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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประมง 

หลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2564 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตปัตตานี  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สาขาวิชาวิทยาการเกษตรและประมง 
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
 1.1 รหัสหลักสูตร   :  2552 0101 1009 54 
 1.2 ชื่อหลักสูตร 
      (ภาษาไทย)      :  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประมง 
       (ภาษาอังกฤษ)   :  Master of Science Program in Fishery Science andTechnology 

       
2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 
 2.1 ชื่อเต็ม  (ภาษาไทย) : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประมง) 
          (ภาษาอังกฤษ) : Master of Science (Fishery Science and Technology) 
 2.2 ชื่อย่อ  (ภาษาไทย) : วท.ม. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประมง) 
           (ภาษาอังกฤษ) : M.Sc. (Fishery Science and Technology) 
 
3. วิชาเอก ไม่มี 
 
4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร     
 แผน ก1 36  หน่วยกิต 
 แผน ก2 36  หน่วยกิต 
 
5. รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1 รูปแบบ 

หลักสูตรปริญญาโท  
 5.2 ภาษาที่ใช้  
  ก าหนดให้ทุกรายวิชาใช้ภาษาอังกฤษร่วมในการจัดการการเรียนการสอนร้อยละ 100 ของรายวิชาใน
หลักสูตร  
 5.3 การรับเข้าศึกษา 

รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ 
 5.4 ความร่วมมือกับหน่วยงาน/สถาบันอื่น  
 5 เป็นหลักสูตรร่วมกับสถาบันอื่นในรูปแบบการให้ปริญญาแบบ double degree program หรือ 
dual degree program กับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ 2 แห่ง คือ  
  1. Universiti Malaysia Sabah ประเทศมาเลเซีย 
  2. Kanazawa University ประเทศญี่ปุ่น 
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 5 เป็นหลักสูตรที่ได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากสถาบันอ่ืนที่นักศึกษาสามารถเข้าไปร่วมท าวิจัย 
ฝึกอบรม และการมีบุคลากรเป็นที่ปรึกษาร่วม คือ Can Tho University ประเทศเวียตนาม Universiti 
Malaysia Terengganu ประเทศมาเลเซีย Ocean University of China ประเทศจีน และ Universitas 
Airlangga ประเทศอินโดนีเซีย เป็นต้น  
 5 เป็นหลักสูตรที่ได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากหน่วยงานอื่นที่นักศึกษาสามารถเข้าไปร่วมท าวิจัย 
ฝึกอบรม การมีบุคลากรเป็นที่ปรึกษาร่วม การศึกษาดูงาน การฝึกปฏิบัติงาน คือ กรมประมง กรมทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง บริษัทไทยยูเนี่ยนกรุ๊ป จ ากัด บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด และสมาคมประมง
ต่างๆ เป็นต้น 
 5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
  5 ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
 5 หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2564  ก าหนดเปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 1 (เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564)  
ปีการศึกษา 2564 
 ปรับปรุงมาจากหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประมง หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560 
 5 เริ่มใช้มาตั้งแต่ ปี พ. ศ. 2555 
 5 ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากคณะกรรมการนโยบายวิชาการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
          ในคราวประชุมครั้งที่ 23 (4/2564) เมื่อวันที่   16   เดือน   เมษายน พ.ศ.  2564 
 5 ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยฯ  
  ในคราวประชุมครั้งที่ 420 (3/2564) เมื่อวันที่ 15 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน 

  หลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2565 

 
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
 8.1  นักวิชาการ นักวิจัย ที่ปรึกษาด้านวิชาการในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชนทั้ง
ในและต่างประเทศ 
 8.2  ผู้ประกอบการด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าใหม่ที่สามารถในการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ นักธุรกิจและ
ผู้บริหารด้านกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า การประมง ทรัพยากรประมง สิ่งแวดล้อมทางทะเล  
 8.3 อาจารย์และนักวิชาการในสถาบันการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า
และทรัพยากรประมง 
 8.4 อาชีพอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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9. ช่ือ เลขประจ าตัวบัตรประชาชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 
ที ่

เลขประจ าตัว 
ประชาชน 

 

ต าแหน่ง
ทางวิชาการ 

ชื่อ-สกลุ 
ระดับ
การศึกษา 

วุฒิการศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในแต่ละระดับ 
ปีที่ส าเร็จ 
การศึกษา 

ชื่อ 
หลักสูตร 

สาขา 
วิชา 

ชื่อสถาบัน 
 

1 x-xxxx-xxxxx-xx-x รศ. นายซุกรี  
หะยีสาแม 
 

ปริญญาเอก 
ปริญญาโท 
ปริญญาตร ี

2546 
2539 
2536 

Ph.D. 
M.Sc. 
วท.บ. 

Biological Science 
Fisheries Technology 
เทคโนโลยีการประมง 

National University of Singapore, Singapore 
Universiti Pertanian Malaysia, Malaysia 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

2 x-xxxx-xxxxx-xx-x รศ. นางระพีพร 
เรืองช่วย 

ปริญญาเอก 
ปริญญาโท 
ปริญญาตร ี

2546 
2534 
2531 

Ph.D. 
วท.ม. 
วท.บ. 

Aquatic Bioscience 
วิทยาศาสตร์การประมง 
วิทยาศาสตร์ทั่วไป 

Tokyo University of Fisheries, Japan 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

3 x-xxxx-xxxxx-xx-x ผศ. นายพายัพ 
มาศนิยม 
 

ปริญญาเอก 
ปริญญาโท 
ปริญญาตร ี

2548 
2538 

 2532 

ปร.ด. 
วท.ม. 
วท.บ. 

เทคโนโลยีอาหาร 
เทคโนโลยีอาหาร 
อุตสาหกรรมเกษตร 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

4 x-xxxx-xxxxx-xx-x ผศ. นางสาว
พจนารถ  
แก่นจันทร์  

ปริญญาเอก 
ปริญญาตร ี

2560 
  2552 

ปร.ด. 
วท.บ. 

 

เทคโนโลยีชีวภาพ 
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีอาหาร 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
 5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และมหาวิทยาลัย
ตาม Memorandum of Understanding (MOU) 

 
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
 11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
  การลดลงของประชากรสัตว์น้ าในแหล่งน้ าทั่วโลก ที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางอาหารของ
มนุษย์ในปัจจุบันและต่อเนื่องไปถึงอนาคต ล้วนเกิดจากการกระท าของมนุษย์เป็นส าคัญ ความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ถูกต้องและทันสมัย มีความส าคัญต่อการรักษาปริมาณของประชากรสัตว์น้ าใน
แหล่งน้ าธรรมชาติ และการผลิตสัตว์น้ าให้อยู่ในสภาวะสมดุลต่อธรรมชาติและความต้องการบริโภคได้ 
องค์การสหประชาชาติได้ก าหนดนโยบายการพัฒนาที่ค านึงถึงความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ ที่เรียกว่า 
เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (sustainable development goal หรือ SDG) ซึ่งประกอบด้วยเป้าหมาย 
17 ประการ โดยเฉพาะเป้าหมายที่ SDG 14 กล่าวถึงประเด็นชีวิตใต้น้ า (life under water) ที่ระบุถึงกรณี
ความยั่งยืนของสัตว์น้ าโดยตรง เพ่ือตอบสนองเป้าหมายดังกล่าวอย่างจริงจัง ก่อนที่โลกจะสูญเสียทรัพยากร
สัตว์น้ าในอัตราที่เกินศักยภาพท่ีจะผลิตทดแทนได้  

 ประเทศไทยได้ก าหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 -2564) และ
กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ในด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน การ
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน และการสร้างการเจริญเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยกรอบ
ยุทธศาสตร์ดังกล่าวเป็นการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจให้สมดุลและยั่งยืน ช่วยในการขับเคลื่อนระบบ
อุตสาหกรรม ระบบเศรษฐกิจเพ่ือให้เกิดความก้าวหน้า สามารถแข่งขันได้ และมีการพัฒนาความคิดเพ่ือให้
เกิดนวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ ที่เกี่ยวข้องต่อการพัฒนาและวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมมีเป้าหมายที่จะขับเคลื่อนการอุดมศึกษาไทย 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมไปสู่มาตรฐานในระดับสากลและเพ่ิมอันดับความสามารถในการแข่งขันระดับ
นานาชาติอย่างยั่งยืน โดยนโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 
2563-2570 และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ก าหนดยุทธศาสตร์ที่จะเป็นแหล่งค้นคว้าวิจัย บูรณาการ 
ถ่ายทอดความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูง เพ่ือการพัฒนาชุมชน รวมทั้งผลิตบัณฑิตที่มีภูมิปัญญา 
ความคิดสร้างสรรค์ ยึดมั่นในคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและประเทศชาติในศาสตร์ทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประมง ซึ่งเป็นสาขาที่เป็น
ที่ต้องการของทั้งภาครัฐและเอกชนเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมการประมงและอุตสาหกรรมฮาลาลในจังหวัดทาง
ภาคใต้ และสู่เศรษฐกิจประชาคมอาเซียน 

 ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประมง  เพ่ือให้สอดคล้อง
กับแนวทางส าคัญดังกล่าว เพ่ือผลิตและพัฒนานักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีประมง ให้มีศักยภาพบนพ้ืนฐานของการพ่ึงพาตนเอง การแสวงหาความรู้ การประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสม และการบูรณาการความรู้จากศาสตร์ต่าง ๆ เข้าด้วยกัน 
 11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
  จ านวนประชากรโลกที่เพ่ิมขึ้น การเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจ ความเจริญก้าวหน้าทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ล้วนส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรประมงของประเทศ ส่งผลให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม การพัฒนาชนบท การขจัดความยากจน การพัฒนาด้านการศึกษา 
การแก้ไขปัญหาการว่างงาน และการเสริมสร้างความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมและการค านึงถึงความมั่นคงและ
ความปลอดภัยด้านอาหารโดยเฉพาะอาหารสัตว์น้ า ส่งผลให้เกิดการพัฒนาการผลิตสัตว์น้ า การฟ้ืนฟู
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ทรัพยากรประมง เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทั่วโลก ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
ไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้เกิดการปรับตัวใหม่ (new normal) ทุกด้าน รวมทั้งด้านการผลิตและฟ้ืนฟูทรัพยากร
ประมง  
  การวางแผนปรับปรุงหลักสูตรในครั้งนี้ ได้ค านึงถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ทางการประมงที่เหมาะสม ให้สอดคล้องกับสถานการณ์การพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งน า ไปสู่การ
พัฒนาคนให้มีความรู้ควบคู่ไปกับคุณธรรม รวมทั้งมุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้สามารถเข้าถึงโอกาส
ในการเรียนรู้ การวิจัย การพัฒนาองค์ความรู้ การเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันได้ในระดับสากล
ของประเทศ การพัฒนาบุคลากรเพ่ือเป็นก าลังในการผลิตอาหารสัตว์น้ าที่มีมาตรฐานสากล มีความปลอดภัย 
และมีความยั่งยืน ในการแข่งขันได้ในระดับสากล ภายใต้ความร่วมมือทางด้านวิชาการของประเทศต่าง  ๆ ใน
ภูมิภาคเอเชีย  

 
12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
 12.1 การพัฒนาหลักสูตร และกระบวนการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ 
  จากสถานการณ์ภายนอก การพัฒนาทางเศรษฐกิจและทางสังคมดังกล่าว เพ่ือขับเคลื่อนขีด
ความสามารถทางวิชาการในการพัฒนาเศรษฐกิจให้ประเทศ ผนวกกับหลักสูตรมีการเก็บข้อมูลผ่านแบบ
ส ารวจและการสัมภาษณ์ในประเด็นความพึงพอใจต่อหลักสูตร คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ และ
ข้อเสนอแนะต่าง ๆ จากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย นักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า และอาจารย์ โดยมีการเก็บ
ข้อมูลมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ.2558 จนถึง ปี พ.ศ.2563 คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรก าหนดผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวัง (Program Learning Outcomes, PLO) จากการระดมความคิดเห็นในการวิเคราะห์ข้อมูล
ความต้องการจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ร่วมกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และผนวกเข้ากับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตในระดับบัณฑิตศึกษา
ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และได้การวิเคราะห์ความสอดคล้องของ PLOs กับวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
คุณลักษณะของบัณฑิต และความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไว้ในรูปแบบของตาราง (ดภูาคผนวก ค)  
    เพ่ือตอบสนองต่อสถานการณ์ปัจจุบันและความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หลักสูตรได้
ออกแบบให้มีการเน้นสองด้านด้วยกัน คือ ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า และด้านทรัพยากรประมง ที่จะสามารถ
ผลิตบัณฑิตที่ตอบสนอง SDGs (Sustainable development goals) และเศรษฐกิจ BCG (Bio Circular 
and Green) และการพัฒนาในท้องถิ่นภาคใต้เพ่ือสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัยและพัฒนา โดยมุ่งเน้น
พัฒนาบัณฑิตตามผลลัพธ์การเรียนรู้ ให้มีทักษะสอดคล้องกับความต้องการในตลาดแรงงานและทักษะที่
จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 รวมถึงมีทักษะด้านเทคโนโลยีระดับสูง มีความสามารถเฉพาะทาง 
และ/หรือมีทักษะหลายด้าน สามารถพัฒนางานวิจัยเพ่ือเพ่ิมทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อม มุ่ง
สร้างคุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดี สร้างแรงงานคุณภาพ ซึ่งสอดรับกับนโยบาย ประเทศไทย 4.0 ที่เน้น การ
พัฒนาที่สมดุลใน 4 มิติ ที่ประกอบไปด้วย 1) ความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ (Economic Wealth) 2) ความอยู่ดีมี
สุขของผู้คนในสังคม (Social Well-beings) 3) การรักษ์สิ่งแวดล้อม (Environmental Wellness) 4) การ
ยกระดับศักยภาพและคุณค่ามนุษย์ (Human Wisdom) ข้อมูลความต้องการจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ถูก
น าไปวิเคราะห์และปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตร เนื้อหารายวิชาและการจัดการเรียนการสอนให้ทันสมัยต่อการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต เช่น การจัดกลุ่มสาขาวิชาตามสถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ การจัดการ
เรียนการสอนแบบโมดูล การน างานวิจัยมาสอนและให้ปัญหาเป็นฐานในการจัดการการเรียนรู้ สนับสนุนให้มี
การเรียนการสอนแบบใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้น นอกจากนั้นยังคงไว้ซึ่งหลักสูตรที่ร่วมผลิตบัณฑิตกับ
สถาบันการศึกษาในต่างประเทศในรูปแบบของ double degree หรือ dual degree program 
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 12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ก าหนดแผนพัฒนาระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561-2565) โดยมีกรอบการ
ด าเนินงานในแผนจ านวน 3 เป้าหมายคือ เป้าหมายที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (ด้านการผลิตบัณฑิต 
และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกช่วงวัย) เป้าหมายที ่2 การวิจัย/นวัตกรรมที่สร้างมูลค่าและพัฒนาประเทศ 
และเป้าหมายที่ 3 การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร เพ่ือให้สอดรับกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย การปรับปรุง
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประมง มีเป้าหมายเพ่ือสร้างบัณฑิตที่
มีสมรรถนะสากลสู่การเป็นพลเมืองโลก โดยพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับภูมิศาสตร์พ้ืนที่ภาคใต้ที่มีพ้ืนที่
ชายฝั่งและทรัพยากรทางทะเลที่อุดมสมบูรณ์ ประชาชนประกอบอาชีพเกี่ยวข้องกับการประมงและการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจ านวนมาก สร้างรายได้สู่ประเทศและสร้างอาชีพมาอย่างยาวนาน และเป็นอุตสาหกรรมที่
ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ที่ต้องใช้บุคลากรที่มีความสามารถสูงและ
งานวิจัยหรือนวัตกรรมที่สามารถยกระดับและเพ่ิมรายได้จากการผลิตของภาคการประมงและการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ าได้ ตามนโยบายและพันธกิจของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่มุ่งเน้นให้เป็นมหาวิทยาลัยเพ่ือ
นวัตกรรมและสังคม มีความเป็นเลิศทางวิชาการและเป็นกลไกหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจหลักของภาคใต้
และประเทศ เชื่อมโยงสู่สังคมและเครือข่ายสากล สร้างมหาบัณฑิตที่มีสมรรถนะทางวิชาการและวิชาชีพ 
ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่ปัญญา จิตสาธารณะและทักษะในศตวรรษที่ 21 สามารถประยุกต์ความรู้บนพ้ืนฐาน
ประสบการณ์จากการปฏิบัติ การผลิตบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมงที่มุ่งเน้นให้เป็นผู้มี
ความรู้ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีทักษะการวิจัยและการบริหารจัดการ สามารถประมวลและบูรณาการ
องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประมงกับศาสตร์อ่ืน สามารถเชื่อมโยงความรู้จากภาคทฤษฎีและ
ปฏิบัติ น าไปสู่การวิจัยพัฒนา และการสร้างนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรและสังคม รวมทั้งมีคุณธรรม 
จริยธรรม ซื่อสัตย์ มีจิตสาธารณะและความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายและพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ดังนี้ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Development : HRD) 
  ยุทธศาสตร์ย่อย : 1.1 การผลิตบัณฑิต 
  เป้าประสงค์:   
  HRD1 บัณฑิตมีสมรรถนะระดับสากลสู่การเป็นพลเมืองโลก  
  HRD2 ระบบการเรียนการสอนมีลักษณะเป็นรูปแบบการเรียนรู้ใหม่ที่หลากหลายและยืดหยุ่น 
  แนวทางการด าเนินการของยุทธศาสตร์:   
 HRD1-1 จัดท าแผนผลิตบัณฑิต การปรับหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมเสริม
หลักสูตรเพ่ือมุ่งสร้างบัณฑิตสมรรถนะสากลสู่การเป็นพลเมืองโลก (Global Citizen) ที่สมบูรณ์ อีกทั้งเป็น
หลักสูตรที่สอดคล้องกับภูมิศาสตร์ของพ้ืนที่ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การวิจัย/นวัตกรรมที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและพัฒนาประเทศ  
     (Research and Innovation Development : RID) 
  เป้าประสงค ์: RID1 น าผลงานวิจัย นวัตกรรม และ บริการวิชาการ สู่การใช้ประโยชน์ เชิงพาณิชย์และ               
    เพ่ือการพัฒนา ประเทศ  
  แนวทางการด าเนินการของยุทธศาสตร์:  
  RID1-1 บูรณาการหลักสูตร งานวิจัย และบริการวิชาการ ที่เน้นการบูรณาการระหว่าง ศาสตร์ 
(Discipline Based) และประเด็น (Issues Based)   
  RID1-2  ผลักดันการวางระบบพัฒนาขีดความสามารถของนักวิจัย เครือข่ายวิจัย โดยเน้นการพัฒนาใน
ด้านเกษตร อาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพ 
 
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 
    13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 
  5 ไม่มี ยกเว้นกลุ่มรายวิชาที่เปิดสอนโดยสถาบันที่หลักสูตรได้จัดท าเป็นหลักสูตรร่วมสอง
ปริญญากับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ (double degree program) กับ Universiti Malaysia Sabah, 
Universiti Malaysia Terengganu ประเทศมาเลเซีย และ Kanazawa University ประเทศญี่ปุ่น และ
หลักสูตรอื่นๆ ที่อาจเกิดข้ึนในอนาคต 
 13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอื่น 
  5 ไม่มี ยกเว้นกลุ่มรายวิชาที่เปิดสอนโดยสถาบันที่หลักสูตรได้จัดท าเป็นหลักสูตรร่วมสอง
ปริญญากับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ (double degree program) กับ Universiti Malaysia Sabah, 
Universiti Malaysia Terengganu ประเทศมาเลเซีย และ Kanazawa University ประเทศญี่ปุ่น และ
หลักสูตรอื่นๆ ที่อาจเกิดข้ึนในอนาคต 
 13.3 การบริหารจัดการ 
 ไม่มี 
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา ความส าคัญ/หลักการและเหตุผล และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
  1.1  ปรัชญา 
  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประมง มุ่งผลิตบุคลากรที่มี
ความรู้ทางวิชาการและความช านาญระดับสูงในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประมง โดยเฉพาะ
บริเวณพ้ืนที่ชายฝั่งของภูมิภาคเขตร้อน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีทักษะบริหารจัดการหรือการเป็น
ผู้ประกอบการ สามารถบูรณาการองค์ความรู้เฉพาะด้านกับศาสตร์อ่ืนได้ เชื่อมโยงความรู้น าไปสู่การวิจัย
พัฒนา การสร้างนวัตกรรมและการน าไปใช้ประโยชน์ทั้งในเชิงพาณิชย์และสังคม มีคุณธรรม จริยธรรม 
ซื่อสัตย์ มีจิตสาธารณะและความรับผิดชอบต่อสังคมและพร้อมที่จะอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข โดยใช้หลักการ
พิพัฒนาการนิยม (Progressivism) ผ่านการจัดการศึกษาที่เน้นผลลัพธ์ การใช้ปัญหา โครงงานวิจัย และยึดพระราช
ปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนก “ขอให้ถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” เป็นแนวทางในการดาเนินการ 
   1.2  ความส าคัญ/หลักการและเหตุผล 
  ประเทศไทยได้พัฒนาการประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่มีการจัดตั้งกรมประมงขึ้น
ในปี พ.ศ. 2476 ปัจจุบันมีการใช้ประโยชน์ทรัพยากรประมงแบ่งตามลักษณะการท าประมงออกได้เป็น 3 

ประเภทได้แก่ การจับสัตว์น้ า การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า และการแปรรูปสัตว์น้ า ในปี พ.ศ. 2555 ประเทศไทยส่ง
ปลาและผลิตภัณฑ์ประมงได้เป็นจ านวนมากเป็นอันดับ 3 ของโลก รองจากประเทศจีนและนอร์เวย์ ด้วยมูลค่า
การส่งออก 264,449 ล้านบาท แต่เมื่อวันที่ 21 เม.ย. 2558 คณะกรรมาธิการสหภาพยุโรป (อียู) ได้ลงมติ
ภาคทัณฑ์หรือให้ใบเหลืองกับประเทศไทย เพ่ือแจ้งเตือนไทยอย่างเป็นทางการต่อกรณีที่ยังไม่มีมาตรการ
เพียงพอตามกฎระเบียบว่าด้วยการป้องกัน ต่อต้าน และขจัดการท าประมงที่ผิดกฎหมาย ไร้การควบคุม หรือ
กฎระเบียบ (ไอยูยู) รัฐบาลไทยจึงได้แก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนด้วยการออกพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 
2558 ซ่ึงส่งผลให้เกิดผลกระทบอย่างฉับพลันต่ออุตสาหกรรมประมงไทย โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการจับสัตว์
น้ า ซึ่งต่อมาซึ่งผลกระทบต่อเนื่องสู่ห่วงโซ่การผลิตอื่นๆ สู่อุตสาหกรรมปลายน้ า ส่งผลให้ประเทศไทยสามารถ
ส่งออกปลาและผลิตภัณฑ์ประมงลดลงไปอยู่ในอันดับ 8 ของโลกในปี 2561 ด้วยมูลค่าการส่งออกเหลือเพียง
ประมาณ 186,000 ล้านบาท  
   ดังนั้น ในการรองรับสภาวะที่เกิดขึ้นดังกล่าว การใช้ความรู้ทางวิชาการ การวิจัยและนวัตกรรม จึง
เป็นสิ่งที่มีความส าคัญอย่างยิ่ง หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประมง
เป็นหลักสูตรที่บูรณาการองค์ความรู้ทางด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า (Aquaculture) และทรัพยากรประมง 
(Fishery resources) ที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของหลักการการพัฒนาเพ่ือความยั่ งยืนของสหประชาชาติ 
(Sustainable development goal; SDG) โดยเฉพาะ SDG14 อีกทั้งเป็นหลักสูตรที่สอดคล้องกับศักยภาพ
ของพ้ืนที่ภาคใต้ที่มีการประกอบอาชีพทางด้านการประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าเป็นอาชีพหลัก และสนับสนุน
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาประเทศ อันจะ
น าไปสู่การพัฒนาประเทศให้เป็นผู้น าในองค์ความรู้และการน าองค์ความรู้ดังกล่าวไปใช้ส าหรับการพัฒนา
ประเทศต่อไป นอกจากนั้นหลักสูตรนี้ตอบสนองนโยบายการผลิตวัตถุดิบทางด้านสัตว์น้ าเพ่ือรองรับ
อุตสาหกรรมอาหารฮาลาลในพ้ืนที่ภาคใต้และการเป็นศูนย์กลางอาหารของโลก เพ่ือผลิตอาหารเกษตรอย่าง
ยั่งยืนและมั่นคง  

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประมง จึงเป็นหลักสูตรที่
ส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับใช้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาตามแนวทางของเป้าหมายการพัฒนาของ
สหประชาชาติ เพื่อสร้างองค์ความรู้ สร้างบุคลากร สร้างงานและอาชีพให้แก่ประชากรในพ้ืนที่ทางด้านประมง
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และเพาะลี้ยงสัตว์น้ าโดยเฉพาะบริเวณพ้ืนที่ชายฝั่งทะเล เนื่องจากเป็นหลักสูตรที่มีเป้าหมายเพ่ือผลิต
มหาบัณฑิตที่มีศักยภาพสูง ที่มีความรู้ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีทักษะการวิจัยและการบริหารจัดการที่
สอดคล้องกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลก สามารถประมวลและบูรณาการองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีประมงกับศาสตร์อ่ืน เชื่อมโยงความรู้จากภาคทฤษฎีและปฏิบัติ น าไปสู่การวิจัยพัฒนา และ
การสร้างนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์ มีจิตสาธารณะและความรับผิดชอบ
ต่อสังคม จะส่งผลให้การพัฒนาองค์ความรู้และการผลิตบุคลากรทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประมง
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง ชุมชนได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้และผลงานที่เกิดขึ้นจากการวิจัย
และพัฒนา ส่งผลต่อการเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมของ
ประเทศทางด้านการประมงและเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติต่อไป  
 1.3 วัตถุประสงค์ 
  หลักสูตรมีวัตถุประสงค์เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณสมบัติดังนี้ 

(1) มีความรู้และความเข้าใจหลักการทางวิชาการพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประมง 
โดยเฉพาะในภูมิภาคเขตร้อน 
(2) มีความสามารถเชื่อมโยงความรู้จากภาคทฤษฎีและปฏิบัติ น าไปสู่การสร้างงานวิจัย พัฒนาและ
สร้างนวัตกรรมได้ 
(3) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีทักษะการวิจัยที่สอดคล้องกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลก 
สามารถบูรณาการศาสตร์และศิลป์ที่เกี่ยวข้องและรู้จักเลือกใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
(4) มีความสามารถน าความรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ซอฟท์แวร์และสถิติไปใช้วิเคราะห์ 
สังเคราะหแ์ละรายงานผลข้อมูลเพื่อน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้ 
(5) มีความรู้และทักษะด้านการบริหารจัดการหรือการเป็นผู้ประกอบการที่เก่ียวข้อง 
(6) มีความรับผิดชอบ เป็นผู้น าและผู้ตามได้ ยึดมั่นหลักคุณธรรมและจริยธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต 
เคารพกติกาสังคม มีจิตส านึกที่ดีต่อวิชาชีพ เป็นที่ไว้ใจและเชื่อมั่น เคารพต่อทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และมุ่งเน้นการพัฒนาที่ยั่งยืน 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
การสร้างความร่วมมือกับ
สถาบันการศึกษาในตา่งประเทศ 

การแสวงหาคู่ความร่วมมือเพื่อจัดท า
หลักสตูรสองปริญญา 

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 

แผนพัฒนาการเรียนการสอน ส่งเสริมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรยีนเปน็
ศูนย์กลาง โดยก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้
ด้วยตนเองและประเมินผลที่เน้นพัฒนา 
การของผู้เรยีนในการจัดท ารายละเอียด
ของรายวิชา 

1.รายละเอียดของรายวิชา   
   (มคอ.3) 
2.จ านวนรายวิชาที่ม ี
   การจัดการเรียนการสอนที่    
   เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 

ประเมินผลการเรียนรู้ใน 
รายวิชาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 

1.รายงานผลการด าเนินการของ 
   รายวิชา (มคอ.5) 
2.แบบทวนผลสมัฤทธ์ิของ 
   รายวิชา 

แผนพัฒนาบุคลากรด้านการเรียน
การสอน และการวิจัย 

เข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนาเพื่อติดตาม
ความเปลีย่นแปลงและความกา้วหน้าของ
วิทยาการ 

เอกสารการเข้าร่วมประชุม 
 
 

 สนับสนุนบุคลากรให้ท าวิจยัและเผยแพร่
ผลงานวิชาการ 

 

จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ใน 
วารสารวิชาการหรือท่ีน าเสนอ
ต่อที่ประชุมวิชาการที่มีการ
รายงานการประชุม  
(Proceedings)   

แผนพัฒนาบุคลากรด้านบริการ
วิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลย ี

สนับสนุนให้บุคลากรเผยแพร่และ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจยัและ
นวัตกรรมสูส่าธารณะ 

เอกสารเผยแพร่และถ่ายทอด
เทคโนโลยี และอาจารย์ใน
หลักสตูรที่มสี่วนร่วมในงาน
บริการวิชาการ 

แผนพัฒนาการแลกเปลีย่นเรยีนรู้
กับสาขาหรือสถาบันอื่น 

ก าหนดแผนกิจกรรม/โครงการความ
ร่วมมือกับสถาบันเป้าหมาย 

1.เอกสารกิจกรรม/โครงการ 
2.จ านวนอาจารย/์นักศึกษาท่ี 
   เข้าร่วมกิจกรรม 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1 ระบบ 

  5 ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ และมีระยะเวลาการศึกษา 

ไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และข้อก าหนดต่างๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วย

การศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563 
 1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 

 5 ไม่มีภาคฤดูร้อน 
    1.3  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
  5 ไม่มี 
 
2.  การด าเนินการหลักสูตร 
 2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรยีนการสอน  
   5 วัน–เวลาราชการปกต ิ
    ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนมิถุนายน – เดือนตุลาคม 

    ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนพฤศจิกายน – เดือนพฤษภาคม 

   5 นอกวัน–เวลาราชการ ตามความเหมาะสม 

 2.2  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
  5 ตามเกณฑ์มาตรฐาน คือ เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
  5 มีเกณฑ์คณุสมบัติเพ่ิมเติม 

2.2.1 แผน ก 1 
2.2.1.1  เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีการประมง การเพาะเลี้ยง

สัตว์น้ า ผลิตภัณฑ์ประมง วาริชศาสตร์ ชีววิทยา หรือสาขาอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง ที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่
ต่ ากว่า 3.0 และ/หรือ  

2.2.1.2  มีประสบการณ์ในการท าวิจัยไม่น้อยกว่า 1 ปี และ/หรือ 
2.2.1.3  คุณสมบัติอ่ืน ๆ ที่นอกเหนือจากข้อ 2.2.1.1 และ 2.2.1.2 ให้เป็นไปตามข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563 
2.2.2  แผน ก 2 

2.2.2.1 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีการประมง การเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ า วาริชศาสตร์ ชีววิทยา หรือสาขาที่เก่ียวข้อง หรือ 

2 . 2 . 2 . 2  คุณสมบั ติ อ่ื นๆ นอก เหนื อจ ากข้ อ  2 . 2 . 2 . 1  ให้ เ ป็ น ไปตามข้ อบั ง คั บ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563 

 2.3  ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
2.3.1  นักศึกษาที่สมัครเข้าเรียนในหลักสูตรนี้ส าเร็จการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิตในสาขาต่างๆ จึงมี

พ้ืนฐานความรู้ทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประมงที่แตกต่างกัน 
2.3.2 พ้ืนฐานและทักษะและความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาท าให้มีปัญหาใน

การศึกษาและการวิจัย  
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2.3.3  นักศึกษาชาวต่างชาติมีปัญหาเรื่องการปรับตัวและการใช้ภาษาไทย  
 2.4  กลยุทธ์ในการด าเนินการเพือ่แก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 

2.4.1  หลักสูตรฯ สนับสนุนให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในบางรายวิชาที่เก่ียวข้องโดยไม่นับหน่วย
กิตและอาจารย์ที่ปรึกษามอบหมายงานให้ศึกษาด้วยตนเองในเนื้อหาที่มีความส าคัญและเกี่ยวข้อง 

2.4.2  หลักสูตรจัดกิจกรรมทางวิชาการและสังคมที่ใช้ภาษาอังกฤษ การแทรกภาษาอังกฤษใน
รายวิชาและอาจารย์ที่ปรึกษามอบหมายงานให้ศึกษาด้วยตนเองจากการค้นคว้าในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติ 

2.4.3  หลักสูตรร่วมกับคณะและมหาวิทยาลัยมีระบบการดูแลนักศึกษาต่างชาติที่เป็นมาตรฐาน 
 

 2.5  แผนการรับนักศึกษาและจ านวนนักศึกษาที่คาดว่าจะจบ ในระยะ 5 ปี   
แผน 

การศึกษา 
จ านวนนักศึกษา 

จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา  

2564 2565 2566 2567 2568 

แผน ก 1 

ชั้นปทีี่ 1 3 3 3 3 3 
ชั้นปทีี่ 2 - 3 3 3 3 

รวม 3 6 6 6 6 
จ านวนที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - 3 3 3 3 

แผน ก 2 

ชั้นปทีี่ 1 5 5 5 5 5 
ชั้นปทีี่ 2 - 5 5 5 5 

รวม 5 10 10 10 10 
จ านวนที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - 5 5 5 5 

 
 2.6 งบประมาณตามแผน 
 2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท) 

รายละเอียดรายรับ 

ปีงบประมาณ 

2564 2565 2566 2567 2568 
ค่าบ ารุงการศึกษาและ
ค่าลงทะเบียนแบบเหมาจ่าย 

448,000 896,000 896,000 896,000 896,000 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล*  2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 

รวมรายรับ 2,948,000 3,396,000 3,396,000 3,396,000 3,396,000 

 2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย: บาท) 

หมวด เงิน 
ปีงบประมาณ 

2564 2565 2566 2567 2568 

ก. งบด าเนินการ  

1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร* 1,680,000 1,680,000 1,680,000 1,680,000 1,680,000 

2. ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน (ไม่รวม 3) 100,000 200,000 200,000 200,000 200,000 

3. ทุนการศึกษา      

4. รายจ่ายระดับมหาวิทยาลัย 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 
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หมวด เงิน ปีงบประมาณ 

รวม (ก) 1,980,000 2,080,000 2,080,000 2,080,000 2,080,000 

ข. งบลงทุน 

ค่าครุภัณฑ์ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 

รวม (ข)      

รวม (ก) + (ข) 2,030,000 2,130,000 2,130,000 2,130,000 2,130,000 

จ านวนนักศึกษา  8 16 16 16 16 

ค่าใช้จ่ายต่อคนต่อปี 253,750 133,125 133,125 133,125 133,125 

หมายเหตุ * ค านวณเฉพาะค่าตอบแทนร้อยละ 50 ของบุคลากรที่เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
จ านวน 4 คน  

 
 2.7  ระบบการศึกษา 

5 แบบชั้นเรียน onsite และ online 
 2.8  การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา 

 5 ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา  
พ.ศ. 2563 

 2.9  การจัดการเรียนการสอน 
หลักสูตรนี้มีรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ดังนี้  

  1)  ก าหนดให้มีการจัดการเรียนการสอนแบบเชิงรุก (active learning) ร้อยละ 100 ของรายวิชาใน
หลักสูตร 
  2) ก าหนดให้ทุกรายวิชาใช้ภาษาอังกฤษร่วมในการจัดการการเรียนการสอนร้อยละ 100 ของรายวิชา
ในหลักสูตร 
  3) จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนรู้กับการท างาน (Work Integrated Learning: 
WIL) ร้อยละ 100 ของรายวิชาในหลักสูตร 
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
 3.1. หลักสูตร 
  3.1.1.  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต 
  3.1.2.  โครงสร้างหลักสูตร 

    5  แผน ก 1 36 หน่วยกิต 

     - วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต  

    5  แผน ก 2 36 หน่วยกิต  

     - หมวดวิชาบังคับ  9 หน่วยกิต 

     - หมวดวิชาเลือก  9 หน่วยกิต 
        - วิทยานิพนธ์           18 หน่วยกิต 
  3.1.3. รายวิชา/ชุดวิชา (Module) 
  3.1.3.1 รายวิชา/ชุดวิชา (Module) 

1. แผน ก 1  
วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 

    730-591 วิทยานิพนธ์ 

Thesis 

     36 (0-108-0) 

   730-594 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประมง* 
Seminar in Fishery Science and Technology* 

1 (0-2-1) 

   730-596 การบริหารจัดการและธุรกิจด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าและ
ทรัพยากรประมง** 
Administration and Business Management in 
Aquaculture and Fishery Resources** 

  1 ((1)-0-1) 

 
* ก าหนดให้นักศึกษาลงทะเบียนโดยไม่นับหน่วยกิต 
** ให้นักศึกษาลงทะเบียนโดยไม่นับหน่วยกิต   
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 2. แผน ก 2 
 ก. หมวดวิชาบังคับ จ านวน 9 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 

730-593 วิธีวิทยาการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประมง 
Research Methodology in Fishery Science and 
Technology 

3 ((2)-3-4) 

730-594 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประมง 
Seminar in Fishery Science and Technology 

1(0-2-1) 

730-595 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในห่วงโซ่การผลิตสัตว์น้ า 
Science and Technology for Supply Chain of 
Aquatic Animal Production 

2((1)-3-2) 

730-596 การบริหารจัดการและธุรกิจด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าและ
ทรัพยากรประมง 
Administration and Business Management in 
Aquaculture and Fishery Resources 

1((1)-0-1) 

730-597 ปฏิบัติการภาคสนามทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าและ
ทรัพยากรประมง 
Field Work in Aquaculture and Fishery Resources 

2(0-4-1) 

 
 ข. หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 9  หน่วยกิต  
 ข(1) กลุ่มวิชาด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 
730-511 ความก้าวหน้าและนวัตกรรมทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

Advance and Innovation in Aquaculture 
3((2)-3-4) 

730-512 หัวข้อเลือกสรรทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
Selected Topics in Science and Technology for 
Aquaculture 

3((2)-3-4) 

730-513 ความก้าวหน้าและนวัตกรรมการเพาะเลี้ยงปลาเศรษฐกิจ 
Advance and Innovation in Economic Fish Culture 

3((2)-3-4) 

730-514 ความก้าวหน้าและนวัตกรรมการเพาะเลี้ยงพันธุ์ไม้น้ า
เศรษฐกิจ 
Advance and Innovation in Economic Aquatic Plant 
Culture 

3((2)-3-4) 

730-515 ความก้าวหน้าและนวัตกรรมการเพาะเลี้ยงครัสเตเชียน
เศรษฐกิจ 
Advance and Innovation in Economic Crustacean 
Culture 

3((2)-3-4) 

730-516 ความก้าวหน้าและนวัตกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ ามีเปลือก 3((2)-3-4) 
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Advance and Innovation in Economic Shellfish 
Culture 

730-517 ความก้าวหน้าและนวัตกรรมการผลิตพันธุ์สัตว์น้ าวัยอ่อน 
Advance and Innovation in Fry Production 

3((2)-3-4) 

730-518 ความก้าวหน้าและนวัตกรรมการจัดการสุขภาพสัตว์น้ า 
Advance and Innovation in Management of Aquatic 
Animal Health 

3((2)-3-4) 

730-519 ความก้าวหน้าและนวัตกรรมอาหารส าหรับสัตว์น้ า 
Advance and Innovation in Feed for Aquatic Animals 

3((2)-3-4) 

730-520 ความก้าวหน้าและนวัตกรรมการจัดการคุณภาพน้ าส าหรับ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า  
Advance and Innovation in Management of Water 
Quality for Aquaculture 

3((2)-3-4) 

730-521 เทคโนโลยีชีวภาพส าหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
Bio-Technology for Aquaculture 

3((2)-3-4) 

730-522 การบริหารจัดการคุณภาพตลอดห่วงโซ่การผลิตสัตว์น้ า 
Quality Management for the Whole Supply Chain of 
Fish Production 

3((2)-3-4) 

 

 ข(2) กลุ่มวิชาด้านทรัพยากรประมง 
  รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 

730-531 ความก้าวหน้าและนวัตกรรมด้านทรัพยากรประมง 
Advance and Innovation in Fishery Resources 

3((2)-3-4) 

730-532 หัวข้อเลือกสรรด้านทรัพยากรประมง 
Selected Topics in Fishery Resources 

3((2)-3-4) 

730-533 ความก้าวหน้าและนวัตกรรมในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู
ทรัพยากรประมง 
Advance and Innovation in Conservation and 
Rehabilitation of Fishery Resources  

3((2)-3-4) 

730-534 การส ารวจระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ส าหรับ
การจัดการทรัพยากรประมง 
Remote Sensing and Geographic Information System 
for Management of Fishery Resources 

3((2)-3-4) 

730-535 ความก้าวหน้าและนวัตกรรมด้านการจัดการคุณภาพน้ า
ส าหรับทรัพยากรประมง  
Advance and Innovation in Management of Water 
Quality for Fishery Resources 

3((2)-3-4) 

730-536 เทคโนโลยีชีวภาพส าหรับทรัพยากรประมง 
Bio-Technology for Fishery Resources 

3((2)-3-4) 

730-537 กฏหมายและระเบียบเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3((2)-3-4) 
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ประมง 
Laws and Regulation Related to Fishery Science and 
Technology 
 

 ข(3) กลุ่มวิชาโมดูล* 
 โมดูลที่ 1 การเพาะเลี้ยงสาหร่ายทะเล ระบบฟาร์มและการจัดการตลอดห่วงโซ่การผลิต 

730-523 ชุดวิชา: การเพาะเลี้ยงสาหร่ายทะเล ระบบฟาร์มและการ
จัดการตลอดห่วงโซ่การผลิต  
(Module: Seaweed Culture, Farming System and 
Management for the Whole Supply Chain)  

6((4)-6-8) 

 
 โมดูลที่ 2 การเพาะเลี้ยงปูทะเล ระบบฟาร์มและการจัดการตลอดห่วงโซ่การผลิต  

730-524 ชุดวิชา: การเพาะเลี้ยงปูทะเล ระบบฟาร์มและการจัดการ
ตลอดห่วงโซ่การผลิต  
(Module: Mud Crab Culture, Farming System and 
Management for the Whole Supply Chain) 

6((4)-6-8) 

 
 โมดูลที่ 3 การเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม ระบบฟาร์มและการจัดการตลอดห่วงโซ่การผลิต  

730-525 ชุดวิชา: การเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม ระบบฟาร์มและการ
จัดการตลอดห่วงโซ่การผลิต  
(Module: Ornamental Fish Culture, Farming System 
and Management for the Whole Supply Chain) 

6((4)-6-8) 

 *รายละเอียดเพ่ิมเติมดูในภาคผนวก  
 

ค. หมวดวิทยานิพนธ์      18  หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 

 730-592 วิทยานิพนธ์  
Thesis 

18(0-54-0) 

 
         3.1.3.2 ความหมายของรหัสวิชา 

 รหัสวิชา หมายถึง เลขประจ ารายวิชานั้นๆ ประกอบด้วยตัวเลข 6 ตัว มีความหมาย
ดังต่อไปนี้ 

ตัวเลข   3 ตัวแรก หมายถึง รหัสประจ าสาขาวิชา คือ  730 
เลขตัวที่ 4  คือ เลข 5  หมายถึง  รหัสวิชาในระดับปริญญาโท 
เลขตัวที่ 5  หมายถึง  รหัสกลุ่มวิชา  

 ได้แก่  1 และ 2 หมายถึง รายวิชา ในกลุ่มวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
          3 หมายถึง รายวิชา ในกลุ่มวิชาทรัพยากรประมง 
          9 หมายถึง รายวิชาบังคับของหลักสูตร 

เลขตัวที่  6  หมายถึง  ล าดับรายวิชาของแต่ละกลุ่มวิชา 
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3.1.3.3 ความหมายของจ านวนหน่วยกิต มีความหมายดังต่อไปนี้ 
  เลขตัวที่ 1 (3) หมายถึง จ านวนหน่วยกิตรวม 
  เลขตัวที่ 2 (2) หมายถึง จ านวนชั่วโมงบรรยายต่อสัปดาห์ 
  เลขตัวที่ 3 (3) หมายถึง จ านวนชั่วโมงปฏิบัติการต่อสัปดาห์ 
  เลขตัวที่ 4 (4) หมายถึง จ านวนชั่วโมงศึกษาด้วยตนเองต่อสัปดาห์ 
3.1.4. แผนการศึกษา 

3.1.4.1 แผน ก 1 
    ปีท่ี 1 

ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 
730-591 วิทยานิพนธ ์9(0-27-0) หน่วยกิต 730-591 วิทยานิพนธ ์9(0-27-0) หน่วยกิต 

 
   ปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 
730-591 วิทยานิพนธ ์9(0-27-0) หน่วยกิต 730-591 วิทยานิพนธ ์9 (0-27-0) หน่วยกิต 

    รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า            36  หน่วยกิต 

หมายเหตุ: ก าหนดให้นักศึกษาแผน ก 1 ลงทะเบียนรายวิชา 730-594 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีประมง โดยไม่นับหน่วยกิต  

3.1.4.2 แผน ก 2 
ปีท่ี 1 

ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 
730-593 วิธีวิทยาการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประมง 3((2)-3-4) หน่วยกิต 

730-594 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประมง 
1(0-2-1) หน่วยกิต  

730-595 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในห่วงโซ่การผลิตสัตว์
น้ า 2((1)-3-2) หน่วยกิต  

วิชาเลือก    3 หน่วยกิต หรือเลือกกลุ่มวิชาโมดูล 

รวม           9    หน่วยกิต 

730-596 การบริหารจดัการและธรุกิจด้านการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ าและทรัพยากรประมง 1((1)-0-1) หน่วยกิต 

730-597 ปฏิบัติการภาคสนามทางการเพาะเลี้ยงสตัว์น้ า
และทรัพยากรประมง 2(0-4-1) หน่วยกิต 

