสัมพนัธ์ระหว่างระบบกายวิภาคศาสตร์ ชีวเคมี และสรีรวิทยา และการ
ตอบสนองของเซลลข์องสตัวน์ ้ 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   หลกักำรแปรรูปและพฒันำผลติภณัฑ์สัตว์น ำ้ 3(3-0-6)  
     Aquatic Animal Processing and Development 
  การจดัการหลงัการจบัสตัวน์ ้ า  หลกัการในการถนอมและแปรรูปสัตวน์ ้ า การใชป้ระโยชน์จากผลพลอยไดจ้าก
การแปรรูปสัตวน์ ้ า หลกัการและกระบวนการพฒันาผลิตภณัฑ์สัตวน์ ้ า การสร้างแนวคิดและการประเมินแนวความคิด
ผลิตภณัฑ ์การทดสอบและการประเมินคุณภาพผลิตภณัฑใ์หม่ การน าผลิตภณัฑอ์อกสู่ตลาด  
  Post-harvest management for aquatic animal, principle of preservation and processing of aquatic animal, by-
products 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   โภชนศำสตร์สัตว์น ำ้ 3(2-3-4) 
  Aquatic Animal Nutrition 
  สรีรวิทยาการกินอาหาร  การยอ่ยอาหารและโภชนศาสตร์ของสัตวน์ ้ าท่ีส าคญัทางเศรษฐกิจ  ความสัมพนัธ์ของ
สารอาหารท่ีส าคญัในกระบวนการเมแทบอลิซึม  ความสัมพนัธ์ของอาหารและการให้อาหารในระบบการเพาะเล้ียงกับ
ส่ิงแวดลอ้ม  การศึกษาวเิคราะห์และการวางแผนงานวจิยัทางดา้นโภชนศาสตร์ของสตัวน์ ้ 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 กำรจดักำรและอนุรักษ์สัตว์ทะเลหำยำก 3(3-0-6) 
 Marine Endangered Species Conservation and Management 
 คุณลกัษณะของสัตวท์างทะเลหายาก บริบท การอนุรักษ์ และ การจดัการสัตวท์ะเลหายาก, ขอ้ตกลงระหวา่ง
องคก์รท่ีเก่ียวขอ้งกบัการอนุรักษ์และการจดัการสัตวท์ะเลหายาก ความสัมพนัธ์ระหว่างชุมชนชาวประมงกบัสัตวท์ะเลหา
ยาก เทคโนโลยสีารสนเทศกบัการอนุรักษส์ตัวท์ะเลหายาก วธีิการอนุรักษแ์ละการบริหารจดัการ 
 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 ทรัพยำกรประมงและกำรจดักำร 3(3-0-6) 
 Fishery Resources and Management 
 ความหมายและประเภทของทรัพยากรประมง ทฤษฎีเก่ียวกบัทรัพยากรประมง สถานการณ์และปัญหาการดา้น
ประมงน ้ าจืด การประมงทะเลและส่ิงแวดลอ้มทางน ้ า การบริหารจดัการการประมง 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  หัวข้อพเิศษด้ำนกำรเพำะเลีย้งสัตว์น ำ้และทรัพยำกรประมง 1 3(3-0-6) 

 Special Topics in Aquaculture and Fishery Resources I 
 ศึกษาคน้ควา้ในหัวขอ้ท่ีสนใจดว้ยตนเองในเร่ืองความกา้วหน้า หรือส่ิงคน้พบใหม่ๆ ในการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ าและ

ทรัพยากรประมง และเทคโนโลยท่ีีเก่ียวขอ้ง 



 

 Independent study on interesting issues in progress or new findings in aquaculture and fishery resources, and 
relate technology   
 
932-586  หัวข้อพเิศษด้ำนกำรเพำะเลีย้งสัตว์น ำ้และทรัพยำกรประมง 2  3(3-0-6) 

 Special Topics in Aquaculture and Fishery Resources II 
 ศึกษาคน้ควา้ในหัวขอ้ท่ีสนใจดว้ยตนเองในเร่ืองความกา้วหนา้ หรือส่ิงคน้พบใหม่ๆ ในการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ าและ

ทรัพยากรประมง และเทคโนโลยท่ีีเก่ียวขอ้ง  
 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 

  สัมมนาในเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกับการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ าและทรัพยากรประมง เน้ือหาของการสัมมนาเป็นการ
รวบรวมงานวิจยัท่ีมีมาในอดีตจนถึงปัจจุบัน มีส่ิงท่ีแสดงถึงความรู้ใหม่ เพ่ือให้มีความสามารถในการอภิปรายงานด้าน
วทิยาศาสตร์กบัผูอ่ื้น สามารถแสดงความเห็น และรับฟังความเห็นของผูอ่ื้นในเชิงวทิยาศาสตร์ได ้

  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 

  สัมมนาในเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกับการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ าและทรัพยากรประมง เน้ือหาของการสัมมนาเป็นการ
รวบรวมงานวิจยัท่ีมีมาในอดีตจนถึงปัจจุบัน มีส่ิงท่ีแสดงถึงความรู้ใหม่ เพ่ือให้มีความสามารถในการอภิปรายงานด้าน
วทิยาศาสตร์กบัผูอ่ื้น สามารถแสดงความเห็น และรับฟังความเห็นของผูอ่ื้นในเชิงวทิยาศาสตร์ได ้