730-592 วิทยานิพนธ์ 3(0-9-0) หน่วยกิต 

วิชาเลือก    6 หน่วยกิต หรือเลือกกลุ่มวิชาโมดูล 

 
รวม       12  หน่วยกิต 

ปีท่ี 2 
ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 

730-592 วิทยานิพนธ ์8(0-24-0) หน่วยกิต 
รวม         8   หน่วยกิต 

730-592 วิทยานิพนธ์ 7(0-21-0) หน่วยกิต 
รวม          7    หน่วยกิต 

รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า            36  หน่วยกิต
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3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 

730-593 
 

วิธีวิทยาการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประมง                           3((2)-3-4) 
Research Methodology in Fishery Science and Technology 
ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประมง การวิเคราะห์ปัญหา การวางแผน
การวิจัย การก าหนดตัวอย่าง การวิเคราะห์ข้อมูล การใช้ซอฟท์แวร์ที่เกี่ยวข้อง การแปล
ผล การวิจารณ์ การน าเสนอรายงานวิจัยและพิมพ์เผยแพร่  จริยธรรมที่เกี่ยวข้อง มี
ปฏิบัติการในบางหัวข้อ  
Research methodology in fishery science and technology; problem 
analysis, experimental design; experimental design; sample size 
determination; data analysis; relevant software for data analysis; data 
interpretation; research presentation and publication; relevant ethics; 
practicals in some topics 

730-594 
 

สัมมนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประมง                            1(0-2-1) 
Seminar in Fishery Science and Technology 
การสืบค้นข้อมูลทางวิชาการ วิธีการเขียนโครงร่างงานวิจัย แหล่งทุนวิจัย การน าเสนอ
โครงการวิจัยเพ่ือให้ได้รับทุนจากแหล่งทุนวิจัย การน าเสนอ อภิปรายและแลกเปลี่ยน
หัวข้อทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประมงตลอดห่วงโซ่อุปทาน  
Searching for academic information; proposal writing; research funding 
agency; presentation, discussion and exchange on topics in fishery science 
and technology for the whole supply chain 

730-595 
 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในห่วงโซ่การผลิตสัตว์น้ า                         2((1)-3-2) 
Science and Technology in Supply Chain of Aquatic Animal 
Production 
ความท้าทายของการผลิตสัตว์น้ าในอนาคต การใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมตลอดห่วงโซ่การผลิตสัตว์น้ า การเพาะขยายพันธุ์สัตว์น้ าและการเลี้ยงสัตว์น้ า
ในภูมิภาคเขตร้อน การเพ่ิมปริมาณสัตว์น้ าในแหล่งน้ าธรรมชาติ การจับสัตว์น้ า การ
จัดการประมงในภูมิภาคเขตร้อน การรักษาสภาพสัตว์น้ าหลังการเก็บเกี่ยว การแปรรูป
สัตว์น้ า การตลาดสัตว์น้ า การใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง (IOT) 
ระบบออโตเมชันและพลังงานตลอดห่วงโซ่การผลิต ความท้าทายในอนาคตพร้อมแนว
ทางการรับมือ มีปฏิบัติการในบางหัวข้อ  
Future challenges of aquatic animal production; use of science, 
technology and innovation in the whole supply chain including hatching 
and culturing in tropical area, increment of natural stock, capturing, 
fisheries management in tropical region, post-harvest technology, 
processing, marketing; the use of artificial intelligence (AI), internet of thing 
(IOT), automation and energy for the whole supply chain; future 
challenges and handling methods; practicals in some topics 
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730-596 
 

การบริหารจัดการและธุรกิจด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าและทรัพยากรประมง 1((1)-0-1) 
Administration and Business Management in Aquaculture and Fishery 
Resources  
โครงการและการเขียนโครงการ การบริหารจัดการโครงการ การประเมินผลโครงการ 
ธุรกิจและการบริหารธุรกิจด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า จริยธรรมที่เกี่ยวข้อง การ
ประยุกต์ใช้ความรู้พ้ืนฐานในการบริหารจัดการทางด้านทรัพยากรประมงหรือธุรกิจ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า การน าเสนอและอภิปราย การศึกษาดูงานที่เก่ียวข้อง  
Project and project proposal writing, project management, project 
evaluation, business and management of aquaculture business, ethics, 
application of knowledge for management in aquaculture and fishery 
resources, presentation and discussion, relevant field study 

730-597 
 

ปฏิบัติการภาคสนามทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าและทรัพยากรประมง     2(0-4-2) 
Field Work in Aquaculture and Fishery Resources 
การฝึกปฏิบัติงานภาคสนามระยะสั้นกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน สมาคมหรือชมรมที่
เกี่ยวข้องกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า หรือการจัดทรัพยากรประมง การน าเสนอผลการฝึก
ปฏิบัติงาน  
Short field practical with organizations or agencies either government, 
private sector, association or club working relevant to aquaculture and 
fishery resources; presentation of internship outcomes 

730-511 
 

ความก้าวหน้าและนวัตกรรมทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า                     3((2)-3-4) 
Advance and Innovation in Aquaculture 
การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าปัจจุบัน 
ระบบฟาร์มอัจฉริยะ แนวโน้มการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ระบบ
ปัญญาประดิษฐ์ (AI) อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง (IOT) และระบบออโตเมชันส าหรับเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ าเพ่ือรองรับความท้าทายในอนาคต พลังงานกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า มีปฏิบัติการ
ในบางหัวข้อ  
Current development in science, technology and innovation for 
aquaculture; smart farming system; trends in an application of science, 
technology and innovation; artificial intelligence (AI), internet of thing (IOT) 
and automation system for aquaculture to overcome future challenges; 
energy and aquaculture; practicals in some topics 

730-512 
 

หัวข้อเลือกสรรทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า       3((2)-3-4)) 
Selected Topics in Science and Technology for Aquaculture 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่เลือกสรรด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าใน
สถานการณ์ปัจจุบัน ความก้าวหน้าและแนวโน้มทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าหรือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา มีปฏิบัติการใน
บางหัวข้อ 
Concept, theory, and research on selected topics in science and fishery 
technology for aquaculture, advances and trends in science and 
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technology for aquaculture or topics related to the thesis; practicals in 
some topics 

730-513 
 

ความก้าวหน้าและนวัตกรรมการเพาะเลี้ยงปลาเศรษฐกิจ                       3((2)-3-4) 
Advance and Innovation in Economic Fish Culture 
ชนิดของปลาเศรษฐกิจที่นิยมเลี้ยงในภูมิภาคเขตร้อน ประเภทและรูปแบบการเลี้ยง การ
เลือกพ้ืนที่ การจัดการฟาร์ม ต้นทุนและผลผลิต การผลิตและการตลาดฮาลาล จริยธรรม
ในการเพาะเลี้ยงปลาเศรษฐกิจ แนวโน้มชนิดของปลา รูปแบบการเพาะเลี้ยง การใช้
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมส าหรับการการเพาะเลี้ยงรองรับความท้าทาย
และการเปลี่ยนแปลงในอนาคต มีปฏิบัติการในบางหัวข้อ 
Species of economic fish culturing in tropical region; types and models of 
economic fish culture system; site selection; farm management; cost and 
production; halal production and marketing; ethics in economic fish 
culture; trends of potential species, culturing system, an application of 
science, technology and innovation for economic fish culture to 
overcome future challenges and changes; practicals in some topics 

730-514 
 

ความก้าวหน้าและนวัตกรรมการเพาะเลี้ยงพันธุ์ไม้น้ าเศรษฐกิจ               3((2)-3-4) 
Advance and Innovation in Economic Aquatic Plant Culture 
ชนิดของพันธุ์ไม้น้ าเศรษฐกิจที่นิยมเลี้ยงในภูมิภาคเขตร้อน ประเภทและรูปแบบการ
เลี้ยง การเลือกพ้ืนที่ การจัดการฟาร์ม ต้นทุนและผลผลิต การผลิตและการตลาดฮาลาล 
แนวโน้มชนิดของพันธุ์ไม้น้ าเศรษฐกิจ รูปแบบการเพาะเลี้ยง การใช้วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรมส าหรับการการเพาะเลี้ยงรองรับความท้าทายและการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต มีปฏิบัติการในบางหัวข้อ  
Species of economic aquatic plant culturing in tropical region; types and 
models of culture system; site selection; farm management; cost and 
production; halal production and marketing; trends of potential species, 
culturing system, an application of science, technology and innovation for 
economic aquatic plant culture to overcome future challenges and 
changes; practicals in some topics 

730-515 
 

ความก้าวหน้าและนวัตกรรมการเพาะเลี้ยงครัสเตเชียนเศรษฐกิจ             3((2)-3-4) 
Advance and Innovation in Economic Crustacean Culture 
ชนิดของครัสเตเชียนเศรษฐกิจที่นิยมเลี้ยงในภูมิภาคเขตร้อน ประเภทและรูปแบบการ
เลี้ยง เทคโนโลยีการเลือกพ่อแม่พันธุ์ การใช้เทคนิคใหม่และเทคโนโลยีทางชีวภาพในการ
เพาะเลี้ยง จุลินทรีย์ที่ใช้ในการเพาะเลี้ยง การจัดการระบบการเพาะเลี้ยงอย่างยั่งยืนเพ่ือ
รองรับอุตสาหกรรมฮาลาล ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ แนวโน้มการใช้
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมส าหรับการเพาะเลี้ยงครัสเตเชียนเศรษฐกิจเพ่ือ
รองรับความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงในอนาคต มีปฏิบัติการในบางหัวข้อ  
Species of crustacean culturing in tropical region; types and models of 
culture system; Crustacean broodstock selection technology; application 
of new techniques and biotechnology; application of microorganisms; 
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sustainable culture management for halal industries; biosecurity system; 
trends in an application of science, technology and innovation for 
economic crustacean culture to overcome future challenges and changes; 
practicals in some topics 

730-516 
 

ความก้าวหน้าและนวัตกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ ามีเปลือก                    3((2)-3-4) 
Advance and Innovation in Economic Shellfish Culture 
ชนิดของสัตว์น้ ามีเปลือกนิยมเลี้ยงในภูมิภาคเขตร้อน ประเภทและรูปแบบการเลี้ยง 
เทคโนโลยีการเลือกพ่อแม่พันธุ์ การใช้เทคนิคใหม่และเทคโนโลยีทางชีวภาพในการ
เพาะเลี้ยง จุลินทรีย์ที่ใช้ในการเพาะเลี้ยง การจัดการระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ ามีเปลือก
อย่างยั่งยืนเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมฮาลาล ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ แนวโน้ม
การใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมส าหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ ามีเปลือกเพ่ือ
รองรับความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงในอนาคต มีปฏิบัติการในบางหัวข้อ  
Species of shellfish culturing in tropical region; types and models of 
culture system; broodstock selection technology; application of new 
techniques and biotechnology for shellfish culture; use of microorganisms; 
sustainable shellfish culture management for halal industries; biosecurity 
system; trends in an application of science, technology and innovation for 
economic shellfish culture to overcome future challenges and changes; 
practicals in some topics 

730-517 
 

ความก้าวหน้าและนวัตกรรมการผลิตพันธุ์สัตว์น้ าวัยอ่อน                        3((2)-3-4) 
Advance and Innovation in Fry Production 
เทคโนโลยีการเลือกพ่อแม่พันธุ์ที่มีคุณภาพ การจัดการพ่อแม่พันธุ์ การเพาะขยายพันธุ์ 
เทคโนโลยีการผลิตลูกพันธุ์สัตว์น้ าเพศเดียว พฤติกรรมการกินอาหารของสัตว์น้ าวัยอ่อน 
อาหารและการเตรียมอาหาร การอนุบาล การจัดการน้ า โรค ปรสิต แนวโน้มการใช้
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมส าหรับการผลิตพันธุ์สัตว์น้ าวัยอ่อนเพ่ือรองรับ
ความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงในอนาคต อาจเลือกสัตว์น้ าที่เกี่ยวข้องกับวิทยานิพนธ์ 
มีปฏิบัติการในบางหัวข้อ  
Broodstock selection technology; broodstock management; breeding; 
single sex fry production technology; larvae feeding behaviour; feed 
preparation; nursing methods methods; management of water, disease 
and parasite; trends in an application of science, technology and 
innovation for fry production to overcome future challenges and changes; 
may choose organisms based on the thesis; practicals in some topics 

730-518 
 

ความก้าวหน้าและนวัตกรรมการจัดการสุขภาพสัตว์น้ า                            3((2)-3-4) 
Advance and Innovation in Management of Aquatic Animal Health 
สุขภาพของสัตว์น้ าในภาวะปกติ ระบบภูมิคุ้มกัน โรคระบาดของสัตว์น้ าเศรษฐกิจ ปรสิต 
การตรวจวินิจฉัยโรค การป้องกันโรค ยา สารเคมีและสมุนไพรที่ใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์
น้ า การจัดการสุขภาพสัตว์น้ าในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ระบบการควบคุมคุณภาพในการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าและการส่งออกสัตว์น้ า มาตรฐานสุขภาพสัตว์น้ า กฎและข้อบังคับ
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ระหว่างประเทศในการจัดการสุขภาพสัตว์น้ า มีปฏิบัติการในบางหัวข้อ  
Aquatic animal health in normal conditions; immunology; epizootiology of 
economic aquatic animals; parasites; diagnosis; prophylaxis; medicines, 
chemicals and herbs used in aquaculture; aquatic animal health 
management in aquaculture; quality control systems in aquaculture and 
aquatic animal export; aquatic animal health criteria; international laws 
and regulations for aquatic animal health management; practicals in some 
topics 

730-519 
 

ความก้าวหน้าและนวัตกรรมอาหารส าหรับสัตว์น้ า                              3((2)-3-4) 
Advance and Innovation in Feed for Aquatic Animals 
อาหารและโภชนาการของสัตว์น้ า การสร้างสูตร การให้อาหาร การประเมินคุณค่า
อาหาร ของอาหารสัตว์น้ า เทคโนโลยีชีวภาพกับอาหารสัตว์น้ า  อาหารเพ่ือสุขภาพ
ส าหรับสัตว์น้ า สถิติและการวิจัยอาหารสัตว์น้ า การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมด้านในปัจจุบัน แนวโน้มการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้าน
อาหารส าหรับสัตว์น้ า มีปฏิบัติการในบางหัวข้อ  
Food and nutrition of aquatic animals; feed formulation; feeding; nutritive 
value evaluation; feed digestibility measurement; biotechnology and feed; 
functional feed; statistics and feed researches; current development in 
science, technology and innovation; trends in an application of science, 
technology and innovation for feed for aquatic animals; practicals in some 
topics  

730-520 
 

ความก้าวหน้าและนวัตกรรมการจัดการคุณภาพน้ าส าหรับเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า  
                                                                                       3((2)-3-4) 
Advance and Innovation in Management of Water Quality for 
Aquaculture  
การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านการจัดการคุณภาพน้ าส าหรับ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ในปัจจุบัน แนวโน้มการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ส าหรับการจัดการคุณภาพน้ าส าหรับเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าเพ่ือการเลี้ยงสัตว์น้ าที่ยั่งยืน มี
ปฏิบัติการในบางหัวข้อ  
Current development in science, technology and innovation for 
management of water quality for aquaculture; trends in an application of 
science, technology and innovation for sustainable aquaculture; practicals 
in some topics  

730-521 
 

เทคโนโลยีชีวภาพส าหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า                                3((2)-3-4) 
Bio-technology for Aquaculture 
เทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูงในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า การปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้ าด้วยเทคนิค
แบบธรรมดาเปรียบเทียบกับเทคนิคทางพันธุกรรม ความปลอดภัยของสัตว์น้ าที่ผ่านการ
ถ่ายโอนยีน การควบคุมการใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า แนวโน้มการใช้
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกกรมส าหรับเทคโนโลยีชีวภาพ เพ่ือรองรับความท้า
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ทายและการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ตลอดจนจริยธรรมที่ เกี่ยวข้องกับการใช้
เทคโนโลยีชีวภาพ การน าเสนอรายงานความก้าวหน้าในเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง  มีปฏิบัติการ
ในบางหัวข้อ  
Advanced biotechnology in aquaculture; aquatic animal improvement by 
conventional versus genetic techniques; safety of transgenic aquatic 
animals; controlling of biotechnology in aquaculture; trends in an 
application of science, technology and innovation of biotechnology in 
aquaculture for future challenges and changes; ethics relevant to the use 
of biotechnology; presentation relating to current topics; practicals in 
some topics 

730-522 
 

การบริหารจัดการคุณภาพตลอดห่วงโซ่การผลิตสัตว์น้ า              3((2)-3-4) 
Quality Management for the Whole Supply Chain of Fish Production  
หลักการบริหารจัดการคุณภาพ การจัดการความปลอดภัยด้านอาหาร ระบบคุณภาพ
และมาตรฐานตลอดห่วงโซ่การผลิตสัตว์น้ า ระบบการตรวจสอบย้อนกลับ และการเพ่ิม
ผลผลิต กรณีศึกษา มีปฏิบัติการในบางหัวข้อ  
Principle of quality management; food safety management; quality system 
and standard for the whole supply chain of fish production; traceability 
system; productivity; case study; practicals in some topics 

730-523 
 

ชุดวิชา:การเพาะเลี้ยงสาหร่ายทะเล ระบบฟาร์มและการจัดการตลอดห่วงโซ่การผลิต  
                                                                                        6((4)-6-8) 
(Module: Seaweed Culture, Farming System and Management for the 
Whole Supply Chain)  
ความรู้ พ้ืนฐานเกี่ยวกับสาหร่ายทะเลที่ส าคัญทางเศรษฐกิจ วิธีการเพาะขยายพันธุ์ 
รูปแบบการเพาะเลี้ยง การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการเพาะเลี้ยง รูปแบบฟาร์ม น้ า
และการจัดการคุณภาพน้ าภายในฟาร์ม ธุรกิจและการบริหารจัดการฟาร์ม การตลาด 
ปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหา มีปฏิบัติการในบางหัวข้อ  
Basic knowledge of economic important seaweeds; culturing methods; 
new cultural technology, farming system, water and water quality 
management, business and farm management, marketing technique; 
problem and solution; practicals in some topics.  

730-524 
 

ชุดวิชา:การเพาะเลี้ยงปูทะเล ระบบฟาร์มและการจัดการตลอดห่วงโซ่การผลิต   
                                                                                                           6((4)-6-8)      
(Module: Mud Crab Culture, Farming System and Management for the 
Whole Supply Chain)  
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับปูทะเลที่ส าคัญทางเศรษฐกิจ วิธีการเพาะขยายพันธุ์ รูปแบบการ
เพาะเลี้ยง การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการเพาะเลี้ยง รูปแบบฟาร์ม น้ าและการ
จัดการคุณภาพน้ าภายในฟาร์ม ธุรกิจและการบริหารจัดการฟาร์ม การตลาด ปัญหาและ
แนวทางการแก้ไขปัญหา มีปฏิบัติการในบางหัวข้อ  
Basic knowledge of economic important mud crabs; culturing methods; 
new cultural technology, farming system, water and water quality 
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management, business and farm management, marketing technique; 
problem and solution; practicals in some topics  
 

730-525 
 

ชุดวิชา:การเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม ระบบฟาร์มและการจัดการตลอดห่วงโซ่การผลิต 
                                                                                                           6((4)-6-8)  
(Module: Ornamnetal Fish Culture, Farming System and Management 
for the Whole Supply Chain)  
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับปลาสวยงาม วิธีการเพาะขยายพันธุ์ รูปแบบการเพาะเลี้ยง การใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการเพาะเลี้ยง รูปแบบฟาร์ม น้ าและการจัดการคุณภาพน้ า
ภายในฟาร์ม ธุรกิจและการบริหารจัดการฟาร์ม การตลาด ปัญหาและแนวทางการแก้ไข
ปัญหา มีปฏิบัติการในบางหัวข้อ  
Basic knowledge of ornamnetal fishes; culturing methods; new cultural 
technology, farming system, water and water quality management, 
business and farm management, marketing technique; problem and 
solution; practicals in some topics 

730-531 
 

ความก้าวหน้าและนวัตกรรมด้านทรัพยากรประมง                                  3((2)-3-4) 
Advance and Innovation in Fishery Resources  
สถานภาพทรัพยากรประมง วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
ทรัพยากรประมงในปัจจุบัน แนวโน้มการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ส าหรับการจัดการทรัพยากรประมงในอนาคต การใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) และ
อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง (IOT) กรณีศึกษา มีปฏิบัติการในบางหัวข้อ  
Status of fishery resources; current development in science, technology 
and innovation for fishery resources; future trends in an application of 
science, technology and innovation for management of fishery resources; 
use of artificial intelligence (AI) and internet of thing (IOT); case study; 
practicals in some topics 

730-532 
 

หัวข้อเลือกสรรด้านทรัพยากรประมง                                                      3((2)-3-4) 
Selected Topics in Fishery Resources 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่เลือกสรรด้านทรัพยากรประมง 
ความก้าวหน้าและแนวโน้มทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านทรัพยากรประมงและ
การจัดการทรับพากรประมง หรือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา  มี
ปฏิบัติการในบางหัวข้อ 
Concept, theory, and research on selected topics in science and fishery 
technology forfishery resources, advances and trends in science and 
technology for fishery resources and management or topics related to the 
thesis; practicals in some topics 
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730-533 
 

ความก้าวหน้าและนวัตกรรมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรประมง       3((2)-3-4) 
Advance and Innovation in Conservation and Rehabilitation of Fishery 
Resources  
หลักการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและบริหารจัดการทรัพยากรประมง การพัฒนาวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรประมงในปัจจุบัน การ
บริหารจัดการโดยใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อสรรพสิ่ง มีปฏิบัติการในบางหัวข้อ 
Principles for conservation, rehabilitation and management of fishery 
resources; current development in science, technology and innovation for 
conservation and rehabilitation of fishery resources; management by 
internet of things; practicals in some topics 

730-534 
 

การส ารวจระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ส าหรับการจัดการทรัพยากร
ประมง                                                                                                3((2)-3-4) 
Remote Sensing and Geographic Information System for Management 
of Fishery Resources  
การส ารวจระยะไกล การจัดการและการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพ้ืนที่ เทคโนโลยีภูมิ
สารสนเทศและการประยุกต์ใช้เพ่ือการจัดการทรัพยากรประมงอย่างอย่างยั่งยืน  มี
ปฏิบัติการในบางหัวข้อ 
Remote sensing; spatial data preparation and analysis; GIS technology and 
its application for sustainable fishery resources management; practicals in 
some topics  

730-535 
 

ความก้าวหน้าและนวัตกรรมด้านการจัดการคุณภาพน้ าส าหรับทรัพยากรประมง  
                                                                                         3((2)-3-4) 
Advance and Innovation in Management of Water Quality for Fishery 
Resources  
การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านการจัดการคุณภาพน้ าส าหรับ
ทรัพยากรประมงในปัจจุบัน แนวโน้มการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ส าหรับการจัดการคุณภาพน้ าส าหรับทรัพยากรประมงเพ่ือรองรับความท้าทายและการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต มีปฏิบัติการในบางหัวข้อ 
Current development in science, technology and innovation for fishery 
resources; trends in an application of science, technology and innovation 
for management of water quality for fishery resources to overcome future 
challenges and changes; practicals in some topics 

730-536 
 

เทคโนโลยีชีวภาพส าหรับทรัพยากรประมง                                      3((2)-3-4) 
Bio-Technology for Fishery Resources 
การใช้เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีชีวภาพส าหรับใช้ประโยชน์จากทรัพยากรประมง  
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมส าหรับเทคโนโลยีชีวภาพส าหรับการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ าและทรัพยากรประมงเพ่ือรองรับความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงในอนาคต มี
ปฏิบัติการในบางหัวข้อ 
Current development in science, technology and innovation for bio-
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technology for fishery resources; trends in an application of science, 
technology and innovation for bio-technology for fishery resources to 
overcome future challenges and changes; practicals in some topics 

730-537 
 

กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประมง              3((2)-3-4) 
Laws and Regulation Related to Fishery Science and Technology 
กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับทรัพยากรสัตว์น้ า การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าและอุตสาหกรรม
ประมง มาตรฐานในการผลิตสัตว์น้ าและคุณภาพของสัตว์น้ า การตรวจสอบย้อนกลับ 
มาตรฐานสัตว์น้ าเพ่ือการส่งออก การจัดการความปลอดภัยของอาหารตลอดห่วงโซ่
อาหาร ธรรมาภิบาลในการผลิตสัตว์น้ าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า ข้อจ ากัดของกฎหมาย มี
ปฏิบัติการในบางหัวข้อ 
Laws and regulations related to fishery, aquaculture and fishery industry; 
standards in aquatic animal production and quality; traceability; standards 
of aquatic animals for export; administration in food safety through food 
supply chain; good governance in production of aquatic animals and 
fishery products: limitation of laws; practicals in some topics 

730-591 
 

วิทยานิพนธ์                                                                       36(0-108-0) 
Thesis 
การค้นคว้าวิจัยในหัวข้อทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประมงที่เป็นความรู้ใหม่ภายใต้
การดูแลและแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  การเขียนรายงานวิทยานิพนธ์ 
การสมัมนาและเผยแพร่ผลงานที่เกิดขึ้นจากการค้นคว้าวิจัย  
Research on a new topic in fishery science and technology under 
supervision and guidance of supervisor; thesis writings; seminar and 
academic publication 

730-592 
 

วิทยานิพนธ์                                                                        18(0-54-0) 
Thesis 
การค้นคว้าวิจัยในหัวข้อทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประมงที่เป็นความรู้ใหม่ภายใต้
การดูแลและแนะน าของอาจารย์ที่ปรึษาวิทยานิพนธ์ การเขียนรายงานวิทยานิพนธ์ การ
สัมมนาและเผยแพร่ผลงานที่เกิดขึ้นจากการค้นคว้าวิจัย  
Research on a new topic in fishery science and technology under 
supervision and guidance of supervisor; thesis writings; seminar and 
academic publication 



28 
 

3.1 ชื่อ สกุล เลขประจ าตัวบตัรประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 
3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสตูร 
 

ที ่
เลขประจ าตัว 

ประชาชน 

ต าแหน่
ง
วิชาการ 

ชื่อ-สกลุ 
ระดับ
การศึกษา 

วุฒิการศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาในแต่ละระดับ ภาระงานสอน 
และผลงานทาง 

วิชาการ 
ปีที่ส าเร็จ 
การศึกษา 

ชื่อ 
หลักสูตร 

สาขา 
วิชา 

ชื่อสถาบัน 

1 3940700129746 รศ. นายซุกรี  
หะยีสาแม 
 

ปริญญาเอก 
ปริญญาโท 
 
 
ปริญญาตร ี

2546 
2539 

 
 

2536 

Ph.D. 
M.Sc. 

 
 

วท.บ. 

Biological Science 
Fisheries Technology 
 
 
เทคโนโลยีการประมง 

National University of Singapore, 
Singapore 
Universiti Pertanian Malaysia, 
Malaysia 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

ดูภาคผนวก ข-1 
หน้า 92-94 

2 x-xxxx-xxxxx-xx-x รศ. นางระพีพร 
เรืองช่วย 

ปริญญาเอก 
ปริญญาโท 
ปริญญาตร ี

2546 
2534 
2531 

Ph.D. 
วท.ม. 
วท.บ. 

Aquatic Bioscience 
วิทยาศาสตร์การประมง 
วิทยาศาสตร์ทั่วไป 

Tokyo University of Fisheries, Japan 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

ดูภาคผนวก ข-1 
หน้า 95-96 

3 x-xxxx-xxxxx-xx-x ผศ. นายพายัพ 
มาศนิยม 
 

ปริญญาเอก 
ปริญญาโท 
ปริญญาตร ี

2548 
2538 

 2532 

ปร.ด. 
วท.ม. 
วท.บ. 

เทคโนโลยีอาหาร 
เทคโนโลยีอาหาร 
อุตสาหกรรมเกษตร 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

ดูภาคผนวก ข-1 
หน้า 96-98 

4 x-xxxx-xxxxx-xx-x ผศ. นางสาว
พจนารถ  
แก่นจันทร์  

ปริญญาเอก 
ปริญญาตร ี

2560 
 2552 

ปร.ด. 
วท.บ. 

 

เทคโนโลยีชีวภาพ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อาหาร 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

ดูภาคผนวก ข-1 
หน้า 98-99 

5.  x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย ์ นางสาวจติิมา 
สุวรรณมาลา 

ปริญญาเอก 
ปริญญาโท 
ปริญญาตร ี

2560 
2550 
2545 

ปร.ด. 
วท.ม. 
วท.บ. 

วิทยาศาสตร์ทางทะเล 
วิทยาศาสตร์ทางทะเล 
เทคโนโลยีการประมง 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

ดูภาคผนวก ข-1 
หน้า 100-101 

6. x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย ์ นางสาว
นิรัติศัย   
เพชรสุภา 

ปริญญาเอก 
ปริญญาโท 
ปริญญาตร ี

2545 
2535 
2531 

Ph.D. 
วท.ม. 
วท.บ. 

Aquaculture 
วิทยาศาสตร์การประมง 
วาริชศาสตร ์

University of Stirling, UK
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน 

ดูภาคผนวก ข-1 
หน้า 101-103 
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ที ่
เลขประจ าตัว 

ประชาชน 

ต าแหน่
ง
วิชาการ 

ชื่อ-สกลุ 
ระดับ
การศึกษา 

วุฒิการศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาในแต่ละระดับ ภาระงานสอน 
และผลงานทาง 

วิชาการ 
ปีที่ส าเร็จ 
การศึกษา 

ชื่อ 
หลักสูตร 

สาขา 
วิชา 

ชื่อสถาบัน 

7. x-xxxx-xxxxx-xx-x ผศ. นางสาวมนทิรา  
ลีลาเกรียง
ศักดิ์ 

ปริญญาเอก 
 
ปริญญาโท 
 
ปริญญาตร ี

2550 
 

2546 
 

2539 

Ph.D. 
 

M.Sc. 
 

วท.บ. 

Biochemistry and  
Molecular Biology 
Biochemistry and  
Molecular Biology 
วาริชศาสตร ์

Oregon Health & Science  
University, U.S.A 
Oregon Health & Science  
University, U.S.A 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

ดูภาคผนวก ข-1 
หน้า 103-105 

8. x-xxxx-xxxxx-xx-x ผศ. นายสิทธิศักดิ์ 
จันทรัตน ์

ปริญญาเอก 
ปริญญาโท 
ปริญญาตร ี

2557 
2548 
2545 

ปร.ด. 
วท.ม. 
วท.บ. 

ชีววิทยา 
ชีววิทยา 
ชีววิทยา 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

ดูภาคผนวก ข-1 
หน้า 105-106 

9. x-xxxx-xxxxx-xx-x รศ. นางสาวอภิรดี 
แซ่ลิ่ม 

ปริญญาเอก 
ปริญญาโท 
ปริญญาตร ี
ปริญญาตร ี

2552 
2540 
2536 
2537 

ปร.ด. 
วท.ม. 
วท.บ. 
ส.บ. 

วิธีวิทยาการวิจัย 
ระบาดวิทยา 
วาริชศาสตร ์
สาธารณสุขศาสตร ์

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

ดูภาคผนวก ข-1 
หน้า 107-110 
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 3.2.2 อาจารย์ประจ า (ถ้ามี) 

ที ่
เลขประจ าตัว 
ประชาชน 
 

ต าแหน่ง
วิชาการ 

ชื่อ-สกลุ 
ระดับ
การศึกษา 

วุฒิการศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาในแต่ละระดับ 
ภาระงานสอน 
(ช.ม.)/ปีการศึกษา 

ผลงานทาง 
วิชาการ 

ปีที่ส าเร็จ 
การศึกษา 

ชื่อ 
หลักสูตร 

สาขา 
วิชา 

ชื่อสถาบัน 

1.  x-xxxx-xxxxx-xx-x ผศ. นางอมมี 
เบญจมะ 

ปริญญาโท 
 
ปริญญาตร ี

2541 
 
2537 

วท.ม. 
 
วท.บ. 

เทคโนโลยีทางอาหาร 
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรมอาหาร 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

2564 : 9 ช.ม. 
2565 : 9 ช.ม. 
2566 : 9 ช.ม. 

ดูภาคผนวก ข-2 
หน้า 111-112 

2 x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย ์ นายณัฐพงษ ์
บวรเรือง
โรจน ์

ปริญญาโท 
ปริญญาตร ี
 
 

2535 
2530 

วท.ม. 
วท.บ. 

เทคโนโลยีชีวภาพ 
อุตสาหกรรมเกษตร 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าลาดกระบัง 

2564 : 9 ช.ม. 
2565 : 9 ช.ม. 
2566 :9  ช.ม. 
2567 : 9 ช.ม. 

ดูภาคผนวก ข-2 
หน้า 112-113 

3 x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย ์ นายสุพัฒน์ 
คงพ่วง 
 

ปริญญาเอก
ปริญญาโท 
ปริญญาตร ี

2555 
2544 
2540 

Ph.D 
วท.ม. 
วท.บ. 

Aquaculture 
การจัดการทรัพยากร 
เทคโนโลยีการประมง 

University of Stirling, UK
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

2564 : 9 ช.ม. 
2565 : 9 ช.ม. 
2566 :9  ช.ม. 

ดูภาคผนวก ข-2 
หน้า 114-115 

4 x-xxxx-xxxxx-xx-x ผศ. นายเศวต 
ไชยมงคล 

ปริญญาโท 
 
ปริญญาตร ี
 

2535 
 
2530 

วท.ม. 
 
วท.บ. 

วิทยาศาสตร์การ
ประมง 
วิทยาศาสตร-์ชีววิทยา 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทร์
วิโรฒ 

2564 : 9 ช.ม. 
2565 : 9 ช.ม. 
2566 :9  ช.ม. 
2567 : 9 ช.ม. 

ดูภาคผนวก ข-2 
หน้า 116-117 

5 x-xxxx-xxxxx-xx-x ผศ. นายชลธี 
ชีวะเศรษฐ
ธรรม 
 

ปริญญาเอก 
 
ปริญญาโท 
ปริญญาตร ี

2543 
 
2533 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงานหรือสหกิจศึกษา) 
 5  หลักสูตรนี้ ไม่มีการฝึกงาน 
 
5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าวิทยานิพนธ์  
 นักศึกษาที่เรียน แผน ก 1 ต้องท าวิทยานิพนธ์ที่เป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประมง ต้องมีการมีการน าเสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่า ส าหรับผลงานวิทยานิพนธ์หรือ
ส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรือได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการในระดับชาติ
หรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษาอย่างน้อย 1 เรื่อง 
 นักศึกษาที่เรียน แผน ก 2 ต้องท าวิทยานิพนธ์ที่เป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประมงต้องมีการมีการน าเสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่า ส าหรับผลงานวิทยานิพนธ์หรือ
ส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรือได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการในระดับชาติ
หรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือน าเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดย
บทความที่น าเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายการสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
(Proceedings) และมีรายงานที่ต้องน าส่งตามรูปแบบและระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนดอย่างเคร่งครัดอย่าง
น้อย 1 เรื่อง 

 
  5.1  ค าอธิบายโดยย่อ  

 การค้นคว้าวิจัยในหัวข้อทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประมงที่เป็นความรู้ใหม่ ภายใต้การดูแล
และแนะน าของคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เรียบเรียงเขียนเป็นเล่มวิทยานิพนธ์และเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ ทั้งนี้ นักศึกษาสามารถเลือกรายวิชาในหมวดวิชาเลือกตามกลุ่มวิชาที่สอดคล้องกับหัวข้อ
วิทยานิพนธ์ ภายใต้ค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

 
  5.2  มาตรฐานผลการเรียนรู้  

 นักศึกษามีความสามารถในการบูรณาการความรู้เพ่ือแก้ปัญหาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประมง รู้จักวิธีการใช้กระบวนการวิจัยในการสร้างองค์ความรู้ใหม่หรือนวัตกรรม ใช้ซอฟต์แวร์และสถิติที่
เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ สื่อสารและน าเสนอความรู้และผลงานทางวิชาการได้อย่างถูกต้อง มีจิตส านึก
ที่ดีต่อวิชาชีพ มีจรรยาบรรณ มีคุณธรรมและจริยธรรม เป็นที่ไว้ใจและเชื่อมั่น และสามารถเรียนรู้ด้วยตัวเอง
และใช้สารสนเทศในการเรียนรู้ด้วยตัวเองและสืบค้นข้อมูล 

 
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติระดับปริญญาโท 

 1. คุณธรรม จริยธรรม 
  1.1 สามารถจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรมที่ซับซ้อนเชิงวิชาการโดยค านึงถึงความรู้สึกของผู้อื่น 
  1.2 ริเริ่มในการยกปัญหาทางจรรยาบรรณที่มีอยู่เพื่อการทบทวนและแก้ไข 
  1.3 แสดงออกซึ่งภาวะผู้น าในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในที่ท างาน
และสังคม 

 2. ความรู้ 
  2.1 มีความรู้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้ ในเนื้อหาสาระหลักของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีประมง 
  2.2 มีความเข้าใจในวิธีพัฒนาความรู้ใหม ่ๆ ที่ส่งผลกระทบของผลงานวิจัยในปัจจุบันที่ต่อองค์ความรู้
ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประมง 
 
 



32 
 

 

 3. ทักษะทางปัญญา 
  3.1 ใช้ความรู้ทางทฤษฎีและภาคปฏิบัติในการจัดการบริบทใหม่ที่ไม่คาดคิดในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีประมง 
  3.2 พัฒนาแนวคิดริเริ่มและสร้างสรรค์เพื่อตอบสนองประเด็นหรือปัญหาทางวิชาการและวิชาชีพ 
  3.3 สามารถบูรณาการองค์ความรู้เพ่ือสังเคราะห์ผลงานวิจัย สิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการ หรือรายงานทาง
วิชาชีพ 
  3.4 สามารถวางแผนและด าเนินการโครงการส าคัญหรือโครงการวิจัยค้นคว้าทางวิชาการได้ด้วย
ตนเอง 

 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  4.1 สามารถแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อน หรือความยุ่งยากระดับสูงทางวิชาการและวิชาชีพได้ด้วย
ตนเอง 
  4.2 สามารถวางแผนในการปรับปรุงตนเองให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานระดับสูงได้ 
  4.3 มีความรับผิดชอบในการด าเนินงานของตนเอง และร่วมมือกับผู้อ่ืนอย่างเต็มที่เพ่ือการจัดการข้อ
โต้แย้งและปัญหาต่าง ๆ 
  4.4 แสดงออกทักษะการเป็นผู้น าได้อย่างเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ์เพ่ือเพ่ิมพูน
ประสิทธิภาพในการท างานของกลุ่ม 

 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  5.1 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติเพ่ือน ามาใช้ใน
การศึกษาค้นคว้าปัญหา สรุปปัญหาและเสนอแนะแก้ไขปัญหาในด้านต่าง ๆ 
  5.2 สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างเหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่าง ๆ ทั้งในวงการวิชาการ
และวิชาชีพรวมถึงชุมชนทั่วไป 
  5.3 สามารถน าเสนอรายงานทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ผ่านสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ
และวิชาชีพรวมทั้งวิทยานิพนธ์หรือโครงการวิจัย 
  5.4 ช่วงเวลา  

 5 วิทยานิพนธ์ 
 ภาคการศึกษาท่ี 1-2 ของปีการศึกษาที่ 1 และ 2 

 5.5  จ านวนหน่วยกิต 
  วิทยานิพนธ์ 36 หนว่ยกิต (แผน ก 1) และ 18 หน่วยกิต (แผน ก 2)  
  5.6 การเตรียมการ  

  มีการก าหนดชั่วโมงการให้ค าปรึกษา จัดท าบันทึกการให้ค าปรึกษา มีห้องสมุดและระบบ
อินเตอร์เน็ตเพ่ือการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการท าวิทยานิพนธ์ และปรับปรุงให้ทันสมัยเสมอ มีห้องพักนักศึกษา 

 
 6. กระบวนการประเมินผล 
 นักศึกษาต้องมีการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ โดยมีกรรมการสอบโครงร่างไม่น้อยกว่า 3 คนมีการ
ประเมินความก้าวหน้าของการท าวิทยานิพนธ์ทุกภาคการศึกษา ต้องมีการเผยแพร่ผลงานในลักษณะของการ
ประชุมวิชาการ และ/หรือการตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและสากลมีการ
สอบวิทยานิพนธ์โดยกรรมการสอบซึ่งเป็นอาจารย์ประจ า อาจารย์ประจ าหลักสูตร และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
มหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 3 คน และมีรายงานที่ต้องน าส่งตามรูปแบบและระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนดอย่าง
เคร่งครัด 
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

 
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนกัศึกษา ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร 

(PLOs) 
1. มีความสามารถบูรณาการ
ความรู้พื้นฐาน ความรู้สมัยใหม่
และความรู้ด้านอ่ืนๆ มาใช้
แก้ปัญหาด้านการเพาะเลีย้งสัตว์
น้ าและ/หรือทรัพยากรประมง
โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ชายฝั่งของ
ภูมิภาคเขตร้อนสู่ความยั่งยืนและ
มั่นคงได้  

- ส่งเสริมให้นักศึกษาศึกษาหาความรู้
ด้วยตนเองเกี่ยวกับเนื้อหาพ้ืนฐานที่
เกี่ยวข้องกับหัวข้อวิทยานิพนธ์เรื่อง
หัวข้ออ่ืนๆที่สนใจ 
- จัดการเรยีนการสอนรูปแบบ active 
learning และเน้นให้นักศึกษาวิเคราะห์
และวิพากษ์  
- สนับสนุนการเข้าร่วมหรือเป็นผู้รว่ม
จัดกิจกรรมทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง 
- จัดให้นักศึกษามีโอกาสพบปะและรับ
ฟังจากผู้เช่ียวชาญทั้งจากภาค
การศึกษา ราชการและเอกชน ทั้งใน
และต่างประเทศ 
- ส่งเสริมการใช้ซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้อง 
การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น ระบบ
อัตโนมัติ IOT ในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง 
- จัดกิจกรรมให้นักศึกษาได ้แสดงออก
และเป็นผู้มสี่วนร่วมในการจัดกิจกรรม
เช่น งานประชุมวิชาการ กิจกรรมเพื่อ
สร้างความสัมพันธ์และพัฒนาอื่นๆ   

PLO1 บูรณาการความรู้เพื่อแก้ปญัหา
ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าและ/หรอื
ทรัพยากรประมงโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่
ชายฝั่งของภูมิภาคเขตร้อนสู่ความยั่งยืน
และมั่นคงได ้
PLO3 ประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ทางการ
ประมง สถิติ เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าและ/หรือการ
จัดการทรัพยากรประมงให้เกิดประโยชน์
สูงสุด 
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2. มีความสามารถในการใช้
กระบวนการวิจยัและประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีที่มีอยู่เพื่อสร้างองค์
ความรู้ใหม่หรือนวัตกรรมเพื่อแกไ้ข
ปัญหาด้านการเพาะเลีย้งสัตว์น้ า 
และ/หรือทรัพยากรประมงได ้

- จัดรายวิชาที่เกี่ยวข้อง 
- สนับสนุนการเข้าร่วมหรือเป็นผู้รว่ม
จัดกิจกรรมทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง 
- จัดให้นักศึกษาเป็นพ่ีเลีย้ง ให้
ค าแนะน าและช่วยดูแลงานวิจยัใหก้ับ 
นักศึกษา ป. ตร ี
- จัดกิจกรรมทางวิชาการเพื่อ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้เกีย่วกับ
กระบวนการวิจยั 

PLO2 ใช้กระบวนการวิจัยในการสร้าง
องค์ความรู้ใหม่หรือนวัตกรรมด้านการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า และ/หรือทรัพยากร
ประมงได ้
PLO3 ประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ทางการ
ประมง สถิติ เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าและ/หรือการ
จัดการทรัพยากรประมงให้เกิดประโยชน์
สูงสุด 
PLO4 สื่อสารและน าเสนอความรูแ้ละ
ผลงานทางวิชาการทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีประมงได้อย่างถูกต้อง 
PLO7 มีจิตส านึกท่ีดตี่อวิชาชีพ มี
จรรยาบรรณ มีคณุธรรมและจริยธรรม 
เป็นที่ไว้ใจและเช่ือมั่น และยึดมั่นใน
ปณิธานประโยชน์ของเพื่อนมนุษยเ์ป็น
กิจท่ีหนึ่ง 
PLO8 รู้จักเรียนรู้ด้วยตัวเอง สามารถใช้
สารสนเทศในการเรียนรู้ด้วยตัวเองและ
สืบค้นข้อมูลอยา่งต่อเนื่อง 

3. มีทักษะการเป็นผู้ประกอบการ
หรือนักบริหารทางด้านการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าและ/หรือ
ทรัพยากรประมง 

- จัดการเรยีนการสอนในรายวิชาการ
บริหารจดัการและธรุกิจด้านการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าและทรัพยากรประมง 
และปฏิบตัิการภาคสนามทางการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าและทรัพยากรประมง 
- ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษา เข้า
ร่วมกิจกรรมทีพ่ัฒนาความคดิเชิง
ผู้ประกอบการ 
- แทรกกิจกรรมการศึกษาดูงาน การ
ท างานเป็นทีม การเป็นผู้ประกอบการ
และนักบรหิารจดัการในรายวิชาตา่งๆ  

PLO3 ประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ทางการ
ประมง สถิติ เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าและ/หรือหรอืการ
จัดการทรัพยากรประมงให้เกิดประโยชน์
สูงสุด 
PLO5 มีแนวคิดการเป็นผู้ประกอบการ 
และ/หรือนักบรหิารจดัการเพื่อใหเ้กิด
ความยั่งยืน 
PLO6 ท างานเป็นทีมในฐานะผู้น าและผู้
ตามได้ มีความรับผดิชอบ 

 

2. ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) ที่สอดคล้องกับมาตรฐานด้านผลลัพธ์ของผู้เรียนตามมาตรฐาน 
 การอุดมศึกษา  พ.ศ. 2561 

PLOs Specific 
skill 

Generic 
skill 

มาตรฐานด้านผลลัพท์ผู้เรียนตาม
มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 

ผู้เรียน ผู้ร่วม
สร้างสรรค์ 

พลเมืองท่ี
เข้มแข็ง 

PLO1 บูรณาการความรู้เพื่อแก้ปญัหาด้านการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าและ/หรือทรัพยากรประมง
โดยเฉพาะบริเวณพื้นท่ีชายฝั่งของภูมิภาคเขต
ร้อนสู่ความยั่งยืนและมั่นคงได ้

9  9 9 9 

PLO2 ใช้กระบวนการวิจัยในการสร้างองค์
ความรู้ใหม่หรือนวัตกรรมด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์

9  9 9  
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น้ า และ/หรือทรัพยากรประมงได ้
PLO3 ประยุกต์ใช้ซอฟท์แวร์ทางการประมง 
สถิติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเพาะเลี้ยงสัตว์
น้ าและ/หรือหรือการจดัการทรัพยากรประมงให้
เกิดประโยชน์สูงสุด 

9  9 9  

PLO4 สื่อสารและน าเสนอความรูแ้ละผลงานทาง
วิชาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประมงได้
อย่างถูกต้อง 

9  9 9 9 

PLO5 มีแนวคิดการเป็นผู้ประกอบการ และ/
หรือนักบริหารจัดการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน  

 9 9 9 9 

PLO6 ท างานเป็นทีมในฐานะผู้น าและผูต้ามได้ มี
ความรับผิดชอบ  

 9 9  9 

PLO7 มีจิตส านึกท่ีดตี่อวิชาชีพ มีจรรยาบรรณ มี
คุณธรรมและจรยิธรรม เป็นที่ไว้ใจและเชื่อมั่น 
และยดึมั่นในปณิธานประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์
เป็นกิจท่ีหนึ่ง 

 9 9  9 

PLO8 รู้จักเรียนรู้ด้วยตัวเอง สามารถใช้
สารสนเทศในการเรียนรู้ด้วยตัวเองและสืบค้น
ข้อมูลอย่างต่อเนื่อง 

 9 9  9 

 
3.  ความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) กับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา   
  แห่งชาติ 
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติระดับปริญญาโท 
 1. คุณธรรม จริยธรรม 
  1.1 สามารถจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรมที่ซับซ้อนเชิงวิชาการหรือวิชาชีพโดยค านึงถึง
ความรู้สึกของผู้อื่น 
  1.2 ริเริ่มในการยกปัญหาทางจรรยาบรรณที่มีอยู่เพื่อการทบทวนและแก้ไข 
  1.3 แสดงออกซึ่งภาวะผู้น าในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในที่ท างาน
และสังคม 
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 2. ความรู้ 
  2.1 มีความรู้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้ ในเนื้อหาสาระหลักของสาขาวิชา ทั้งทางวิชาการและ
วิชาชีพ 
  2.2 มีความเข้าใจในวิธีพัฒนาความรู้ใหม่ ๆ ที่ส่งผลกระทบของผลงานวิจัยในปัจจุบันที่ต่อองค์ความรู้
ในสาขาวิชา ทั้งวิชาการและวิชาชีพ 
 3. ทักษะทางปัญญา 
  3.1 ใช้ความรู้ทางทฤษฎีและภาคปฏิบัติในการจัดการบริบทใหม่ท่ีไม่คาดคิดทางวิชาการและวิชาชีพ 
  3.2 พัฒนาแนวคิดริเริ่มและสร้างสรรค์เพ่ือตอบสนองประเด็นหรือปัญหาทางวิชาการและวิชาชีพ 
  3.3 สามารถบูรณาการองค์ความรู้เพ่ือสังเคราะห์ผลงานวิจัย สิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการ หรือรายงานทาง
วิชาชีพ 
  3.4 สามารถวางแผนและด าเนินการโครงการส าคัญหรือโครงการวิจัยค้นคว้าทางวิชาการได้ด้วย
ตนเอง 
 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  4.1 สามารถแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อน หรือความยุ่งยากระดับสูงทางวิชาการและวิชาชีพได้ด้วย
ตนเอง 
  4.2 สามารถวางแผนในการปรับปรุงตนเองให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานระดับสูงได้ 
  4.3 มีความรับผิดชอบในการด าเนินงานของตนเอง และร่วมมือกับผู้อ่ืนอย่างเต็มที่เพ่ือการจัดการข้อ
โต้แย้งและปัญหาต่าง ๆ 
  4.4 แสดงออกทักษะการเป็นผู้น าได้อย่างเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ์เพ่ือเพ่ิมพูน
ประสิทธิภาพในการท างานของกลุ่ม 
 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  5.1 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติเพ่ือน ามาใช้ใน
การศึกษาค้นคว้าปัญหา สรุปปัญหาและเสนอแนะแก้ไขปัญหาในด้านต่าง ๆ 
  5.2 สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างเหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่าง ๆ ทั้งในวงการวิชาการ
และวิชาชีพรวมถึงชุมชนทั่วไป 
  5.3 สามารถน าเสนอรายงานทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ผ่านสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ
และวิชาชีพรวมทั้งวิทยานิพนธ์หรือโครงการวิจัย 



37 
 

ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพท์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) กับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ผลลัพธ์การเรียนรูร้ะดับหลักสูตร (PLOs) 

คุณธรรม
จริยธรรม 

ความรู ้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รบัผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะหเ์ชิง

ตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้
เทคโนโลย ี

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 
PLO1 บูรณาการความรู้เพื่อแก้ปญัหาด้านการเพาะเลีย้งสัตว์น้ าและ/หรือทรัพยากร
ประมงโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ชายฝั่งของภูมิภาคเขตร้อนสู่ความยั่งยนืและมั่นคงได ้

3  3 3 3    3    3    

PLO2 ใช้กระบวนการวิจัยในการสร้างองค์ความรู้ใหม่หรือนวัตกรรมด้านการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ า และ/หรือทรัพยากรประมงได ้

3  3  3 3 3 3 3        

PLO3 ประยุกต์ใช้ซอฟท์แวร์ทางการประมง สถิติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ าและ/หรือการจัดการทรัพยากรประมงให้เกิดประโยชนส์ูงสุด 

3  3  3 3 3 3 3 3   3 3 3 3 

PLO4 สื่อสารและน าเสนอความรูแ้ละผลงานทางวิชาการทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีประมงได้อย่างถูกต้อง 

3  3  3    3     3 3 3 

PLO5 มีแนวคิดการเป็นผู้ประกอบการ และ/หรือนักบริหารจัดการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน  3  3  3    3  3 3 3  3 3 

PLO6 ท างานเป็นทีมในฐานะผู้น าและผูต้ามได้ มีความรับผิดชอบ  3 3 3  3    3 3  3 3    
PLO7 มีจิตส านึกท่ีดตี่อวิชาชีพ มีจรรยาบรรณ มีคณุธรรมและจริยธรรม เป็นทีไ่ว้ใจและ
เชื่อมั่น และยึดมั่นในปณิธานประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจท่ีหนึ่ง 

3 3 3  3    3 3  3 3    

PLO8 รู้จักเรียนรู้ด้วยตัวเอง สามารถใช้สารสนเทศในการเรียนรู้ด้วยตัวเองและสืบค้น
ข้อมูลอย่างต่อเนื่อง 

3    3 3 3 3      3 3 3 
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4. ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลกัสูตร (PLOs) กลยุทธ/์วิธีการสอน   และกลยุทธ์/วิธีการวัดและการประเมินผล 

ผลลัพท์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร 
(PLOs) 

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการ
เรียนรู้ 

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู ้

PLO1 บูรณาการความรู้เพื่อแก้ปญัหา
ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าและ/หรอื
ทรัพยากรประมงโดยเฉพาะบริเวณ
พื้นที่ชายฝั่งของภูมิภาคเขตร้อนสูค่วาม
ยั่งยืนและมั่นคงได ้

1. การบรรยายและปฏิบตัิการในช้ัน
เรียนและการถาม-ตอบ 
2. เน้นการเรียนรู้ของผู้เรียนแบบ 
Active learning โดยมอบหมายงาน
ให้ค้นคว้าท ารายงานและน าเสนอ 
3. จัดให้มีการเรียนรูจ้ากสถานการณ์
จริง/บรรยายพเิศษโดยวิทยากร
ภายนอกท่ีมีความเชีย่วชาญ 
4. มอบหมายหัวข้อเรื่องค้นคว้าและ
ท ารายงานและแบบฝึกหดั หรือ
กรณีศึกษาซึ่งเป็นปัญหาที่เกดิขึ้นจริง 
ให้ค้นคว้า ท ารายงานและเสนอแนะ
แนวทางแก้ไข 
5. ท าวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ 

1. ประเมินจากการสอบย่อย/สอบ
ปลายภาค 
2. ประเมินจากกิจกรรม Active 
learning 
3. ประเมินจากการท างานท่ีไดร้ับ
มอบหมาย/รายงาน/การน าเสนอ 
4. ประเมินจากการมสี่วนร่วมในการ
แสดงความคดิเห็นและการอภิปราย 
5. ประเมินจากรายงาน
ความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ ์
6. ประเมินผลจากการสอบการเสนอ
โครงร่างวิทยานิพนธ ์และการสอบ
ป้องกันวิทยานิพนธ์ 
7. ประเมินผลจากการพิมพ์เผยแพร่
ผลงานการศึกษาค้นคว้าและวิจัย 

PLO2 ใช้กระบวนการวิจัยในการสร้าง
องค์ความรู้ใหม่หรือนวัตกรรมด้านการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า และ/หรือทรัพยากร
ประมงได ้

1. การบรรยายและปฏิบตัิการในช้ัน
เรียนและการถาม-ตอบ 
2. มอบหมายหัวข้อเรื่องค้นคว้าและ
ท ารายงานและแบบฝึกหดั หรือ
กรณีศึกษาซึ่งเป็นปัญหาที่เกดิขึ้นจริง 
ให้ค้นคว้า ท ารายงานและเสนอแนะ
แนวทางแก้ไข 
3. ท าวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ 

1. ประเมินจากการสอบย่อย/สอบ
ปลายภาค 
2. ประเมินจากกิจกรรม Active 
learning 
3. ประเมินจากรายงาน
ความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ ์
4. ประเมินผลจากการสอบการเสนอ
โครงร่างวทิยานิพนธ ์และการสอบ
ป้องกันวิทยานิพนธ์ 
5. ประเมินจากการน าเสนอผลงาน
ทางวิชาการ 
6. ประเมินผลจากการพิมพ์เผยแพร่
ผลงานการศึกษาค้นคว้าและวิจัย 

PLO3 ประยุกต์ใช้ซอฟท์แวร์ทางการ
ประมง สถิติ เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าและ/หรือการ
จัดการทรัพยากรประมงใหเ้กิด
ประโยชนส์ูงสุด 

1. การบรรยายและปฏิบตัิการในช้ัน
เรียนและการถาม-ตอบ 
2. มอบหมายหัวข้อเรื่องค้นคว้าและ
ท ารายงานและแบบฝึกหดั หรือ
กรณีศึกษาซึ่งเป็นปัญหาที่เกดิขึ้นจริง 
ให้ค้นคว้า ท ารายงานและเสนอแนะ
แนวทางแก้ไข 
3. ท าวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ 

1. ประเมินจากการสอบย่อย/สอบ
ปลายภาค 
2. ประเมินจากกิจกรรม Active 
learning 
3. ประเมินจากรายงาน
ความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ ์
4. ประเมินผลจากการสอบการเสนอ
โครงร่างวิทยานิพนธ ์และการสอบ
ป้องกันวิทยานิพนธ์ 
5. ประเมินจากการน าเสนอผลงาน
ทางวิชาการ 
6. ประเมินผลจากการพิมพ์เผยแพร่
ผลงานการศึกษาค้นคว้าและวิจัย 
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ผลลัพท์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร 
(PLOs) 

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการ
เรียนรู้ 

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู ้

PLO4 สื่อสารและน าเสนอความรูแ้ละ
ผลงานทางวิชาการทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีประมงได้อย่างถูกตอ้ง 

1. การบรรยายและปฏิบตัิการในช้ัน
เรียนและการถาม-ตอบ 
2. มอบหมายหัวข้อเรื่องค้นคว้าและ
ท ารายงานและแบบฝึกหดั หรือ
กรณีศึกษาซึ่งเป็นปัญหาที่เกดิขึ้นจริง 
ให้ค้นคว้า ท ารายงานและเสนอแนะ
แนวทางแก้ไข 
3. ท าวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ 

1. ประเมินจากการสอบย่อย/สอบ
ปลายภาค 
2. ประเมินจากกิจกรรม Active 
learning 
3. ประเมินจากรายงาน
ความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ ์
4. ประเมินผลจากการสอบการเสนอ
โครงร่างวิทยานิพนธ ์และการสอบ
ป้องกันวิทยานิพนธ์ 
5. ประเมินจากการน าเสนอผลงาน
ทางวิชาการ 
6. ประเมินผลจากการพิมพ์เผยแพร่
ผลงานการศึกษาค้นคว้าและวิจัย 

PLO5 มีแนวคิดการเป็นผู้ประกอบการ 
และ/หรือนักบรหิารจดัการเพื่อใหเ้กิด
ความยั่งยืน  

1. การบรรยายและปฏิบตัิการในช้ัน
เรียนและการถาม-ตอบ 
2. มอบหมายหัวข้อเรื่องค้นคว้าและ
ท ารายงานหรือกรณีศึกษาซึ่งเป็น
ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงด้านการเป็น
ผู้ประกอบการ และ/หรือนักบรหิารจัดการ  

1. ประเมินจากการสอบย่อย/สอบ
ปลายภาค 
2. ประเมินจากกิจกรรม Active 
learning 
3. ประเมินจากรายงาน 

PLO6 ท างานเป็นทีมในฐานะผู้น าและ
ผู้ตามได้ มคีวามรับผิดชอบ  

1. ส่งเสรมิและสนับสนุนให้เข้าร่วม
กิจกรรมที่พัฒนาตนเองด้านต่างๆ  
2. การสอดแทรกคณุธรรม จริยธรรม
ในการเรียนการสอนทั้งในช้ันเรียน 
และการท าวิทยานิพนธ ์
3. บรรยายพร้อมทั้งยกตัวอย่าง
กรณีศึกษา และให้เรียนรู้จาก
สถานการณ์จริงหรือจัดกิจกรรมในช้ัน
เรียน 

1. ประเมินจากพฤติกรรมและการ
แสดงออกของนักศึกษาขณะท า
กิจกรรมกลุ่ม 
2. ประเมินความกล้าแสดงออกและ
เสนอความคดิเห็นในเวทีวิชาการหรือ
เวทีนวัตกรรมภายนอก 
3. ประเมินจากการมีวินัยในการเขา้
ร่วมกิจกรรม  
4 ประเมินจากการไม่อ้างอิงผลงาน
ของผู้อื่น  
 

PLO7 มีจิตส านึกท่ีดตี่อวิชาชีพ มี
จรรยาบรรณ มีคณุธรรมและจริยธรรม 
เป็นที่ไว้ใจและเช่ือมั่น และยึดมั่นใน
ปณิธานประโยชน์ของเพื่อนมนุษยเ์ป็น
กิจท่ีหนึ่ง 

1. การสอดแทรกคณุธรรม จริยธรรม
ในการเรียนการสอนทั้งในช้ันเรียน 
และการท าวิทยานิพนธ ์
2. ปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวนิัย
เคารพจรรยาบรรณ กฎระเบียบและ
ข้อบังคับต่างๆ ของสังคมทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาต ิส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมกับสังคมและมจีิตสาธารณะ  

1. ประเมินความรับผิดชอบจากงาน
ที่ได้รับมอบหมาย การตรงต่อเวลา 
สังเกตพฤติกรรมและการแสดงออก
ของนักศึกษาขณะท ากิจกรรมกลุม่ 
2. ประเมินจากการไม่อ้างอิงผลงาน
ของผู้อื่น  
3. ประเมินจากพฤติกรรมทั้งภายใน
และภายนอกห้องเรียน 
 

PLO8 รู้จักเรียนรู้ด้วยตัวเอง สามารถ
ใช้สารสนเทศในการเรยีนรู้ด้วยตัวเอง
และสบืค้นข้อมูลอยา่งต่อเนื่อง 

1. การบรรยายและปฏิบตัิการในช้ัน
เรียนและการถาม-ตอบ 
2. เน้นการเรียนรู้ของผู้เรียนแบบ 
Active learning โดยมอบหมายงาน

1. ประเมินจากการสอบย่อย/สอบ
ปลายภาค 
2. ประเมินจากกิจกรรม Active 
learning 
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ผลลัพท์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร 
(PLOs) 

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการ
เรียนรู้ 

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู ้

ให้ค้นคว้าท ารายงานและน าเสนอ 
3. การมอบหมายหัวข้อปัญหา/หัวข้อ
เรื่องที่เกี่ยวข้องกับบทเรียนให้
นักศึกษาค้นคว้า ท ารายงานและ
น าเสนองาน 
4. ให้นักศึกษาน าเสนองานโดย
เลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ี
เหมาะสม ซึ่งรวมถึงเทคโนโลยี
สารสนเทศทางคณติศาสตร์และสถิติ 
5. ให้นักศึกษาวิเคราะห์ข้อมลูและ
แก้ไขปัญหาในการท าวิจัย/
วิทยานิพนธ์ด้วยตนเอง 

3. ประเมินผลจากการเขยีนรายงาน
และการน าเสนองานในช้ันเรยีน 
4. ประเมินผลจากการท าสัมมนา 
และสอบเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
5. ประเมินผลจากการสอบป้องกัน
วิทยานิพนธ ์
6. ประเมินจากพฤติกรรมท้ังภายใน
และภายนอกห้องเรียน 
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5. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) สู่รายวิชา 

(Curriculum Mapping) 

● ความรับผิดชอบหลัก  ○ ความรับผิดชอบรอง 
รายวิชา หน่วยกิต PLOs 

1 2 3 4 5 6 7 8 
หมวดวิชาบังคับ          

730-593 วิธีวิทยาการวิจัยทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีประมง 

3((2)-3-4) ● ● ● ○ - ○ ● ● 

730-594 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีประมง 

1(0-2-1) ● ● ○ ● ○ ○ ● ● 

730-595 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในห่วง
โซ่การผลติสัตว์น้ า 

2((1)-3-2) ● ○ - ○ - ○ ○ ● 

730-596 การบริหารจดัการและธรุกิจด้าน
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าและทรัพยากรประมง 

1((1)-0-1) ● - ○ ○ ● ● ● ○ 

730-597 ปฏิบัติการภาคสนามทางการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าและทรัพยากรประมง 

2(0-4-2) ● - -  ○ ○ ○ ○ 

หมวดวิชาเลือก          

กลุ่มวชิาด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า          
730-511 ความก้าวหน้าและนวัตกรรม
ทางการเพาะเลี้ยงสตัว์น้ า 

3((2)-3-4) ● ○ - ○ - - ○ ○ 

730-512 หัวข้อเลือกสรรทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเพาะเลีย้ง
สัตว์น้ า 

3((2)-3-4)) ● ○ - ○ - - ○ ○ 

730-513 ความก้าวหน้าและนวัตกรรมการ
เพาะเลี้ยงปลาเศรษฐกิจ 

3((2)-3-4) ● - - ○ - - ○ ○ 

730-514 ความก้าวหน้าและนวัตกรรมการ
เพาะเลี้ยงพันธุ์ไม้น้ าเศรษฐกิจ 

3((2)-3-4) ● - - ○ - - ○ ○ 

730-515 ความก้าวหน้าและนวัตกรรมการ
เพาะเลี้ยงครสัเตเชียน 

3((2)-3-4) ● - - ○ - - ○ ○ 

730-516 ความก้าวหน้าและนวัตกรรมการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ ามีเปลือก 

3((2)-3-4) ● - - ○ - - ○ ○ 

730-517 ความก้าวหน้าและนวัตกรรมการ
ผลิตพันธ์ุสัตว์น้ าวัยอ่อน 

3((2)-3-4) ● - - ○ - - ○ ○ 

730-518 ความก้าวหน้าและนวัตกรรมการ
จัดการสุขภาพสตัว์น้ า 

3((2)-3-4) ● - - ○ - - ○ ○ 

730-519 ความก้าวหน้าและนวัตกรรมอาหาร
ส าหรับสัตว์น้ า 

3((2)-3-4) ● - - ○ - - ○ ○ 

730-520 ความก้าวหน้าและนวัตกรรมการ
จัดการคณุภาพน้ าส าหรับเพาะเลีย้งสัตว์น้ า  

3((2)-3-4) ● - - ○ - - ○ ○ 

730-521 เทคโนโลยีชีวภาพส าหรบัการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

3((2)-3-4) ● - - ○ - - ○ ○ 
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รายวิชา หน่วยกิต PLOs 
1 2 3 4 5 6 7 8 

730-522 การบริหารจดัการคณุภาพตลอด
ห่วงโซ่การผลิตสัตว์น้ า 

3((2)-3-4) ● - - ○ ● - ○ ○ 

730-537 กฏหมายและระเบียบเกีย่วกับ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยปีระมง 

3((2)-3-4) ● - - ○ - ○ ● ○ 

กลุ่มวชิาด้านทรัพยากรประมง          
730-531 ความก้าวหน้าและนวัตกรรมด้าน
ทรัพยากรประมง 

3((2)-3-4) ● ○ - ○ - - ○ ○ 

730-532 หัวข้อเลือกสรรดา้นทรพัยากร
ประมง 

3((2)-3-4) ● ○ - ○ - - ○ ○ 

730-533 ความก้าวหน้าและนวัตกรรมในการ
อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรประมง 

3((2)-3-4) ● - - ○ - - ○ ○ 

730-534 การส ารวจระยะไกลและระบบ
สารสนเทศภมูิศาสตรส์ าหรับการจดัการ
ทรัพยากรประมง  

3((2)-3-4) ● - - ○ - - ○ ○ 

730-535 ความก้าวหน้าและนวัตกรรมด้าน
การจัดการคุณภาพน้ าส าหรับทรัพยากร
ประมง  

3((2)-3-4) ● - - ○ - - ○ ○ 

730-536 เทคโนโลยีชีวภาพส าหรบัทรัพยากร
ประมง 

3((2)-3-4) ● - - ○ - - ○ ○ 

730-537 กฏหมายและระเบียบเกีย่วกับ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยปีระมง 

3((2)-3-4) ● - - ○ - ○ ● ○ 

กลุ่มวชิาโมดูล          
730-523 การเพาะเลี้ยงสาหรา่ยทะเล ระบบ
ฟาร์มและการจดัการตลอดห่วงโซก่ารผลิต 

6((4)-6-8) ● ● - ○ ● ○ ○ ○ 

730-524 การเพาะเลี้ยงปูทะเล ระบบฟาร์ม
และการจัดการตลอดห่วงโซ่การผลิต 

6((4)-6-8) ● ● - ○ ● ○ ○ ○ 

730-525 การเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม ระบบ
ฟาร์มและการจดัการตลอดห่วงโซก่ารผลิต 

6((4)-6-8) ● ● - ○ ● ○ ○ ○ 

หมวดวิชาวิทยานิพนธ ์          
730-591 วิทยานิพนธ ์(แผน ก 1) 36(0-108-0) ● ● ● ● ○ ○ ● ● 

730-592 วิทยานิพนธ ์(แผน ก 2) 18(0-54-0) ● ● ● ● ○ ○ ● ● 

 

6. ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา 

ปีที ่ รายละเอียด 
1 1. สามารถบรูณาการความรู้เพื่อแก้ปัญหาด้านการเพาะเลีย้งสัตว์น้ าและ/หรือทรัพยากรประมงโดยเฉพาะ

บริเวณพื้นท่ีชายฝั่งของภูมิภาคเขตร้อนสู่ความยั่งยืนและมั่นคงได้  
2. สามารถประยุกต์ใช้ซอฟท์แวร์ทางการประมง ความรู้ทางสถิติ ท่ีเกี่ยวข้องกับศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการประมงได้  
3. เข้าใจกระบวนการในการสรา้งองค์ความรู้ใหม่หรือนวัตกรรมด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า และ/หรือทรัพยากร
ประมงได ้
4. สามารถเรียนรู้ด้วยตัวเองและใช้สารสนเทศในการเรียนรูด้้วยตัวเองและสืบค้นข้อมลู 
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5. สามารถสื่อสารและน าเสนอความรู้และผลงานทางวิชาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประมงได้อย่าง
ถูกต้อง 
6. มีจิตส านึกท่ีดตี่อวิชาชีพ มีจรรยาบรรณ มีคณุธรรมและจริยธรรม เป็นที่ไว้ใจและเช่ือมั่น และยึดมัน่ในปณิธาน
ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกจิที่หน่ึง 

2 1. สามารถใช้กระบวนการวิจัยในการสร้างองค์ความรู้ใหม่หรือนวัตกรรมด้านการเพาะเลี้ยงสตัว์น้ า และ/หรือ
ทรัพยากรประมงได ้
2. สามารถประยุกต์ใช้ซอฟท์แวร์ทางการประมง สถติิ เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการเพาะเลีย้งสัตว์น้ าและ/หรือ
หรือการจดัการทรัพยากรประมงให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
3. มีแนวคิดการเป็นผู้ประกอบการ และ/หรือนักบริหารจดัการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน สร้างสัมมาอาชีพ ความ
มั่นคงและคณุภาพชีวิตของตนเอง มีทักษะการเรยีนรูต้ลอดชีวิต รูเ้ทา่ทันเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง  
4. สามารถเขยีนรายงานและน าเสนอผลงานทางวิชาการที่สรา้งหรือเรียบเรียงข้ึนมาได ้
5. เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง มีคณุธรรมจรยิธรรม ยึดมั่นในความถูกต้อง รู้คุณค่าและรักษ์ความเป็นไทย ร่วมมือรวม
พลังเพื่อสร้างสรรค์การพัฒนาและเสรมิสร้างสันตสิุขอย่างยั่งยืนทั้งในระดับครอบครัว ชุมชน สังคม และ
ประชาคมโลก 
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1.  กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
  การวัดผลและการส าเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วย
การศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563 (ดภูาคผนวก จ-1) 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
  2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 
    1. การทวนสอบในระดับรายวิชา ให้นักศึกษาประเมินการสอนในระดับรายวิชา 
    2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาประเมินความสอดคล้องของข้อสอบกับผลการเรียนรู้ตาม
กรอบมาตรฐานหลักสูตร 
    3. หลักสูตรประเมินความสอดคล้องของข้อสอบกับวัตถุประสงค์ของรายวิชา 
    4. คณะกรรมการประจ าคณะรับรองผลการประเมินรายวิชา 
    5. นักศึกษาต้องเผยแพร่ผลงานจากการท าวิทยานิพนธ์ ในลักษณะของการประชุมทาง
วิชาการ และ/หรือการตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการท่ีเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและสากล 
    6. การสอบวิทยานิพนธ์ โดยมีคณะกรรมการสอบเป็นอาจารย์ประจ าและผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกมหาวิทยาลัย 

 2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
    การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ท าโดยการเก็บข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถามและการสัมภาษณ์ผลของการประกอบอาชีพของบัณฑิตอย่างต่อเนื่องและน าข้อมูลที่ได้มา
วิเคราะห์ แล้วน าผลที่ได้ไปใช้ในการปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร 
การเก็บข้อมูลอาจจะด าเนินการ  ดังเช่น 
    1. การได้งานท าของมหาบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษา ความเห็นของ
บัณฑิตต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบการงานอาชีพ 
    2. การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตในสถานประกอบการ  
    3. การประเมินจากบัณฑิตท่ีไปประกอบอาชีพส่วนตัว ในแง่ของความพร้อมและความรู้จาก
สาขาวิชาที่เรียน รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้นด้วย 
    4. ประเมินหลักสูตรจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  
    5. ประเมินจากผลงาน รางวัล กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและความก้าวหน้าในอาชีพ
ของบัณฑิต 
 
3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
  ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563 
และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
     แผน ก 1 
 1) เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 

และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้าร้บฟังได้ และ 
 2) ส าหรับวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการ

ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ หรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ 
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 3) ต้องสอบเทียบหรือสอบผ่านความรู้ภาษาต่างประเทศ มีคุณสมบัติอ่ืนและเป็นไปตามเงื่อนไขของ
ผู้ส าเร็จการศึกษาที่ก าหนดไว้ในประกาศบัณฑิตวิทยาลัย  เรื่อง คุณสมบัติและเงื่อนไขของ
ผู้ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรปริญญาโท 

 แผน ก2 
 1) ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 

3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า พร้อมทั้งเสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบ
ปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้าร้บ
ฟังได้ และ 

 2) ส าหรับวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการ
ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ หรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ หรือน าเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่น าเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) 
ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว 

 3) ต้องสอบเทียบหรือสอบผ่านความรู้ภาษาต่างประเทศ มีคุณสมบัติอ่ืนและเป็นไปตามเงื่อนไขของ
ผู้ส าเร็จการศึกษาที่ก าหนดไว้ในประกาศบัณฑิตวิทยาลัย  เรื่อง คุณสมบัติและเงื่อนไขของ
ผู้ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรปริญญาโท 

 
4. การอุทธรณ์ของนักศึกษา 
 1. นักศึกษาสามารถประสานงานกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาโดยตรง กรณีท่ีมีข้อสงสัย
เกี่ยวกับการสอบ ผลคะแนนและวิธีการประเมินผล เพ่ือให้มีการชี้แจงในประเด็นข้อสงสัยและเกิดการ
ทวนสอบหากมีความผิดพลาด หรือ 

2. นักศึกษาประสานมายังหลักสูตรฯ โดยกรอกแบบฟอร์มรับค าร้องเรียนเพ่ือการขออุทธรณ์
ของนักศึกษา โดยในกรณีท่ีการอุทธรณ์ของนักศึกษาเป็นประเด็นที่มีผลกระทบมาก จะจัดให้
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ เป็นกรรมการพิจารณาการอุทธรณ์ของนักศึกษา 

3. นักศึกษาสามารถยื่นค าร้องต่อกองทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
เพ่ือขอทบทวนเกรดในกรณีที่มีการส่งผลคะแนนสอบเข้าสู่ระบบแล้ว 
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
 1.1 มีการปฐมนิเทศแนะแนวแก่อาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของมหาวิทยาลัย/
คณะฯตลอดจนในหลักสูตรที่สอน 

 1.2 อาจารย์ใหม่ทุกคนต้องได้รับการฝึกอบรมตามโครงการสมรรถนะการสอนของอาจารย์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

 1.3 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและการ
วิจัยอย่างต่อเนื่องมีการสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กร
ต่างๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์ 
  1.4  อาจารย์ทุกคนได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึงในด้านการจัดการเรียนการสอนและความรู้ที่
ทันสมัย 
  1.5  อบรมอาจารย์ให้มีความสามารถในการท าหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ความรู้เรื่อง
ทรัพย์สินทางปัญญา และ Plagiarism 
  1.6  ส่งเสริมให้อาจารย์ได้รับการพัฒนาให้มีคุณสมบัติในการได้รับทุน และมีการขอทุนวิจัยอย่าง
ต่อเนื่อง 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย ์
  2.1  การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
   2.1.1   ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอน
และการวิจัยอย่างต่อเนื่องผ่านการท าวิจัยที่ตรงสาขาการสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทาง
วิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือ
การลาเพื่อเพ่ิมพูนประสบการณ์ 
   2.1.2   สนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะการสอนอาจารย์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ซึ่งครอบคลุมทักษะการจัดการเรียนการสอนขั้นพ้ืนฐาน และขั้นสูง การผลิต
สื่อการสอน รวมทั้งการวัดและการประเมินผล 
  2.2  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ 
   2.2.1 ส่งเสริมให้อาจารย์มีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เก่ียวข้องกับการ
พัฒนาความรู้และคุณธรรม 
   2.2.2   ส่งเสริมการท าวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน และเพ่ือ
ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ    
   2.2.3   สนับสนุนให้อาจารย์สร้างผลงานทางวิชาการท้ังในรูปแบบของต ารา หนังสือและ
บทความพิมพ์ในวารสารวิชาการ 
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
1.  การก ากับมาตรฐาน 
 หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประมง ได้มีกระบวนการ
ก ากับมาตรฐานหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ดังนี้ 

เป้าหมาย วิธีการด าเนินงาน วิธีการประเมินผล 
1. เพื่อพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมยักับ
ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร ์
เทคโนโลยี เศรษฐกจิ สังคม ทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อมท่ีเปลี่ยนแปลงไป โดย
ยังคงสอดคล้องกับวิสยัทัศน์และพนัธกิจ
ของมหาวิทยาลัย 

1.วางแผน ประเมิน และรายงานผลการ
ด าเนินการของหลักสูตรตามระบบ AUN 
QA ทุกรอบปีการศึกษา และน าขอ้มูลที่ได้
ไปปรับปรุงและพัฒนาหลักสตูรทกุรอบ
ระยะเวลา 3-5 ปี 

1.มีหลักสตูรทีส่ามารถอ้างอิงกับ
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษาพ.ศ.2558 และเป็นไป
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ
พ.ศ.2552 โดยมีพัฒนาและ
ปรับปรุงอต่อเนื่อง 

2. เพื่อบริหารหลักสตูรให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษาพ.ศ. 2558 และตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร์ว่า
ด้วยการศึกษาช้ันบณัฑิตศึกษา พ.ศ. 
2563 

การประเมินหลักสตูรตามระบบประเมิน
คุณภาพภายในระดับหลักสตูร ตามระบบ 
AUN QA ทุกรอบปี 

ปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสตูรระดับบณัฑติศึกษา 
พ.ศ.2558 และระเบียบระเบียบ
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ว่า
ด้วยการศึกษาช้ันบณัฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2563 

3. เพื่อตรวจสอบและปรบัปรุงคุณภาพ
หลักสตูรตามมาตรฐานหลักสูตรและการ
เรียนการสอนอย่างสม่ าเสมอ 

การประเมินหลักสตูรตามระบบประเมิน
คุณภาพภายในระดับหลักสตูร ตามระบบ 
AUN QA ทุกรอบปี 

รายงานผลการประเมินคณุภาพ
ภายในระดับหลักสูตร ตามระบบ 
AUN QA 
 

4. เพื่อประกันคุณภาพของหลักสตูรและ
การเรยีนการสอนให้เป็นไปตาม กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

1. การแต่งตั้งอาจารยผ์ู้รับผิดชอบ
หลักสตูร โดยแต่งตั้งจากอาจารยป์ระจ า
หลักสตูร และมภีาระหน้าท่ีในการบริหาร
และพัฒนาหลักสูตร  
2. ก าหนดให้อาจารย์ประจ าหลักสูตร มี
ส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน
ติดตามและทบทวนการด าเนินงานของ
หลักสตูร 
3. จัดท ารายละเอียดของหลักสตูรตาม
แบบ ม ค อ. 2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของ
รายวิชา ตามแบบ มคอ. 3 และ5 ตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด 

1. รายละเอียดหลักสตูรตามแบบ
มคอ. 2 
2. รายละเอียดรายวิชาตามแบบ 
มคอ. 3 
3. รายงานผลการด า เนินการของ
รายวิชา ตามแบบ มคอ.5 
4. รายงานผลการด า เนินการของ
หลักสตูรตามแบบ ตามระบบ AUN 
QA 
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2. บัณฑิต 
 2.1  คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
  2.1.1 บัณฑิตมีคุณลักษณะครบถ้วนตามตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
อันได้แก่ 
   (1) เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม 
   (2) มีความรู้ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประมงทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติการ 
   (3) มีทักษะด้านปัญญา สามารถคิดวิเคราะห์ วิจารณ์ เสนอแนวคิด และ/หรือประเมินค่า
อย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งสามารถประยุกต์ใช้ทักษะและ/หรือความรู้ ความเข้าใจทางวิชาการในการ
แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ มีทักษะภาคปฏิบัติตามที่ได้รับการฝึกฝน 
   (4) มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ โดยมีความรับผิดชอบในงาน
ที่ได้รับมอบหมาย สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเหมาะสมและปรับตัวท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 
   (5) มีทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดย
สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน รู้จักเลือกและใช้รูปแบบการน าเสนอท่ี
เหมาะสมส าหรับปัญหาและกลุ่มผู้ฟังที่ต่างกัน สามารถใช้เทคนิคพ้ืนฐานทางสถิติ และใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศที่เหมาะสมในการสื่อสาร และสืบค้นข้อมูล 

2.1.2 หลักสูตรท าการส ารวจความพึงพอใจและความคาดหวังของผู้ใช้บัณฑิตเป็นประจ าทุกปี 
และแจ้งผลการส ารวจให้กับคณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้รับทราบ เพ่ือเป็นข้อมูลในการปรับปรุง 
พัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน หลักสูตรก าหนดว่าผู้ใช้บัณฑิตจะต้องมีคะแนนความพึงพอใจ
มากกว่า 3.75 จากคะแนนเต็ม 5 
 2.2  การได้งานท าของบัณฑิต 
  หลักสูตรก าหนดเป้าหมายการได้งานท าหรือการสร้างงานเป็นของตนเองร้อยละ 100 หลังส าเร็จ
การศึกษาภายในระะเวลา 6 เดือน  

หลักสูตรจัดกระบวนการติดตามการได้งานท าและการสร้างงานเป็นของตนเองของบัณฑิตที่จบ
การศึกษาในรูปของรายงานการประเมินตนเองของหลักสูตรตามระบบ AUN QA ทุกรอบปีการศึกษา
เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน 

 
3. นักศึกษา 
 3.1 การรับนักศึกษา 
  3.1.1 หลักสูตรจัดท ารายละเอียดเกณฑ์การรับนักศึกษาและแผนการเรียนในแต่ละหลักสูตรที่
ชัดเจน ส่งให้กับบัณฑิตวิทยาลัย เพ่ือประกาศรับนักศึกษาเข้าเรียน ทั้งแบบสมัครเรียนในรอบปกติและ
แบบรับสมัครตลอดปี 
  3.1.2 ผู้สมัครจะผ่านการพิจารณาทั้งการสอบสัมภาษณ์ และ/หรือ การสอบข้อเขียน โดย
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพ่ือประเมินพื้นฐานทั้งความรู้ ทัศนคติ และบุคลิกภาพ ก่อนรับเข้าศึกษา
ตามระบบของบัณฑิตวิทยาลัย 
  3.1.3 การเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนเข้าศึกษาเป็นไปตามระเบียบปฏิบัติของบัณฑิต
วิทยาลัยและคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยหลักสูตรจะด าเนินการเพ่ิมเติมในกรณีที่จ าเป็นอื่นๆ  
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 3.2  การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
  3.2.1 หลักสูตรแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ เพ่ือสนับสนุนและให้ค าแนะน าแก่
นักศึกษา โดยอาจารย์จะแจ้งวันและเวลาที่นักศึกษาจะขอค าปรึกษาหรือช่องทางที่จะให้ค าปรึกษาแก่
นักศึกษา 
  3.2.2 การก าหนดให้จัดประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยรายวิชาที่จ าเป็น  เช่น รายวิชา
ภาษาอังกฤษ และสนับสนุนให้ร่วมกิจกรรมที่สามารถให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพที่จ าเป็น
ให้กับนักศกึษาโดยมุ่งเน้นทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21  
 3.3  ผลที่เกิดกับนักศึกษา 
  หลักสูตรมีระบบการติดตามข้อมูลที่แสดงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา ได้แก่  อัตราการคงอยู่ 
ระยะเวลาในการส าเร็จการศึกษา ผลผลิตทางวิชาการจากการศึกษา และนักศึกษาสามารถยื่นข้อ
ร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้พ้ืนฐาน ต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบ
รายวิชาอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และ/หรือ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ และมีระบบการน าข้อ
ร้องเรียนเข้าสู่การพิจารณา โดยการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร เพ่ือจัดหาแนวทางการแก้ไขปัญหา
ต่อไป 

4.  คณาอาจารย ์
 4.1 การบริหารและพัฒนาคณาจารย ์
  4.1.1 ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตรต้องสอดคล้อง
กับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 รวมทั้งต้องมี 
   1) ความเข้าใจถึงปรัชญา วัตถุประสงค์และเป้าหมายของหลักสูตร 
   2) ความรู้ มีทักษะในการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
   3) ประสบการณ์ท าวิจัยหรือประสบการณ์ประกอบวิชาชีพในสาขาวิชาที่สอน 
  4.1.2 การบริหารคณาจารย์ ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
   1) อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษาให้มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกา พ.ศ. 2558 
   2) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า อาจารย์ผู้สอนจะประชุมร่วมกันเพ่ือ
วางแผนการจัดการเรียนการสอน ประเมินผล และให้ความเห็นชอบในการประเมินผลทุกรายวิชา 
รวบรวมข้อมูลเพื่อก าหนดประเด็นที่ต้องปรับปรุงแก้ไข เพ่ือน ามาพิจารณาในการปรับเปลี่ยนการ
ด าเนินการหลักสูตรในแต่ละรอบปี 
   3) การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ หลักสูตรมีการส่งเสริมให้อาจารย์ประจ าหลักสูตร
พัฒนาตนเองในแต่ละรอบปี ทั้งด้านการศึกษาต่อ การสร้างผลงานวิชาการ ผลงานวิจัย มีการ
ประชาสัมพันธ์การอบรมหรืองานประชุมทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ให้กับคณาจารย์ทราบ ตลอดจนทาง
คณะ/มหาวิทยาลัยมีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนให้อาจารย์เข้ารับการอบรมหรือประชุมวิชาการ  
เพ่ือพัฒนาคุณภาพอาจารย์ในด้านการพัฒนาวิชาการ การวิจัยและการสร้างผลงานวิชาการ 
 4.2  คุณภาพคณาจารย์ 
มีระบบการติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิขาการและจัดท า
แผนการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการให้กับอาจารย์ ติดตามข้อมูลการพัฒนาตนเองของอาจารย์ประจ า
หลักสูตรทุกรอบปี เพ่ือก ากับให้เป็นไปตามมาตรฐานการประกันคุณภาพหลักสูตรอย่างเคร่งครัด 
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 4.3  ผลที่เกิดกับคณาจารย์ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  และมี
คุณสมบัติของการเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ที่รปึกษาวิทยานิพนธ์ 

 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
 5.1  สาระของรายวิชาในหลักสูตร 

 หลักสูตรก าหนดกระบวนการออกแบบหลักสูตร โดยการส ารวจสถานการณ์ปัจจุบันทาง
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม การส ารวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและภาวะการมีงานท า
ของบัณฑิต เพ่ือให้ตอบสนองต่อความต้องการของมีส่วนได้ส่วนเสียและก าหนดเป็นมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ (Expected learning outcome, ELO) ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย คณะ และ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 นอกจากนี้หลักสูตรมีกระบวนการก าหนด
สาระส าคัญของหลักสูตรด้วยการวิเคราะห์สาระรายวิชา ซึ่งแสดงการเชื่อมโยงกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
(Expected learning outcome, ELO) 
 5.2  การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรก าหนดแผนการศึกษาของนักศึกษาเพ่ือวางแผนก าหนดรายวิชาที่
จะเปิดสอน ผู้สอน เวลาเรียน และเวลาสอบ ทั้งรายวิชาบังคับและรายวิชาเลือก หลังจากรวบรวมข้อมูล
เกี่ยวกับรายวิชาที่เปิดสอนแล้ว อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนจะประชุมร่วมกันเพื่อ
ก าหนดผู้สอนในแต่ละรายวิชา โดยพิจารณาท้ังจากความรู้ ความสามารถในเนื้อหาวิชาและประสบการณ์
การสอน และตรวจสอบการจัดท า มคอ.3 ของแต่ละรายวิชาที่เปิดสอน 

หลักสูตรจะก าหนดให้นักศึกษาเข้าใหม่ต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และด าเนินการ
แต่งตั้งให้แล้วเสร็จในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาที่ 1 เพ่ือที่จะให้อาจารย์ที่ปรึกษาท าหน้าที่ให้การ
สนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษาได้อย่างทั่วถึงหลักสูตรจัดให้มีระบบการอุทธรณ์ของนักศึกษา
ตามท่ีก าหนดในหมวดที่ 5   
 5.3 การประเมินผู้เรียน  

หลักสูตรก าหนดให้มีการประเมินผู้เรียนด้วยจุดมุ่งหมาย 3 ประการ คือ การประเมินทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (ประเมินตนเอง) ในแต่ละรายวิชา การประเมินรายวิชา และการประเมินความ
พึงพอใจของผู้เรียนต่อหลักสูตร  
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6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 6.1 การบริหารงบประมาณ 

 คณะฯ จัดสรรงบประมาณประจ าปี ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้เพ่ือจัดซื้อ สื่อการ
เรียน  การสอน โสตทัศนูปกรณ์ และ วัสดุครุภัณฑ์ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียน และสร้าง
สภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา 
 6.2  ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 

  คณะฯ มีความพร้อมด้านห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ครุภัณฑ์ วัสดุ ที่จะสนับสนุนการเรียนการ
สอน ส าหรับหนังสือ ต ารา วารสารทางวิชาการรวมทั้งการสืบค้นข้อมูลและเอกสารประกอบการเรียน
และการท าวิจัย สามารถใช้บริการได้จากหอสมุดของมหาวิทยาลัย พร้อมฐานข้อมูลทางวิชาการที่ส าคัญ
จ านวนมาก 
  1)  สถานที่เรียนและห้องปฏิบัติการ ใช้ห้องบรรยายห้องปฏิบัติการ โรงเรือนเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
บ่อปฏิบัติการ ของสาขาวิชาวิทยาการเกษตรและประมง หน่วยวิจัยและเพาะฟักสัตว์น้ าสะกอม อ. เทพา 
จ.สงขลา ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ของคณะฯ และส านักเครื่ องมือวิทยาศาสตร์ฯ ของมหาวิทยาลัย 
เป็นต้น 

  2)  อุปกรณ์การสอน อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ใช้ที่หน่วยคอมพิวเตอร์ ของคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี อุปกรณ์ท่ีใช้ในการบรรยาย เช่น เครื่อง LCD projector, smart TV มีในห้องบรรยาย  
  3)  รายการครุภัณฑ์/เครื่องมือ 