  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  สัมมนำวทิยำนิพนธ์ 1 1(0-2-1)  
   Thesis Seminar I 

  น าเสนอความกา้วหนา้งานวจิยัเพ่ือวทิยานิพนธ์ คร้ังท่ี 1 
   Present the progress research for thesis (1st progress report) 
 
932-590  สัมมนำวทิยำนิพนธ์ 2 1(0-2-1)  
   Thesis Seminar II 

  น าเสนอความกา้วหนา้งานวจิยัเพ่ือวทิยานิพนธ์ คร้ังท่ี 2 
   Present the progress research for thesis (2nd progress report)  



 

 
932-591  วทิยำนิพนธ์ 36(0-108-0) 
  Thesis  
          คน้ควา้วิจยัในหัวขอ้ท่ีสนใจในการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ า เทคโนโลยกีารเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ า คุณภาพผลิตภณัฑส์ัตว์
น ้ าและการแปรรูป การตลาดและธุรกิจการเพาะเล้ียงสัตว์น ้ า หรือ ทรัพยากรประมง เพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ทาง
วทิยาศาสตร์ ประโยชน์ทางดา้นวชิาการและ/หรือเพื่อประยกุตใ์ชง้าน ภายใตก้ารดูแลของอาจารยท่ี์ปรึกษา 
  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  วทิยำนิพนธ์ 18(0-54-0) 
  Thesis  
          คน้ควา้วิจยัในหัวขอ้ท่ีสนใจในการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ า เทคโนโลยกีารเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ า คุณภาพผลิตภณัฑส์ัตว์
น ้ าและการแปรรูป การตลาดและธุรกิจการเพาะเล้ียงสัตว์น ้ า หรือ ทรัพยากรประมง เพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ทาง
วทิยาศาสตร์ ประโยชน์ทางดา้นวชิาการและ/หรือเพื่อประยกุตใ์ชง้าน ภายใตก้ารดูแลของอาจารยท่ี์ปรึกษา 

 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  วทิยำนิพนธ์ 48(0-144-0) 
  Thesis  
          คน้ควา้วิจยัในหัวขอ้ท่ีสนใจในการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ า เทคโนโลยกีารเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ า คุณภาพผลิตภณัฑส์ัตว์
น ้ าและการแปรรูป การตลาดและธุรกิจการเพาะเล้ียงสัตว์น ้ า หรือ ทรัพยากรประมง เพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ทาง
วทิยาศาสตร์ ประโยชน์ทางดา้นวชิาการและ/หรือเพื่อประยกุตใ์ชง้านภายใตก้ารดูแลของอาจารยท่ี์ปรึกษา 
 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  วทิยำนิพนธ์ 72(0-216-0) 
  Thesis  
          คน้ควา้วิจยัในหัวขอ้ท่ีสนใจในการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ า เทคโนโลยกีารเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ า คุณภาพผลิตภณัฑส์ัตว์
น ้ าและการแปรรูป การตลาดและธุรกิจการเพาะเล้ียงสัตว์น ้ า หรือ ทรัพยากรประมง เพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ทาง
วทิยาศาสตร์ ประโยชน์ทางดา้นวชิาการและ/หรือเพื่อประยกุตใ์ชง้าน ภายใตก้ารดูแลของอาจารยท่ี์ปรึกษา  
  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  วทิยำนิพนธ์ 36(0-108-0) 
  Thesis  



 

          คน้ควา้วิจยัในหัวขอ้ท่ีสนใจในการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ า เทคโนโลยกีารเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ า คุณภาพผลิตภณัฑส์ัตว์
น ้ าและการแปรรูป การตลาดและธุรกิจการเพาะเล้ียงสัตว์น ้ า หรือ ทรัพยากรประมง เพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ทาง
วทิยาศาสตร์ ประโยชน์ทางดา้นวชิาการและ/หรือเพื่อประยกุตใ์ชง้าน ภายใตก้ารดูแลของอาจารยท่ี์ปรึกษา 

 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  วทิยำนิพนธ์ 48(0-144-0) 
  Thesis  

 คน้ควา้วิจยัในหัวขอ้ท่ีสนใจในการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ า เทคโนโลยกีารเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ า คุณภาพผลิตภณัฑส์ัตว์
น ้ าและการแปรรูป การตลาดและธุรกิจการเพาะเล้ียงสัตว์น ้ า หรือ ทรัพยากรประมง เพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ทาง
วทิยาศาสตร์ ประโยชน์ทางดา้นวชิาการและ/หรือเพื่อประยกุตใ์ชง้าน ภายใตก้ารดูแลของอาจารยท่ี์ปรึกษา 
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 
 
 



เอกสาร 3-4 

รายช่ืออาจารย์ประจ าหลกัสูตรระดบัปริญญาโท 
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