เคร่ืองมือส าหรับงานวิจัยประเภทต่างๆ จ านวน (หน่วย) 
1. เครื่องมือทางด้านเทคโนโลยีการประมง 
     1.1   ถุงลากแพลงก์ตอน 
     1.2   เครื่องตัดเนื้อเยื่อแบบลอ้หมุน  
     1.3   เครื่องถ่ายช้ินเนื้อเยื่ออัตโนมัติ  
     1.4   เครื่องวิเคราะห์สารอาหารประเภทโปรตีน 
     1.5   ชุดเครื่องมือวิเคราะห์หาปริมาณไขมัน 
     1.6   ชุดเครื่องมือวิเคราะห์หาปริมาณเยื่อใย 
     1.7   เครื่องวัดสญุญากาศในกระป๋อง 
     1.8   ชุดเคลื่อนย้ายโมเลกลุโปรตีนด้วยกระแสไฟฟ้า  
     1.9   เครื่องวัดค่า Aw 
     1.10  เครื่องท าลูกช้ิน 
     1.11  เครื่องเชื่อมพลาสติกด้วยไฟฟ้า 
     1.12  เครื่องอัดอาหารเม็ด 
     1.13  เครื่องวัดออกซิเดช่ัน-รีดักช่ัน 
     1.14  เครื่องบดอาหาร ขนาด 1 แรงม้า 
     1.15   เครื่องบดชิ้นเนื้อ 
     1.16   เครื่องมือผสมอาหาร ขนาด 3 แรงม้า 
     1.17   เครื่องปิดฝากระป๋อง 
     1.18   เครื่องวัดปริมาณแก๊ซในภาชนะบรรจ ุ
     1.19   เครื่องปั๊มน้ า 
     1.20   เครื่องวัดค่าแสง     
     1.21   เตาเผาอุณหภูมสิูง 
     1.22  เครื่องเสปกโตรโพโตมิเตอร์ 
     1.23  เครื่อง HPLC 

 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
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เคร่ืองมือส าหรับงานวิจัยประเภทต่างๆ จ านวน (หน่วย) 
     1.24   เครื่องปั่นเหวี่ยง 1 
2.  เครื่องมือท่ีใช้ในปฏิบัติการทั่วไป 
   2.1   ชุดเครื่องมือผ่าตดั 
   2.2   กล้องจุลทรรศน์ก าลังขยายสูง 
   2.3   กล้อง 2 ตาพร้อมเคมเมอราลูซดิา 
   2.4   กล้องจุลทรรศนส์เตอริโอ 
   2.5   กล้องจุลทรรศน์แบบหกกลับ 
   2.6   ตู้อบ 
   2.7   ตู้รมควัน 
   2.8   ตู้บ่มเชื้อ  
   2.9   ตู้อบแห้งลมร้อนแบบถาด 
   2.10 เครื่องนึ่งฆ่าเช้ือ  
   2.11เตาไฟฟ้าชนิดแผ่นร้อน  
   2.12  เครื่องวัดพีเอช 
   2.13  เครื่องปั่น 
   2.14  เครื่องวัดค่าการดดูกลืนแสง 
   2.15  เครื่องนับจ านวนจลุินทรยี์ 
   2.16  เครื่องวัดปริมาณสารละลายแบบอัตโนมัต ิ
   2.17  อ่างควบคุมอุณหภูม ิ
   2.18  เครื่องช่ังไฟฟ้าทศนิยม 2 ต าแหน่ง 
   2.19  เครื่องช่ังไฟฟ้าทศนิยม 4 ต าแหน่ง 
   2.20  เครื่องเก็บตัวอย่างดินใตน้้ า 
   2.21  เครื่องกลั่นน้ า 
   2.22  เครื่องวัดความน าไฟฟ้าในน้ า 
   2.23   เครื่องเขย่าสาร 
   2.24  ชุดเครื่องวัดค่าคุณภาพน้ า 

 
30 
30 
2 
15 
2 
4 
1 
2 
1 
4 
2 
8 
1 
1 
1 
2 
3 
4 
2 
2 
2 
1 
2 
4 

 
 6.3  การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
  หลักสูตรประสานงานกับส านักวิทยบริการในการจัดซื้อหนังสือและต าราที่เกี่ยวข้อง เพ่ือ
บริการอาจารย์และนักศึกษาได้ค้นคว้าและใช้ประกอบการเรียนการสอน ในการเสนอซื้อหนังสือนั้น 
อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาจะมีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ และสื่ออ่ืนๆที่จ าเป็น 
 ในส่วนของอุปกรณ์และครุภัณฑ์ที่ใช้ในการวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ์ หลักสูตรร่วมกับคณะฯได้
เสนอขอจากงบประมาณแผ่นดิน ส่วนวัสดุนั้นนักศึกษาได้จัดหาจากงบในโครงการวิจัยของอาจารย์ที่
ปรึกษาและทุนวิจัยบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย 
 6.4  การประเมินความเพียงพอของทรัพยากรการเรียนรู้ 
 6.4.1 นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน และบุคลากรที่เก่ียวข้องจะประเมินความเพียงพอของ
ทรัพยากร 
 6.4.2 สาขาวิชาจัดระบบติดตามการใช้ทรัพยากร เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการจัดหาทัพยากร
การเรียนรู้ 
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7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูรรอ้ยละ 80 มีการประชุมวางแผน 
ติดตามและทบทวนการด าเนินงานหลักสตูรอย่างน้อยปีการศึกษาละ
สองครั้งและบันทึกรายงานการประชุมทุกครั้ง 

× × × × × 

2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 2 ท่ีสอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ 

× × × × × 

3) มีรายละเอียดของรายวิชาตามแบบ มคอ. 3 อย่างน้อยก่อนการเปิด
สอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชาท่ีเปิดสอน 

× × × × × 

4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชาตามแบบ มคอ. 5 
ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

× × × × × 

5) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามมหาวิทยาลัย
ก าหนด ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

× × × × × 

6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนกัศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้
ที่ก าหนดใน มคอ. 3 อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนใน
แต่ละปีการศึกษา 

× × × × × 

7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจดัการเรยีนการสอน กลยุทธ์การสอน
หรือการประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการด าเนินงานท่ีรายงานในผล
การด าเนินการของหลักสูตรปีท่ีผ่านมา  

× × × × × 

8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รบัการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้าน
การจัดการเรยีนการสอน 

× × × × × 

9) อาจารย์ประจ าทุกคนไดร้ับการพัฒนาการทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

× × × × × 

10) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
ได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 

× × × × × 

11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มตี่อ
คุณภาพหลักสตูร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

 × × × × 

12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อบัณฑติใหม่ เฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 3.51 จากคะแนนเตม็ 5.0 

  × × × 

 
ผลการด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง 2 ปีการศึกษาเพ่ือ

ติดตามการด าเนินการตาม TQF ต่อไป ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผ่านคือ มีการด าเนินงานอย่างน้อยร้อยละ 
80 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินการตามที่ระบุไว้ในแต่ละปี 
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

 
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 
  1.1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอนโดยนักศึกษา 
  1.1.2  การประเมินกลยุทธ์การสอนโดยทีมผู้สอน 
  1.1.3  การประเมินจากผลการเรียนของนักศึกษา 
  1.1.4  การประเมินจากพฤติกรรมของนักศึกษาในการอภิปราย การซักถามและการตอบค าถาม
ในชั้นเรียน 
  1.1.5 การวิเคราะห์ผลการประเมินของนักศึกษาโดยอาจารย์ผู้สอนและ/ทีมงาน เพื่อน าผลไป
ปรับปรุงกลยุทธ์การสอนในคราวถัดไป 
 1.2  การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
  1.2.1  การประเมินโดยนักศึกษาในแต่ละรายวิชา 
  1.2.2  การสังเกตการณ์ของผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ/หรือทีมผู้สอน 
  1.2.3  รายงานผลการประเมินทักษะอาจารย์ให้แก่อาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรเพื่อใช้ในการปรับปรุงกลยุทธ์การสอนของอาจารย์ต่อไป 
 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
 การประเมินหลักสูตรในภาพรวมจากสัมฤทธิ์ผลของบัณฑิตโดยการส ารวจข้อมูลจากผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 2.1 จากนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ 
 2.2 ผู้ใช้บัณฑิต 
 2.3 ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
 
3. การประเมินผลการด าเนินการตามรายละเอียดของหลักสูตร 
 ต้องผ่านการประกันคุณภาพหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและตัวบ่งชี้ข้างต้น รวมทั้งการผ่านการประเมินการประกันคุณภาพภายใน 
 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร 
 รวบรวมข้อเสนอแนะ/ข้อมูล จากการประเมินจากนักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิ วิเคราะห์
ทบทวนข้อมูลข้างต้น โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เสนอการปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์
จากผลการประเมิน 
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 ภาคผนวก 

ภาคผนวก ก 

ก-1 ตารางเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง 

ชื่อหลักสูตร 

หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2560) หลักสูตรที่ปรับปรุง พ.ศ. 2564 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประมง 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีประมง 

ชื่อปริญญา 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประมง 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีประมง 

ปรัชญา 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประมงมุ่งผลิต

นักวิชาการนักวิจัย และผู้ปฏิบัติให้มีความรู้ 

ทักษะการวิจัย มีความเป็นเลิศทางวิชาการด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประมง มีคุณธรรม

และจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ มีวินัย 

มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สามารถประมวลและ

บูรณาการความรู้ที่ ได้ทางวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีประมงกับศาสตร์ อ่ืนๆได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ  

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีประมง มุ่งผลิตบุคลากรที่มีความรู้ทาง

วิชาการและความช านาญระดับสู ง ในการวิ จัยทาง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประมง โดยเฉพาะบริเวณพ้ืนที่

ชายฝั่งของภูมิภาคเขตร้อน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มี

ทักษะบริหารจัดการหรือการเป็นผู้ประกอบการ สามารถ

บูรณาการองค์ความรู้เฉพาะด้านกับศาสตร์อ่ืนได้ เชื่อมโยง

ความรู้น าไปสู่การวิจัยพัฒนา การสร้างนวัตกรรมและการ

น าไปใช้ประโยชน์ทั้งในเชิงพาณิชย์และสังคม มีคุณธรรม 

จริยธรรม ซื่อสัตย์ มีจิตสาธารณะและความรับผิดชอบต่อ

สังคมและพร้อมที่จะอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข โดยใช้หลักการ
พิพัฒนาการนิยม (Progressivism) ผ่านการจัดการศึกษาที่เน้น

ผลลัพธ์ การใช้ปัญหา โครงงานวิจัย และยึดพระราชปณิธาน
ของสมเด็จพระบรมราชชนก “ขอให้ถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็น
กิจที่หนึ่ง” เป็นแนวทางในการด าเนินการ 

 

วัตถุประสงค์ 

(1) เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ ความเข้าใจ 

ความสามารถทั้งด้านทฤษฎีและการวิจัยใน

ศาสตร์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประมง 

หลักสูตรมีวัตถุประสงค์เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณสมบัติ

ดังนี้ 

1. มีความรู้และความเข้าใจหลักการพ้ืนฐานทางวิชาการที่
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ชื่อหลักสูตร 

หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2560) หลักสูตรที่ปรับปรุง พ.ศ. 2564 

(2) เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตที่มีจิตส านึกสาธารณะ

คุณธรรม จริยธรรม มนุษยสัมพันธ์ และความ

รับผิดชอบในหน้าที่และสังคมบนพ้ืนฐานพหุ

วัฒนธรรมและหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

(3) เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตที่มีจรรยาบรรณทาง

วิชาการและวิชาชีพทางวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีประมง 

(4)เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตที่มีสมรรถนะสากล

ทักษะความเป็นผู้น า และศักยภาพในการ

แข่งขันทางวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประมง 

(5) เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตที่มีศักยภาพในการ

ค้นคว้าและสร้างสรรค์งานวิจัย ที่ตอบสนองต่อ

ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่นและประเทศ  

(6) เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตที่สามารถสื่อสาร 

ถ่ายทอดเทคโนโลยี ประมวลและบูรณาการ

ความรู้ที่ได้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประมงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

ส าคัญทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประมง  

2. มีความสามารถเชื่อมโยงความรู้จากภาคทฤษฎีและ

ปฏิบัติ น าไปสู่การสร้างงานวิจัย พัฒนาและสร้างนวัตกรรม

ได ้

3. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีทักษะการวิจัยที่สอดคล้อง

กับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลก สามารถบูรณาการ

ศาสตร์และศิลป์ที่เก่ียวข้องและรู้จักเลือกใช้เทคโนโลยีและ

นวัตกรรม 

4. มีความสามารถน าความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

การใช้ซอฟท์แวร์ สถิติที่เหมาะสม ส าหรับการวิเคราะห์

ข้อมูล การรายงานผลข้อมูล และการสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อ

น าไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้ 

5. มีความรู้และทักษะด้านการบริหารจัดการหรือการ

ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้อง 

6. มีความรับผิดชอบ เป็นผู้น าและผู้ตามได้ ยึดมั่นหลัก

คุณธรรมและจริยธรรม เคารพกติกาสังคม ซื่อสัตย์ สุจริต มี

จรรยาบรรณ มีจิตส านึกท่ีดีต่อวิชาชีพ เป็นที่ไว้ใจและ

เชื่อมั่นอมีความเคารพต่อทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม เน้นการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 

โครงสร้างของหลักสูตร 

โครงสร้างของหลักสูตรมีดังนี้ 

(1) แผน ก แบบ ก 1  

วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต 

(2) แผน ก แบบ ก 2 ประกอบด้วย 

- หมวดวิชาบังคับ  9 หน่วยกิต 

- หมวดวิชาเลือก  9 หน่วยกิต 

โครงสร้างของหลักสูตรมีดังนี้ 

(1) แผน ก แบบ ก 1  

วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต 

(2) แผน ก แบบ ก 2 ประกอบด้วย 

- หมวดวิชาบังคับ  9 หน่วยกิต 

- หมวดวิชาเลือก  9 หน่วยกิต 
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ชื่อหลักสูตร 

หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2560) หลักสูตรที่ปรับปรุง พ.ศ. 2564 

- วิทยานิพนธ์ 18 หน่วยกิต  

รวม 36 หน่วยกิต 

- วิทยานิพนธ์ 18 หน่วยกิต  

รวม 36 หน่วยกิต 
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รายวิชา ค าอธิบายรายวิชา 

หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2560)  หลักสูตรที่ปรับปรุงพ.ศ........ 

แผน ก 1 แผน ก 1 

730-591 วิทยานิพนธ์ 36  หน่วยกิต 

Thesis 
การค้นคว้าวิจัยในหัวข้อทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประมงท่ีเป็นความรู้ใหม่ ภายใต้การดูแลและแนะน าของ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และเรียบเรียงเขียนเป็นเลม่
วิทยานิพนธ์สัมมนาและเผยแพร่ผลงาน  
Research on a modern topic infisheryscience and 

technology under supervision and guidance of 

supervisor and completely writing thesis; seminar 

and publication 

730-591 วิทยานิพนธ์ 36  หน่วยกิต 

Thesis 
 

คงเดิม 

แผน ก 2 แผน ก 2 

730-592 วิทยานิพนธ์ 18 หน่วยกิต 
Thesis 

การค้นคว้าวิจัยในหัวข้อทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประมงท่ีเป็นความรู้ใหม่ ภายใต้การดูแลและแนะน าของ

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และเรียบเรียงเขียนเป็นเลม่

วิทยานิพนธส์ัมมนาและเผยแพร่ผลงาน 

Research on a modern topic infisheryscience and 
technology under supervision and guidance of 
supervisorand  completely  writing  thesis;  
seminar and publication 

730-592 วิทยานิพนธ์ 18 หน่วยกิต 
Thesis  

 

คงเดิม 

แผน ก 2 

หมวดวิชาบังคับ 9 หน่วยกิต 

แผน ก 2 

หมวดวิชาบังคับ 9 หน่วยกิต 

730-593 สถิติและระเบียบวิธีวิจยัทางวิทยาศาสตร ์
และเทคโนโลยีประมง 3 หน่วยกิต 
Statistics and Research Methodology in Fishery 
Science and Technology 
หลักและระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ

ประมง การวิเคราะห์ปัญหาและแผนการทดลองเพื่อก าหนด

หัวข้องานวิจัย การเก็บรวบรวมขอ้มูล การวางแผนการวิจัย 

การก าหนดตัวอย่างและวิธีการ การวิเคราะห์ การแปลผล 

การวิจารณ์ผลการวจิัย การเขยีนรายงานการวิจัย การ

น าเสนอรายงานการวิจัยและการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 

Principles and research methodology in fishery 

science and technology; problem analysis and 

730-593 วิธีวิทยาการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีประมง 3 หน่วยกิต 
Research Methodology in Fishery Science and 
Technology 
ระเบียบวิธีวิจยัทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประมง การ
วิเคราะหป์ัญหา การวางแผนการวจิัย การก าหนดตัวอย่าง 
การวิเคราะห์ข้อมลู การใช้ซอฟท์แวร์ที่เกี่ยวข้อง การแปลผล 
การวิจารณ์ การน าเสนอรายงานวจิัยและพมิพ์เผยแพร่ 
จริยธรรมที่เกี่ยวข้อง มีปฏิบตัิการในบางหัวข้อ 
Research methodology in fishery science and 

technology; problem analysis, experimental design; 

experimental design; sample size determination; 

data analysis; relevant software for data analysis; 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2560)  หลักสูตรที่ปรับปรุงพ.ศ........ 

experimental design for research topic setting; data 

collection; experimental designs; sample size 

determination and methods; analysis; 

interpretation; discussion of results; writing report; 

research presentation and publication 

data interpretation; research presentation and 

publication; relevant ethics; practicals in some 

topics 

730-594 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประมงแบบบรูณาการ    
Integrated Fishery Science and Technology                
3 หน่วยกิต 
การจัดการผลิตสัตว์น้ าสู่การตลาด ตั้งแต่การเพาะพันธุส์ัตว์

น้ า การเพาะเลี้ยงสตัว์น้ าถึงการแปรรูปสัตว์น้ าเป็นผลติภณัฑ์ 

โดยมีการบูรณาการความรู้ทางด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

ผลิตภณัฑ์ประมงเทคโนโลยีชีวภาพทางน้ า และการจัดการ

ทรัพยากรทางน้ า 

Management of aquatic animal production to 

market from science, aquatic animal propagation, 

aquaculture to aquatic  animal  processing  for  

fishery products  by integration of knowledge of 

aquaculture, fishery products, aquatic 

biotechnology and resource management 

730-595 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในห่วงโซ่การผลิต
สัตว์น้ า 1 หน่วยกิต 
Science and Technology in Supply Chain of 
Aquatic Animal Production 
ความท้าทายในการผลิตสัตว์น้ าส าหรับอนาคต การใช้
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวตักรรมตลอดห่วงโซ่การผลติ
สัตว์น้ าสู่ตลาด การเพาะขยายพันธุ์สัตว์น้ า การเลี้ยงสัตว์น้ า 
การเพิ่มปริมาณสตัว์น้ าในแหล่งน้ าธรรมชาติ การจับสัตว์น้ า 
การจัดการประมง การรักษาสภาพสัตว์น้ าหลังการเก็บเกีย่ว 
การแปรรปูสัตว์น้ าเป็นผลิตภัณฑ์ การตลาดสัตว์น้ า ความ
เสี่ยงและความท้าทายท่ีอาจจะเกดิขึ้นในอนาคตพร้อมแนว
ทางการรับมือ มีปฏบิตัิการในบางหัวข้อ 
Future challenges of aquatic animal production; 
use of science, technology and innovation through 
the whole supply chain for producing aquatic 
animals including hatching, culturing, increment of 
natural stock, capturing, fisheries management, 
post-harvest technology, processing, marketing; 
future risks, challenges and handling methods; 
practicals in some topics 

730-595 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประมง 1 

Seminar in Fishery Science and Technology I 1 

หน่วยกิต 

เทคนิคการสืบค้นข้อมูลและเอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับ

วิทยานิพนธ์  การเขียนโครงร่างงานวิจัย การน าเสนอและ

อภิปรายผลการค้นคว้า 

Techniques to search data and research 

publication related to thesis; proposal writing; oral 

presentation and discussion the review 

730-594 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประมง 
1 หน่วยกิต  
Seminar in Fishery Science and Technology 
การสืบค้นข้อมลูและเอกสารอ้างองิ วิธีการเขียนโครงร่าง
งานวิจัย แหล่งทุนวิจัย การน าเสนอโครงการวิจัยเพื่อให้ไดร้ับ
ทุนจากแหล่งทุนวิจัย การน าเสนอ อภิปรายและแลกเปลีย่น
หัวข้อทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประมง  
Searching for data and reference; proposal writing; 
research funding agency; presentation, discussion 
and exchange on topics in fishery science and 
technology 

730-596 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประมง 2  

Seminar in Fishery Science and  

Technology II 1 หน่วยกิต 

การน าเสนอและอภิปรายหัวข้อการวิจัยทางเทคโนโลยีการ

ควบรวมเนื้อหาให้อยู่ในรายวิชา 730-594 สัมมนาทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยปีระมง  
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ประมงท่ีเกี่ยวข้องกับวิทยานิพนธ ์

Oral presentation and discussion on advanced 

topics in fishery technology related to thesis 

730-597 ความก้าวหน้าและนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีประมง 

Advance and Innovation in Fishery Science and 

Technology 

1 หน่วยกิต 

แนวโน้มความก้าวหน้า และนวัตกรรมของวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีประมง หัวข้อทันสมัยทีน่่าสนใจในทาง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยปีระมง หัวข้อเรื่องเปลี่ยนแปลง

ไปในแต่ละปีการศึกษา 

Trends in advance and innovation of fishery 

science and technology, interesting current issue in 

fishery science and technology, subjected topics to 

change each academic year 

ปรับเป็นรายวิชา 730-511 ความก้าวหน้าและนวตักรรม

ทางการเพาะเลี้ยงสตัว์น้ า 

730-511 ความก้าวหน้าและนวตักรรมทางการเพาะเลี้ยง

สัตว์น้ า 3 หน่วยกิต 

Advance and Innovation in Aquaculture 

การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านการ

เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในปัจจุบัน ระบบฟาร์มอัฉริยะ แนวโน้ม

การใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมส าหรับการ

เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าเพื่อรองรับความท้าทายและการ

เปลี่ยนแปลงในอนาคต มีปฏิบัติการในบางหัวข้อ 

Current development in science, technology and 

innovation for aquaculture; smart farming system: 

trends in an application of science, technology and 

innovation for aquaculture to overcome future 

challenges and changes; practicals in some topics 

และรายวิชา 730-531 ความก้าวหน้าและนวัตกรรมด้าน
ทรัพยากรประมง 3 หน่วยกิต 
Advance and Innovation in Fishery Resources  
สถานภาพทรัพยากรประมง วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ

นวัตกรรมทีเ่กี่ยวข้องกับทรัพยากรประมงในปัจจุบัน 

แนวโน้มการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

ส าหรับการจัดการทรัพยากรประมงในอนาคต กรณีศึกษา มี

ปฏิบัติการในบางหัวข้อ 

Status of fishery resources; current development in 

science, technology and innovation for fishery 

resources; future trends in an application of 

science, technology and innovation for 

management of fishery resources; case study; 

practicals in some topics 

 730-596 การบริหารจัดการและธุรกิจด้านการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ าและทรัพยากรประมง 1 หน่วยกิต 
Administration and Business Management in 
Aquaculture and Fishery Resources  
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โครงการและการเขียนโครงการ การบริหารจัดการโครงการ 

การประเมินผลโครงการ ธุรกจิและการบรหิารธุรกจิด้านการ

เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า จริยธรรมที่เกีย่วข้อง การประยุกต์ใช้

ความรู้พื้นฐานในการบริหารจัดการทางด้านทรัพยากร

ประมงหรือธรุกิจเพาะเลีย้งสัตว์น้ า การน าเสนอและอภิปราย 

การศึกษาดูงานที่เกี่ยวข้อง  

Project and project proposal writing, project 
management, project evaluation, business and 
management of aquaculture business, ethics, 
application of knowledge for management in 
aquaculture and fishery resources, presentation 
and discussion, relevant field study 

 730-597 ปฏิบัติการภาคสนามทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า
และทรัพยากรประมง 2 หน่วยกติ 
Field Work in Aquaculture and Fishery 
Resources 
การฝึกปฏิบัติงานภาคสนามระยะสั้นกับหน่วยงานภาครัฐ 
เอกชน สมาคมหรือชมรมที่เกีย่วข้องกับการเพาะเลี้ยงสัตว์
น้ า หรือการจัดทรัพยากรประมง การน าเสนอผลการฝึก
ปฏิบัติงาน มีปฏิบตัิการในบางหัวข้อ 
Short field practical with organizations or agencies 

either government, private sector, association or 

club working relevant to aquaculture and fishery 

resources; presentation of internship outcomes; 

practicals in some topics 

แผน ก 2 

หมวดวิชาเลือกไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต  

แผน ก 2  

หมวดวิชาเลือกไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 

ชุดวชิาด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

 730-512 หัวข้อเลือกสรรทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 3 หน่วยกิต 

Selected Topics in Science and Technology for 

Aquaculture 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกีย่วข้องกับหัวข้อที่เลือกสรร

ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในสถานการณ์ปัจจุบัน 

ความก้าวหน้าและแนวโน้มทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าหรือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ

วิทยานิพนธ์ของนักศึกษา มีปฏิบัตกิารในบางหัวข้อ 
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Concept, theory, and research on selected topics 

in science and fishery technology for aquaculture, 

advances and trends in science and technology for 

aquaculture or topics related to the thesis; 

practicals in some topics 

730-511 สรรีวิทยาของสัตว์น้ า3 หน่วยกิต 
Physiology of Aquatic  Animals 

ระบบทางสรีรวิทยาของสัตว์น้ าเศรษฐกิจ  ระบบปกคลุม

ร่างกาย ระบบโครงร่าง ระบบกลา้มเนื้อ ระบบหายใจ   

ระบบย่อยอาหาร   ระบบขับถ่าย ระบบหมุนเวียนโลหิต 

ระบบภมูิคุ้มกัน ระบบสืบพันธุ์ และ ระบบประสาท 

สิ่งแวดล้อมทางน้ าท่ีมผีลต่อระบบสรีรวิทยา  

Physiological systems of economic aquatic 

animals,  integumentary  system, skeletal system, 

muscular system, respiratory system,  digestive 

system,    excretory system,  circulatory system, 

immune system,  nervous system and 

reproductive system; water environment affecting 

on physiological system 

ตัดออก 

730-512 โภชนศาสตร์ของสตัว์น้ า 3 หน่วยกิต 

Aquatic Animal Nutrition 

อาหารและโภชนาการของสัตว์น้ า การสร้างสูตร  การให้

อาหาร การประเมินค่าอาหาร การวัดการย่อยได้ทางด้าน

อาหารสตัว์น้ า เทคโนโลยีชีวภาพกับอาหารสตัว์น้ า  สถิติและ

การวิจัยอาหารสตัว์น้ า 

Food and nutrition of aquatic animals; feed 

formulation; feeding; food value evaluation; 

digestibility measurement in aquatic animal feed; 

biotechnology and aquatic animal feed; statistics 

and aquatic animal feed researches 

 

730-519 ความก้าวหน้าและนวตักรรมอาหารส าหรับสัตว์
น้ า 3 หน่วยกิต 
Advance and Innovation in Feed for Aquatic 

Animals 

อาหารและโภชนาการของสัตว์น้ า การสร้างสูตร การให้

อาหาร การประเมินคุณคา่อาหาร ของอาหารสัตว์น้ า 

เทคโนโลยีชีวภาพกับอาหารสัตว์น้ า อาหารเพื่อสุขภาพ

ส าหรับสัตว์น้ า สถิติและการวิจยัอาหารสตัว์น้ า การพัฒนา

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านในปัจจุบัน 

แนวโน้มการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้าน

อาหารส าหรับสัตว์น้ า มีปฏิบัติการในบางหัวข้อ 

Food and nutrition of aquatic animals; feed 

formulation; feeding; nutritive value evaluation; 

feed digestibility measurement; biotechnology and 

feed; functional feed; statistics and feed 

researches; current development in science, 

technology and innovation; trends in an 

application of science, technology and innovation 

for feed for aquatic animals; practicals in some 
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topics 

730-513 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเลี้ยงปลา 
เศรษฐกิจ 3 หน่วยกิต 
Economic Finfish Culture Science and  
Technology 
ชนิดของปลาเศรษฐกิจท่ีเลี้ยงในเอเชีย ประเภทและรูปแบบ
การเลีย้งปลาเศรษฐกิจ เทคโนโลยกีารเลือกพื้นที่ส าหรับการ
เลี้ยงปลาเศรษฐกิจ การจัดการฟาร์มเลี้ยงปลาเศรษฐกิจ 
ต้นทุนและผลผลติ การตลาด เทคโนโลยีทีเ่หมาะสมใช้ในการ
เลี้ยงปลาเศรษฐกิจเพื่อรองรับอุตสาหกรรมฮาลาล 
Species of economic fish culturing in Asia;  types 

and models of  economic fish culture; selected 

area technology for economic fish culture;  

economic fish farm management;  cost and 

production;  marketing;  appropriate technology for 

economic fish culture for halal industries   

730-513 ความก้าวหน้าและนวตักรรมการเพาะเลี้ยงปลา
เศรษฐกิจ 3 หน่วยกิต 
Advance and Innovation in Economic Fish 

Culture 

ชนิดของปลาเศรษฐกิจท่ีนิยมเลีย้งในภูมิภาคเขตร้อน 

ประเภทและรูปแบบการเลีย้ง การเลือกพื้นที่ การจดัการ

ฟาร์ม ต้นทุนและผลผลิต การผลติและการตลาดฮาลาล 

จริยธรรมในการเพาะเลี้ยงปลาเศรษฐกิจ แนวโน้มชนิดของ

ปลา รูปแบบการเพาะเลี้ยง การใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 

และนวัตกรรมส าหรับการการเพาะเลี้ยงรองรับความท้าทาย

และการเปลีย่นแปลงในอนาคต มปีฏิบัติการในบางหัวข้อ 

Species of economic fish culturing in tropical 
region; types and models of economic fish culture 
system; site selection;  farm management;  cost 
and production; halal production and marketing;  
ethics in economic fish culture; trends of potential 
species, culturing system,an application of science, 
technology and innovation for economic fish 
culture to overcome future challenges and 
changes; practicals in some topics 

730-514 เทคโนโลยีการผลิตพันธ์ุปลาวัยอ่อน  3 หน่วยกิต 
เทคโนโลยีการเลือกพ่อแม่พันธ์ุปลาที่มีคุณภาพ  การจัดการ
พ่อแม่พันธ์ุปลา การเพาะพันธ์ุปลา เทคโนโลยีการผลติลูก
ปลาเพศเดียว ชีววิทยาและพฤติกรรมการกินอาหารของลูก
ปลาวัยอ่อน ประเภทของอาหาร การเตรียมอาหารส าหรับ
ลูกปลาวัยอ่อน วิธีการอนุบาลลูกปลาวัยอ่อน ระบบน้ า โรค 
ปรสิตและการจัดการ 
Qualitative  fish  broodstock  selection  

technology;  fish  broodstock management;  fish  

breeding;  single sex fry production technology; 

fish larvae biology and feeding behaviour;  types of 

food; food preparation for fish larvae;  fish larvae 

rearing methods; water system; diseases, parasites 

and management 

730-517 ความก้าวหน้าและนวัตกรรมการผลิตพันธุ์สัตว์

น้ าวัยอ่อน 3 หน่วยกิต 

Advance and Innovation in Fry Production 

เทคโนโลยีการเลือกพ่อแม่พันธ์ุที่มคีุณภาพ การจัดการพ่อแม่

พันธุ์ การเพาะขยายพันธุ์ เทคโนโลยีการผลติลูกพันธุส์ัตว์น้ า

เพศเดียว พฤติกรรมการกินอาหารของสัตว์น้ าวัยอ่อน 

อาหารและการเตรยีมอาหาร การอนุบาล การจัดการน้ า โรค 

ปรสิต แนวโนม้การใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ

นวัตกรรมส าหรับการผลติพันธ์ุสัตว์น้ าวัยอ่อนเพื่อรองรับ

ความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงในอนาคต อาจเลือกสตัว์

น้ าท่ีเกี่ยวข้องกับวิทยานิพนธ ์มีปฏิบัติการในบางหัวข้อ 

Broodstock selection technology; broodstock 
management; breeding; single sex fry production 
technology; larvae feeding behaviour;  feed 
preparation; nursing methods methods; 
management of water, disease and parasite; trends 
in an application of science, technology and 
innovation for fry production to overcome future 
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challenges and changes; may choose organisms 
based on the thesis; practicals in some topics 

730-515 เทคโนโลยีพืชน้ า 3 หน่วยกิต 
Aquatic Plant Technology 
การจัดแบ่งกลุม่ของพืชน้ า ทั้งพืชทะเล และ พืชน้ าจืดที่มี
คุณค่าทางเศรษฐกิจ เทคนิคการผลิต การปลูกแบบไร้ดิน  
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ การประยุกต์ใช้ และ การตลาดพืชน้ า 
Classification of economic aquatic plants: marine 

plant and fresh water plant;  propagation 

techniques; hydroponic culture; tissue culture; 

application and marketing of aquatic plant 

730-514 ความก้าวหน้าและนวตักรรมการเพาะเลี้ยงพันธุ์
ไม้น้ าเศรษฐกิจ 3 หน่วยกิต 
Advance and Innovation in Economic Aquatic 

Plant Culture 

ชนิดของพันธุ์ไม้น้ าเศรษฐกิจท่ีนิยมเลี้ยงในภมูิภาคเขตร้อน 

ประเภทและรูปแบบการเลีย้ง การเลือกพื้นที่ การจดัการ

ฟาร์ม ต้นทุนและผลผลิต การผลติและการตลาดฮาลาล 

แนวโน้มชนิดของพันธุ์ไม้น้ าเศรษฐกิจ รูปแบบการเพาะเลี้ยง 

การใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมส าหรับการ

การเพาะเลี้ยงรองรับความท้าทายและการเปลีย่นแปลงใน

อนาคต มีปฏิบตัิการในบางหัวข้อ 

Species of economic aquatic plant culturing in 
tropical region; types and models of culture 
system; site selection;  farm management;  cost 
and production; halal production and marketing;  
trends of potential species, culturing system,an 
application of science, technology and innovation 
for economic aquatic plant culture to overcome 
future challenges and changes; practicals in some 
topics 

 730-515 ความก้าวหน้าและนวตักรรมการเพาะเลี้ยงครัส
เตเชียนเศรษฐกิจ 
Advance and Innovation in Economic 

Crustacean Culture 

ชนิดของครัสเตเชียนเศรษฐกิจท่ีนยิมเลีย้งในภูมิภาคเขตร้อน 

ประเภทและรูปแบบการเลีย้ง เทคโนโลยีการเลือกพ่อแม่

พันธุ ์การใช้เทคนิคใหม่และเทคโนโลยีทางชีวภาพในการ

เพาะเลี้ยง จุลินทรีย์ที่ใช้ในการเพาะเลีย้ง การจัดการระบบ

การเพาะเลี้ยงอย่างยั่งยืนเพื่อรองรับอุตสาหกรรมฮาลาล 

ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ แนวโน้มการใช้

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมส าหรบัการ

เพาะเลี้ยงครสัเตเชียนเศรษฐกิจเพือ่รองรับความท้าทายและ

การเปลีย่นแปลงในอนาคต มีปฏบิัติการในบางหัวข้อ 

Species of crustacean culturing in tropical region; 
types and models of culture system; Crustacean 
broodstock selection technology; application of 
new techniques and biotechnology; application of 
microorganisms; sustainable culture management 
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for halal industries; biosecurity system;; trends in 
an application of science, technology and 
innovation for economic crustacean culture to 
overcome future challenges and changes; 
practicals in some topics 

730-516 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประมงอินทรีย ์ 3 
หน่วยกิต 
Organic Fishery Science and Technology 

ความหมายของเทคโนโลยีการประมงอินทรีย์ ระบบการผลิต
และการรักษาสมดลุธรรมชาติ ระบบนิเวศของเทคโนโลยีการ
ประมงอินทรีย์   หลักการผลิตสัตว์น้ าในระบบการประมง
อินทรีย์  ความปลอดภัยของอาหารที่ผลติในระบบการ
ประมงอินทรีย์ เทคโนโลยีการผลติสัตว์น้ าท่ีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม    มลพิษสิ่งแวดล้อมและการจัดการ การน าภมูิ
ปัญญาชาวบ้านมาใช้ประโยชน์การใช้หลักเศรษฐกิจพอเพยีง
ในการประมง 
Definition of organic fishery technology;  

production system and natural balanced  

maintenance;  ecological system of organic fishery 

technology;  principal of aquatic animal production 

in organic fishery system; safety of food produced 

in organic fishery system; aquatic animal 

production technology being friendly to 

environment; environmental pollution  and 

management; rural  intelligence  utilization;  

utilization of  sufficiency economy in fishery 

ตัดออก 
 

730-517 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ ามี
เปลือก 3 หน่วยกิต 
Shellfish Culture Science and Technology  

เทคโนโลยีการเลือกพ่อแม่พันธ์ุสตัว์น้ ามีเปลือก การใช้

เทคนิคใหม่และเทคโนโลยีทางชีวภาพในการเพาะเลี้ยงสัตว์

น้ ามีเปลือกจลุินทรีย์ที่ใช้ในการเพาะเลีย้งสัตว์น้ ามีเปลือก

การจัดการระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ ามีเปลือกอย่างยั่งยืน 

ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์

ที่ทันสมัยในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ ามีเปลือกเศรษฐกิจเพื่อ

อุตสาหกรรมฮาลาล 

Shellfish broodstock selection technology; 

application of newtechniques and biotechnology  

for shellfish culture; microorganisms use for 

730-516 ความก้าวหน้าและนวตักรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์
น้ ามีเปลือก 3 หน่วยกิต 
Advance and Innovation in Economic Shellfish 

Culture 

ชนิดของครัสเตเชียนเศรษฐกิจท่ีนยิมเลีย้งในภูมิภาคเขตร้อน 

ประเภทและรูปแบบการเลีย้ง เทคโนโลยีการเลือกพ่อแม่

พันธุ์ การใช้เทคนิคใหม่และเทคโนโลยีทางชีวภาพในการ

เพาะเลี้ยง จุลินทรีย์ที่ใช้ในการเพาะเลีย้ง การจัดการระบบ

การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ ามเีปลือกอย่างยั่งยืนเพื่อรองรับ

อุตสาหกรรมฮาลาล ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ 

แนวโน้มการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

ส าหรับการเพาะเลีย้งสัตว์น้ ามีเปลอืกเพื่อรองรับความท้า

ทายและการเปลี่ยนแปลงในอนาคต มีปฏิบัติการในบาง
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shellfish culture ; sustainable shellfish culture 

management;  biosecurity system;   use of modern 

instruments and equipments for economic 

shellfish culture for halal industries 

หัวข้อ 

Species of shellfish culturing in tropical region; 
types and models of culture system; broodstock 
selection technology; application of new 
techniques and biotechnology for shellfish culture; 
use of microorganisms; sustainable shellfish 
culture management for halal industries;  
biosecurity system; trends in an application of 
science, technology and innovation for economic 
shellfish culture to overcome future challenges 
and changes; practicals in some topics 

730-518 วิทยาเนื้อเยื่อของสัตว์น้ า 3 หน่วยกิต 

Aquatic Animal Histopathology 

เซลล์และเนื้อเยื่อในอวัยวะตา่งๆ ในระบบหายใจ ระบบ

กล้ามเนื้อ  ระบบทางเดินอาหาร ระบบหมุนเวียนโลหิต 

ระบบสบืพันธุ์ ระบบประสาทและระบบขับถ่ายของสตัว์น้ า

ปกติ  เน้น ปลาและกุ้ง  การเปลีย่นแปลงของเนื้อเยื่อใน

ระดับเซลล์อันเนื่องมาจากการเปน็โรค  หรือการผิดปกติ

อื่นๆ  เทคนิคการเตรียมตัวอย่างเพื่อการศึกษาเนื้อเยื่อใน

สัตว์น้ า  การประยุกต์ใช้เทคนิคทางเนื้อเยื่อวิทยาในการ

เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

Cells and tissues in various organs in respiratory 

system, muscular system, gastrointestinal system, 

circulatory system, reproductive system, nervous 

system and excretory system of normal aquatic 

animals emphasized on fish and shrimp; 

histopathological  changes  in   cell levels  due  to 

diseases or other abnormality; sample preparation 

techniques for study on tissues in aquatic animals; 

application of histological techniques in 

aquaculture 

ตัดออก 
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730-519 ปรสติของสัตว ์3 หน่วยกิต 

Parasitology of Aquatic  Animals 

ความส าคญัของปรสติของสัตว์น้ า ความสัมพันธ์ระหว่าง

ปรสิตกับสัตว์น้ า  การจ าแนกชนิดของปรสิตของสัตว์น้ า การ

วินิจฉัยโรคที่เกดิจากปรสิต การปอ้งกันและรักษาโรคจาก

ปรสิต เทคนิคและงานวิจัยใหม่ที่ทันสมัยทางด้านปรสติของ

สัตว์น้ า ระบบภูมคิุ้มกันของสัตว์น้ าอันเนื่องมาจากปรสิต 

Importance of aquatic animal parasites; 

relationship between parasites and aquatic  

animals;  classification of parasites of aquatic  

animals; parasitic disease diagnosis; prophylaxis 

and therapy from parasitic infestation; new 

techniques and  researches in parasites of aquatic 

animals; immune response of aquatic animals due 

to parasites 

ปรับเนื้อหาบางส่วนให้อยู่ในรายวชิา 730-518 

ความก้าวหน้าและนวัตกรรมการจัดการสุขภาพสัตว์น้ า 

Advance and Innovation in Management of 

Aquatic Animal Health 

สุขภาพของสัตว์น้ าในภาวะปกติ ระบบภูมิคุม้กัน โรคระบาด

ของสัตว์น้ าเศรษฐกิจ ปรสติ การตรวจวินิจฉัยโรค การ

ป้องกันโรค ยา สารเคมีและสมุนไพรที่ใช้ในการเพาะเลีย้ง

สัตว์น้ า การจดัการสุขภาพสัตว์น้ าในการเพาะเลี้ยงสตัว์น้ า 

ระบบการควบคุมคณุภาพในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าและการ

ส่งออกสัตว์น้ า มาตรฐานสุขภาพสตัว์น้ า กฎและข้อบังคับ

ระหว่างประเทศในการจดัการสุขภาพสัตว์น้ า มีปฏิบัติการใน

บางหัวข้อ 

Aquatic animal health in normal conditions; 

immunology; epizootiology of economic aquatic 

animals; parasitites, diagnosis; prophylaxis; 

medicines, chemicals and herbs used in 

aquaculture; aquatic animal health management in 

aquaculture; quality control systems in 

aquaculture and aquatic animal export; aquatic 

animal health criteria; international laws and 

regulations for aquatic animal health management; 

practicals in some topics 

730-520 การจัดการสุขภาพของสัตว์น้ า 3 หน่วยกิต 

Aquatic Animal Health Management 

สุขภาพของสัตว์น้ าในภาวะปกติ โรคระบาดของสัตว์น้ า

เศรษฐกิจ การตรวจวินิจฉยัโรค   การป้องกันการเกิดโรค  

ระบบคณุภาพในการเพาะเลี้ยงสตัว์น้ าและการส่งออกสัตว์

น้ า  การจัดการสุขภาพสัตว์น้ าในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า  ยา  

สารเคมีและสมุนไพรที่ใช้ในการเพาะเลีย้งสัตว์น้ า กฎและ

ข้อบังคับระหว่างประเทศในการจดัการสุขภาพสตัว์น้ า 

Aquatic  animal  health  in  normal  conditions; 

epizootiology of economic aquatic animals;  

diagnosis;  prophylaxis;  quality control systems in 

aquaculture and aquatic animal export; aquatic 

animal health management in aquaculture; 

medicines, chemicals and herbs used in 

aquaculture; international laws and regulations for 

ปรับเนื้อหาบางส่วนให้อยู่ในรายวชิา 730-518 

ความก้าวหน้าและนวัตกรรมการจัดการสุขภาพสัตว์น้ า 

Advance and Innovation in Management of 

Aquatic Animal Health 

สุขภาพของสัตว์น้ าในภาวะปกติ ระบบภูมิคุม้กัน โรคระบาด

ของสัตว์น้ าเศรษฐกิจ ปรสติ การตรวจวินิจฉัยโรค การ

ป้องกันโรค ยา สารเคมีและสมุนไพรที่ใช้ในการเพาะเลีย้ง

สัตว์น้ า การจดัการสุขภาพสัตว์น้ าในการเพาะเลี้ยงสตัว์น้ า 

ระบบการควบคุมคณุภาพในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าและการ

ส่งออกสัตว์น้ า มาตรฐานสุขภาพสตัว์น้ า กฎและข้อบังคับ

ระหว่างประเทศในการจดัการสุขภาพสัตว์น้ า มีปฏิบัติการใน

บางหัวข้อ 

Aquatic animal health in normal conditions; 

immunology; epizootiology of economic aquatic 

animals; parasitites, diagnosis; prophylaxis; 
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aquatic animal health management medicines, chemicals and herbs used in 

aquaculture; aquatic animal health management in 

aquaculture; quality control systems in 

aquaculture and aquatic animal export; aquatic 

animal health criteria; international laws and 

regulations for aquatic animal health management; 

practicals in some topics 

730-521 วิทยาภูมิคุม้กันของสัตวน์้ า 3 หน่วยกิต 
Aquatic Animal Immunology              
ความรู้พื้นฐานเรื่องระบบภูมิคุ้มกนัในสัตว์ ระบบภูมิคุม้กันใน
ปลาและสตัว์น้ า การตอบสนองทางภูมิคุ้มกันของสัตว์น้ าต่อ
แบคทีเรีย เช้ือรา ปรสิตและไวรสั เทคนิคทางวิทยาภูมิคุ้มกัน
ที่ใช้ในสัตว์น้ า การพัฒนาวัคซีนส าหรับสตัว์น้ า 
Basic knowledge in animal immunology; 
immunology in commercial fish and aquatic  
animals;  immune responses of aquatic animals to 
bacteria, fungus, parasites and virus;  
immunological techniques  using in aquatic 
animals; vaccine development for aquatic animals 

ปรับเนื้อหาบางส่วนให้อยู่ในรายวชิา 730-518 

ความก้าวหน้าและนวัตกรรมการจัดการสุขภาพสัตว์น้ า 

Advance and Innovation in Management of 

Aquatic Animal Health 

สุขภาพของสัตว์น้ าในภาวะปกติ ระบบภูมิคุม้กัน โรคระบาด
ของสัตว์น้ าเศรษฐกิจ ปรสติ การตรวจวินิจฉัยโรค การ
ป้องกันโรค ยา สารเคมีและสมุนไพรที่ใช้ในการเพาะเลีย้ง
สัตว์น้ า การจดัการสุขภาพสัตว์น้ าในการเพาะเลี้ยงสตัว์น้ า 
ระบบการควบคุมคณุภาพในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าและการ
ส่งออกสัตว์น้ า มาตรฐานสุขภาพสตัว์น้ า กฎและข้อบังคับ
ระหว่างประเทศในการจดัการสุขภาพสัตว์น้ า มีปฏิบัติการใน
บางหัวข้อ 
 Aquatic animal health in normal conditions; 
immunology; epizootiology of economic aquatic 
animals; parasitites, diagnosis; prophylaxis; 
medicines, chemicals and herbs used in 
aquaculture; aquatic animal health management in 
aquaculture; quality control systems in 
aquaculture and aquatic animal export; aquatic 
animal health criteria; international laws and 
regulations for aquatic animal health management; 
practicals in some topics 

730-522 กฎหมายและมาตรฐานในการผลติสตัว์น้ า 3 

หน่วยกิต 

Laws and Standards in Aquatic Animal Production 

กฎหมายและระเบยีบในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าและ

อุตสาหกรรมประมงมาตรฐานในการผลิตสัตว์น้ าและ

คุณภาพของสตัว์น้ าการตรวจสอบย้อนกลับ มาตรฐาน

ผลผลติสัตว์น้ าเพื่อการส่งออกการจัดการความปลอดภัยของ

อาหารตลอดห่วงโซ่อาหารธรรมาภิบาลในการผลิตสตัว์น้ า

และผลิตภัณฑ์ประมง 

Laws and regulations in aquaculture and fishery 

730-537 กฏหมายและระเบียบเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีประมง 3 หน่วยกิต 
Laws and Regulation Related to Fishery Science 

and Technology 

กฎหมายและระเบยีบเกี่ยวกับทรพัยากรสตัว์น้ า การ

เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าและอตุสาหกรรมประมง มาตรฐานในการ

ผลิตสัตว์น้ าและคุณภาพของสัตวน์้ า การตรวจสอบย้อนกลับ 

มาตรฐานสัตว์น้ าเพื่อการส่งออก การจัดการความปลอดภยั

ของอาหารตลอดห่วงโซ่อาหาร ธรรมาภิบาลในการผลติสตัว์

น้ าและผลติภณัฑ์สตัว์น้ า ข้อจ ากดัของกฎหมาย มีปฏิบตัิการ
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industry; standards in aquatic animal production 

and quality; traceability;  administration in food 

safety through food chain;  good governance  in  

production  of   aquatic  animals  and  fishery  

products 

ในบางหัวข้อ 

Laws and regulations related to fishery, 

aquaculture and fishery industry; standards in 

aquatic animal production and quality; traceability; 

standards of aquatic animals for export; 

administration in food safety through food supply 

chain; good governance in production of aquatic 

animals and fishery products: limitation of laws; 

practicals in some topics 

730-523 หัวข้อเลือกสรรทางด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีประมง 3 หน่วยกิต 

Selected Topics in Fishery Science and Technology 

แนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยที่เกีย่วข้องกับหัวข้อเลือกสรร

ทางด้านเทคโนโลยีการประมงในสถานการณ์ปัจจุบันและ

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการประมงหรือเรื่องที่เกี่ยวข้อง

กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา 

Concept, theory, and research on selected topics 

in fishery technology in present situation, advances 

in fishery technology or topics related to the thesis   

ปรับเนื้อหาบางส่วนเป็นรายวิชา 730-512 

หัวข้อเลือกสรรทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ

เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

Selected Topics in Science and Technology for 

Aquaculture 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกีย่วข้องกับหัวข้อที่เลือกสรร

ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในสถานการณ์ปัจจุบัน 

ความก้าวหน้าและแนวโน้มทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าหรือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ

วิทยานิพนธ์ของนักศึกษา มีปฏิบัตกิารในบางหัวข้อ 

Concept, theory, and research on selected topics 

in science and fishery technology for aquaculture, 

advances and trends in science and technology for 

aquaculture or topics related to the thesis; 

practicals in some topics 

และบางส่วนเป็นรายวิชา 730-532 

หัวข้อเลือกสรรด้านทรัพยากรประมง 

Selected Topics in Fishery Resources 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกีย่วข้องกับหัวข้อที่เลือกสรร

ด้านทรัพยากรประมง ความก้าวหน้าและแนวโนม้ทาง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยดี้านทรัพยากรประมงและการ

จัดการทรับพากรประมง หรือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ

วิทยานิพนธ์ของนักศึกษา มีปฏิบัตกิารในบางหัวข้อ 

Concept, theory, and research on selected topics 

in science and fishery technology forfishery 

resources, advances and trends in science and 
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technology for fishery resources and management 

or topics related to the thesis; practicals in some 

topics 

730-531 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวสัตว์น้ า 3 หน่วยกิต 

Fish Post Harvest Technology 

เทคโนโลยีหลังการเก็บเกีย่วสัตว์น้ า  การเปลี่ยนแปลง

คุณภาพของสตัว์น้ าหลังตาย การจัดการ วิธีการเก็บรักษา 

การบรรจุและการขนส่ง การแปรรปูสัตว์น้ า การควบคุม

คุณภาพมาตรฐาน การตรวจสอบสัตว์น้ าและผลิตภัณฑ์เพื่อ

รองรับอุตสาหกรรมฮาลาล 

Fish post harvest technology; quality changes of 

aquatic animals after death;  fish handling;  

methods of storage; packaging and transportation; 

processing; quality control;  standards; Inspection 

of aquatic animals and fishery productsfor halal 

industries 

ตัดออก 

730-532 การเพิ่มมูลค่าทรัพยากรทางน้ า 3 หน่วยกิต 

Value Addition of Aquatic Resources 

การพัฒนาผลิตภณัฑม์ูลค่าเพิ่มจากทรัพยากรทางน้ าใน

ท้องถิ่น ทรัพยากรทางน้ าที่ยังไม่มกีารน ามาใช้ประโยชน์ 

และวัสดุเหลือจากการแปรรูปในอุตสาหกรรมสัตว์น้ า 

Development of value-added products from local 

aquatic resources, non-utilized aquatic resources  

and by-products from processing in  fishery 

industry 

ตัดออก 

730-533 อาหารสุขภาพจากพืชและสตัว์น้ า 3 หน่วยกิต 

Nutraceutical from Aquatic Plants and Animals 

คุณค่าทางโภชนาการและสมบัติเชิงหน้าท่ีขององค์ประกอบ

ในพืชน้ าและสัตว์น้ า การประยุกตใ์ช้พืชน้ าและสัตว์น้ าเพื่อ

เป็นอาหารสุขภาพ    

Nutritional values and functional properties of 

aquatic plant and animals; application of aquatic 

plants and animals for healthy foods 

ตัดออก 
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730-534 สารเจือปนอาหารที่ใช้ในอุตสาหกรรมการแปรรูป

สัตว์น้ า 3 หน่วยกิต 

Food Additives in Fishery Processing Industry 

ประเภทและสมบตัิของสารเจือปนอาหาร การใช้ประโยชน์

สารเจือปนอาหารในอุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น้ า ข้อก าหนด

ของการใช้สารเจือปนอาหารในอุตสาหกรรมการแปรรปูสัตว์

น้ า 

Classification and properties of food additives;  

utilization of food additives in fishery processing 

industries; regulation of  food additive using in 

fishery processing industry 

ตัดออก 

730-535 เทคโนโลยีการใช้ความรอ้นในการแปรรูป

ผลิตภณัฑ์ประมง 3 หน่วยกิต 

Thermal  Technology in Processing of Fishery 

Products 

หลักการและเทคโนโลยีการแปรรปูสัตว์น้ าโดยใช้ความร้อน 

เทคโนโลยีขั้นสูงและบรรจุภณัฑ์   การก าหนดกระบวนการ

ฆ่าเช้ือในการแปรรูปโดยใช้ความรอ้น ผลของการแปรรูปโดย

ใช้ความร้อนที่มีต่อผลิตภัณฑ์ประมง    การเปลี่ยนแปลง

คุณภาพระหว่างการเก็บรักษา และการควบคุมคุณภาพ   

Principle  and   technology  of   thermal  

processing   on  fishery  products;  advance  

technology  and  packaging;  determination  of  

sterilization  in    thermal processing; effects of 

thermal processing to fishery products,  quality 

change during storage and quality control 

ตัดออก 

730-536 ระบบประกันคณุภาพในอุตสาหกรรมผลติภณัฑ์

ประมง 3 หน่วยกิต 

Quality Assurance System in Fishery Product 

Industry 

หลักการและรายละเอียดของระบบประกันคณุภาพ ท่ีใช้ใน

อุตสาหกรรมผลติภณัฑ์ประมง  ความปลอดภัยของอาหาร 

การสุขาภิบาล มาตรฐานการประกันคุณภาพ  การจดัท า

คู่มือคุณภาพ และการน าไปใช้ในโรงงาน ปัญหาและแนว

ทางการแก้ไข   

730-522 การบริหารจัดการคุณภาพตลอดห่วงโซ่การผลิต

สัตว์น้ า 3 หน่วยกิต 

Quality Management for the Whole Supply 

Chain of Fish Production  

หลักการบริหารจัดการคุณภาพ การจัดการความปลอดภยั

ด้านอาหาร ระบบคณุภาพและมาตรฐานตลอดห่วงโซ่การ

ผลิตสัตว์น้ า ระบบการตรวจสอบยอ้นกลับ และการเพิ่ม

ผลผลติ กรณศีึกษา มีปฏิบตัิการในบางหัวข้อ 

Principle of quality management; food safety 
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Principle and specification of quality assurance 

system in fishery product industries ; food safety;  

sanitation; quality assurance standards; production 

of quality manual and application in fishery 

factories; problems and solution 

management; quality system and standard for the 

whole supply chain of fish production; traceability 

system; productivity; case study; practicals in some 

topics 

730-537 เทคโนโลยีของผลิตภณัฑ์ประมงฮาลาล 3 หน่วย

กิต 

Technology of Halal Fishery Product 

หลักการของอาหารฮาลาล แนวทางปฏิบัต ิวัตถุดิบ ส่วนผสม

อาหาร เอนไซม์ และเทคโนโลยีในการผลิตอาหารฮาลาล 

กฎหมายและมาตรฐานสากลของอาหารฮาลาล การจดัท า

ระบบวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมของ

อาหารฮาลาลในโรงงานและการประยุกต์ใช้ในการแปรรูป

ผลิตภณัฑ์ประมง 

Principle of halal food; practice guide; raw 

materials, ingredients, enzymes and technology  

use in  halal food production;  halal food 

regulations and standards;  procedure of  halal 

Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) 

standard in factories and application in fishery 

product processing 

ตัดออก 

730-538 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ประมงและการประเมินทาง

ประสาทสัมผัส 3 หน่วยกิต 

Fishery Product Development and Sensory 

Evaluation 

หลักและวิธีการในการพัฒนาผลติภัณฑ์การสร้างความคดิ  

การกลั่นกรองและพัฒนาแนวความคิดของผลติภณัฑ์ การ

ออกแบบการทดลอง การทดสอบผลิตภณัฑ์และการจ าหน่าย

เชิงพาณิชย์ การประเมินคณุภาพทางประสาทสัมผสั

ผลิตภณัฑ์ประมง และการประยุกต์ใช้ในงานพัฒนา

ผลิตภณัฑ์ประมง 

Principles and procedures in fishery product 

development;   idea creation; product screening  

and concept development; experimental design,  

product testing and commercialization;    sensory 

evaluation in fishery products and application in 

ตัดออก 



73 
 

 

หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2560)  หลักสูตรที่ปรับปรุงพ.ศ........ 

fishery product development 

730-541 เทคโนโลยีชีวภาพสาหรา่ย 3 หน่วยกิต 

Algal Biotechnology 

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีชีวภาพสาหร่าย เทคนิคในการ

เพาะเลี้ยงสาหร่าย เทคนิคทางดา้นการเลีย้งเซลล์ การเก็บ

รักษาสายพันธ์ุการใช้เทคโนโลยีชวีภาพสมัยใหม่ในการ

ปรับปรุงพันธุ์การประยุกต์และการใช้ประโยชน ์

Advance in algae biotechnology; of algal culture 

techniques; cell  culture techniques;  strain  

preservation;  modern biotechnology application in 

strain improvement; its application and utilization 

ตัดออก 

730-542 เทคโนโลยีการแยกผลิตภัณฑส์ัตว์น้ าให้บริสุทธ์ิ 3 

หน่วยกิต 

Aquatic Product Purification Technology 

หลักการของการแยกและการท าให้บริสุทธ์ิของผลิตภณัฑ์

สัตว์น้ า การแยกอนุภาคของแข็ง  การท าให้เซลล์แตก การ

สกัด การตกตะกอน เทคนิคทาง 

โครมาโตรกราฟฟี  เทคโนโลยีเมมเบรน และขั้นตอนสดุท้าย

ของการท าให้ผลิตภัณฑ์บรสิุทธ์ิ 

Principle of isolation and purification of aquatic 

animal products; isolation of  solid  particles;  cell  

disruption;  extraction;  precipitation;  

chromatography technology;  membrane 

technology  and final step of product purification 

ตัดออก 

730-543 เทคโนโลยีดเีอ็นเอและการประยุกต์ใช้ส าหรับสตัว์

น้ า 3 หน่วยกิต 

DNA Technology and Applications for Aquatic 

Animals 

เทคโนโลยีการเพิ่มปรมิาณดีเอ็นเอ  อีเล็คโทรโฟเรซสิ การหา

ล าดับดีเอ็นเอ ลายพิมพ์ดีเอ็นเอ เครื่องหมายดเีอ็นเอและ

การพิสูจน์หา การประยุกต์ใช้เทคโนโลยดีีเอ็นเอเพื่อการ

ตรวจสอบสายพันธ์ุ การคัดเลือกพันธุ์ การปรับปรุงพันธุ์และ

การตรวจสอบโรคในสตัว์น้ าโดยเทคโนโลยีการเพิม่ปริมาณดี

เอ็นเอ 

ตัดออก 
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DNA increasing  technology;  electrophoresis; DNA 

sequencing; DNA fingerprinting; DNA markers and 

identification; application of DNA technology for 

strain identification, selection, genetic 

improvement and diseases detection in aquatic 

animals by DNA increasing technology 

730-544 เทคโนโลยีชีวภาพทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า  3 

หน่วยกิต 

Aquaculture Biotechnology 

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

การปรับปรุงพันธุส์ัตว์น้ าโดยเทคนคิแบบธรรมดา  การถ่าย

ยีน ความปลอดภัยของสัตว์น้ าท่ีผา่นการถ่ายยีน การควบคุม

การใช้เทคโนโลยีชีวภาพทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

Application of biotechnology in aquaculture;   

genetic improvement by conventional techniques; 

gene transfer; safety of transgenic aquatic animals; 

control of  aquaculture biotechnology application 

730-521 เทคโนโลยีชีวภาพส าหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

3 หน่วยกิต 

Bio-Technology for Aquaculture  

เทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูงในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า การ

ปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้ าด้วยเทคนิคแบบธรรมดาเปรียบเทียบกับ

เทคนิคทางพันธุกรรม ความปลอดภัยของสัตว์น้ าท่ีผา่นการ

ถ่ายโอนยีน การควบคมุการใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการ

เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า แนวโนม้การใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 

และนวัตกกรมส าหรับเทคโนโลยีชวีภาพ เพื่อรองรับความท้า

ทายและการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ตลอดจนจริยธรรมที่

เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีชีวภาพ การน าเสนอรายงาน

ความก้าวหน้าในเนื้อหาท่ีเกี่ยวข้อง มีปฏิบตัิการในบางหัวข้อ 

Advanced biotechnology in aquaculture; aquatic 

animal improvement by conventional versus 

genetic techniques; safety of transgenic aquatic 

animals; controlling of biotechnology in 

aquaculture; trends in an application of science, 

technology and innovation of biotechnology in 

aquaculture for future challenges and changes; 

ethics relevant to the use of biotechnology; 

presentation relating to current topics; practicals in 

some topics 

 730-520 ความก้าวหน้าและนวตักรรมการจัดการคุณภาพ

น้ าส าหรับเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า  

Advance and Innovation in Management of 

Water Quality for Aquaculture  

การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านการ

จัดการคณุภาพน้ าส าหรับเพาะเลีย้งสัตว์น้ า ในปัจจุบัน 

แนวโน้มการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

ส าหรับการจัดการคณุภาพน้ าส าหรับเพาะเลี้ยงสตัว์น้ าเพื่อ
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การเลีย้งสัตว์น้ าท่ียั่งยืน มปีฏิบัติการในบางหัวข้อ 

Current development in science, technology and 
innovation for management of water quality for 
aquaculture; trends in an application of science, 
technology and innovation for sustainable 
aquaculture; practicals in some topics 

 แผน ก 2  

หมวดวิชาเลือกไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 

ชุดวิชาด้านทรัพยากรประมง 

730-551 ความก้าวหน้าทางนิเวศวิทยาทางน้ า 3 หน่วยกิต 

Advance in Aquatic Ecology 

หลักการและวิวัฒนาการของทฤษฎีทางด้านนิเวศวิทยาทาง

น้ าหน้าท่ีของระบบนิเวศวิทยาทางน้ าการถ่ายทอดพลังงาน  

การไหลเวียนของน้ า วงจรและการเปลีย่นแปลงของปริมาณ

ธาตุอาหาร ยุทธศาสตร์แห่งชีวิต นิเวศวิทยาสัตว์น้ าวยัอ่อน 

ปฏิสัมพันธร์ะหว่างชนิดของสิ่งมีชวีิต พลวัตรด้านอาหารใน

แหล่งน้ า ผลผลิตทางชีวภาพและนิเวศวิทยาเชิงปริมาณ

กรณีศึกษาที่เกีย่วข้องด้านต่างๆ 

Principles  and  evolution  of  aquatic  ecology  

theories; functional roles of aquatic  ecosystems;  

energy  transfer, water circulation, nutrient cycles 

and changes; life strategy; juvenile ecology; species 

interaction; food dynamics in water resources; 

biological productivity and quantitative ecology; 

relevant case studies 

ปรับเนื้อหาบางส่วนอยู่ในรายวิชา  
730-531 ความก้าวหน้าและนวตักรรมด้านทรัพยากร
ประมง 3 หน่วยกิต 
Advance and Innovation in Fishery Resources  
สถานภาพทรัพยากรประมง วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ

นวัตกรรมทีเ่กี่ยวข้องกับทรัพยากรประมงในปัจจุบัน 

แนวโน้มการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

ส าหรับการจัดการทรัพยากรประมงในอนาคต กรณีศึกษา มี

ปฏิบัติการในบางหัวข้อ 

Status of fishery resources; current development in 

science, technology and innovation for fishery 

resources; future trends in an application of 

science, technology and innovation for 

management of fishery resources; case study; 

practicals in some topics 

 730-532 หัวข้อเลือกสรรด้านทรัพยากรประมง 

Selected Topics in Fishery Resources 3 หน่วยกิต 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกีย่วข้องกับหัวข้อที่เลือกสรร

ด้านทรัพยากรประมง ความก้าวหน้าและแนวโนม้ทาง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยดี้านทรัพยากรประมงและการ

จัดการทรับพากรประมง หรือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ

วิทยานิพนธ์ของนักศึกษา มีปฏิบัตกิารในบางหัวข้อ 

Concept, theory, and research on selected topics 

in science and fishery technology forfishery 

resources, advances and trends in science and 
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technology for fishery resources and management 

or topics related to the thesis; practicals in some 

topics 

730-552 การจัดการชายฝั่งเขตรอ้นแบบบูรณาการ 3 หน่วย

กิต 

Integrated Tropical Coastal Zone Management 

หน้าท่ี และการใช้ประโยชน์ของพื้นที่เขตชายฝั่งทะเลใน

ภมูิภาคเขตร้อน สาระทางด้านกระบวนการทางกายภาพ 

ชีวภาพ  และสังคมเศรษฐกิจ ทฤษฎีในการบริหารจัดการ

พื้นที่ชายฝั่งทะเล การจัดการชายฝั่งทะเลแบบบรูณาการ 

Role  and  utilization  of  coastal  zones  in  

tropical ecosystem;  essence in physical,  

biological  and socio-economical processes;  

theories in management of coastal zones;  

integrated coastal zone management 

ตัดออก 

730-553 ระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพทาง

ทะเลและชายฝั่ง 3 หน่วยกิต 

Marine and Coastal Ecosystems and  Biodiversity 

ชีววิทยาและหน้าท่ีของระบบนิเวศแหล่งน้ าและชายฝั่งทะเล

ในภูมิภาคเขตร้อน ความส าคญัของแหล่งอาศัยขนาดเล็ก 

ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ 

กรณีศึกษาอ่าวปตัตานีและทะเลสาบสงขลา 

Biology and function of aquatic and coastal 

ecosystems in tropical area; importance of micro-

habitats; theories and concepts of biodiversity; 

case studies of Pattani Bay and Songkhla Lake 

ปรับเนื้อหาบางส่วนอยู่ในรายวิชา  
730-531 ความก้าวหน้าและนวตักรรมด้านทรัพยากร
ประมง 3 หน่วยกิต 
Advance and Innovation in Fishery Resources  
สถานภาพทรัพยากรประมง วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ

นวัตกรรมทีเ่กี่ยวข้องกับทรัพยากรประมงในปัจจุบัน 

แนวโน้มการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

ส าหรับการจัดการทรัพยากรประมงในอนาคต กรณีศึกษา มี

ปฏิบัติการในบางหัวข้อ 

Status of fishery resources; current development in 

science, technology and innovation for fishery 

resources; future trends in an application of 

science, technology and innovation for 

management of fishery resources; case study; 

practicals in some topics 

730-554 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมส าหรับ

ทรัพยากรชายฝั่ง 3 หน่วยกิต 

Environmental Impact Assessment for Coastal 

Resources 

ทฤษฎีและปฏิบตัิการทางดา้นการประเมินผลกระทบต่อ

สิ่งแวดล้อมในพ้ืนท่ีชายฝั่ง การประเมินผลกระทบทาง

ตัดออก 
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เศรษฐกิจ การประเมินความเสี่ยง การคาดการณ์ทางดา้น

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การวางกลยุทธ์และแนวทางลด

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม การเฝ้าระวังสภาวะแวดล้อม 

กฎหมายที่เกีย่วข้องกับการประเมนิผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

การวิเคราะหผ์ลกระทบจากการพัฒนาในรูปแบบต่างๆ 

Theory and practice of environmental impact 

assessment in coastal areas;  economic  impact  

assessment;  risk  assessment; environmental 

impact  prediction; design concept and alternative 

strategies for environmental impact reduction; 

environmental monitoring; laws related to 

environmental impact assessment; analysis of 

various development types 

730-555 การจัดการทรัพยากรประมง 3 หน่วยกิต 

Fishery Resource  Management 

บทบาทของอุตสาหกรรมประมงตอ่ความมั่นคงทางอาหาร

ของโลก  การพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ

ประมงของโลก สต๊อคสตัว์น้ าและเศรษฐศาสตร์การประมง 

ข้อตกลงการจัดการประมงของโลกอนุสัญญาระหว่าง

ประเทศที่เกี่ยวข้อง กรณีศึกษาทางด้านการจัดการทรัพยากร

สัตว์น้ าชายฝั่งตามโครงการพระราชด าริ การจัดการ

ทรัพยากรประมงแบบชุมชนมีส่วนร่วม การจดัการทรัพยากร

ประมงอย่างยั่งยืน 

Role of fishery industry to world food security;  

development of world fishery science and 

technology; fishery stock and economics; 

international agreements on world fishery 

management; related international conventions; 

case studies on resource management under royal 

projects, community-based fishery resource 

management and sustainable fishery resource 

management 

730-533 ความก้าวหน้าและนวตักรรมในการ อนุรักษ์และ
ฟ้ืนฟูทรัพยากรประมง 3 หน่วยกิต 
Advance and Innovation in Conservation and 
Rehabilitation of Fishery Resources  
หลักการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและบริหารจัดการทรัพยากรประมง 

การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านการ

อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรประมงในปัจจุบัน การบริหาร

จัดการโดยใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อสรรพสิ่ง มีปฏิบัติการในบาง

หัวข้อ 

Principles for conservation, rehabilitation and 

management of fishery resources; current 

development in science, technology and 

innovation for conservation and rehabilitation of 

fishery resources; management by internet of 

things; practicals in some topics 

730-556 การส ารวจระยะไกลเพือ่การจัดการทรัพยากร

ชายฝั่ง 3 หน่วยกิต 

 Remote Sensing for Coastal Resource 

Management 

730-534 การส ารวจระยะไกลและระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ส าหรับการจัดการทรัพยากรประมง 3 หน่วยกิต 
Remote Sensing and Geographic Information 

System for Management of Fishery Resources  
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ภาพถ่ายดาวเทียม ภาพถ่ายทางอากาศ การประมวลผล

ข้อมูลและการวเิคราะห์เชิงพื้นที่ การประยุกต์การส ารวจ

ระยะไกลเพื่อการจดัการทรัพยากรชายฝั่ง การประมง และ

การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

Satellite image; aerial image; data processing  and 

spatial analysis; remote sensing applied for coastal 

resource management; fishery and aquaculture 

management 

การส ารวจระยะไกล การจัดการและการวเิคราะห์ข้อมลูเชิง

พื้นที่ เทคโนโลยภีูมสิารสนเทศและการประยุกต์ใช้เพื่อการ

จัดการทรัพยากรประมงอย่างอย่างยั่งยืน มีปฏิบัติการในบาง

หัวข้อ 

Remote sensing; spatial data preparation and 

analysis; GIS technology and its application for 

sustainable fishery resources management; 

practicals in some topics 

730-557 ระบบสารสนเทศภมูิศาสตรเ์พื่อการจัดการ

ทรัพยากรชายฝั่ง 3 หน่วยกิต 

Geographic Information System  for Coastal 

Resource Management 

เทคนิคการเก็บข้อมลูและการวเิคราะห์ การท าแผนท่ี 

คุณภาพและความถูกต้องของข้อมูล การจัดการฐานข้อมลู 

การใช้ระบบสารสนเทศภมูิศาสตรเ์พื่อการจัดการทรัพยากร

ชายฝั่ง การประมง และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

Data collection techniques and analysis; mapping; 

data quality and accuracy; database management; 

application of geographic information system  for 

coastal resource,  fishery and aquaculture 

management 

ปรับเนื้อหาบางส่วนอยู่ในรายวิชา  
730-534 การส ารวจระยะไกลและระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ส าหรับการจัดการทรัพยากรประมง 3 หน่วยกิต 
Remote Sensing and Geographic Information 

System for Management of Fishery Resources  

การส ารวจระยะไกล การจัดการและการวเิคราะห์ข้อมลูเชิง

พื้นที่ เทคโนโลยภีูมสิารสนเทศและการประยุกต์ใช้เพื่อการ

จัดการทรัพยากรประมงอย่างอย่างยั่งยืน มีปฏิบัติการในบาง

หัวข้อ 

Remote sensing; spatial data preparation and 

analysis; GIS technology and its application for 

sustainable fishery resources management; 

practicals in some topics 

 730-535 ความก้าวหน้าและนวตักรรมด้านการจัดการ

คุณภาพน้ าส าหรับทรัพยากรประมง 3 หน่วยกิต 

Advance and Innovation in Management of 

Water Quality for Fishery Resources  

การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านการ

จัดการคณุภาพน้ าส าหรับทรัพยากรประมงในปัจจุบัน 

แนวโน้มการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

ส าหรับการจัดการคณุภาพน้ าส าหรับทรัพยากรประมงเพื่อ

รองรับความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงในอนาคต มี

ปฏิบัติการในบางหัวข้อ 

Current development in science, technology and 

innovation for fishery resources; trends in an 

application of science, technology and innovation 

for management of water quality for fishery 

resources to overcome future challenges and 
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changes; practicals in some topics 

 730-536 เทคโนโลยีชีวภาพส าหรับทรัพยากรประมง 3 

หน่วยกิต 

Bio-Technology for Fishery Resources  

การใช้เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีชีวภาพส าหรับใช้

ประโยชน์จากทรัพยากรประมง  

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมส าหรบั

เทคโนโลยีชีวภาพส าหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าและ

ทรัพยากรประมงเพื่อรองรับความท้าทายและการ

เปลี่ยนแปลงในอนาคต มีปฏิบัติการในบางหัวข้อ 

Current development in science, technology and 

innovation for bio-technology for fishery resources; 

trends in an application of science, technology and 

innovation for bio-technology for fishery resources 

to overcome future challenges and changes; 

practicals in some topics 

 730-537 กฏหมายและระเบียบเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีประมง 3 หน่วยกิต 

Laws and Regulation Related to Fishery Science 

and Technology 

กฎหมายและระเบยีบเกี่ยวกับทรพัยากรสตัว์น้ า การ

เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าและอตุสาหกรรมประมง มาตรฐานในการ

ผลิตสัตว์น้ าและคุณภาพของสัตวน์้ า การตรวจสอบย้อนกลับ 

มาตรฐานสัตว์น้ าเพื่อการส่งออก การจัดการความปลอดภยั

ของอาหารตลอดห่วงโซ่อาหาร ธรรมาภิบาลในการผลติสตัว์

น้ าและผลติภณัฑ์สตัว์น้ า ข้อจ ากัดของกฎหมาย มีปฏิบตัิการ

ในบางหัวข้อ 

Laws and regulations related to fishery, 

aquaculture and fishery industry; standards in 

aquatic animal production and quality; traceability; 

standards of aquatic animals for export; 

administration in food safety through food supply 

chain; good governance in production of aquatic 

animals and fishery products: limitation of laws; 

practicals in some topics 
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ก-2 ตารางเปรียบเทียบความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิกับการด าเนินการของ

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

1. ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ 1: ผู้ช่วยศาสตราจารย์. ดร. ประเสริฐ ทองหนูนุ้ย  

ข้อเสนอแนะ การด าเนินการ 
1. ความสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ: หลักสูตรสอดคล้องกับ
ความต้องการของประเทศหรือไม่  เพียงใด และอย่างไร ท่านมี
ข้อเสนอแนะอย่างไรบ้าง  
คะแนนประเมิน ระดับ มาก 
หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมงยังมีความ
จ าเป็นส าหรับประเทศไทย เนื่องจากประเทศไทยมีพ้ืนที่ชายฝ่ัง การ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจของประเทศยังคงเพ่ิงพาฐานทรัพยากรประมง 
การเปิดหลักสูตรจึงเป็นฐานการวิจัยและพัฒนาทางด้านการประมงที่
ส าคัญ 

 

2. ความสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น: หลักสูตรสอดคล้องกับ
ความต้องการของประเทศหรือไม่  เพียงใ ด และอย่างไร ท่านมี
ข้อเสนอแนะอย่างไรบ้าง  
คะแนนประเมิน ระดับ มาก 
ทางภาคใต้มีศักยภาพด้านทรัพยากรประมง การเปิดหลักสูตรด้านการ
ประมงท าให้ผู้สนใจโดยเฉพาะบุคลากรที่อยู่ในทางภาคใต้ ได้พัฒนา
ตนเองด้านการวิจัยเกี่ยวกับทรัพยากรประมงในท้องถิ่น 

 

3. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย: หลักสูตรสนับสนุน
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยหรือไม่ เพียงใด ท่านมีข้อเสนอแนะอย่างไร
บ้าง 
คะแนนประเมิน ระดับ มากที่สุด 

 

4. หลักสูตรมีความจ าเป็น ความส าคัญและเป็นประโยชน์ต่อสังคมหรือ
สาธารณชนหรือไม่ เพียงใด และอย่างไร ท่านมีข้อเสนอแนะอย่างไรบ้าง 
คะแนนประเมิน ระดับ มาก 
หลักสูตรระดับปริญญาโทอาจจะมีเป้าประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
บุคคลากรด้านประมง ให้มีทักษะด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม การ
เปิดหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประมงจึงเป็น
ประโยชน์ในการสร้างความสามารถในการแข่งขันของบุคคลากรด้าน
ประมง  จะเป็นฐานก าลังที่ส าคัญในการพัฒนาด้านประมง ซ่ึงเป็นสาขา
อาชีพที่ ต้องปรับตัวอย่างมาก เพ่ือให้แข่งขัน ทางการค้าระหว่าง
ประเทศ การพัฒนาเทคโนโลยีตลอดจนนวัตกรรมที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน 
 

 

5. ความทันสมัยของหลักสูตรและเนื้อหาสาระของหลักสูตร: 
5.1 หลักสูตรมีเนื้อหาสาระที่แสดงถึงความก้าวหน้าและความทันสมัยของ
หลักสูตรหรือไม่อย่างไร เมื่อเทียบกับหลักสูตรช้ันน าทั้งในและนอก
ประเทศ และท่านมีข้อเสนออย่างไร 
         ;  ใช่             � ไม่ใช่ 
     เหตุผลประกอบ/ข้อเสนอแนะ 
หลักสูตรได้ออกแบบตามประเด็นทางด้านประมง โดยแยกออกเป็นด้าน
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า และด้านทรัพยากรประมง อย่างไรก็ตามหาก

เพ่ิมเนื้อหาด้าน AI และ IOT ใน
ค าอธิบายรายวิชา 730-595 Science 
and technology in supply chain 
of aquatic animal production 
730-511 Advance and innovation 
in aquaculture และ 730-531 
Advance and innovation in 
fishery resources 
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ข้อเสนอแนะ การด าเนินการ 
เปรียบเทียบกับความก้าวหน้าของการพัฒนาด้านนี้ยังขาดประเด็นที่
เกี่ยวกับนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับ AI หรือ IoT หรืออาจจะมีแต่ไม่
สามารถพิจารณาจากค าอธิบายรายวิชาได้ 
5.2 หลักสูตรมีความโดดเด่นกว่าหลักสูตรของมหาวิทยาลัยอื่นหรือไม่ 
อย่างไร และท่านมีข้อเสนอแนะอย่างไรบ้าง  
         ;  ใช่             � ไม่ใช่ 
     เหตุผลประกอบ/ข้อเสนอแนะ 
หลักสูตรออกแบบมาสอดคล้องกับบุคลากรในหลักสูตรซ่ึงอาจจะมี
ความถนัดทางด้านนวัตกรรมประมงเพียงอย่างเดียว โดยเฉพาะประเด็น
ที่เกี่ยวข้องกับวิชาพ้ืนฐาน แต่ประเด็นนวัตกรรมด้านอื่น เช่น พลังงาน 
และ IoT ซ่ึงเกี่ยวข้องกับการจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ยังไม่
ปรากฏในค าอธิบายรายวิชา 

เพ่ิมเนื้อหาด้านพลังงานในค าอธิบาย
รายวิชา 730-595 Science and 
technology in supply chain of 
aquatic animal production 730-
511 Advance and innovation in 
aquaculture และ 730-531 
Advance and innovation in 
fishery resources 

6.ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
6.1 วัตถุประสงค์เป็นที่เข้าใจ ชัดเจน หรือไม่ อย่างไร 
          ;  ใช่             � ไม่ใช่ 
     เหตุผลประกอบ/ข้อเสนอแนะ - 

 

6.2 วัตถปุระสงค์สอดคล้องกับภารกิจของคระหรือไม่ อย่างไร  
          ;  ใช่             � ไม่ใช่ 
     เหตุผลประกอบ/ข้อเสนอแนะ - 

 

6.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตรตอบสนองต่อนักศึกษาและสังคมในยุค
ปัจจุบันใช่หรือไม่ อย่างไร  
 ;  ใช่             � ไม่ใช่ 
     เหตุผลประกอบ/ข้อเสนอแนะ 

 

ข้อเสนอแนะ การด าเนินการ 
โครงสร้างของหลักสูตรโดยทั่วไปมีความพยายามให้มีวิชาปฏิบัติในหมวด
วิชาบังคับ ซึ่งสอดคล้องกับการเรียนการสอนนักศึกษาในยุคปัจจุบัน 

 

6.4 มีดุลยภาพระหว่างเนื้อหาความรู้ทั่วไปกับเนื้อหาความรู้เฉพาะทาง ใช่
หรือไม่ อย่างไร 
 ;  ใช่             � ไม่ใช่ 
     เหตุผลประกอบ/ข้อเสนอแนะ - 

 

7. ความสัมพันธ์ของวัตถุประสงค์ โครงสร้าง เนื้อหาสาระของหลักสูตร 
และรายวิชา: มีความสัมพันธ์กันมากน้อยเพียงใด และท่านมีข้อเสนอแนะ
อย่างไรบ้าง 
;  มากที่สุด  � มาก � ปานกลาง � น้อย � น้อยที่สุด 

 

8. คุณลักษณะหรือคุณสมบัติเด่นของบัณฑิตจากหลักสูตรควรเป็นอย่างไร 
เนื่องจากสถานที่ต้ังอยู่ในภูมิภาคที่มีวัฒนธรรมและภาษาใกล้เคียงกับ
ประเทศเพ่ือนบ้านและมีทรัพยากรทางประมงแตกต่างไปจากภูมิภาคอื่น
ของประเทศ คุณลักษณะหรือคุณสมบัติเด่นของบัณฑิตจึงควรมีความใส่
ใจในในการพัฒนาและวิจัยที่เป็นพ้ืนฐานทรัพยากร และวัฒนธรรม
อาหารของภูมิภาคนี้ และสามารถวิจัยและพัฒนาเพ่ือรองรับการเป็น
ผู้ประกอบการได้ด้วย 

ได้ก าหนดคุณลักษณะ “ด้าน
ความสามารถในการวิจัยและพฒันาเพ่ือ
รองรับการเป็นผู้ประกอบการ” ใน PLO 
และวัตถุประสงคข์องหลักสูตรแล้ว ส่วน
ทรัพยากรท่ีเป็นขอ้เสนอแนะนั้นได้
สะท้อนในรายวิชาท่ีมีการจัดการเรียน
สอนที่เป็นรายวิชาเกี่ยวกับทรัพยากรท่ีมี
อยู่ในท้องถิ่น 

9. ข้อเสนอแนะ 
9.1 การจัดการหลักสูตรและรายวิชา (เช่น ควรจัดหรือเพิ่มรายวิชาใด ควร

เพ่ิมเนื้อหาในค าอธิบายรายวิชา 730-
595 Science and technology in 
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ข้อเสนอแนะ การด าเนินการ 
จัดล าดับวิชาอย่างไร) 
จากที่สังเกตพบว่าหลักสูตรได้ออกแบบเพ่ือเปิดกว้างและรองรับผู้สนใจ
ที่ครอบคลุมทั้งด้านทรัพยากรประมง และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า แต่ยัง
ไม่ปรากฏด้านพลังงานและ IoT ที่เกี่ยวกับฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

supply chain of aquatic animal 
production 730-511 Advance and 
innovation in aquaculture และ 
730-531 Advance and innovation 
in fishery resources 

9.2 การบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน (เช่นการคัดเลือกนักศึกษา 
การสอบ กิจกรรมเสริมหลักสูตร) 
- 

 

9.3 ข้อเสนอแนะอื่นๆ 
- 
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2. ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ 2 : นายสรพัศ ปณกร  

ข้อเสนอแนะ การด าเนินการ 
1. ความสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ: หลักสูตรสอดคล้องกับ
ความต้องการของประเทศหรือไม่  เพียงใด และอย่างไร ท่านมี
ข้อเสนอแนะอย่างไรบ้าง  
คะแนนประเมิน ระดับ มาก 
อยากให้เน้นประเด็นความสามารถในการประสานงานกับประเทศ
เพ่ือนบ้านในเอเชีย เช่น พม่า ลาว กัมพูชา เวียดนาม มาเลเซีย และ
อินโดนีเซีย ที่ต้องการบุคลากรคุณภาพจากไทยไปช่วยงาน 

ไดก าหนดคุณสมบัติดังกล่าวใน PLO 5 

2. ความสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น: หลักสูตรสอดคล้องกับ
ความต้องการของประเทศหรือไม่  เพียงใด และอย่างไร ท่านมี
ข้อเสนอแนะอย่างไรบ้าง  
คะแนนประเมิน ระดับ มากที่สุด 
น่าจะเก็บหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกบัอาหารฮาลาลไว้ด้วย เพราะเป็น
จุดเด่นของภูมภิาค 

มีการระบุเนื้อหาเกี่ยวกับอาหารฮาลาลใน
บางรายวิชาแล้ว โดยเฉพาะรายวิชาด้าน
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

3. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย: หลักสูตรสนับสนุน
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยหรือไม่ เพียงใด ท่านมีข้อเสนอแนะอย่างไร
บ้าง 
คะแนนประเมิน ระดับ มากที่สุด 
    - 

 

4. หลักสูตรมีความจ าเป็น ความส าคัญและเป็นประโยชน์ต่อสังคมหรือ
สาธารณชนหรือไม่ เพียงใด และอย่างไร ท่านมีข้อเสนอแนะอย่างไรบ้าง 
คะแนนประเมิน ระดับ มากที่สุด 
สังคมต้องการตัวเชื่อมระหว่างข้อมูลทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีระดับสูง กับผู้ปฏิบัติงานที่มีพื้นฐานต่างๆ กัน 

ข้อเสนอแนะนี้สอดคล้องกับ PLO ของลัก
สูตร 

5. ความทันสมัยของหลักสูตรและเนื้อหาสาระของหลักสูตร: 
5.1 หลักสูตรมีเนื้อหาสาระที่แสดงถึงความก้าวหน้าและความทันสมัย
ของหลักสูตรหรือไม่อย่างไร เมื่อเทียบกับหลักสูตรช้ันน าทั้งในและนอก
ประเทศ และท่านมีข้อเสนออย่างไร 
         ;  ใช่             � ไม่ใช่ 
     เหตุผลประกอบ/ข้อเสนอแนะ 
ภาษา บริหาร คุณธรรมจริยธรรม และเทคโนโลยี ส่งเสริมให้นักศึกษา
ให้ความส าคัญกับทักษะการพัฒนาตนเอง เพราะความรู้ไม่เคยหยุด 
ไปเร็วมาก 

  

5.2 หลักสูตรมีความโดดเด่นกว่าหลักสูตรของมหาวิทยาลัยอื่นหรือไม่ 
อย่างไร และท่านมีข้อเสนอแนะอย่างไรบ้าง  
         �  ใช่   � ไม่ใช่  ; ไม่มีความเห็น 
     เหตุผลประกอบ/ข้อเสนอแนะ 
ไม่มีความเห็น เพราะไม่เคยเห็นหลักสูตรของมหาวิทยาลัยอื่นๆ 

ข้อเสนอแนะนี้สอดคล้องกับ PLO ของลัก
สูตร 

6.ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
6.1 วัตถุประสงค์เป็นที่เข้าใจ ชัดเจน หรือไม่ อย่างไร 
          ;  ใช่             � ไม่ใช่ 
     เหตุผลประกอบ/ข้อเสนอแนะ - 

 

6.2 วัตถุประสงค์สอดคล้องกับภารกิจของคระหรือไม่ อย่างไร   
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ข้อเสนอแนะ การด าเนินการ 
          ;  ใช่             � ไม่ใช่ 
     เหตุผลประกอบ/ข้อเสนอแนะ - 
6.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตรตอบสนองต่อนักศึกษาและสังคมในยุค
ปัจจุบันใช่หรือไม่ อย่างไร  
 ;  ใช่             � ไม่ใช่ 
     เหตุผลประกอบ/ข้อเสนอแนะ 
ควรมีคอร์สส่งเสริมด้านการพัฒนาทักษะชีวิตและวิธีคิด 

ไม่สามารถจัดเป็นรายวิชาเฉพาะได้ แต่จะ
เป็นส่วนหนึ่งในรายวิชา 730-597 Field 
work in aquaculture and fishery 
resources และในส่วนของการจัด
กิจกรรมเสริมต่างๆ 

6.4 มีดุลยภาพระหว่างเนื้อหาความรู้ทั่วไปกับเนื้อหาความรู้เฉพาะทาง 
ใช่หรือไม่ อย่างไร 
 ;  ใช่             � ไม่ใช่ 
     เหตุผลประกอบ/ข้อเสนอแนะ  
     ไม่มี 

 

7. ความสัมพันธ์ของวัตถุประสงค์ โครงสร้าง เนื้อหาสาระของหลักสูตร 
และรายวิชา : มีความสัมพันธ์กันมากน้อยเพียงใด และท่านมี
ข้อเสนอแนะอย่างไรบ้าง 
� มากที่ สุ ด  ; มาก � ปานกลาง  � น้ อย  
� น้อยที่สุด 
แต่ค่อนข้างเน้นไปทางการเป็น ผู้ปฏิบั ติมากกว่าเป็น ผู้บริหาร
ขับเคลื่อนธุรกิจ 

 

8. คุณลักษณะหรือคุณสมบัติเด่นของบัณฑิตจากหลักสูตรควรเป็น
อย่างไร 
8.1 ท างานกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
8.2 สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ในสายงาน 
8.3 มีความยืดหยุ่นในการเรียนรู้และประยุกต์ความรู้ให้เหมาะกับงาน 
8.4 มีความรู้พ้ืนฐานเพียงพอไปต่อยอดในทุกบริบท 

ข้อเสนอแนะนี้สอดคล้องกบั PLO ของลกั
สูตร 

9. ข้อเสนอแนะ 
9.1 การจัดการหลักสูตรและรายวิชา (เช่น ควรจัดหรือเพิ่มรายวิชาใด 
ควรจัดล าดับวิชาอย่างไร) 
- กลยุทธ์ธุรกิจ 
- การพัฒนาศักยภาพตนเอง 
- นวัตกรรมล่าสุดในอุตสาหกรรมสัตว์น้ า 

ข้อเสนอแนะมกีารจัดบูรณาการอยู่ใน
รายวิชาของหลักสูตร 

9.2 การบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน (เช่นการคัดเลือก
นักศึกษา การสอบ กิจกรรมเสริมหลักสูตร) 
    ไม่มี 

 

9.3 ข้อเสนอแนะอื่นๆ 
    ไม่มี 
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3. ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ 3 : ดร. จุฑารัตน์ กิตติวานิช 

ข้อเสนอแนะ การด าเนินการ 
1. ความสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ: หลักสูตรสอดคล้องกับความ
ต้องการของประเทศหรือไม่ เพียงใด และอย่างไร ท่านมีข้อเสนอแนะอย่างไร
บ้าง  
คะแนนประเมิน ระดับ มาก 
 

 

2. ความสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น: หลักสูตรสอดคล้องกับความ
ต้องการของประเทศหรือไม่ เพียงใด และอย่างไร ท่านมีข้อเสนอแนะอย่างไร
บ้าง  
คะแนนประเมิน ไม่แน่ใจ ไม่ทราบว่าในการปรับปรุงหลักสูตรทางคณะได้มี
การสอบถามความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง หรือผู้ทรงคุณวุฒิในพ้ืนที่ด้วย
หรือไม่ 
 ทั้งนี้มีความเห็นว่าควรมีหลักสูตรในการบริหารจัดการทรัพยากรที่เป็นอัต
ลักษณ์ท้องถิน่เพ่ือให้ตรงกับความต้องการด้านการประมงในท้องถิ่นภาคใต้ 

มีการด าเนินการ 

3. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย : หลักสูตรสนับสนุน
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยหรือไม่ เพียงใด ท่านมีข้อเสนอแนะอย่างไรบ้าง 
คะแนนประเมิน ระดับ มาก    - 

 

4. หลักสูตรมีความจ าเป็น ความส าคัญและเป็นประโยชน์ต่อสังคมหรือ
สาธารณชนหรือไม่ เพียงใด และอย่างไร ท่านมีข้อเสนอแนะอย่างไรบ้าง 
คะแนนประเมิน ระดับ ปานกลาง 

 

5. ความทันสมัยของหลักสูตรและเนื้อหาสาระของหลักสูตร: 
5.1 หลักสูตรมีเนื้อหาสาระที่แสดงถึงความก้าวหน้าและความทันสมัยของ
หลักสูตรหรือไม่อย่างไร เมื่อเทียบกับหลักสูตรช้ันน าทั้งในและนอกประเทศ 
และท่านมีข้อเสนออย่างไร 
         ;  ใช่             � ไม่ใช่ 
     เหตุผลประกอบ/ข้อเสนอแนะ 
 

  

5.2 หลักสูตรมีความโดดเด่นกว่าหลักสูตรของมหาวิทยาลัยอื่นหรือไม่ อย่างไร 
และท่านมีข้อเสนอแนะอย่างไรบ้าง  
         �  ใช่   � ไม่ใช่  ; ไม่มีความเห็น 
     เหตุผลประกอบ/ข้อเสนอแนะ 
 

 

6.ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
6.1 วัตถุประสงค์เป็นที่เข้าใจ ชัดเจน หรือไม่ อย่างไร 
          ;  ใช่             � ไม่ใช่ 
     เหตุผลประกอบ/ข้อเสนอแนะ – 
 

 

6.2 วัตถุประสงค์สอดคล้องกับภารกิจของคระหรือไม่ อย่างไร  
           ;  ใช่             � ไม่ใช่ 
     เหตุผลประกอบ/ข้อเสนอแนะ - 

 

6.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตรตอบสนองต่อนักศึกษาและสังคมในยุคปัจจุบัน
ใช่หรือไม่ อย่างไร  
 ;  ใช่             � ไม่ใช่ 

มีเนื้อหานี้ในรายวิชา 730-596 
Administration and business 
management in aquaculture 
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ข้อเสนอแนะ การด าเนินการ 
     เหตุผลประกอบ/ข้อเสนอแนะ 
ควรเพ่ิมเติมในเร่ืองในการใช้เทคโนโลยีในการสร้างและประยุกต์ใช้ 
platform online เพ่ือการตลาด 

and fishery resources 

6.4 มีดุลยภาพระหว่างเนื้อหาความรู้ทั่วไปกับเนื้อหาความรู้เฉพาะทาง ใช่
หรือไม่ อย่างไร 
 ;  ใช่             � ไม่ใช่ 
     เหตุผลประกอบ/ข้อเสนอแนะ  
     ไม่มี 

 

7. ความสัมพันธ์ของวัตถุประสงค์ โครงสร้าง เนื้อหาสาระของหลักสตูร และ
รายวิชา: มีความสัมพันธ์กันมากน้อยเพียงใด และท่านมีข้อเสนอแนะอย่างไร
บ้าง 
� มากที่สุด ; มาก � ปานกลาง � น้อย � น้อยที่สุด 
 

 

8. คุณลักษณะหรือคุณสมบัติเด่นของบัณฑิตจากหลักสูตรควรเป็นอย่างไร 
8.1 มีองค์ความรู้และน าไปประยุกต์ใช้ได้ 
8.2 มีความคิดสร้างสรรค์และมีแรงจูงใจในการท างาน 
8.3 สามารถใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการฟาร์ม สินค้าสัตว์น้ า moon 
supply chain สามารถเชื่อมโยงตลาดกับการผลิตได้ 
8.4 มีหลักคิดในการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืนได้  

ข้อเสนอแนะมกีารจัดบูรณาการอยู่
ในรายวิชาของหลักสูตร 

9. ข้อเสนอแนะ 
9.1 การจัดการหลักสูตรและรายวิชา (เช่น ควรจัดหรือเพิ่มรายวิชาใด ควร
จัดล าดับวิชาอย่างไร) 
รายวิชาบังคับ/เลือก ควรมีหลักสูตรการบริหารจัดการประมงภายใต้บริบท
ของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น พรก.การประมง 2558 , พรบ.สิ่งแวดล้อม; 
พรบ. เจ้าท่า เป็นต้น 

ด าเนินการในรายวิชา 730-537 
Laws and regulations related 
to fishery science and 
technology 

9.2 การบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน (เช่นการคัดเลือกนักศึกษา 
การสอบ กิจกรรมเสริมหลักสูตร) 
ควรมรกิจกรรมเสริมหลักสูตร โดยมีโปรเจคย่อยเพ่ือศึกษาแนวทางการเพ่ิม
ประสิทธิภาพ(ลดต้นทุน+ ผลผลิตเพ่ิม) เพ่ิมมูลค่า และรวมไปถึงการ
วางแผนการตลาดเชื่อมโยงและการกระจายสินค้า เพ่ือให้นักศึกษาสามารถ
บริหารจัดการสินค้าสัตว์น้ าได้ตลอด supply chain 

เนื้อหาส่วนหนึ่งจัดอยู่ในรายวิชา 
730-595 Science and 
technology in supply chain of 
aquatic animal production 
และ730-596 Administration 
and business management in 
aquaculture and fishery 
resources และจะด าเนินการจดั
กิจกรรมเสริมหลกัสูตรตาม
ข้อเสนอแนะ 

9.3 ข้อเสนอแนะอื่นๆ 
    ไม่มี 
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4. ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ 4 : นายนิคม  ละอองศิริวงศ์ 

ข้อเสนอแนะ การด าเนินการ 
1. ความสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ: หลักสูตรสอดคล้องกับความ
ต้องการของประเทศหรือไม่ เพียงใด และอย่างไร ท่านมีข้อเสนอแนะอย่างไร
บ้าง  
คะแนนประเมิน ระดับ มาก 
เป็นหลักสูตรที่เน้นการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยี
และนวัตกรรม สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล (Thailand 4.0) 

 

2. ความสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น: หลักสูตรสอดคล้องกับความ
ต้องการของประเทศหรือไม่ เพียงใด และอย่างไร ท่านมีข้อเสนอแนะอย่างไร
บ้าง  
คะแนนประเมิน ระดับ มากที่สุด  
เนื่องจากภาคใต้มีพ้ืนที่ติดกับทะเลทั้งด้านฝ่ังอ่าวไทยและฝ่ังอันดามัน จึง
เป็นแหล่งท าการประมงทะเลทั้งจากการจับและจากการเพาะเลี้ยงที่ส าคัญ
ของประเทศ ซ่ึงการท าการประมง (ทั้งการจับและการเพาะเลี้ยง)ในปัจจุบนั
และอนาคตต้องเผชิญกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมที่มี
แนวโน้มรุนแรงขึ้น ความต่ืนตัวด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร ฯลฯ การมี
บุคลากรที่มีความรู้ขั้นสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประมงในพ้ืนที่
น่าจะช่วยบรรเทาหรือแก้ปัญหาข้างต้นได้ 

 

3. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย : หลักสูตรสนับสนุน
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยหรือไม่ เพียงใด ท่านมีข้อเสนอแนะอย่างไรบ้าง 
คะแนนประเมิน ระดับมากที่สุด  
ปัจจุบันมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ยังไม่มีสาขาที่มีการเรียนการสอน
เกี่ยวกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมขั้นสูงด้านการประมงโดยเฉพาะ 

 

4. หลักสูตรมีความจ าเป็น ความส าคัญและเป็นประโยชน์ต่อสังคมหรือ
สาธารณชนหรือไม่ เพียงใด และอย่างไร ท่านมีข้อเสนอแนะอย่างไรบ้าง 
คะแนนประเมิน ระดับ มาก 
ปัจจุบันการประมงของประเทศประสบกับปัญหา/อุปสรรคหลายประการ
ด้วยกัน เช่น ปัญหาโรคระบาด ความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อม บุคลากรที่
มีความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประมงน่าจะมีส่วน
ส าคัญท่ีจะช่วยแก้ ลด บรรเทา ปัญหาเหล่านี้ได้ 

 

5. ความทันสมัยของหลักสูตรและเนื้อหาสาระของหลักสูตร: 
5.1 หลักสูตรมีเนื้อหาสาระที่แสดงถึงความก้าวหน้าและความทันสมัยของ
หลักสูตรหรือไม่อย่างไร เมื่อเทียบกับหลักสูตรช้ันน าทั้งในและนอกประเทศ 
และท่านมีข้อเสนออย่างไร 
         ;  ใช่             � ไม่ใช่ 
     เหตุผลประกอบ/ข้อเสนอแนะ 
เป็นหลักสูตรที่มีเนื้อหาสาระที่แสดงถึงความก้าวหน้าและความทันสมัยของ
หลักสูตร โดยมีรายวิชาท่ีเกี่ยวกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม ซ่ึงสอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต 

  

5.2 หลักสูตรมีความโดดเด่นกว่าหลักสูตรของมหาวิทยาลัยอื่นหรือไม่ อย่างไร 
และท่านมีข้อเสนอแนะอย่างไรบ้าง  
         �  ใช่   � ไม่ใช่  ; ไม่มีความเห็น 
     เหตุผลประกอบ/ข้อเสนอแนะ 
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ข้อเสนอแนะ การด าเนินการ 
- 
6.ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
6.1 วัตถุประสงค์เป็นที่เข้าใจ ชัดเจน หรือไม่ อย่างไร 
           ;  ใช่             � ไม่ใช่ 
     เหตุผลประกอบ/ข้อเสนอแนะ  
วัตถุประสงค์เป็นที่เข้าใจ โดยเมื่อศึกษาจบหลักสูตรแล้วบัณฑิตเป็นผู้ที่มคีวามรู้
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประมง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีทักษะ
การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมได้ ฯลฯ 

 

6.2 วัตถุประสงค์สอดคล้องกับภารกิจของคระหรือไม่ อย่างไร  
           ;  ใช่             � ไม่ใช่ 
     เหตุผลประกอบ/ข้อเสนอแนะ - 

 

6.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตรตอบสนองต่อนักศึกษาและสังคมในยุคปัจจุบัน
ใช่หรือไม่ อย่างไร  
 ;  ใช่             � ไม่ใช่ 
     เหตุผลประกอบ/ข้อเสนอแนะ 
เนื่องจากรายวิชาที่จัดให้มีการเรียนการสอนเน้นด้านเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม ซ่ึงสอดคล้องกับนักศึกษาในยุคปัจจุบันที่มพ้ืีนฐานด้านนี้ค่อนข้าง
ดี 

 

6.4 มีดุลยภาพระหว่างเนื้อหาความรู้ทั่วไปกับเนื้อหาความรู้เฉพาะทาง ใช่
หรือไม่ อย่างไร 
 ;  ใช่             � ไม่ใช่ 
     เหตุผลประกอบ/ข้อเสนอแนะ  
มีดุลยภาพระหว่างเนื้อหาความรู้ทั่วไปกับความรู้เฉพาะทาง เพราะรายวิชา
ในหลักสูตรจะประกอบไปด้วยเนื้อหาที่เป็นทฤษฎี ความรู้ทั่วไปด้านประมง 
เช่น ด้านนิเวศวิทยา กฎหมายและระเบียบต่างๆ เกี่ยวกับทรัพยากรสัตว์น้ า 
ในขณะเดียวกันก็มีรายวิชาที่มี เนื้อหาความรู้เฉพาะทางด้วย เช่น 
ความก้าวหน้าและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ าวัยอ่อน  ความก้าวหน้าและ
นวัตกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ ามีเปลือก เป็นต้น   

 

7. ความสัมพันธ์ของวัตถุประสงค์ โครงสร้าง เนื้อหาสาระของหลักสูตร และ
รายวิชา: มีความสัมพันธ์กันมากน้อยเพียงใด และท่านมีข้อเสนอแนะอย่างไร
บ้าง 
� มากที่สุด � มาก � ปานกลาง � น้อย � น้อยที่สุด 
 

 

8. คุณลักษณะหรือคุณสมบัติเด่นของบัณฑิตจากหลักสูตรควรเป็นอย่างไร 
 มีความรู้ความสามารถในด้านการพัฒนาหรือการสร้างเทคโนโลยีหรือ
นวัตกรรมที่สามารถน าไปใช้งานได้จริง   

สอดคล้องกับ PLO ของหลกัสูตร 

9. ข้อเสนอแนะ 
9.1 การจัดการหลักสูตรและรายวิชา (เช่น ควรจัดหรือเพิ่มรายวิชาใด ควร
จัดล าดับวิชาอย่างไร) 
เช่น ควรจัดหรือเพ่ิมเติมรายวิชาใด ควรล าดับวิชาอย่างไร ควรเพ่ิมรายวิชา
เกี่ยวกับการจัดการและการใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่ (big data)   

เนื่องจากหลกัสูตรนี้มจี านวนหนว่ย
กิตจ ากัด การเพ่ิมรายวิชาจึงท าได้
ยาก แต่สามารถน า big data ไป
ปรับใช้ในบางรายวิชาได้ เช่น 730-
512 selected topics in science 
and technology for 
aquaculture 730-532 selected 
topics in fishery resources 
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ข้อเสนอแนะ การด าเนินการ 
9.2 การบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน (เช่นการคัดเลือกนักศึกษา 
การสอบ กิจกรรมเสริมหลักสูตร) 
เหมาะสมดีแล้ว 

 

9.3 ข้อเสนอแนะอื่นๆ 
บัณฑิตควรมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารได้เป็นอย่างดี 

สอดคล้องกับ PLO ของหลกัสูตร 
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4. ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ 5 : ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร. อนันญา เจริญพรนิพัทธ์ 

ข้อเสนอแนะ การด าเนินการ 
1. ความสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ: หลักสูตรสอดคล้องกับ
ความต้องการของประเทศหรือไม่ เพียงใด และอย่างไร ท่านมีข้อเสนอแนะ
อย่างไรบ้าง  
คะแนนประเมิน ระดับ มาก 
ควรปรับปรุงให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกระทรวงอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม พ.ศ. 2563-2570  

ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะในหัวข้อ 
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนา
เศรษฐกิจ 
 

2. ความสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น: หลักสูตรสอดคล้องกับ
ความต้องการของประเทศหรือไม่ เพียงใด และอย่างไร ท่านมีข้อเสนอแนะ
อย่างไรบ้าง  
คะแนนประเมิน ระดับ มากที่สุด  
โดยเฉพาะควรเน้นการถ่ายทอดเนื้อหาวิชาที่แสดงถึงการเพาะเลี้ยงใน
เขตร้อน การจัดการทรัพยากรประมงในเขตร้อน ซ่ึงเป็นลักษณะพิเศษ
ของภูมิภาคท้องถิ่นภาคใต้  

ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะโดยระบุ
เพ่ิมเติมในปรัชญา วัตถุประสงค์ และใน
ค าอธิบายรายวิชาท่ีส าคัญ 

3. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย : หลักสูตรสนับสนุน
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยหรือไม่ เพียงใด ท่านมีข้อเสนอแนะอย่างไร
บ้าง 
คะแนนประเมิน ระดับมากที่สุด  
 

 

4. หลักสูตรมีความจ าเป็น ความส าคัญและเป็นประโยชน์ต่อสังคมหรือ
สาธารณชนหรือไม่ เพียงใด และอย่างไร ท่านมีข้อเสนอแนะอย่างไรบ้าง 
คะแนนประเมิน ระดับ มาก 
ควรเน้นการพัฒนาคนเพ่ือสร้างมหาบัณฑิตให้เกิดทักษะวิชาชีพที่ควร
จะเป็น แล้วจัดรายวิชาการเรียนการสอนเพ่ือสร้างทักษะที่ต้องการ เน้น
แก้ปัญหาวิกฤตที่ท าให้เกิดการขาดแคลนอาหารทะเล  

สอดคล้องกับหลกัสูตรฉบับร่างแล้ว 

5. ความทันสมัยของหลักสูตรและเนื้อหาสาระของหลักสูตร: 
5.1 หลักสูตรมีเนื้อหาสาระที่แสดงถึงความก้าวหน้าและความทันสมัยของ
หลักสูตรหรือไม่อย่างไร เมื่อเทียบกับหลักสูตรช้ันน าทั้งในและนอก
ประเทศ และท่านมีข้อเสนออย่างไร 
         ;  ใช่             � ไม่ใช่ 
     เหตุผลประกอบ/ข้อเสนอแนะ 
เป็นหลักสูตรที่ม ีdouble degree  

  

5.2 หลักสูตรมีความโดดเด่นกว่าหลักสูตรของมหาวิทยาลัยอื่นหรือไม่ 
อย่างไร และท่านมีข้อเสนอแนะอย่างไรบ้าง  
         ; ใช่   � ไม่ใช่  � ไม่มีความเห็น 
     เหตุผลประกอบ/ข้อเสนอแนะ 
- 

 

6.ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
6.1 วัตถุประสงค์เป็นที่เข้าใจ ชัดเจน หรือไม่ อย่างไร 
           ;  ใช่             � ไม่ใช่ 
     เหตุผลประกอบ/ข้อเสนอแนะ  
 

 

6.2 วัตถุประสงค์สอดคล้องกับภารกิจของคระหรือไม่ อย่างไร   
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ข้อเสนอแนะ การด าเนินการ 
           ;  ใช่             � ไม่ใช่ 
     เหตุผลประกอบ/ข้อเสนอแนะ - 
6.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตรตอบสนองต่อนักศึกษาและสังคมในยุค
ปัจจุบันใช่หรือไม่ อย่างไร  
 ;  ใช่             � ไม่ใช่ 
     เหตุผลประกอบ/ข้อเสนอแนะ 

 

6.4 มีดุลยภาพระหว่างเนื้อหาความรู้ทั่วไปกับเนื้อหาความรู้เฉพาะทาง ใช่
หรือไม่ อย่างไร 
 ;  ใช่             � ไม่ใช่ 
     เหตุผลประกอบ/ข้อเสนอแนะ  
เนื้อหาในรายวิชายังไม่ได้ระบุเทคโนโลยีที่ชัดเจน เช่น IOT, robotics 
หรือการใช้ big data หรือ micro-controller หรือ automatics เพ่ือ
ใช้จัดการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า หรือ การจัดการทรัพยากรประมง  
 

เพ่ิมเนื้อหาในบางรายวิชา เช่น 730-
595 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในห่วง
โซ่การผลิตสัตว์น้ า 
และ 730-511 ความก้าวหน้าและ
นวัตกรรมทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
เป็นต้น 
 

7. ความสัมพันธ์ของวัตถุประสงค์ โครงสร้าง เนื้อหาสาระของหลักสตูร 
และรายวิชา: มีความสัมพันธ์กันมากน้อยเพียงใด และท่านมีข้อเสนอแนะ
อย่างไรบ้าง 
� มากที่สุด � มาก ; ปานกลาง � น้อย � น้อยที่สุด 
ชื่อหลักสูตรของเทคโนโลยีทางการประมง แต่ในรายวิชาและค าอธิบาย
รายวิชายังไม่เห็นถึงตัวเทคโนโลยีที่ใช้ในรายวิชา  

เพ่ิมเนื้อหาที่แสดงถึงความเป็น
เทคโนโลยีสมัยใหม่ในบางรายวิชา เช่น 
730-595 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ในห่วงโซ่การผลิตสัตว์น้ า 
และ 730-511 ความก้าวหน้าและ
นวัตกรรมทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
เป็นต้น 
 

8. คุณลักษณะหรือคุณสมบัติเด่นของบัณฑิตจากหลักสูตรควรเป็นอย่างไร 
 ควรแสดงให้เห็นถึงอาชีพท่ีต้องใช้ทักษะที่ตอบโจทย์อาชีพในอนาคต ที่
ต้องใช้ความรู้และทักษะ ที่พึงประสงค์ในมหาบัณฑิต ที่จบไปสามารถ
ประกอบอาชีพได้  

เพ่ิมเติมอาชีพในอนาคตให้ชัดเจนขึน้ 

9. ข้อเสนอแนะ 
9.1 การจัดการหลักสูตรและรายวิชา (เช่น ควรจัดหรือเพิ่มรายวิชาใด ควร
จัดล าดับวิชาอย่างไร) 
ควรมีรายวิชาเพ่ิมเติมถึงเทคโนโลยีในปัจจุบันเชื่อมโยงไปในอนาคต 
เช่น Internet of Thinks (IOT), Microcontroller, digital science 
and technology, big data เชื่อมโยงกับการเขียนหรือเชื่อมโยง
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ มาประยุกต์ใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า  

เพ่ิมเนื้อหาด้านนี้ให้ชัดเจนขึน้ในบาง
รายวิชา เช่น 730-595 วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีในห่วงโซ่การผลิตสัตว์น้ า 
และ 730-511 ความก้าวหน้าและ
นวัตกรรมทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
เป็นต้น 
 

9.2 การบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน (เช่นการคัดเลือกนักศึกษา 
การสอบ กิจกรรมเสริมหลักสูตร) 
- 

 

9.3 ข้อเสนอแนะอื่นๆ 
- 
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ภาคผนวก ข 

ข-1 ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสตูรและอาจารย์ประจ าหลักสตูร 

(ผลงานวิชาการในช่วง พ.ศ. 2560 (2017) ถึง 2564 (2021))  

(1) ชื่อ นายซุกรี  หะยีสาแม  วุฒิการศึกษา  Ph.D. (Biological Science) 

สาขาวิชา Biological Science  ต าแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ 

1. ภาระงานสอน 

   1.1 ภาระงานสอนในปัจจุบัน 

 ระดับปริญญาตรี 

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต 
730-121 Introduction to Fishery Technology 3(3-0-6) 
730-122 Biology of Fish 3(2-3-4) 
730-225 Aquatic Ecology and Conservation 3(2-3-4) 
730-341   Fishery Laws  3(3-0-6) 
730-343 Oceanography 3(2-3-4) 
730-491 Seminar 1(0-2-1) 
730-492 Special Problems in Fishery 

Technology 
3(0-9-0) 

ระดับปริญญาโท 

รหัส ชื่อวิชา     หน่วยกิต 
730-551 Advance in Aquatic Ecology 3(2-3-4) 
730-552 Integrated Tropical Coastal Zone 

Management 
3(2-3-4) 

730-553 Marine and Coastal Ecosystems and 
Biodiversity 

3(2-3-4) 

730-554 Environmental Impact Assessment for 
Coastal Resources 

3(2-3-4) 

730-555 Fishery Resource  Management 3(2-3-4) 
730-591 Thesis 36(0-108-0) 
730-592 Thesis 18(0-54-0) 
730-594 Integrated Fishery Science and 

Technology 
3(2-3-4) 

730-595 Seminar in Fishery Science and 
Technology  I 

1(0-2-1) 

730-596 Seminar in Fishery Science and 
Technology  II 

1(0-2-1) 
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730-597 Advance and Innovation in Fishery 
Science and Technology                         

1(0-2-1) 

747-670 Thesis 48 (0-144-0) 
    

1.2 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต 
730-591 วิทยานิพนธ์ (แผน ก1) 36(0-108-0) 
730-592 วิทยานิพนธ์ (แผน ก2) 18(0-54-0) 
730-593 วิธีวิทยาการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีประมง 
3 (2-3-4) 

730-594 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประมง 

1(0-2-1) 

730-595 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในห่วงโซ่การผลิต
สัตว์น้ า 

2(1-3-2) 

730-597 ปฏิบัติการภาคสนามทางการเพาะเลี้ยงสัตว์
น้ าและทรัพยากรประมง 

2(0-3-4) 

730-596 การบริหารจัดการและธุรกิจด้านการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าและทรัพยากรประมง 

1(0-2-1) 
 

   
2. ผลงานทางวิชาการ (ผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ์/เผยแพร่) 

Chuaykaur, K., Hajisamae, S., Ruangchuay, R., Dinh, T.D. and Hisam, F. (2020). Diet and 

food partitioning between juvenile of Epinephelus coioides (Perciformes: 

Epinephelidae) and other co-existing juvenile fishes in shallow waters of Thailand 

and Malaysia. Aquatic Living Resources, 33(12), 1-10. Doi: 10.1051/alr/2020013 

Hisam, F., Hajisamae, S., Ikhwanuddin, M. and Pradit, S. (2020). Distribution pattern and 

habitat shift during ontogeny of the blue swimming crab, Portunus pelagicus 

LINNAEUS, 1758) (BRACHYURA, PORTUNIDAE). Crustaceana, 93 (1), 17-32.  

Azahari, A. M., Hassan, M., Hajisame, S., Ali, N.A.N. and Mohd Fazrul Hisam, M. F. (2020). 

Effect of coconut leaves, coconut palm (Cocos nucifera) as artificial bait on the 

catch of fish traps at Telaga Batin Water, Terengganu. Scientific Journal of Fisheries 

and Marine, 12(1), 1-8. Doi: 10.20473/jipk.v12i1.18094 

Aedasong, A., Roongtawanreongsri, S., Hajisamae, S. and James, D. (2019). Ecosystem 

Services of a Wetland in the Politically Unstable Southernmost Provinces of 

Thailand.Tropical Conservation Science, 12, 1-14. Doi:10.1177/1940082919871827 
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Hisam, F., Chong, M.C., Hajisamae, S., Aziz, N.A.N., Naimullah, M. and Hassan, M. (2018). 

Study on effect of hooking location and injuries to the survival of Indonesian 

snakehead Channa micropeltes using treble hook in recreational fishing. AACL 

Bioflux, 11(6), 1745-1755.  

Hisam, F., Hajisamae, S., Ikhwanuddin, M., Aziz, N.A.N., Naimullah, M. and Hassan, M. 

(2018). Study on the reproductive biology of the blue swimming crab, Portunus 

pelagicus females from Pattani coastal waters, Thailand. AACL Bioflux, 11(6): 1776-

1791.  

Islam, R., Hajisamae, S., Pradit, S., Perngmak, P. and Paul, M. (2018). Feeding habits of 

two sympatric loliginid squids, Uroteuthis (Photololigo) chinensis (Gray, 1849) and 

Uroteuthis (Photololigo) duvaucelii (d’Orbigny, 1835), in the lower part of the 

South China Sea. Molluscan Research, 38(3), 155-162.  

Paul, M., Hajisamae, S., Pradit, S., Perngmark, P. and Islam, R. (2018). Trophic Ecology of 

Eight Sympatric Nemipterid Fishes (Nemipteridae) in the Lower Part of the South 

China Sea. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 18, 277-287.  

Paul, M., Pradit, S., Hajisamae, S., Prengmak, P., Hisam, F. and Chaibundit, S. (2017). 

Relationships of body lengths with mouth opening and prey length of nemipterid 

fishes (Regan, 1913) in the Gulf of Thailand. Egyptian Journal of Aquatic Research, 

43 (4), 297-302.  

Shamsul, M., Najiah, Z., Rak, A.E. and Hajisamae, S. (2017). Distribution, size and density 

of Corbicula fluminea at Pattani and Saiburi rivers in Southern Thailand. Malayan 

Nature Journal, 69(2), 75-82.  

Islam, R., Pradit, S., Hajisamae, S., Perngmak, P., Paul, M., Naim, J. and Hisham, F. (2017). 

Abundance and distribution pattern of two common loliginid squids, Uroteuthis 

(Photololigo) Chinensis (Gray 1849) and Uroteuthis (photololigo) duvaucelii 

(d’orbigny 1835), in the gulf of Thailand. Asian Fisheries Science, 30(4), 262-273.  
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 (2) ชื่อ นางระพีพร  เรืองช่วย  วุฒิการศึกษา  Ph.D. (Aquatic Bioscience) 

สาขาวิชา Aquatic Bioscience  ต าแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ 

1. ภาระงานสอน 

    1.1 ภาระงานสอนในปัจจุบัน  

ระดับปริญญาตรี 

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต 
730-121  Introduction to Fishery Technology 3(3-0-6) 
730-123 Principles of Coastal Aquaculture 3(3-0-6) 
730-234 Plankton Culture                      3(2-3-4) 
730-319 Aquarium Fish Culture 3(2-3-4) 
730-411 Marine Algae Culture 3(2-3-4) 
730-419   Selected Topics in Fishery Technology 3(3-0-6) 
730-491 Seminar 1(0-2-1) 
730-492 Special Problems in Fishery 

Technology 
3(0-9-0) 

 

     ระดับปริญญาโท 

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต 
730-515 Aquatic Plant Technology 3(2-3-4) 
730-541 Algal Biotechnology 3(2-3-4) 
730-591 Thesis 36(0-108-0) 
730-592 Thesis 18(0-54-0) 
730-595 Seminar in Fishery Science and 

Technology  I 
1(0-2-1) 

730-596 Seminar in Fishery Science and 
Technology  II 

1(0-2-1) 

730-597 Advance and Innovation in Fishery 
Science and Technology 

1(0-2-1) 

     1.2 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้  

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต 
730-591 วิทยานิพนธ์ (แผน ก1) 36(0-108-0) 
730-592 วิทยานิพนธ์ (แผน ก2) 18(0-54-0) 
730-594 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประมง 
1(0-2-1) 

730-514 ความก้าวหน้าและนวัตกรรมการเพาะเลี้ยง 3(2-3-4) 
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พันธุ์ไม้น้ าเศรษฐกิจ 
730-521 เทคโนโลยีชีวภาพส าหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์

น้ า 
3(2-3-4) 

730-512 หัวข้อเลือกสรรทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

3(2-3-4) 

  

2. ผลงานทางวิชาการ (ผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ์/เผยแพร่) 

Sathakit, R., Ruangchuay, R., Luengthuvapranit, C. and Bovornruangroj, N. (2020). Effect 

of carbon dioxideconcentration on growth of Ulva intestinalis in 

Photobioreactor. IOP Conference Series: Earth and  Environmental Science, 416, 

012020. Doi:10.1088/1755-1315/416/1/012020 

Sungthong, P., Ruangchuay R., Luengthuwapranit C. and Monotilla, W. (2020). Effects of 

environmental factors and plant hormones on sexual reproduction of 

Agarophyte seaweed, Gracilaria fisheri (Rhodophyceae). Journal of Fisheries and 

Environment, 44(1), 1-12. 

Nguyen, P.T., Ruangchuay, R. and Lueangthuvapranit, C. (2018). Patterns of element 

concentrations and heavy metal accumulations in edible seaweed, Gracilaria 

fisheri (Xia and Abbott) Abbott, Zhang and Xia (Gracilariales, Rhodophyta) 

cultivation in Southern Thailand. Journal of Fisheries and Environment, 42(3), 13-

25.  

(3) ชื่อ นายพายัพ  มาศนิยม  วุฒิการศึกษา  ปร.ด. (เทคโนโลยีอาหาร) 
สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร  ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
1. ภาระงานสอน 
   1.1 ภาระงานสอนในปัจจุบัน 
ระดับปริญญาตรี 

รหัส ชื่อวิชา     หน่วยกิต 
730-121  Introduction to Fishery Technology 3(3-0-6) 
730-152 Principle of Fishery Product Industry 2(2-0-4) 
730-352 Processing of Fishery products II 3(2-3-4) 
730-355 Food Chemistry for Fishery Products 3(2-3-4) 
730-382 Fishery Microbiology 3(2-3-4) 
730-423 Quality Control in Aquaculture 3(3-0-6) 
730-491 Seminar 1(0-2-1) 
730-493 Special Problems in Fishery 

Technology 
 

2(0-6-0) 
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     ระดับปริญญาโท 

รหัส ชื่อวิชา     หน่วยกิต 
730-536 Quality Assurance System in Fishery 

Product Industry 
3(2-3-4) 

730-537 Technology of Halal Fishery Products 3(2-3-4) 
730-591 Thesis 36(0-108-0) 
730-592 Thesis 18(0-54-0) 
730-594 Integrated Science and Fishery 

Technology 
3(2-3-4) 

730-595 Seminar in Science and Fishery 
Technology  I 

1(0-2-1) 

730-596 Seminar in Science and Fishery 
Technology  II 

1(0-2-1) 

730-597 Current Issues in Science and Fishery 
Technology 
 

1(0-2-1) 

   1.2 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 

รหัส ชื่อวิชา     หน่วยกิต 

730-591 วิทยานิพนธ์ (แผน ก1) 36(0-108-0) 

730-592 วิทยานิพนธ์ (แผน ก2) 18(0-54-0) 

730-594 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประมง 

1(0-2-1) 

730-595 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในห่วงโซ่การผลิต

สัตว์น้ า 

2(1-3-2) 

730-522 การบริหารจัดการคุณภาพตลอดห่วงโซ่

อุปทานการผลิตสัตว์น้ า 

3(2-3-4) 

 

2. ผลงานทางวิชาการ (ผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ์/เผยแพร่) 

อมมี เบญจมะ, สุธา เกลาฉีด และ พายัพ มาศนิยม. 2563. ผลของอุณหภูมิลมร้อนต่อจลนพลศาสตร์

 การอบแห้งและคุณภาพของกุ้งกะต่อม. วารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง, 14, 82-91.  

Azhani, S., Hniman, A., Laehmad, N., Masniyom, P., Noipom, T., Wae-Hayee, M. (2018). 

Sensory and physical properties of Pla-duk-ra (Dried Fermented Catfish) at different 

conditions of drying. International Journal on Advanced Science, Engineering and 

Information Technology, 8(4), 1597-1603. 
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Maneesri, J., Masniyom, P., and Liming, M., (2018) Survival of Candida tropicalis and 

Lactobacillus plantarum starter culture after using protective agent and drying . 

International Food Research Journal, 25(4), 1655-1660. 

Mad-Ali, S., Masniyom, P. and Benjakul, S. (2018). Characteristics and properties of goat 

meat gels as affected by setting temperatures. Food Chemistry, 268, 257-263.  

(4) ชื่อ นางสาวพจนารถ  แก่นจันทร์   วุฒกิารศึกษา ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ) 

สาขาวิชา  เทคโนโลยีชีวภาพ   ต าแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตรจารย์ 

1. ภาระงานสอน 

1.1 ภาระงานสอนในปัจจุบัน 

ระดับปริญญาตรี  

 รหัส ชื่อวิชา         หน่วยกิต 

 730-223  Microbiology in Fishery Technology   3(2-3-4) 

 730-454   Microbiology in Fishery Products   2(1-3-2) 

 730-236   Nutrition and Feed Production of Aquatic Animals 3(2-3-4) 

 730-345   Learning Techniques on Fishery Science   2(1-3-2) 

    and Technology  

 730-356  Food Chemistry for Fishery Products   2(1-3-2) 

 730-403   Cooperative Education in Fishery Product Industry 6(0-0-36) 

 730-491   Seminar      1(0-2-1) 

 730-492   Special Problems in Fishery    3(0-9-3) 

ระดับปริญญาโท 

 รหัส ชื่อวิชา         หน่วยกิต 

 730-523   Selected Topics in Fishery Science   3(2-3-4) 

 730-592   Thesis       18(0-54-0) 

 730-595  Seminar in Fishery Science and Technology I  1(0-2-1) 

 730-595  Seminar in Fishery Science and Technology II 1(0-2-1) 

 

1.2 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้  

รหัส ชื่อวิชา    หน่วยกิต 

730-591 วิทยานิพนธ์ (แผน ก1) 36(0-108-0) 
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730-592 วิทยานิพนธ์ (แผน ก2) 18(0-54-0) 

730-594 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประมง 1(0-2-1) 

730-521 เทคโนโลยีชีวภาพส าหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 3(2-3-4) 

730-512 หัวข้อเลือกสรรทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ

เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

3(2-3-4) 

730-536 เทคโนโลยีชีวภาพส าหรับทรัพยากรประมง 3(2-3-4) 

 

2. ผลงานทางวิชาการ (ผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ์/เผยแพร่) 

Kanjan, P. and Sakpetch, P. (2020). Functional and safety assessment of 

Staphylococcus simulans PMRS35 with high lipase activity isolated from 

high salt-fermented fish (Budu) for starter development. LWT-Food 

Science and Technology. 124. Doi.org/10.1016/j.lwt.2020.109183 

อามีเนาะห์ ลาเต๊ะ, เทียนทิพย์ ไกรพรม, พจนารถ แก่นจันทร์, สิทธิศักดิ์ จันทรัตน์ และ ณัฐฐา รัตน

โกศล. 2563. การศึกษาการย่อยได้ของกากสาคูหมักโดยวิธีเอนไซม์ เพปซินและเซลลูเลส. 

แก่นเกษตร. 48 (พิเศษ 1): 285-290. 

Kanjan, P., Sahasrabudhe, N. M., de Haan, B. J. and de Vos, P. (2017). Immune 

effects of b-glucan are determined by combined effects on Dectin-1, TLR2, 

4 and 5. Journal of Functional Foods. 37: 433-440.  

Kanjan, P. and Hongpattarakere, T. (2017). Prebiotic efficacy and mechanism of 

inulin combined with inulin-degrading Lactobacillus paracasei I321 in 

competition with Salmonella. Carbohydrate Polymers. 169: 236-244.  
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ข-2 ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

(5) ชื่อ นางสาวจิติมา สุวรรณมาลา  วุฒิการศึกษา ปร.ด. (วิทยาศาสตร์ทางทะเล) 

สาขาวิชา   วิทยาศาสตร์ทางทะเล   ต าแหน่งทางวิชาการ   อาจารย์ 

1. ภาระงานสอนปัจจุบัน 
 1.1 ระดับปริญญาตรี 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

730-111         Principle of Biology for Fishery Technology 3(3-0-6) 

730-112         Principle of Biology for Fishery Technology Laboratory 1(0-3-0) 

730-221         Aquatic Invertebrates  3(2-3-4) 

730-316         Marine Mollusc Culture  2(1-3-2) 

730-324         Marine Crab Culture 2(1-3-2) 

730-341         English for Fishery Technology 2(2-0-4) 

730-345  Learning Techniques on Fishery Science and    

Technology 

2(1-3-2) 

730-401         Cooperative Education Preparation 1(0-2-1) 

730-402         Cooperative Education in Fishery Technology 6(0-36-0) 

730-404         Field Work 0(0-300-0) 

 1.2 ระดับบัณฑิตศึกษา 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 

730-511        Physiology of Aquatic Animals 3(2-3-4) 

730-517        Shellfish Culture Science and Technology 3(2-3-4) 

730-523        Selected Topics in Fishery Science and Technology 3(2-3-4) 

730-533        Nutraceutical from Aquatic Plants and Animals 3(3-0-6) 

730-595        Seminar in Fishery Science and Technology I 1(0-2-1) 

730-596        Seminar in Fishery Science and Technology II 1(0-2-1) 
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 1.3 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 

730-591 วิทยานิพนธ์ (แผน ก1) 36(0-108-0) 

730-592 วิทยานิพนธ์ (แผน ก2) 18(0-54-0) 

730-594 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประมง   1(0-2-1) 

730-597 ปฏิบัติการภาคสนามทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าและทรัพยากร 

ประมง 

  2(0-3-4) 

730-512 หัวข้อเลือกสรรทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยง

สัตว์น้ า 

3(2-3-4) 

730-515 ความก้าวหน้าและนวัตกรรมการเพาะเลี้ยงครัสเตเชียน 3(2-3-4) 
 

730-516 ความก้าวหน้าและนวัตกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ ามีเปลือก 3(2-3-4) 
730-517 ความก้าวหน้าและนวัตกรรมการผลิตพันธุ์สัตว์น้ าวัยอ่อน 3(2-3-4) 
 

2. ผลงานทางวิชาการ (ผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ์/เผยแพร่) 

ภัทราวดี ศรีมีเทียน และจิติมา สุวรรณมาลา. 2562. การเจริญเติบโตของปูทะเล (Scylla spp.) หลัง

การลอกคราบ. วารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง, 13(2), 25-36. 

ภัทราวดี ศรีมีเทียน และจิติมา สุวรรณมาลา. 2562. ผลของเพศและน้ าหนักต่ออัตราการรอดตายของปู

ทะเล (Scylla spp.). วารสารเกษตรพระจอมเกล้า, 37(3), 405 – 413. 

ภัทราวดี ศรีมีเทียน, จิติมา สุวรรณมาลา และ สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ.  2560.  การทดสอบความรุนแรง

ของเชื้อ Vibrio parahaemolyticus ในปูทะเล (Scylla sp.). สัตวแพทย์มหานครสาร, 12(1), 

19-27. 

 

 (6) ชื่อ   นางสาวนิรัติศัย เพชรสุภา  วุฒิการศึกษา  Ph.D. (Aquaculture) 

สาขาวิชา Aquaculture    ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 

1. ภาระงานสอน 

   1.1 ภาระงานสอนปัจจุบัน 

ระดับปริญญาตรี 

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต 

730-122 Biology of Fish 3(2-3-4) 
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730-223 Microbiology in Fishery Technology 3(2-3-4) 

730-312  Diseases and Parasites of Fish      2(1-3-2) 

730-314 Diseases and Parasites of Shellfish 2(1-3-2) 

730-315 Giant Prawn Culture 2(1-3-2) 

730-319  Aquarium Fish Culture 3(2-3-4) 

730-342 Organic Fishery  3(3-0-6) 

730-345 English for Fishery Technology 3(3-0-6) 

730-357 Food Safety and Sanitationin Fishery Industry 3(2-3-4) 

730-413 Genetic in Aquaculture 3(2-3-4) 

730-423 Quality Control in Aquaculture 3(2-3-4) 

730-435 Fish Pathology   3(2-3-4) 

730-491 Seminar 1(0-2-1) 

730-492 Special Problems in Fishery Technology 3(0-9-0) 

        ระดับปริญญาโท 

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต 

730-511 Physiology of Aquatic Animals 3(2-3-4) 

730-516 Organic Fishery Science and Technology 3(2-3-4) 

730-518 Aquatic Animal Histopathology 3(2-3-4) 

730-519 Parasitology of Aquatic Animals 3(2-3-4) 

730-520 Aquatic Animal Health Management 3(2-3-4) 

730-521 Aquatic Animal Immunology 3(2-3-4) 

730-522 Laws and Standards in Aquatic  

Animal Production      

3(3-0-6) 

730-544 Aquaculture Biotechnology 3(2-3-4) 

730-591 Thesis 36(0-108-0) 

730-592 Thesis 18(0-54-0) 

730-595 Seminar in Fishery Science and Technology  I 1(0-2-1) 

730-596 Seminar in Fishery Science and Technology  II 1(0-2-1) 

 

1.2 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต 

730-591 วิทยานิพนธ์ (แผน ก1) 36(0-108-0) 

730-592 วิทยานิพนธ์ (แผน ก2) 18(0-54-0) 
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730-594 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประมง 1(0-2-1) 

730-512 หัวข้อเลือกสรรทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

3(2-3-4) 

730-517 ความก้าวหน้าและนวัตกรรมการผลิตพันธุ์สัตว์น้ าวัย

อ่อน 

3(2-3-4) 

730-518 ความก้าวหน้าและนวัตกรรมการจัดการสุขภาพสัตว์น้ า 3(2-3-4) 
730-520 ความก้าวหน้าและนวัตกรรมการจัดการคุณภาพน้ า

ส าหรับเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า  

3(2-3-4) 

730-521 เทคโนโลยีชีวภาพส าหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 3(2-3-4) 
 

2. ผลงานทางวิชาการ (ผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ์/เผยแพร่) 

พายัพ มาศนิยม  นิรัติศัย เพชรสุภา อมมี เบญจมะ โชคชัย  เหลืองธุวปราณีต จิติมา สุวรรณมาลา  

และอัมรินทร์  ทองหวาน. 2563. พัฒนาการผลิตปลากะพงขาว (Lates calcarifer Bloch)  

           และผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพแบบครบวงจร.  รายงานวิจัย. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

           มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. 1-62. 

Amornsakun, T., Vo, V.H., Petchsupa, N., Pau, T.M. and Hassan, A.B. (2017). Effects of 

Water Salinity on Hatching of Egg, Growth and Survival of Larvae and Fingerlings of 

Snake Head Fish, Channa striatus. Songklanakarin Journal Science and 

Technology, 39(2), 137-142. 

Jaruprasit, S., Pechsupa, N. and Luangthuvapranit, C. (2017). Trichodina pediculus, T. 

jadranica and T. heterodentata in green catfish, Mystus nemurus (Cuvier & 

Valencieness, 1893), juveniles in the earthen pond. Khon Kaen Agriculture Journal, 

45(1), 127-132. 

 (7) ชื่อ นางสาวมนทิรา ลีลาเกรียงศักดิ์   วุฒิการศึกษา Ph.D. (Biochemistry and Molecular Biology) 

สาขาวิชา Biochemistry and Molecular Biology ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

1. ภาระงานสอนในปัจจุบัน 

1.1 ภาระงานสอนในปัจจุบัน 

ระดับปริญญาตรี 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

722-113 Biology laboratory 1(0-3-0) 

722-361 Genetics  3(3-0-6) 

722-362 Genetics laboratory 1(0-3-1) 
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722-421 Molecular and cellular biology 3(3-0-6) 

722-492 Seminar in biology  1(0-2-1) 

722-493 Special problem in biology 2(2-0-4) 

721-472 Seminar in chemistry- biology 1(0-2-1) 

721-474 Research project planning in chemistry- biology 1(0-2-1) 

721-477 Research project in chemistry- biology 3(0-9-0) 

ระดับปริญญาโท 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

722-513 Research methodology 2(2-0-4) 

722-591 Seminar in applied biology I 1(0-2-1) 

722-592 Seminar in applied biology II 1(0-2-1) 

722-593 Current issues in applied biology 2(2-0-4) 

722-595 Thesis 18(0-54-0) 

1.2 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

730-591 วิทยานิพนธ์ (แผน ก1) 36(0-108-0) 

730-592 วิทยานิพนธ์ (แผน ก2) 18(0-54-0) 

730-512 หัวข้อเลือกสรรทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ

เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

3(2-3-4) 

 

2. ผลงานทางวิชาการ (ผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ์/เผยแพร่) 

Yao Ang. C., Sano, M., Dan, S., Leelakriangsak, M. and Lal, T.M. (2020). Postbiotics 

applications as infectious disease control agent in aquaculture. Biocontrol 

Science, 25(1), 1-7. 

Soikaew, S., Harirattanakul, H., Luangtuvapraneet, C. and Leelakriangsak, M. (2020). 

Effect of dietary probiotics Lactobacillus plantarum T13 on growth performance 

and digestive enzymes activity of Pacific white shrimp (Litopenaeus vannamei). 

Burapha Science Journal, 25(2), 694-705. 

Le, V.T., Leelakriangsak, M., Lee, S.W., Panphon, S., Utispan, K., Koontongkaew, S. 

(2019). Characterization and safety evaluation of partially purified bacteriocin 

produced by Escherichia coli E isolated from fermented pineapple Ananas 

comosus (L.) Merr. Brazilian Journal of Microbiology, 50(1), 33-42. 

 



105 
 

 

Nguyen, T.T.G., Nguyen,T.C., Leelakriangsak, M., Pham,T.T., Pham, Q.H., 

Lueangthuwapranit, C. and Nguyen, V. D. (2018). Promotion of Lactobacillus 

plantarum on growth and resistance against acute hepatopancreatic necrosis 

disease pathogens in white-leg shrimp (Litopenaeus vannamei). Thai Journal of 

Veterinary Medicine, 48(1), 19-28.  

 

(8) ชื่อ    นายสิทธิศักดิ์ จันทรัตน์    วุฒิการศึกษา  ปร.ด. (ชีววิทยา) 

สาขาวิชา สัตววิทยาพันธุศาสตร์เซลล์ชีววิทยาโมเลกุล ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

1. ภาระงานสอนในปัจจุบัน 

1.1 ภาระงานสอนในปัจจุบัน 

ระดับปริญญาตรี 

รหัสวิชา 

 

ชื่อวิชา 

 

หน่วยกิต 

721-472  Seminar in chemistry-biology 1(0-2-1)  

722-113  Biology laboratory 1(0-3-0)  

722-114 Principle of biology 3 (3-0-6) 

722-492  Seminar in biology 1(0-2-1)  

722-493  Special problem in biology 2(0-6-0)  

722-361  Genetics 3(0-3-0)  

722-362  Genetics laboratory 1(0-3-0)  

721-477  Research project in chemistry- 

biology 

3(0-9-0)  

ระดับปริญญาโท 

รหัสวิชา 

 

ชื่อวิชา 

 

หน่วยกิต 

722-591  Seminar in applied biology I 1(0-2-1)  

722-592  Seminar in applied biology II 1(0-2-1)  

722-593  Current issues in applied biology 2(2-0-4)  
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1.2 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 

รหัสวิชา             ชื่อวิชา หน่วยกิต 

730-591             วิทยานิพนธ์ (แผน ก1) 36(0-108-0) 

730-592             วิทยานิพนธ์ (แผน ก2) 18(0-54-0) 

730-532             หวัข้อเลือกสรรด้านทรัพยากรประมง 3(2-3-4) 

2. ผลงานทางวิชาการ (ผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ์/เผยแพร่) 

Jantarat, S., Patawong, I., Buatip, S., Thongroy, P., Kraiprom, T. and Tanomthong, A. 

 (2018).  A new review and karyological analysis of Leiolepis belliana and L. 

 boehmei (Reptilia, Agamidae) from a population in southern Thailand. 

 CARYOLOGIA, 71(4), 365-371. 

Sarasan, T., Jantarat, S., Supiwong, W., Yeesin, P., Srisamoot, N., Tanomthong, A. (2018).        

 Chromosomal analysis of two snakehead fishes, Channa marulius (Hamilton, 

 1822) and C. marulioides (Bleeker, 1851) (Perciformes: Channidae) in Thailand. 

 Cytologia, 83(1), 115-121. 

Supiwong, W., Phimphan, S., Kweamad, P., Saengjundaeng, P., Jantarat, S., Tanomthong, 

 A. (2018). First cytogenetic study of the whitecheek monocle bream, Scolopsis 

 vosmeri (Perciformes, Nemipteridae) from Thailand. Cytologia, 82(5), 481-484. 

Jantarat, S., Tanomthong, A., Patawong, I., Chaiphech, S., Rattanayuwakorn, S., 

Phintong, K. (2017). Cytogenetics study and characterization of Sumatra Serow, 

Capricornis sumatraensis (Artiodactyla, Bovidae) by classical and fish techniques. 

Cytologia, 82(2), 127-135 

Jantarat, S., Supiwong, W., Phinthong, K., Sonsrin, K., Kong-ngarm, N., Tanomthong, A. 

(2017). First analysis on cytogenetics of painted sweetlip, Plectorhinchus pictus 

(Heamulidae: Perciformes) from Thailand. Cytologia, 82(2), 145-150. 

Supiwong, W., Boonsuk, J., Jantarat, S., Suvannaraksa, A., Pengseng, P., Tanomthong, A. 

(2017). The first chromosomal characteristics of nucleolar organizer regions and 

karyological analysis of two chaetodontid fishes (Perciformes, Chaetodontidae). 

Cytologia, 82(1), 33-39. 
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(9) ชื่อ-สกุล นางสาวอภิรดี แซ่ลิ่ม    วุฒิการศึกษา  ปร.ด. (วิธีวิทยาการวิจัย)    

 สาขาวิชา วิธีวิทยาการวิจัย  ต าแหน่งทางวิชาการ  รองศาสตราจารย์ 

1. ภาระงานสอน 

ภาระงานสอนในปัจจุบัน 

ระดับปริญญาตรี 

ระดับปริญญาโท 

ระดับปริญญาเอก 
 

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต 

747-231 Demographic analysis 3 (2-3-4) 

747-339 Statistical modeling 3 (2-3-4) 

746-462 Senior project 3 (0-9-0) 

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต 

747-511 Research design  3 (2-2-5) 

747-516 Special topics  1 (0-3-0) 

747-521 Statistics for research 3 (2-2-5) 

748-512 Database and information management 3 (2-2-5) 

747-522 Statistical modeling I 3 (2-2-5) 

721-581 Research methodology in chemistry 2 (1-2-3) 

747-571 Seminar  1 (0-2-1) 

746-691 Seminar I 1 (0-2-1) 

746-692 Seminar II 1 (0-2-1) 

746-699 Thesis 18 (0-54-0) 

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต 

747-675 Seminar I 1 (0-2-1) 

747-676 Seminar II 1 (0-2-1) 

747-670 Thesis 48 (0-144-0) 
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1.2 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

730-591 วิทยานิพนธ์ (แผน ก1) 36(0-108-0) 

730-592 วิทยานิพนธ์ (แผน ก2) 18(0-54-0) 

730-532 หัวข้อเลือกสรรด้านทรัพยากรประมง 3(2-3-4) 

730-593 วิธีวิทยาการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประมง 3 (2-3-4) 

2. ผลงานทางวิชาการ (ผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ์/เผยแพร่) 

Arundon, K., Anumas, N., Chunthong, P., Cheevarungrod, A., Phibalsak, T., Lim, A. (2020). 

 Effect of using head injury fast‑track system on reducing the mortality rate 

 among severe head injury patients in Southern Thailand: A retrospective study 

 with historical control. International Journal of Critical Illness and Injury Science, 

 10(4), 177-181.  

Sapkota, N., Gautam, N., Lim, A. and Ueranantasun, A. (2020). Estimation of under-5 

child mortality rates in 52 low-migration countries. Child Health Nursing 

Research, 26(4), 463-469. 

Paudel, B.K., Lim, A., Guragain, A.M. and Paudel, J. (2020). Estimating child death from 

perinatal originating conditions and congenital malformations in Thailand. 

Walaikak Journal, 17(9), 1034-1041. 

Kraonual, S., Lim, A. and Thongpeth, W. (2020). Factors associated with hospital 

mortality due to road traffic accidents among pedestrians in southern 

Thailand. The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public 

Health, 51(5), 763-770. 

Lim, A., Taufik, M.R., Tongkumchum, P. and Dureh, N. (2020). Comparison of different 

supervised machine learning algorithms for the prediction of tuberculosis 

mortality. Advances and Applications in Statistics, 62, 185-201.  

Wongsai, N, Wongsai, S., Lim, A., McNeil, D. and Huete, A.R. (2020). Statistical model for 

land surface temperature change over mainland Southeast Asia. International 

Journal of Geoinformatics, 16(2), 33-39. 

Lee, B., Eso, M., Lim, A. and McNeil, D. (2020). Can crude oil prices predict world tuna 

prices? Songklanakarin Journal of Science and Technology, 42(6), 1221-1226. 
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Sae-Tae, N., Lim, A. and Dereh, N. (2020). Determinants of severe injury and mortality from 

road traffic accidents among motorcycle and car users in Southern Thailand. 

International Journal of Injury Control and Safety Promotion, 27, 286-292.  

Wongsai, N, Wongsai, S., Lim, A., McNeil, D. and Huete, A.R. (2020). Impacts of spatial 

heterogeneity patterns on long-term trends of Moderate Resolution Imaging 

Spectroradiometer (MODIS) land surface temperature time series. Journal of 

Applied Remote Sensing, 14(1), 014513-1- 014513-20. 

Tulu, H.D. Lim, A., Ma-a-Lee, A., Bundhamcharoen, K. and Makka, N. (2020). Prediction 

of HIV mortality in Thailand using three data sets from the National AIDS 

Program Database, Sains Malaysiana. 49(1), 155-160. 

Sukchan, P., Lim, A., Rongpan, S., Piboonpol, G. and Santiparadon, M. (2020). 

Epidemiological survey of smoking and pulmonary function test among adult 

male smokers in poverty coastal fishing community. Journal of the Medical 

Association of Thailand, 103(3), 262-269. 

Prasetya, T.A.E., Munawar, Chesoh, S. Lim, A. and McNeil, D. (2020). Systematic 

measurement of temperature change in Sumatra Island: 2000-2019 MODIS data 

study. Journal of Climate Change, 6(1), 1-6. DOI: 10.3233/JCC200001. 

Bhusal, M., Gautam, N., Lim, A. and Tongkumchum, P. (2019). Factors associated with 

stillbirth among pregnant women in Nepal. Journal of Preventive Medicine & 

Public Health, 52, 154-160. 

Sapkota, S., Chaimongkol, L and and Lim, A. (2019). High prevalence of undernutrition 

among preschool children in Pattani Province, southern Thailand. Malaysian 

Journal of Nutrition, 24(4), 551-558. 

Hue, H.T.T., Pradit, S., Lim, A., Nitiratsuwan, T., Jualaong, S., Kobkeatthawin, T. and Azad 

S.M.O. (2019). The correlation between fish catch landing and rainfall, air 

temperature in the Songkhla Lake, Thailand. Ecology, Environment and 

Conservation, 25(3), 1129-1136. 

Gautam, N., Lim, A. and Ueranantasun, A. (2019). Demographic and regional trends of 

smoking among Thai females from 1986 to 2014. Epidemiology Biostatistics and 

Public Health, 16(3), e13072-1- e13072-6. 

Kraonual, S., Lim, A., Ueranantasun, A. and Kakchapati, S. (2019). Patient and injury 

characteristics associated with road traffic mortality in general hospitals in 

southern Thailand. Asian Biomedicine, 13(2), 71-77. 

Owusu, B.A., Lim, A., Makaje, N., Sama-Ae, A. Owusu, B.E. and Arbu, N. (2018). Age-specific 

fertility rate projections in West Africa. Journal of Population and Social Studies, 

26(2), 119-127. 



110 
 

 

Owusu, B.A., Lim, A., Makaje, N., Wobil, P. and Sama-Ae, A. (2018). Neonatal mortality at 

the neonatal unit: the situation at a teaching hospital in Ghana. African Health 

Science, 18(2), 369-377. 

Gautam, N., Ueranantasun, A. and Lim, A. (2018). The models of age-specific mortality rates 

and their patterns from female total population counts. Journal of Population 

and Social Studies, 26(3), 235 -247. 

Sae-Tae, N, Lim, A., Kakchapati, S. and Ueranantasun, A. (2018). Hospital reported factors 

associated with mortality among road traffic accident victims in Southern 

Thailand. The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health, 

49(4), 717-726. 

Hue, H.T.T, Pradit, S., Lim, A., Goncalo, C. and Nitiratsuwan, T. (2018). Shrimp and fish catch 

landing trends in Songkhla Lagoon, Thailand during 2003-2016. Applied Ecology 

and Environmental Research, 16(3), 3061-3078. 

Hue, H.T.T, Pradit, S., Jarunee, C., Lim, A., Nitiratsuwan, T. and Goncalo, C. (2018). Physical 

properties of three Songkhla Lagoon fish species in the lower Gulf of Thailand 

during and after the monsoon season. Applied Ecology and Environmental 

Research, 16(5), 6113-6127. 

Arisanti, R., Notodiputro, K.A., Sadik, K. and Lim, A. (2017). Bias reduction in estimating 

variance components of phytoplankton existence at Na Thap River based on 

logistics linear mixed models IOP Conference Series: Earth and Environmental 

Science, 58, 012014. doi:10.1088/1755-1315/58/1/012014 

Guragain, A.M., Paudel, B.K., Lim, A., and Choonpradub, C. (2017). Adolescent marriage in 

Nepal: A subregional level analysis Marriage and Family Review, 53(4), 307-319. 

 

หนังสือหรือต ารา 

   กมลทิพย์ วิจิตรสุนทรกุล, พันธนีย์ ธิติชัย, กิตติพันธุ์ ฉลอม, อรพันธ์ อันติมานนท์, นงเยาว์ เกษตร์ภิ

บาล, กรรณิการ์ ณ ล าปาง , นิรันดร์ อินทรรัตน์,  เชษฐา งามจริส และอภิรดี แซ่ลิ่ม. 

(2563). การวิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพในระบบสาธารณสุขไทย โดยใช้โปรแกรม R. บริษัทไอ

คิวมี เดียดี ไซน์ : สถาบันวิจัยและพัฒนาสุขภาพภาคใต้  คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 134 หน้า. 
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ข-3 ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ า (ผลงานวิชาการในช่วง พ.ศ. 2560 

(2017) ถึง 2564 (2021))  

(1) ชื่อ นางอมมี  เบญจมะ   วุฒิการศึกษา วท.ม. (เทคโนโลยีอาหาร) 

สาขาวิชา เทคโนโลยีอาหาร   ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

1. ภาระงานสอน 

    1.1 ภาระงานสอนในปัจจุบัน 

ระดับปริญญาตรี 

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต 

730-222   Fishery Laws  2(2-0-4) 

730-152 Principle of Fishery Product Industry 2(2-0-4) 

730-223 Microbiology in Fishery Technology 3(2-3-4) 

730-252 Cold Preservation of Fishery Products 3(2-3-4) 

730-341 Fishery Laws 3(3-0-6) 

730-352 Processing of Fishery Products II 3(2-3-4) 

730-353 Fishery Product Process Engineering I 3(2-3-4) 

730-354 Fishery Product Process Engineering II 3(2-3-4) 

730-355 Food Chemistry for Fishery Product 3(2-3-4) 

730-356 Microbiology of Fishery Products 3(2-3-4) 

730-357 Food Safety and Sanitation in Fishery 

Industry) 

3(2-3-4) 

730-423 Quality Control in Aquaculture 3(2-3-4) 

730-451 Fishery Product Development and Sensory 

Evaluation 

3(2-3-4) 

730-453 Principles of Quality Control in Fishery 

Product Industry 

3(2-3-4) 

730-454 Management and Marketing in Fishery 

Industry 

3(3-0-6) 

730-491 Seminar 1(0-2-1) 

730-492 Special Problems in Fishery Technology 3(0-9-0) 
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ระดับปริญญาโท 

รหัส ชื่อวิชา     หน่วยกิต 

730-535 Thermal Processing Technology for Fishery 

Products 

3(2-3-4) 

730-536 Quality Assurance System in Fishery Product 

Industry 

3(2-3-4) 

730-537 Technology of Halal Fishery Products 3(2-3-4) 

730-538 Fishery Product Development and Sensory 

Evaluation 

3(2-3-4) 

 

    1.2 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 

รหัส ชื่อวิชา     หน่วยกิต 

730-594 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประมง 1(0-2-1) 

730-595 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในห่วงโซ่การผลิตสัตว์น้ า 2(1-3-2) 

730-522 การบริหารจัดการคุณภาพตลอดห่วงโซ่อุปทานการ

ผลิตสัตว์น้ า 

 

3(2-3-4) 

2. ผลงานทางวิชาการ (ผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ์/เผยแพร่) 

อมมี เบญจมะ, สุธา เกลาฉีด และ พายัพ มาศนิยม. 2563. ผลของอุณหภูมิลมร้อนต่อจลนพลศาสตร์

 การอบแห้งและคุณภาพของกุ้งกะต่อม. วารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง, 14, 82-91.  

 

(2) ชื่อ         นายณัฐพงษ์  บวรเรืองโรจน์  วุฒิการศึกษาวท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ) 

สาขาวิชา     เทคโนโลยีชีวภาพ   ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 

1. ภาระงานสอน 

    1.1 ภาระงานสอนในปัจจุบัน 

ระดับปริญญาตรี 

รหัส ชื่อวิชา     หน่วยกิต 

730-227 Basic Technical Laboratory for Fishery 

Technology 

1(0-3-0) 

730-232 Water Quality Analysis and 

Management    

3(2-3-4) 
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730-234 Plankton Culture 3(2-3-4) 

730-331 Farm and Hatchery Design, 

Construction and Management      

3(2-3-4) 

730-434 Packing and Transportation of Aquatic 

Animals 

2(1-3-2) 

730-421 Aquaculture Engineering 3(2-3-4) 

730-491 Seminar 1(0-2-1) 

730-492 Special Problems in Fishery 

Technology 

 

3(0-9-0) 

         ระดับปริญญาโท 

รหัส ชื่อวิชา     หน่วยกิต 

730-523 Selected Topics inFishery Science 

andTechnology 

3(2-3-4) 

730-541 Algal Biotechnology 3(2-3-4) 

730-542 Aquatic Product Purification 

Technology 

 

3(2-3-4) 

    1.2 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต 

730-594 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประมง 

1(0-2-1) 

730-595 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในห่วงโซ่การผลิต

สัตว์น้ า 

2(1-3-2) 

730-522 การบริหารจัดการคุณภาพตลอดห่วงโซ่

อุปทานการผลิตสัตว์น้ า 

3(2-3-4) 

 

2. ผลงานทางวิชาการ (ผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ์/เผยแพร่) 

Sathakit, R., Ruangchuay, R., Luengthuvapranit, C. and Bovornruangroj, N. (2020). Effect 

of carbon dioxideconcentration on growth of Ulva intestinalis in 

Photobioreactor. IOP Conference Series: Earth and  Environmental Science, 416, 

012020. Doi:10.1088/1755-1315/416/1/012020 
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(3) ชื่อ  นายสุพัฒน์ คงพ่วง   วุฒิการศึกษา  Ph.D. (Aquaculture) 

     สาขาวิชา  Aquaculture  ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 

1. ภาระงานสอน 

   1.1 ภาระงานสอนปัจจุบัน 

ระดับปริญญาตรี 

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต 

730-232 Water Quality Analysis and 

Management    

3(2-3-4) 

730-313 Marine Shrimp Culture 3(2-3-4) 

730-331 Farm and Hatchery Design, 

Construction and Management      

3(2-3-4) 

730-432 Entrepreneurship and  Business 

Management for Aquacultural Farm 

3(2-3-4) 

730-491 Seminar 1(0-2-1) 

730-492 Special Problem in Fishery 

Technology 

3(0-9-0) 

 

 

  

           ระดับปริญญาโท 

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต 

730-552 Integrated Tropical Coastal Zone 

Management 

3(2-3-4) 

730-554 Environmental Impact Assessment for 

Coastal Resources 

3(2-3-4) 

730-555 Fishery Resource  Management 3(2-3-4) 

730-556 Remote Sensing for Coastal Resource 

Management 

3(2-3-4) 

730-557 Geographic Information System  for 

Coastal Resource Management 

 

 

 

3(2-3-4) 
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     1.2 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต 

730-594 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประมง 1(0-2-1) 

730-595 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในห่วงโซ่การผลิต

สัตว์น้ า 

2(1-3-2) 

730-596 การบริหารจัดการและธุรกิจด้านการเพาะเลี้ยง

สัตว์น้ าและทรัพยากรประมง 

1(0-2-1) 

730-522 การบริหารจัดการคุณภาพตลอดห่วงโซ่อุปทาน

การผลิตสัตว์น้ า 

3(2-3-4) 

730-534 การส ารวจระยะไกลและระบบสารสนเทศ

ภูมศิาสตร์ส าหรับการจัดการทรัพยากรประมง 

3(2-3-4) 

730-535 ความก้าวหน้าและนวัตกรรมด้านการจัดการ

คุณภาพน้ าส าหรับทรัพยากรประมง  

3(2-3-4) 

 

2. ผลงานทางวิชาการ (ผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ์/เผยแพร่) 

นิคม ละอองศิริวงศ์  สุพัฒน์ คงพ่วง ลักขณา ละอองศิริวงศ์  ประมัยพร ทองคณารักษ์ นภสินธุ์ รัตนส

 มบูรณ์ และจุฑารัตน์  กิตติวานิช. 2562. การคัดเลือกพ้ืนที่ที่เหมาะสมกับการเลี้ยงปลากะพง

 ขาวในกระชังบริเวณทะเลสาบสงขลาตอนนอกด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์. ใน การประชุม

 วิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 57 วันที่  29 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2562, 

 330-337. 

Igbal, T.H., Hajisamae, S. and Khongpuang, S. (2017). Feeding habits of Asian green 

 mussel (Perna viridis): a case study from Andaman Sea and Gulf of Thailand. The 

 5th Asian Academic Society International Conference (AASIC)July, 26-27 2017, V 

 Wish Hotel, Khon Khen, Thailand): In Proceeding Book of The 5th AASIC. pp. 480-

 485. 
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(4) ชื่อ  นายเศวต ไชยมงคล   วุฒิการศึกษา  วท.ม.(วิทยาศาสตร์การประมง) 

     สาขาวิชา  วิทยาศาสตร์การประมง  ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 

1. ภาระงานสอน 

    1.1 ภาระงานสอนปัจจุบัน 

ระดับปริญญาตรี 

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต 

730-123 Principle of Coastal Aquaculture 3(3-0-6) 

730-236 Nutrition and Feed Production of 

Aquatic Animals 

3(2-3-4) 

730-313 Marine Shrimp Culture 3(2-3-4) 

730-315 Giant Freshwater Prawn Culture                                                            2(1-3-2) 

730-319 Aquarium Fish Culture 3(2-3-4) 

730-423 Quality Control in Aquaculture 3(2-3-4) 

730-491 Seminar 1(0-2-1) 

730-492 Special Problems in Fishery 

Technology 

3(0-9-0) 

ระดับปริญญาโท 

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต 

730-512 Aquatic Animal Nutrition 3(2-3-4) 

730-517 Shellfish Culture Technology 3(2-3-4) 

    1.2 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต 

730-594 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประมง 1(0-2-1) 

730-595 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในห่วงโซ่การผลิต

สัตว์น้ า 

2(1-3-2) 

730-519 ความก้าวหน้าและนวัตกรรมอาหารส าหรับ

สัตว์น้ า 

3(2-3-4) 
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2. ผลงานทางวิชาการ (ผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ์/เผยแพร่) 

Chaimongkol, S. and Intanai, I. (2018). The effect of prolonged starvation on blood 

chemistry of horseshoe crab, Carcinoscorpius rotundicauda (Chelicerata: 

Xiphosura). Songklanakarin Journal of Science and Technology, 40(4), 752-758. 

ต่วนมูรณีย์ตอแก เศวต ไชยมงคล และอิสระ อินตะนัย. 2563. ผลของความเค็มร่วมกับออกซิเจนในน้ า

ต่ออัตราการหายใจ อัตราการขับแอมโมเนีย อัตราการอยู่รอด และอัตราการเจริญเติบโต ใน

ระยะจูวีไนล์ของกุ้งก้ามกราม (Macrobrachium rosenbergii (de Man)). การประชุมวิชาการ

ระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1 วันที่ 30 พฤษภาคม 2563, 97-105. 

เศวต ไชยมงคล สุพัฒน์ คงพ่วง ชินวัฒน์ พิทักษ์สาลี และอัมรินทร์ ทองหวาน. 2561. การพัฒนาอาหาร

หอยหวาน. รายงานวิจัย. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ปัตตานี. 50 หน้า. 

(5) ชื่อ นายชลธี   ชีวะเศรษฐธรรม วุฒิการศึกษา Ph.D. (Fish Biology and Nutrition) 

สาขาวิชา  Fish Biology and Nutrition  ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

1. ภาระงานสอน 

    1.1 ภาระงานสอนในปัจจุบัน 

 ระดับปริญญาตรี 

รหัส ชื่อวิชา     หน่วยกิต 

730-234 Plankton Culture 3(2-3-4) 

730-236   Nutrition and Feed Production of 

Aquatic Animals 

3(2-3-4) 

730-316 Marine Mollusc Culture 3(2-3-4) 

730-324 Marine Crab Culture 2(1-3-2) 

730-491 Seminar 1(0-2-1) 

730-492 Special Problems in Fishery 

Technology 

3(0-9-0) 

 ระดับปริญญาโท 

รหัส ชื่อวิชา     หน่วยกิต 

730-591 Thesis 36(0-108-0) 

730-592 Thesis 18(0-54-0) 

730-594 Integrated Fishery Science and 3(2-3-4) 



118 
 

 

Technology 

730-595 Seminar in Fishery Science and 

Technology  I 

1(0-2-1) 

730-596 Seminar in Fishery Science and 

Technology  II 

1(0-2-1) 

730-597 Advance and Innovation in Fishery 

Science and Technology 

1(0-2-1) 

 

    1.2 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต 

730-594 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประมง 

1(0-2-1) 

730-511 ความก้าวหน้าและนวัตกรรมทางการ

เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

3(2-3-4) 

730-512 หัวข้อเลือกสรรทางด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

3(2-3-4) 

730-519 ความก้าวหน้าและนวัตกรรมอาหารส าหรับ

สัตว์น้ า 

3(2-3-4) 

730-521 เทคโนโลยีชีวภาพส าหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์

น้ า 

3(2-3-4) 

 

2. ผลงานทางวิชาการ (ผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ์/เผยแพร่) 

นิรุสนีย์ เจ๊ะบู, ฐิติมา รุจิราลัย, ชลธี ชีวะเศรษฐธรรม, และวิไลรัตน์ ชีวะเศรษฐธรรม. 2561. การ

วิเคราะห์หาโคเอนไซม์คิวเทนในหอยนางรม (Saccostrea และ Crassostrea) และการ

เปรียบเทียบปริมาณโคเอนไซม์คิวเทนในเนื้อหอยนางรมที่จ าหน่ายในรูปแกะเปลือกแช่น้ ากับ

หอยนางรมสดที่ยังไม่แกะปลือก. การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา

แห่งชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 47 วันที่ 6 ธันวาคม 2561, 1343-1352. 
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ภาคผนวก ค 

ค-1 การด าเนินการตามแนวทาง OBE 

กระบวนการในการจัดท า PLO 
กลุ่มผู้มีส่วนได้เสยี การวิเคราะห์ วิธีการเก็บขอ้มูล ข้อมูลบุคคล 

ผู้เรียน HI ประชุมอภิปราย และมี
แบบสอบถามประกอบ 

นักศึกษาปัจจุบัน  

ศิษย์เก่า HI สัมภาษณ์ออนไลน์/
และมีแบบสอบถาม
ประกอบ 

1. เยาวภา เพ็งสกุล 
2. Mr. Teuku Haris Iqbal 
Syiah Kuala University, Bandar Aceh, 
Indonesia  
3. โซเฟีย จารุประสิทธิ์  
4. Dr. Hung Voung Vo  
5. ปาริฉัตร สังข์ทอง  
6 รัตนา สาธะกิจ 

ลูกค้าในอนาคตที่มีศักยภาพ HI ใช้แบบสอบถาม/
ปรึกษาหารือ 

- นักศึกษาปี 3 4 และศิษย์เก่า เทคโนโลยี
การประมง  
- อื่น ๆ  

หน่วยงาน/สถาน
ประกอบการที่ใช้มหาบัณฑิต
จากหลักสูตร 

HI/HP สัมภาษณ์/และมี
แบบสอบถามประกอบ 

1. Syiah Kuala University, Bandar Aceh, 
Indonesia  
2. บริษัทไว้ท์เครน (วี 88) อะควาเท็ค จ ากัด  

หน่วยงาน/สถาน
ประกอบการที่ไม่ใช้
มหาบัณฑิตจากหลกัสูตร 

HI สัมภาษณ์ออนไลน์/
และมีแบบสอบถาม
ประกอบ 

1. ผู้อ านวยการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงชายฝั่ง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
(อาภรณ์ เทพพานิช) 
2. กรมประมง (ดร. จุฑารัตน์ กิตติวานิช) 
3. รายสรพัศ พนากร (ภาคเอกชน) 
4. อื่นๆ เป็นการสนทน่ัทวไป 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร HI/HP ประชุมและอภิปราย ที่มีส่วนเกี่ยวขอ้งโดยตรง 
หลักสูตรที่ร่วม double 
degree 

HI/HP สัมภาษณ์ออนไลน์/
แบบสอบถาม 

1. Assoc. Prof. Dr. Siti Raehanah 
Muhamad Shaleh 
Director, Borneo Marine Research 
Institute, Universiti Malaysia Sabah, 
Malaysia  
2. Prof. Dr. Yutaka Takeuchi 
Kanazawa University, Japan  

ผู้เชี่ยวชาญในสาขา HI สัมภาษณ์ออนไลน์/
แบบสอบถาม 

1. ศาสตราจารย์ ดร. เผดิมศักดิ์ จารยพันธ์  
2. Prof. Dr. Tran Ngoc Hai 
Can Tho University, Vietnam (ซุกรี) 
3. Prof. Dr. Happy Nursyam 
Dean, Faculty of Fisheries and Marine, 
Brawijaya University, Indonesia, 
Former Chairperson of ASEAN Fisheries 
Education Network 
4. Prof. Dr. Yeong Yik Sung 
Director, Institute of Marine 
Biotechnology, Universiti Malaysia 
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กลุ่มผู้มีส่วนได้เสยี การวิเคราะห์ วิธีการเก็บขอ้มูล ข้อมูลบุคคล 
Terengganu  
5. Prof. Dr. Patrick Sorgeloos 
Former President of World 
Aquaculture Society  
6. Dr. Sara Barento 
Science communication and 
stakeholder engagement manager, 
Swansea University 

ผลงานวิจัยที่เกี่ยวขอ้งใน
ระดับนานาชาต ิ

HI การน าผลงานวิจัยที่
เกี่ยวขอ้งมาใช ้

ผลงานวิจัยด้านการผลิตบัณฑิตทางด้านน้ีของ
สหภาพยุโรป 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

HI/HP การน าวิสัยทัศน์และ
พันธกิจของคณะมา
พิจารณาในการก าหนด
สมรรถนะที่จ าเป็น 

 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ HI/HP การน าวิสัยทัศน์และ
พันธกิจของ
มหาวิทยาลัยมา
พิจารณาในการก าหนด
สมรรถนะที่จ าเป็น 

 

ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 

HP การก าหนดสมรรถนะ
หลักที่จ าเป็นตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒ ิ

การพัฒนาผลการเรียนรู้ 5 ด้าน  

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี HP การน ายุทธศาสตร์ชาติ
มาใช้ออกแบบ
หลักสูตรเพือ่รองรับ
อนาคต 
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คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของบัณฑิต (Graduate Attributes หรือ GA) ของหลักสูตร คือ 

จากผลการส ารวจความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มเป้าหมาย ข้อมูลความต้องการของ

หน่วยงานระดับนโยบายของภาครัฐ (สกอ.) และวิสัยทัศน์และพันธกิจของคณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับนโยบาย มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของรัฐบาล วิธีการ

แห่งศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช “เข้าใจ 

เข้าถึง พัฒนา สามารถก าหนดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิต (Graduate Attributes) ของ

หลักสูตร ประกอบด้วย 

 

A-SMART 
 

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของบัณฑิต (Graduate Attributes) ของหลักสูตรที่ได้จากการ
วิเคราะห์ข้อเสนอแนะและความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังตารางที่ 2.1 

 

ตารางที่ 2.1 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิต (A-SMART) 

A-SMART 

GA1 A Authentic and Advanced knowledge พ้ืนฐานแน่น เน้นก้าวหน้า 

GA2 S Software and Synthesis literacy เก่งซอฟท์แวร์ วิเคราะห์ สังเคราะห์ 

GA3 M Mentality and Multi-skilled person เก่งคิด รอบด้าน 

GA4 A Administration and business oriented เก่งบริหารและธุรกิจ 

GA5 R Respect SDGs and Relevant เคารพ SDGs เชื่อมโลกจริง 

GA6 T Teamwork and Trustworthy เก่งทีม คนเชื่อมั่น 
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PLOs ของหลักสูตร คือ 

PLO1 บูรณาการความรู้เพ่ือแก้ปัญหาด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าและ/หรือทรัพยากรประมงโดยเฉพาะบริเวณ
พ้ืนที่ชายฝั่งของภูมิภาคเขตร้อนสู่ความยั่งยืนและมั่นคงได้ 

PLO2 ใช้กระบวนการวิจัยในการสร้างองค์ความรู้ใหม่หรือนวัตกรรมด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า และ/หรือ
ทรัพยากรประมงได้ 

PLO3 ประยุกต์ใช้ซอฟท์แวร์ทางการประมง สถิติ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าและ/หรือ
หรือการจัดการทรัพยากรประมงให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

PLO4 สื่อสารและน าเสนอความรูแ้ละผลงานทางวิชาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประมงได้อย่าง
ถูกต้อง 

PLO5 มีแนวคิดการเป็นผู้ประกอบการ และ/หรือนักบริหารจัดการเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน 
PLO6 ท างานเป็นทีมในฐานะผู้น าและผู้ตามได้ มีความรับผิดชอบ 
PLO7 มีจิตส านึกที่ดีต่อวิชาชีพ มจีรรยาบรรณ มีคุณธรรมและจริยธรรม เป็นที่ไว้ใจและเชื่อมั่น และยึดมั่น

ในปณิธานประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง 
PLO8 รู้จักเรียนรู้ด้วยตัวเอง สามารถใช้สารสนเทศในการเรียนรู้ด้วยตัวเองและสืบค้นข้อมูลอย่างต่อเนื่อง 

2. ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องของ  PLOs  กับวิสัยทัศน์ พันธกิจ คุณลักษณะของบัณฑิต และความ

ต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี 

2.1 ความสอดคล้องของ  PLOs  กับวิสัยทัศน์ พันธกิจ คุณลักษณะของบัณฑิต 

 PLOs 
 1 2 3 4 5 6 7 8 

มหาวิทยาลัย         
วิสัยทัศน ์         
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์เป็นมหาวิทยาลยัเพื่อนวัตกรรมและ
สังคมที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ และเป็นกลไกหลักในการพัฒนา
ภาคใต้และประเทศ มุ่งสู่มหาวิทยาลัยชั้นน า 1 ใน 5 ของอาเชียนภาย
ในป ีพ.ศ. 2570 

9 9 9 9 9 9 9 9 

พันธกิจ         
พันธกิจ 1 สร้างความเป็นผู้น าทางวิชาการและนวัตกรรมโดยมีการวจิัย
เป็นฐานเพือ่การพัฒนาภาคใต้และประเทศเชื่อมโยงสูส่ังคมและ
เครือข่ายสากล 

9 9 9      

พันธกิจ 2 สร้างบณัฑิตทีม่ีสมรรถนะทางวิชาการและวิชาชีพ ซื่อสัตย์ 
มีวินัย ใฝ่ปัญญา จิตสาธารณะและทักษะในศตวรรษท่ี 21 สามารถ
ประยุกตค์วามรู้บนพ้ืนฐานประสบการณ์จากการปฏบิัต ิ

9 9 9 9 9 9 9 9 

พันธกิจ 3 พัฒนามหาวิทยาลยัให้เป็นสังคมฐานความรู้บนพื้นฐานพหุ
วัฒนธรรม และหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง โดยใหผู้้ใฝ่รูไ้ดม้ี
โอกาสเข้าถึงความรู้ได้อย่างหลากหลายรูปแบบ 

    9 9 9  

อัตลักษณ ์I-WiSe         
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 PLOs 
 1 2 3 4 5 6 7 8 

ซื่อสัตยส์ุจรติ มีวินัย      9 9  
ใฝ่ปัญญา  9 9 9     9 
จิตสาธารณะ       9  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี         
วิสัยทัศน ์         
เป็นคณะที่ไดร้ับการยอมรับในระดับนานาชาติด้านการผลิตบณัฑติและ
วิจัย และเป็นท่ีพึ่งของสังคมทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

9 9 9 9 9    

พันธกิจ         
1. ผลิตบณัฑิตที่มคีุณภาพระดับสากล และมีคุณธรรม จริยธรรม 9 9   9   9 
2. สรา้งและพัฒนาองค์ความรู้ที่ตอบสนองต่อการเพิ่มขดีความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ 

 9 9      

3. บริการวิชาการที่สนับสนุนการพัฒนาสังคมและประเทศ    9     
4. บริหารจัดการองค์กรที่มีคณุภาพและประสิทธิภาพ     9 9   
5. สรา้งเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในภูมิภาคอาเซียน    9  9   
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของบัณฑิตในระดับบัณฑิตศึกษาของ
มหาวิทยาลัย 

        

1. คุณลักษณะพ้ืนฐาน         
1.1 มีความสนใจใฝรู่้ มีความเป็นสากล มีทักษะในการเรยีนรู้ด้วย

ตนเอง สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการศึกษาค้นคว้าและ
แสวงหาความรู้  

   9 9  9 9 

1.2 มีความคดิวิจารณญาณบนพ้ืนฐานทางวิชาการและเหตุผลที่
เหมาะสม มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และสามารถประยุกต์ใช้
ความรู้ทางด้านวิชาการ  

9 9 9      

1.3 มีความสามารถในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ โดยเน้นศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษใน
การศึกษาค้นคว้า  

   9    9 

1.4 มีความสามารถในการบริหารจัดการ      9 9   
2. คุณลักษณะทางสังคม         
2.1 มีความรับผดิชอบต่อตนเองและสังคม มีวินัยในตนเอง ถือ

ประโยชนส์่วนรวมเป็นกิจท่ีหนึ่งตามพระราชปณิธานของสมเด็จ
พระมหติลาธิเบศร อดลุยเดชวิกรม สามารถปรับตัวให้เข้ากับการ
เปลี่ยนแปลงในสังคมและสิ่งแวดลอ้ม  

  9   9 9  

2.2 มีภาวะผู้น า มีวุฒภิาวะและบคุลิกภาพท่ีเหมาะสม มมีนุษยสมัพันธ์ 
สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ สามารถแก้ปัญหาและท างานให้
ส าเรจ็ 

     9 9  

3. คุณลักษณะทางวิชาการ/วิชาชีพ         
3.1 มีความรู้ลึกในศาสตร์เฉพาะและรูร้อบศาสตร์อื่น  9 9       
3.2 มีศักยภาพในการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ สามารถบรูณาการความรู้

ที่ได้จากการศึกษาด้วยตนเองหรือจากการค้นคว้าวิจัย และน าไป
ประยุกต์ในการพัฒนางานอาชีพของตนได ้

9 9   9    

3.3 มีคุณธรรมและจริยธรรม       9  
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2.2 ความสอดคล้องของ  PLOs กับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี 

ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย PLOs 
1 2 3 4 5 6 7 8 

ผู้เรียน   
มีความรักในอาชีพ มีความรับผดิชอบ ทัศนคติเชิงบวก สู้งานหนัก รับ
ฟังผู้อื่น มีคุณธรรม 

      9  

มีความรู้พื้นฐานและความรู้ที่ก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประมง สามารถใช้เครื่องมือส าคัญได้ 

9        

น าเสนอข้อมูลได้ และมีทักษะด้านการจัดการแลธรุกิจ    9 9    
สามารถใช้ความรู้ในการแก้ปญัหา ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์และ
วิเคราะห์ข้อมูลทางสถติ ิ

  9      

มีทักษะในการบริหารจัดการและแก้ไขปัญหา ความคิดสร้างสรรค์ มี
ความคิดเชิงระบบ และความสามารถในการจ าแนกปญัหา 

    9    

สามารถท างานเป็นทีม การควบคมุอารมณ์ และความรับผิดชอบ      9   
สามารถใช้โปรแกรมซอฟท์แวร์ที่ใช้บ่อยในสาขาและทักษะการเขียน
และการน าเสนอ 

  9      

ศิษย์เก่า   
มีความน่าเช่ือถือ รับผดิชอบ เคารพผู้อื่นและมเีป้าหมายชัดเจน       9  
มีความรู้พื้นฐานและความรู้ใหม่ท่ีก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีประมงด้านต่างๆ 

9        

มีความรู้ทางด้านการบรหิารจดัการและกฎระเบียบที่เกีย่วข้องทุก
ระดับ 

    9  9  

มีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและเพื่อความ
ยั่งยืน 

    9    

มีความรู้ทางสถติิ สามารถใช้เทคโนโลยีและซอฟท์แวร์ที่เกี่ยวข้องได ้   9      
มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีสู่ชุมชน และมี
ทักษะการสื่อสารและทักษะการเขยีน 

   9     

สามารถน าความรู้จากงานวิจัยมาใช้และประยุกต์ใช้ความรูไ้ด้ มี
ความคิดรเิริม่สร้างสรรค์  

9        

มีความเป็นผู้น า สามารถท างานรว่มกับผู้อื่นได้       9   
มีความรูด้้านการบริหารจัดการและธุรกิจ      9    

ลูกค้าในอนาคตที่มีศักยภาพ   
มีความมั่นใจในตัวเอง กระตือรือรน้ รับฟังผู้อื่น มี ทัศนคติเชิงบวกและ
มีคุณธรรม มคีวามรอบคอบ สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นไดด้ี มีความ
อดทน และสามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต 

    9 9 9 9 

ช านาญเทคโนโลยีใหม่ มีทักษะการใช้เครื่องมือ มีความรู้ทางสถิติและ
ทักษะการประยุกต ์

     9 9  

มีทักษะการจัดการและเข้าใจกฎระเบียบ     9    
มีความรู้การบริหาร supply chian     9    
ทักษะการเขียน สื่อสารและน าเสนอ    9     
ทักษะการคิดนอกกรอบ การแก้ไขปัญหา การถ่ายทอดความรู้ มี
วิสัยทัศน์ไกล สร้างสรรค์ และประยุกต์ใช้ความรูไ้ด้ 

9   9 9    
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ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย PLOs 
1 2 3 4 5 6 7 8 

มีทักษะด้านปฏิบตัิและวิจัยที่ได้จากการท างานในสถานการณ์จริง  9 9       
มีความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม      9   

หน่วยงาน/ผู้ประกอบการ   
มีความเป็นผู้น า สามารถท างานเปน็ทีม ท างานหนัก และมีความ
รับผิดชอบ 

     9   

มีความรู้และทักษะการเป็นผู้ประกอบการ การบริหารจดัการ       9    
มีความรู้พื้นฐานและความรูส้มัยใหม่ทางวิชาการ มีความเข้าใจระบบ
ห่วงโซ่การผลิต และมคีวามสามารถในการจัดการความเสี่ยง 

9    9    

มีความรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร มีความสามารถการใช้
ภาษาอังกฤษ มีทักษะการวางแผน และการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

   9 9   9 

มีความรู้ทางกฎหมายและระเบยีบต่างๆ และสามารถประยุกต์ใช้ได ้       9  
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร   

รับฟังผู้อื่นและมีความรับผดิชอบ      9 9  
มีความรูเ้ชิงบูรณาการ นวัตกรรม การมีส่วนร่วมกับชุมชนและ
ผู้ประกอบการ  

9 9       

มีความสามารถในการเรยีนรู้จากโลกแห่งความจริง ตอบสนองต่อ 
SDGs และ blue economy 

9      9  

มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค ์ 9 9       
สามารถสื่อสารทั้งภาษาไทยและอังกฤษและมีทักษะในการน าเสนอ    9     

หลักสูตรที่ร่วม double degree   
มีทัศนคติเชิงบวก คิดนอกกรอบ และแก้ไขปญัหาได ้     9  9  
เคารพสิ่งแวดล้อมและเข้าใจ SDG และสนับสนุนความยั่งยืน 9      9  
เคารพความรู้พื้นฐานและความรู้ใหม ่ 9        
รู้และเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของห่วงโซ่วิจัยและห่วงโซ่การผลติ 9 9 9      
มีความรู้และทักษะการเป็นผู้ประกอบการและเข้าใจการผลติเพื่อ
การตลาด 

    9    

สามารถประยุกต์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ สามารถบูรณาการศาสตร์
ต่างๆได้  

9  9      

สามารถสื่อสารงานวิจัยได ้    9     
ผู้เชี่ยวชาญในสาขาท้ังในและต่างประเทศ   

เชื่อถือได้ มีความรับผดิชอบ มีความเป็นผู้น า มีทักษะการท างาน
ร่วมกับผู้อื่น สามารถท างานอิสระ คิดเชิงบวก และรักในศาสตร ์

     9 9  

มีความรู้พื้นฐานและความรู้ที่ก้าวหน้าทันสมัย เช่ียวชาญในศาสตร์  9        
มีความรู้และทักษะการบริหารจดัการและธรุกิจ     9    
มีความรู้และทักษะด้านการเขียนบทความวิจัย และมีความสามารถใน
การสื่อสาร 

   9     

มีความรูเ้ชิงประเด็นและทักษะการคิดเชิงวิเคราะห ์     9    
มีความใส่ใจสิ่งแวดล้อม และเข้าใจ SDG มีคุณธรรม 9      9  
สามารถใช้ซอฟท์แวร์ที่ส าคัญได้    9      
มีทักษะหลากหลายเชิงบูรณาการหรือ multi skill 9        
มีมุมมองความเป็นนานาชาต ิ       9  

คุณสมบัติผู้สมัครจากประกาศรับสมัครงาน   



126 
 

 

ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย PLOs 
1 2 3 4 5 6 7 8 

มีความรู้ทางวิชาการ สามารถประยุกต์ความรู้ได ้ 9        
มีความตั้งมั่นในการบริการลูกค้าดว้ยความซื่อตรง ซื่อสัตย์ จริงใจ        9  
บุคลิกดี มมีนุษย์สมัพันธ์ รอบคอบ ทนต่อภาวะกดดันไดด้ี มีความ
อดทนและรับผิดชอบสูง มีความกระตือรือร้น และริเริ่มสร้างสรรค์ 
ติดต่อประสานงานกับบุคคลอื่นไดเ้ป็นอย่างดี มีอัธยาศัยดี แก้ปัญหา
เฉพาะหน้าได้ มีจติบริการ 

     9 9  

สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ มีทักษะภาษาอังกฤษ  มีทักษะการพูดในที่
ชุมชน 

  9 9     
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3. ตารางแสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) กับ  Knowledge/ Attitude / Skill 

PLOs ความรู ้
(Knowledge) 

ทักษะ 
(Skill) 

ทัศนคต ิ
(Attitudes) 

PLO1 บูรณาการความรู้เพื่อแก้ปัญหาด้าน
การเพาะเล้ียงสัตว์น้ าและ/หรือทรพัยากร
ประมงโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ชายฝัง่ของ
ภูมิภาคเขตร้อนสู่ความยั่งยืนและมั่นคงได้ 

K1 องค์ความเกี่ยวกับ
ความก้าวหน้าและ
พัฒนาการด้านการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง 
K1.1 องค์ความรู้ด้าน
ปฏิบัติการภาคสนาม
ทางการเพาะเลี้ยงสตัว์
น้ า/ทรัพยากรประมง 
K1.2 องค์ความรู้ด้านการ
เพาะเลี้ยงปลาเศรษฐกิจ 
K1.3 องค์ความรู้ด้านการ
เพาะเลี้ยงพันธุ์ไม้น้ า 
K1.4 องค์ความรู้เกี่ยวกับ
การเพาะเลี้ยงครัสเต
เชียน 
K1.5 องค์ความรู้เกี่ยวกับ
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ ามี
เปลือก 
K1.6 องค์ความรู้เกี่ยวกับ
การผลิตพันธ์ุสตัว์น้ าวัย
อ่อน 
K1.7 องค์ความรู้เกี่ยวกับ
การจัดการสุขภาพสัตว์น้ า 
K1.8 องค์ความรู้เกี่ยวกับ
อาหารส าหรับสัตว์น้ า 
K1.9 องค์ความรู้เกี่ยวกับ
การจัดการคุณภาพน้ า
ส าหรับเพาะเลี้ยงสตัว์น้ า 
K1.10 องค์ความรู้
เกี่ยวกับ
เทคโนโลยีชีวภาพส าหรับ
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
 
K2 องค์ความรู้เกี่ยวกับ
ความก้าวหน้าด้าน
ทรัพยากรประมง 
K2.1 องค์ความรู้เกี่ยวกับ
การอนุรักษ์และฟื้นฟู
ทรัพยากรประมง 
K2.2 องค์ความรู้เกี่ยวกับ

S1 ทักษะการใช้เครื่องมือ
พื้นฐานทางการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ า 
S2 ทักษะการใช้เครื่องมือ
พื้นฐานด้านทรัพยากร
ประมง 
S3 ทักษะในการรายงาน
ผลข้อมลูและการน า
ข้อมูลสารสนเทศไปใช้
ประโยชน ์
S4 ทักษะการสื่อสาร 
S5 ทักษะการเลือกใช้
เทคโนโลย ี

A1 ยึดมั่นกับข้อมูลและ
ข้อเท็จจริง 
A2 รักในศาสตร ์
A6 ส านึกต่อการพัฒนา
ที่ยั่งยืน 
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PLOs ความรู ้
(Knowledge) 

ทักษะ 
(Skill) 

ทัศนคต ิ
(Attitudes) 

การส ารวจระยะไกลและ
ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตรส์ าหรับการ
จัดการทรัพยากรประมง 
K2.3 องค์ความรู้เกี่ยวกับ
การจัดการคุณภาพน้ า
ส าหรับทรัพยากรประมง 
K2.4 องค์ความรู้เกี่ยวกับ
เทคโนโลยีชีวภาพส าหรับ
ทรัพยากรประมง 

PLO2 ใช้กระบวนการวิจัยในการสร้าง
องค์ความรู้ใหมห่รือนวตักรรมด้านการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ า และ/หรือทรัพยากร
ประมงได ้

K6 องค์ความรู้ด้าน
กระบวนการวิจยั  
K7 องค์ความรู้ด้านการ
น าเสนอผลงานวิจัย 
K8 องค์ความรู้ด้านการใช้
ประโยชน์จากงานวิจยั
และนวัตกรรม 

S5 ทักษะการเลือกใช้
เทคโนโลย ี
S9 ทักษะการบรูณาการ
ศาสตร ์
S10 ทักษะการคิดผลติ
งานวิจัยและนวัตกรรม 
 

A1 ยึดมั่นกับข้อมูลและ
ข้อเท็จจริง 
A3 ตระหนักถึง
ความส าคญัของ
ทรัพย์สินทางปัญญา 

PLO3 ประยุกตใ์ช้ซอฟท์แวร์ทางการ
ประมง สถิติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าและ/หรอืหรอืการจัดการ
ทรัพยากรประมงให้เกดิประโยชน์สงูสุด 

K4 องค์ความรู้ด้านการใช้
ซอฟท์แวร์และ/หรือ
ระบบอัตโนมัตมิาใช้งาน
ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีประมง 
K5 องค์ความรู้ทางสถิติ
และการวเิคราะห์ข้อมลู 

S3 ทักษะการรายงานผล
ข้อมูลและการน าข้อมลู
สารสนเทศไปใช้
ประโยชน ์
S7 ทักษะในการใช้
ซอฟท์แวร์และ/หรือ
ระบบอัตโนมัติที่เกีย่วข้อง 
S8 ทักษะการประมวลผล
ทางสถิติ 

A1 ยึดมั่นกับข้อมูลและ
ข้อเท็จจริง 
A5 ยึดมั่นในปณิธาน
ประโยชน์ของเพื่อน
มนุษย์เป็นกิจท่ีหนึ่ง 

PLO4 สื่อสารและน าเสนอความรู้และ
ผลงานทางวิชาการทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีประมงได้อย่างถูกต้อง 

K3 องค์ความรู้ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
การรายงานผลข้อมลูและ
การน าข้อมูลสารสนเทศ
ไปใช้ประโยชน ์

S5 ทักษะการเลือกใช้
เทคโนโลย ี
S6 ทักษะในการใช้
โปรแกรมสารสนเทศ 
 

A1 ยึดมั่นกับข้อมูลและ
ข้อเท็จจริง 
A4 มีทัศนคติเชิงบวก 
 

PLO5 มีแนวคิดการเป็นผู้ประกอบการ 
และ/หรือนักบริหารจัดการเพื่อให้เกิดความ
ยั่งยืน  

K9 องค์ความรู้ด้านการ
บริหารจดัการและธรุกิจ
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
K10 องค์ความรู้ดา้นการ
บริหารจดัการทรัพยากร
ประมง 
K11 ความรูเ้กี่ยวกับ 
SGDs กฎกติกาข้อสญัญา 
หรือข้อตกลงขององค์กร 

S4 ทักษะการสื่อสาร 
S9 ทักษะการบรูณาการ
ศาสตร ์
S11 ทักษะด้านการ
บริหารจดัการ 
S12 ทักษะด้านธุรกิจ 
S13 ทักษะด้านการแกไ้ข
ปัญหา 
S14 ทักษะการท างาเป็น
ทีม 

A1 ยึดมั่นกับข้อมูลและ
ข้อเท็จจริง 
A6 ส านึกต่อการพัฒนา
ที่ยั่งยืน 
A4 มีทัศนคติเชิงบวก 
A5 ยึดมั่นในปณิธาน
ประโยชน์ของเพื่อน
มนุษย์เป็นกิจท่ีหนึ่ง 

PLO6 ท างานเป็นทีมในฐานะผู้น าและผู้
ตามได้ มีความรับผิดชอบ  

K9 องค์ความรู้ด้านการ
บริหารจดัการและธรุกิจ

S4 ทักษะการสื่อสาร 
S9 ทักษะการบรูณาการ

A7 รับผิดชอบ เป็นผู้น า
และผูต้ามได้ ยดึมั่นหลัก
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PLOs ความรู ้
(Knowledge) 

ทักษะ 
(Skill) 

ทัศนคต ิ
(Attitudes) 

การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
K10 องค์ความรู้ดา้นการ
บริหารจดัการทรัพยากร
ประมง 
K11 ความรูเ้กี่ยวกับ 
SGDs กฎกติกาข้อสญัญา 
หรือข้อตกลงขององค์กร 

ศาสตร ์
S11 ทักษะด้านการ
บริหารจดัการ 
S13 ทักษะด้านการแกไ้ข
ปัญหา 
S14 ทักษะการท างาเป็น
ทีม 

คุณธรรมและจรยิธรรม 
เคารพกติกาสังคม 
ซื่อสัตย์ สุจรติ มี
จรรยาบรรณ เป็นท่ีไว้ใจ
และเชื่อมั่น 

PLO7 มีจิตส านึกท่ีดีต่อวิชาชีพ มี
จรรยาบรรณ มีคุณธรรมและจริยธรรม 
เป็นท่ีไว้ใจและเชื่อมั่น และยึดมั่นใน
ปณิธานประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกจิท่ี
หนึ่ง 

K11 ความรูเ้กี่ยวกับ 
SGDs กฎกติกาข้อสญัญา 
หรือข้อตกลงขององค์กร 

S11 ทักษะด้านการ
บริหารจดัการ 
S13 ทักษะด้านการแกไ้ข
ปัญหา 
S14 ทักษะการท างาเป็น
ทีม 

A2 รักในศาสตร ์
A7 รับผิดชอบ เป็นผู้น า
และผูต้ามได้ ยดึมั่นหลัก
คุณธรรมและจรยิธรรม 
เคารพกติกาสังคม 
ซื่อสัตย์ สุจรติ มี
จรรยาบรรณ เป็นท่ีไว้ใจ
และเชื่อมั่น 

PLO8 รู้จักเรียนรู้ด้วยตัวเอง สามารถใช้
สารสนเทศในการเรียนรู้ด้วยตัวเองและ
สืบค้นข้อมูลอย่างต่อเนือ่ง 

K3 องค์ความรู้ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
การรายงานผลข้อมลูและ
การน าข้อมูลสารสนเทศ
ไปใช้ประโยชน ์

S6 ทักษะในการใช้
โปรแกรมสารสนเทศ 
S9 ทักษะการบรูณาการ
ศาสตร ์
 

A1 ยึดมั่นกับข้อมูลและ
ข้อเท็จจริง 
A2 รักในศาสตร ์
A6 ส านึกต่อการพัฒนา
ที่ยั่งยืน 
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4.  ตารางแสดงความสัมพนัธ์ของรายวชิากบั  Knowledge/ Attitude/ Skill 

รายวิชา PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 Knowledge (K), Attitude (A), Skills (S) 

หมวดวิชาบังคับ 

730-593 วิธีวิทยาการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประมง 
730-593 Research methodology in in fishery science 

and technology 

9� 9� 9�
�  

9�

K: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

A: 1, 2, 3, 7 

S: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 

730-594 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประมง 
730-594 Seminar in Fishery Science and Technology 

9� 9� 9� 9� 9 9�

K: 1, 2, 3, 7, 8  

A: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 

S: 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14 

730-595 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในห่วงโซ่การผลิตสัตว์น้ า 
730-595 Science and technology in supply chain of 
aquatic animal production 9� 9� 9� 9� 9� 9�

K: 1, 2, 8, 9, 10,11 

A: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

S: 4, 5, 6, 9 

730-596 การบริหารจดัการและธรุกิจด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า
และทรัพยากรประมง 
730-596 Administration and business management in 
aquaculture and fishery resources 

� � � 9� � 9�

K: 3, 8, 9, 10, 11 

A: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

S: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14 

730-597 ปฏิบัติการภาคสนามทางการเพาะเลี้ยงสตัว์น้ าและ
ทรัพยากรประมง 

9� 9� 9� 9� 9� 9� K: 1, 1.1, 2, 8, 9, 10, 11 
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รายวิชา PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 Knowledge (K), Attitude (A), Skills (S) 

730-597 Field work in aquaculture and fishery 
resources 

A: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

S: 1, 2, 3, 9, 13, 14 

หมวดวิชาเลือก ชุดวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

730-511 ความก้าวหน้าและนวัตกรรมทางการเพาะเลี้ยงสัตว์

น้ า 

730-511 Advance and innovation in aquaculture 

9� 9� 9� � � 9�

K: 1, 4, 8 

A: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

S: 1, 5, 9, 10, 13  

730-512 หัวข้อเลือกสรรทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ

เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

730-512 Selected topics in science and technology 

for aquaculture 

9� 9� 9� 9� 9� 9�

K: 1, 4, 8, 10 

A: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

S: 1, 5, 9, 10, 13 

730-513 ความก้าวหน้าและนวัตกรรมการเพาะเลี้ยงปลา
เศรษฐกิจ 

730-513 Advance and innovation  in fish culture 
9� 9� 9� � � 9�

K: 1, 1.2, 4, 8 

A: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

S: 1, 5, 9, 10, 13 

730-514 ความก้าวหน้าและนวัตกรรมการเพาะเลี้ยงพันธุ์ไม้น้ า 

730-514 Advance and innovation in aquatic plant 

culture 
9� 9� 9� � � 9�

K: 1, 1.3, 4, 8 

A: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

S: 1, 5, 9, 10, 13 
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รายวิชา PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 Knowledge (K), Attitude (A), Skills (S) 

730-515 ความก้าวหน้าและนวัตกรรมการเพาะเลี้ยงครสัเต
เชียน 

730-515 Advance and innovation in crustacean 

culture 

9� 9� 9� � � 9�

K: 1, 1.4, 4, 8 

A: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

S: 1, 5, 9, 10, 13 

730-516 ความก้าวหน้าและนวัตกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ ามี
เปลือก 

730-516 Advance and innovation in shellfish culture 
9� 9� 9� � � 9�

K: 1, 1.5, 4, 8 

A: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

S: 1, 5, 9, 10, 13 

730-517 ความก้าวหน้าและนวัตกรรมการผลติพันธ์ุสัตว์น้ าวัย

อ่อน 

730-517 Advance and innovation in fry production 

9� 9� 9� � � 9�

K: 1, 1.6, 4, 8 

A: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

S: 1, 5, 9, 10, 13 

730-518 ความก้าวหน้าและนวัตกรรมการจดัการสุขภาพสัตว์

น้ า 

730-518 Advance and innovation in management of 

aquatic animal health 

9� 9� 9� � 9� 9�

K: 1, 1.7, 4, 8, 11 

A: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

S: 1, 5, 9, 10, 13 

730-519 ความก้าวหน้าและนวัตกรรมอาหารส าหรับสตัว์น้ า 

730-519 Advance and innovation in feed for aquatic 

animals 

9� 9� 9� � 9� 9�

K: 1, 1.8, 4, 8, 11 

A: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 
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รายวิชา PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 Knowledge (K), Attitude (A), Skills (S) 

S: 1, 5, 9, 10, 13 

730-520 ความก้าวหน้าและนวัตกรรมการจัดการคณุภาพน้ า

ส าหรับเพาะเลี้ยงสตัว์น้ า  

730-520 Advance and innovation in management of 

water quality for aquaculture  

9� 9� 9� 9� 9� �

K: 1, 1.9, 4, 8, 11 

A: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

S: 1, 5, 9, 10, 13 

730-521 เทคโนโลยีชีวภาพส าหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

730-521 Bio-technology for aquaculture 9� 9� � 9� 9� �

K: 1, 1.10, 4, 8, 11 

A: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

S: 1, 5, 9, 10, 13 

730-522 การบริหารจดัการคณุภาพตลอดห่วงโซ่การผลิตสัตว์น้ า 

730-522 Quality management for the whole supply 

chain of fish production  
9� 9� � 9� 9� �

K: 1, 4, 8, 11 

A: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

S: 1, 5, 9, 10, 13 

730-539 กฏหมายและระเบียบเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีประมง 

730-539 Laws and regulation related to fishery 

science and technology 

9� 9� � � 9� 9�

K: 9, 10, 11 

A: 1, 6, 7 

S: 3, 9, 11, 13 

หมวดวิชาเลือก ชุดวิชาทรัพยากรประมง 

730-531 ความกา้วหน้าและนวัตกรรมด้านทรัพยากรประมง 9� 9� 9� � � 9� K: 2, 4, 8 
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รายวิชา PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 Knowledge (K), Attitude (A), Skills (S) 

730-531 Advance and innovation in fishery resources A: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

S: 1, 5, 9, 10, 13 

730-532 หัวข้อเลือกสรรด้านทรพัยากรประมง 

730-532 Selected topics in fishery resources 9� 9� 9� 9� 9� 9�

K: 2, 4, 8, 10 

A: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

S: 1, 5, 9, 10, 13 

730-533 ความก้าวหน้าและนวัตกรรมในการอนุรักษ์และฟื้นฟู
ทรัพยากรประมง 

730-533 Advance and innovation in conservation and 
rehabilitation of fishery resources  

9� 9� 9� � � 9�

K: 2, 2.1, 4, 8 

A: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

S: 1, 5, 9, 10, 13 

730-534 การส ารวจระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
ส าหรับการจัดการทรัพยากรประมง 
730-534 Remote sensing and geographic information 

system for management of fishery resources  

9� 9� 9� � � 9�

K: 2, 2.2, 4, 8 

A: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

S: 1, 5, 9, 10, 13 

730-535 ความก้าวหน้าและนวัตกรรมด้านการจดัการคณุภาพ

น้ าส าหรับทรัพยากรประมง  

730-535 Advance and innovation in management of 

water quality for fishery resources  

9� 9� 9� � 9� 9�

K: 2, 2.3, 4, 8, 11 

A: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

S: 1, 5, 9, 10, 13 

730-538 เทคโนโลยีชีวภาพส าหรับทรัพยากรประมง 9� 9� 9� � 9� 9� K: 2, 2.4, 4, 8, 11 
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รายวิชา PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 Knowledge (K), Attitude (A), Skills (S) 

730-538 Bio-technology for fishery resources A: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

S: 1, 5, 9, 10, 13 

730-539 กฏหมายและระเบียบเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีประมง 
Laws and regulation related to fishery science and 

technology 

9� 9� � � 9� 9�

K: 9, 10, 11 

A: 1, 6, 7 

S: 3, 9, 11, 13 

730-591 วิทยานิพนธ ์
Thesis 

9� 9� 9� 9� 9� 9�

K: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 

A: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

S: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 

730-592 วิทยานิพนธ ์
Thesis 

9� 9� 9� 9� 9� 9�

K: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 

A: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

S: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 

หมวดวิชาโมดูล � � � � � �  

730-523 การเพาะเลี้ยงสาหรา่ยทะเล ระบบฟารม์และการ
จัดการตลอดห่วงโซ่การผลติ 
730-523 Seaweed Culture, Farming System and 
Management for the Whole Supply Chain 

9� � 9� 9� 9� 9�

K: 1, 1.3, 4, 8, 9, 11 

A: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

S: 1, 3, 4, 5, 10, 12, 13, 14 
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รายวิชา PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 Knowledge (K), Attitude (A), Skills (S) 

730-524 การเพาะเลี้ยงปูทะเล ระบบฟาร์มและการจัดการ
ตลอดห่วงโซ่การผลิต 
730-524 Mud Crab Culture, Farming System and 
Management for the Whole Supply Chain 

9� � 9� 9� 9� 9�

K: 1, 1.4, 4, 8, 9, 11 

A: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

S: 1, 3, 4, 5, 10, 12, 13, 14 

730-525 การเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม ระบบฟาร์มและการจัดการ
ตลอดห่วงโซ่การผลิต 
730-525 Ornamental Fish Culture, Farming System and 
Management for the Whole Supply Chain 

9� � 9� 9� 9� 9�

K: 1, 1.2, 4, 8, 9, 11 

A: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

S: 1, 3, 4, 5, 10, 12, 13, 14 
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ค-2 ข้อมูลรายวิชาที่จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (Work Integrated Learning : WIL) 

 

รายวิชาในหลักสูตร 36 หน่วยกิต 

รายวิชาที่จัดการศึกษาเชงิบูรณาการกับการท างาน (WIL)  

 1) แผน ก 1 36 หน่วยกิต  คิดเป็นร้อยละ  100 ของจ านวนหนว่ยกิตรายวชิาในหลักสูตร 

 2) แผน ก 2 53 หน่วยกิต (หลักสูตรมีหน่วยกิตทั้งสิ้น 92 หน่วยกิต) 

  คิดเป็นร้อยละ 57.6 ของจ านวนหนว่ยกิตรายวชิาในหลักสูตร  

 

รหสั ชือ่รายวชิา จ านวน
หนว่ยกติ 

 

 

 

รอ้ยละทีจ่ดัการศกึษาเชงิบรูณาการกบัการท างาน (Work Integrated Learning : WiL) 
รวม 

รอ้ยละ 

100 

การก าหนด
ประสบ 

การณก์อ่น
การศกึษา 

การเรยีน 

สลบักบั 

การท างาน 

สหกจิ
ศกึษา 

การฝกึงานที่เนน้การ
เรยีนรูห้รอืการ

ตดิตามพฤตกิรรม
การท างาน 

หลกัสตูรรว่มกบั
มหาวิทยาลยั 

และอตุสาหกรรม 

พนกังาน
ฝกึหดัใหมห่รอื

พนกังาน
ฝกึงาน 

การบรรจใุห้
ท างานหรอืการ

ฝกึเฉพาะ
ต าแหนง่ 

ปฏบิตังิาน
ภาคสนาม 

การฝกึปฏบิตั ิ
งานจรงิภาย 

หลงัส าเร็จการ
เรยีนทฤษฎ ี

730-591 วิทยานพินธ ์(แผน ก แบบ ก1) 36(0-108-0) 10   50    40  100 

730-592 วิทยานพินธ ์(แผน ก แบบ ก2) 18(0-54-0) 10   50    40  100 

730-594 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีประมง 
1(0-2-1) 10   40      50 

730-595 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใน 2(1-3-2) 10   40      50 
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รหสั ชือ่รายวชิา จ านวน
หนว่ยกติ 

 

 

 

รอ้ยละทีจ่ดัการศกึษาเชงิบรูณาการกบัการท างาน (Work Integrated Learning : WiL) 
รวม 

รอ้ยละ 

100 

การก าหนด
ประสบ 

การณก์อ่น
การศกึษา 

การเรยีน 

สลบักบั 

การท างาน 

สหกจิ
ศกึษา 

การฝกึงานที่เนน้การ
เรยีนรูห้รอืการ

ตดิตามพฤตกิรรม
การท างาน 

หลกัสตูรรว่มกบั
มหาวิทยาลยั 

และอตุสาหกรรม 

พนกังาน
ฝกึหดัใหมห่รอื

พนกังาน
ฝกึงาน 

การบรรจใุห้
ท างานหรอืการ

ฝกึเฉพาะ
ต าแหนง่ 

ปฏบิตังิาน
ภาคสนาม 

การฝกึปฏบิตั ิ
งานจรงิภาย 

หลงัส าเร็จการ
เรยีนทฤษฎ ี

ห่วงโซ่การผลิตสัตว์น้ า 

730-596 การบริหารจัดการและธุรกิจดา้น

การเพาะเล้ียงสัตว์น้ าและ

ทรัพยากรประมง 

1(0-2-1) 

 
   50      50 

730-597 ปฏิบัติการภาคสนามทางการ

เพาะเล้ียงสัตว์น้ าและทรัพยากร

ประมง 

2(0-3-4) 10       90  100 

730-511 ความก้าวหนา้และนวัตกรรม

ทางการเพาะเล้ียงสัตว์น้ า 
3(2-3-4) 10   40      50 

730-512 หัวข้อเลือกสรรทางด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ

เพาะเล้ียงสัตว์น้ า 

3(2-3-4) 10   40      50 

730-520 ความก้าวหน้าและนวัตกรรมการ

จัดการคุณภาพน้ าส าหรับเพาะเลี้ยง

สัตว์น้ า  

3(2-3-4) 10   50      60 

730-522 การบริหารจัดการคณุภาพตลอด

ห่วงโซ่การผลิตสัตวน์้ า 

3(2-3-4) 10   50    40  100 

730-523 การเพาะเล้ียงสาหร่ายทะเล 

ระบบฟาร์มและการจัดการตลอด

6((4)-6-8) 10   50    40  100 
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รหสั ชือ่รายวชิา จ านวน
หนว่ยกติ 

 

 

 

รอ้ยละทีจ่ดัการศกึษาเชงิบรูณาการกบัการท างาน (Work Integrated Learning : WiL) 
รวม 

รอ้ยละ 

100 

การก าหนด
ประสบ 

การณก์อ่น
การศกึษา 

การเรยีน 

สลบักบั 

การท างาน 

สหกจิ
ศกึษา 

การฝกึงานที่เนน้การ
เรยีนรูห้รอืการ

ตดิตามพฤตกิรรม
การท างาน 

หลกัสตูรรว่มกบั
มหาวิทยาลยั 

และอตุสาหกรรม 

พนกังาน
ฝกึหดัใหมห่รอื

พนกังาน
ฝกึงาน 

การบรรจใุห้
ท างานหรอืการ

ฝกึเฉพาะ
ต าแหนง่ 

ปฏบิตังิาน
ภาคสนาม 

การฝกึปฏบิตั ิ
งานจรงิภาย 

หลงัส าเร็จการ
เรยีนทฤษฎ ี

ห่วงโซ่การผลิต  

730-524 การเพาะเล้ียงปูทะเล ระบบ

ฟาร์มและการจัดการตลอดห่วง

โซ่การผลิต 

6((4)-6-8) 10   50    40  100 

730-525 การเพาะเล้ียงปลาสวยงาม 

ระบบฟาร์มและการจัดการตลอด

ห่วงโซ่การผลิต 

6((4)-6-8) 10   50    40  100 

730-531 ความก้าวหน้าและนวัตกรรมด้าน

ทรัพยากรประมง 

3(2-3-4) 10   40      50 

730-532 หัวข้อเลอืกสรรด้านทรัพยากร

ประมง 

3(2-3-4) 10   50    40  100 

730-537 กฏหมายและระเบียบเกี่ยวกับ

วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีประมง 

3(2-3-4) 10         10 

หมายเหตุ มหาวิทยาลยัก าหนดให้ทุกหลักสูตรจัดการเรียนการสอนแบบ WIL ไม่น้อยกว่าร้อยละ  50 ของจ านวนหน่วยกิตรายวิชาในหลกัสูตร 
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ค-3 แบบฟอร์มแสดงร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชาในหลักสูตรที่สะท้อนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning)    

 จ านวนรายวิชาทั้งหมดท่ีเปิดสอนในหลักสูตร                     29      รายวิชา 

   จ านวนรายวิชาที่จัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก  (active learning)     29     รายวิชา    คิดเป็นร้อยละ   100     ของรายวิชาในหลักสูตร 

 จ านวนรายวิชาที่ไม่ได้จัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก  (active learning)     0     รายวิชา    คิดเป็นร้อยละ     0     ของรายวิชาในหลักสูตร                             

                       สรุปจ านวนรายวิชาที่เปิดสอนโดยคณะ ที่จัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning)     29  รายวิชา      
   

รหัส

รายวิชา 

ชื่อรายวชิา 

หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจดัการเรยีนรูแ้บบเชิงรุก (active learning)   

และการจัดการเรยีนรู้แบบทฤษฎ ี

 

ไม่ได้จัดการ

เรียนรู้แบบเชิง

รุก 

 

ร้อยละของวธิีการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก 

 ร้อยละของการ  
จัดการ เรียนรู้ แบบ
ทฤษฎ ี

     รวม 

ร้อยละ 
100 

project 

     based 

learning 

problem 
based 

learning 

แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด 

  เช่น  case based, team based, scenario based 

social 

 engagement  

  

     

  ระบุร้อยละ 

 
 

(ระบุวิธกีารจัดการเรียนรู้)  ร้อยละ 

730-591 วิทยานพินธ ์(แผน ก 1) 36(0-108-0) 
100      100  

730-592 วิทยานพินธ ์(แผน ก 2) 18(0-54-0) 
100      100  

730-593 วิธีวิทยาการวจิัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประมง 3 (2-3-4) 25 - case based, scenario based 25 - 50 100  

730-594 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยปีระมง 1(0-2-1)  50 case based, scenario based 30  20 100  
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รหัส

รายวิชา 

ชื่อรายวชิา 

หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจดัการเรยีนรูแ้บบเชิงรุก (active learning)   

และการจัดการเรยีนรู้แบบทฤษฎ ี

 

ไม่ได้จัดการ

เรียนรู้แบบเชิง

รุก 

 

ร้อยละของวธิีการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก 

 ร้อยละของการ  
จัดการ เรียนรู้ แบบ
ทฤษฎ ี

     รวม 

ร้อยละ 
100 

project 

     based 

learning 

problem 
based 

learning 

แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด 

  เช่น  case based, team based, scenario based 

social 

 engagement  

  

     

  ระบุร้อยละ 

 
 

(ระบุวิธกีารจัดการเรียนรู้)  ร้อยละ 

730-595 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในหว่งโซ่การผลิตสัตว์น้ า 2(1-3-2) 25    25 50 100  

730-596 การบริหารจัดการและธุรกิจดา้นการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าและ
ทรัพยากรประมง 

1(0-2-1) 
 

20  case based, scenario based 20 20 30 100  

730-597 ปฏิบัติการภาคสนามทางการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าและ
ทรัพยากรประมง 

2(0-3-4) 50    50  100  

730-511 ความก้าวหนา้และนวัตกรรมทางการเพาะเล้ียงสัตว์น้ า 3(2-3-4) 30 - case based, scenario based 30 - 40 100  

730-512 หัวข้อเลือกสรรทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ

เพาะเล้ียงสัตว์น้ า 

3(2-3-4)  50 case based, scenario based 30  20 100  

730-513 ความก้าวหนา้และนวัตกรรมการเพาะเล้ียงปลาเศรษฐกิจ 3(2-3-4) 30 - case based, scenario based 30 - 40 100  

730-514 ความก้าวหนา้และนวัตกรรมการเพาะเล้ียงพันธุ์ไม้น้ า
เศรษฐกิจ 

3(2-3-4) 30 - case based, scenario based 30 - 40 100  

730-515 ความก้าวหนา้และนวัตกรรมการเพาะเล้ียงครัสเตเชียน 3(2-3-4) 30 - case based, scenario based 30 - 40 100  

730-516 ความก้าวหนา้และนวัตกรรมการเพาะเล้ียงสัตว์น้ ามีเปลือก 3(2-3-4) 30 - case based, scenario based 30 - 40 100  
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รหัส

รายวิชา 

ชื่อรายวชิา 

หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจดัการเรยีนรูแ้บบเชิงรุก (active learning)   

และการจัดการเรยีนรู้แบบทฤษฎ ี

 

ไม่ได้จัดการ

เรียนรู้แบบเชิง

รุก 

 

ร้อยละของวธิีการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก 

 ร้อยละของการ  
จัดการ เรียนรู้ แบบ
ทฤษฎ ี

     รวม 

ร้อยละ 
100 

project 

     based 

learning 

problem 
based 

learning 

แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด 

  เช่น  case based, team based, scenario based 

social 

 engagement  

  

     

  ระบุร้อยละ 

 
 

(ระบุวิธกีารจัดการเรียนรู้)  ร้อยละ 

730-517 ความก้าวหนา้และนวัตกรรมการผลิตพนัธุ์สัตว์น้ าวัยออ่น 3(2-3-4) 30 - case based, scenario based 30 - 40 100  

730-518 ความก้าวหนา้และนวัตกรรมการจัดการสุขภาพสัตว์น้ า 3(2-3-4) 30 - case based, scenario based 30 - 40 100  

730-519 ความก้าวหนา้และนวัตกรรมอาหารส าหรับสัตว์น้ า 3(2-3-4) 30 - case based, scenario based 30 - 40 100  

730-520 ความก้าวหนา้และนวัตกรรมการจัดการคุณภาพน้ าส าหรับ

เพาะเล้ียงสัตว์น้ า  

3(2-3-4) 30 - case based, scenario based 30 - 40 100  

730-521 เทคโนโลยีชีวภาพส าหรับการเพาะเล้ียงสัตว์น้ า 3(2-3-4) 30 - case based, scenario based 30 - 40 100  

730-522 การบริหารจัดการคุณภาพตลอดห่วงโซ่การผลิตสัตว์น้ า 3(2-3-4) 30 - case based, scenario based 30 - 40 100  

730-523 การเพาะเล้ียงสาหร่ายทะเล ระบบฟารม์และการจัดการ

ตลอดห่วงโซ่การผลิต  
6((4)-6-8) 30 - case based, scenario based 30 - 40 100  

730-524 การเพาะเล้ียงปูทะเล ระบบฟาร์มและการจัดการตลอด

ห่วงโซ่การผลิต  

6((4)-6-8) 30 - case based, scenario based 30 - 40 100  
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รหัส

รายวิชา 

ชื่อรายวชิา 

หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจดัการเรยีนรูแ้บบเชิงรุก (active learning)   

และการจัดการเรยีนรู้แบบทฤษฎ ี

 

ไม่ได้จัดการ

เรียนรู้แบบเชิง

รุก 

 

ร้อยละของวธิีการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก 

 ร้อยละของการ  
จัดการ เรียนรู้ แบบ
ทฤษฎ ี

     รวม 

ร้อยละ 
100 

project 

     based 

learning 

problem 
based 

learning 

แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด 

  เช่น  case based, team based, scenario based 

social 

 engagement  

  

     

  ระบุร้อยละ 

 
 

(ระบุวิธกีารจัดการเรียนรู้)  ร้อยละ 

730-525 การเพาะเล้ียงปลาสวยงาม ระบบฟาร์มและการจัดการ

ตลอดห่วงโซ่การผลิต  

6((4)-6-8) 30 - case based, scenario based 30 - 40 100  

730-531 ความก้าวหนา้และนวัตกรรมด้านทรัพยากรประมง 3(2-3-4) 30 - case based, scenario based 30 - 40 100  

730-532 หัวข้อเลือกสรรด้านทรัพยากรประมง 3(2-3-4)  50 case based, scenario based 30  20 100  

730-533 ความก้าวหนา้และนวัตกรรมในการอนุรกัษ์และฟื้นฟู
ทรัพยากรประมง  

3(2-3-4) 30 - case based, scenario based 30 - 40 100  

730-534 การส ารวจระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
ส าหรับการจัดการทรัพยากรประมง 

3(2-3-4) 30 - case based, scenario based 30 - 40 100  

730-535 ความก้าวหนา้และนวัตกรรมด้านการจดัการคุณภาพน้ า

ส าหรับทรัพยากรประมง  

3(2-3-4) 30 - case based, scenario based 30 - 40 100  

730-536 เทคโนโลยีชีวภาพส าหรับทรัพยากรประมง 3(2-3-4) 30 - case based, scenario based 30 - 40 100  

730-537 กฏหมายและระเบียบเกีย่วกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประมง 

3(2-3-4) 30 - case based, scenario based 30 - 40 100  
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ค-4  ข้อมูลชุดวิชา (Module) ในหลักสูตร 

รหัส – ชื่อชุดวิชา 

(ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 
หน่วยกิต ค าอธิบายชุดวิชา ผลลัพธ์การเรียนรู้ของชุดวิชา วิธีการวัดและประเมินผล 

ชุดวิชา: การเพาะเลี้ยง

สาหร่ายทะเล ระบบฟาร์ม

และการจัดการตลอดห่วงโซ่

การผลิต  

(Module: Seaweed 

Culture, Farming System 

and Management for the 

Whole Supply Chain)  
 

6(4-6-8) โมดูลนี้เป็นการศึกษาเชิงปฏิบัติของทฤษฎี หลักการเบื้องต้น

และความก้าวหน้าทางด้านการเพาะเลี้ยงสาหร่ายทะเลที่ส าคัญ

ทางเศรษฐกิจ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสาหร่ายทะเลที่ส าคัญทาง

เศรษฐกิจ วิธีการเพาะขยายพันธุ์ รูปแบบการเพาะเลี้ยง การใช้

เทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการเพาะเลี้ยง รูปแบบฟาร์ม น้ า

และการจัดการคุณภาพน้ าภายในฟาร์ม ธุรกิจและการบริหาร

จัดการฟาร์ม การตลาด ปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหา มี

ปฏิบัติการในบางหัวข้อ 

Thiis module practically examines on the principle 

concept, theory and advancement  in mud crab 

culture for the whole supply chain based on the 

interest of students. It includes basic knowledge of 

economic important seaweeds, culturing methods, 

new cultural technology, farming system, water and 

water quality management, business and farm 

management, marketing technique; problem and 

solution. This module offers practical program for 

student to be able to produce cruatacean and sell 

to the market. 

1. มีทักษะในการออกแบบ

ระบบฟาร์มและการผลิตพันธุ์

สาหร่ายทะเลในรูปแบบฟาร์ม

เชิงธุรกิจ 

2. มีทักษะในการบริหารจัดการ

คุณภาพน้ าและระบบน้ าใน

ฟาร์มเพาะเลี้ยงสาหร่ายทะเล 

3. มีทักษะในการบริหารจัดการ

ฟาร์มและการด าเนินการเชิง

พาณิชย์ 

4. มีทักษะในการประยุกต์ใช้

ความรู้ในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับ

การเพาะเลี้ยงสาหร่ายทะเล 

1. ประเมินจากการสอบย่อย/สอบ

ปลายภาค 

2. ประเมินจากกิจกรรม Active 

learning 

3. ประเมินจากการท างานท่ีไดร้ับ

มอบหมาย/รายงาน/การน าเสนอ 

4. ประเมินจากการมสี่วนร่วมใน

การแสดงความคิดเห็นและการ

อภิปราย 

5. . ประเมินความรับผิดชอบจาก

งานท่ีได้รับมอบหมาย การตรงต่อ

เวลา สังเกตพฤติกรรม 

และการแสดงออกของนักศึกษา 

ในขณะท ากิจกรรมกลุม่ 

6. ประเมินความกล้าแสดงออก

และเสนอความคดิเห็นในเวที

วิชาการหรือ เวทีนวัตกรรม

ภายนอก 

7. ประเมินจากการมีวินัยในการ

เข้าร่วมกิจกรรม  

8. ประเมินจากการไม่อ้างอิง

ผลงานของผู้อื่น  
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รหัส – ชื่อชุดวิชา 

(ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 
หน่วยกิต ค าอธิบายชุดวิชา ผลลัพธ์การเรียนรู้ของชุดวิชา วิธีการวัดและประเมินผล 

9. ประเมินจากพฤติกรรมทั้ง

ภายในและภายนอกห้องเรียน 

ชุดวิชา:การเพาะเลี้ยงปูทะเล 

ระบบฟาร์มและการจัดการ

ตลอดห่วงโซ่การผลิต   

(Module:Mud Crab 

Culture, Farming System 

and Management for the 

Whole Supply Chain)  
  

6(4-6-8) โมดูลนี้เป็นการศึกษาเชิงปฏิบัติของทฤษฎี หลักการเบื้องต้น

และความก้าวหน้าทางด้านการเพาะเลี้ยงปูทะเลที่ส าคัญทาง

เศรษฐกิจ ความรู้ พ้ืนฐานเกี่ยวกับปูทะเล วิธีการเพาะ

ขยายพันธุ์ รูปแบบการเพาะเลี้ยง การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่มา

ใช้ในการเพาะเลี้ยง รูปแบบฟาร์ม น้ าและการจัดการคุณภาพ

น้ าภายในฟาร์ม ธุรกิจและการบริหารจัดการฟาร์ม การตลาด 

ปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหา มีมีการฝึกปฏิบัติจริงจน

สามารถผลิตครัสเตเชียนดังกล่าวเพ่ือจ าหน่ายได้  

This module practically examines on the principle 

concept, theory and advancement  in mud crab 

culture for the whole supply chain based on the 

interest of students. It includes basic knowledge of 

economic important mud crabs, culturing methods, 

new cultural technology, farming system, water and 

water quality management, business and farm 

management, marketing technique,  problem and 

solution. This module offers practical program for 

student to be able to produce cruatacean and sell 

to the market. 

1. มีทักษะในการออกแบบ

ระบบฟาร์มและการผลิตปูทะเล

ในรูปแบบฟาร์มเชิงธุรกิจ 

2. มีทักษะในการบริหารจัดการ

คุณภาพน้ าและระบบน้ าใน

ฟาร์มเพาะเลี้ยงปูทะเล 

3. มีทักษะในการบริหารจัดการ

ฟาร์มและการด าเนินการเชิง

พาณิชย์ 

4. มีทักษะในการประยุกต์ใช้

ความรู้ในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับ

การเพาะเลี้ยงปูทะเล 

1. ประเมินจากการสอบย่อย/สอบ

ปลายภาค 

2. ประเมินจากกิจกรรม Active 

learning 

3. ประเมินจากการท างานท่ีไดร้ับ

มอบหมาย/รายงาน/การน าเสนอ 

4. ประเมินจากการมสี่วนร่วมใน

การแสดงความคิดเห็นและการ

อภิปราย 

5. . ประเมินความรับผิดชอบจาก

งานท่ีได้รับมอบหมาย การตรงต่อ

เวลา สังเกตพฤติกรรม 

และการแสดงออกของนักศึกษา 

ในขณะท ากิจกรรมกลุม่ 

6. ประเมินความกล้าแสดงออก

และเสนอความคดิเห็นในเวที

วิชาการหรือ เวทีนวัตกรรม

ภายนอก 

7. ประเมินจากการมีวินัยในการ

เข้าร่วมกิจกรรม  

8. ประเมินจากการไม่อ้างอิง
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รหัส – ชื่อชุดวิชา 

(ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 
หน่วยกิต ค าอธิบายชุดวิชา ผลลัพธ์การเรียนรู้ของชุดวิชา วิธีการวัดและประเมินผล 

ผลงานของผู้อื่น  

9. ประเมินจากพฤติกรรมทั้ง

ภายในและภายนอกห้องเรียน 

ชุดวิชา: การเพาะเลี้ยงปลา

สวยงาม ระบบฟาร์มและการ

จัดการตลอดห่วงโซ่การผลิต 

(Module: Ornamnetal 

Fish Culture, Farming 

System and 

Management for the 

Whole Supply Chain)  

 

6(4-6-8) โมดูลนี้เป็นการศึกษาเชิงปฏิบัติของทฤษฎี หลักการเบื้องต้น

และความก้าวหน้าทางด้านการเพาะเลี้ยงปลาสวยงามชนิด

ต่างๆ ที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจตลอดห่วงโซ่การผลิต ทั้งนี้

ขึ้นอยู่กับความสนใจของผู้เรียน โดยจะเริ่มต้นจากการเรียนรู้

พ้ืนฐานเกี่ยวกับปลาชนิดดังกล่าว วิธีการเพาะขยายพันธุ์ การ

พัฒนาพันธุ์ รูปแบบการเพาะเลี้ยง การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ใน

การเพาะเลี้ยง รูปแบบฟาร์ม การจัดการคุณภาพน้ าภายใน

ฟาร์ม การบริหารจัดการฟาร์ม ปัญหาและแนวทางการแก้ไข

ปัญหา มีการฝึกปฏิบัติจริงจนสามารถผลิตปลาดังกล่าวเพ่ือ

จ าหน่ายได้  

This module practically examines on the principle 

concept, theory and advancement  in economically-

important ornamental fishes for the whole supply 

chain based on the interest of students. The module 

includes basic knowledge of fish, hatching methods, 

breeding methods, culturing methods, new cultural 

technology, farming system, water quality 

1. มีทักษะในการออกแบบ

ระบบฟาร์มและการผลิตปลา

สวยงามในรูปแบบฟาร์มเชิง

ธุรกิจ 

2. มีทักษะในการบริหารจัดการ

คุณภาพน้ าและระบบน้ าใน

ฟาร์มเพาะเลี้ยงปลาl;p’k, 

3. มีทักษะในการบริหารจัดการ

ฟาร์มและการด าเนินการเชิง

พาณิชย์ 

4. มีทักษะในการประยุกต์ใช้

ความรู้ในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับ

การเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม 

1. ประเมินจากการสอบย่อย/สอบ

ปลายภาค 

2. ประเมินจากกิจกรรม Active 

learning 

3. ประเมินจากการท างานท่ีไดร้ับ

มอบหมาย/รายงาน/การน าเสนอ 

4. ประเมินจากการมสี่วนร่วมใน

การแสดงความคิดเห็นและการ

อภิปราย 

5. . ประเมินความรับผิดชอบจาก

งานท่ีได้รับมอบหมาย การตรงต่อ

เวลา สังเกตพฤติกรรม 

และการแสดงออกของนักศึกษา 

ในขณะท ากิจกรรมกลุม่ 

6. ประเมินความกล้าแสดงออก

และเสนอความคดิเห็นในเวที

วิชาการหรือ เวทีนวัตกรรม
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รหัส – ชื่อชุดวิชา 

(ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 
หน่วยกิต ค าอธิบายชุดวิชา ผลลัพธ์การเรียนรู้ของชุดวิชา วิธีการวัดและประเมินผล 

management, farm management, problem and 

solution. This module offers practical program for 

student to be able to produce fish and sell to the 

market. 

ภายนอก 

7. ประเมินจากการมีวินัยในการ

เข้าร่วมกิจกรรม  

8. ประเมินจากการไม่อ้างอิง

ผลงานของผู้อื่น  

9. ประเมินจากพฤติกรรมทั้ง

ภายในและภายนอกห้องเรียน 
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ภาคผนวก ง Memorandum of Understanding (MOU) 

1. MOU ระหว่าง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ Universiti Malaysia Terengganu 
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2. MOU ระหวา่ง มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์และ Universiti Malaysia Sabah 

 

 

  

 



155 
 

 

 

 



156 
 

 

 

 



157 
 

 

 

 



158 
 

 

 

 



159 
 

 

 

 



160 
 

 

3. MOU ระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ Kanazawa University  
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ภาคผนวก จ-1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563 
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ภาคผนวก จ-2 ส าเนาแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประมง 
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