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หมวดที่ 1  ขอ้มูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร  

รหัสหลักสูตร  25500101108196 

ภาษาไทย:     หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

    ประมง 

ภาษาอังกฤษ:     Bachelor of Science Program in Fishery Technology and  

    Innovation 

 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา   

ภาษาไทย        ชื่อเต็ม  :   วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีและนวัตกรรมประมง) 

                    ชื่อย่อ :   วท.บ. (เทคโนโลยีและนวัตกรรมประมง) 

ภาษาอังกฤษ    ชื่อเต็ม  :   Bachelor of Science (Fishery Technology and Innovation) 

                    ชื่อย่อ  :   B.Sc. (Fishery Technology and Innovation) 

 

3. วิชาเอก (ถ้ามี)  

ไม่มี 

 

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

131 หน่วยกิต 

 

5. รูปแบบของหลักสูตร 

5.1 รูปแบบ 

     หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ  หลักสูตร 4 ป ี        
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         5.2 ภาษาที่ใช้   

      ภาษาไทยและภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 

          5.3 การรับเข้าศึกษา 

      รับนักศึกษาไทยและต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้และให้ เป็นไปตาม ข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรีและการศึกษาตลอดชีวิต 

      5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 

      มีความร่วมมือด้านการเรียนการสอน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โครงการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ระหว่างสถาบัน และงานวิจัยกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ เช่น  Ocean University of 

China, South China Agricultural University, Universiti Malaysia Sabah และ Universiti Malaysia 

Terengganu (ภาคผนวก ฏ) 

   5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

       ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร  

; หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565  

; เริ่มใช้มาตั้งแต่ปี  พ.ศ. 2531  

; การปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้ ปรับปรุงมาจากหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต  

     สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมง  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

; ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายทางวิชาการ 

ในคราวประชุมครั้งที่ 29(10/2564)   เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564 

; ได้รับความเห็นชอบและอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 

ในคราวประชุมครั้งที่ 423(6/2564) เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2564 

 ; เปิดสอนภาคการศึกษาที่ 1  ปีการศึกษา 2565 

 

7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน   

 ;  หลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552  ในปีการศึกษา 2567 

 

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา  

1. นักวิชาการ/นักวิทยาศาสตร์ ในหน่วยงานภาครัฐสังกัดกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงอุตสาหกรรมหรือหน่วยงานภาครัฐ

อ่ืนๆ รวมทั้งธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์  
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2. นักวิชาการ/ผู้เชี่ยวชาญด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าปฏิบัติงานในบริษัท/สถานประกอบการฟาร์ม

เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ทั้งในและต่างประเทศ  

3. บุคลากรปฏิบัติงานในบริษัทผู้ผลิตและจัดจ าหน่ายอาหารสัตว์น้ า/สัตว์เลี้ยงอ่ืนๆ เวชภัณฑ์ และ

ผลิตภัณฑ์ชีวภาพด้านการผลิตสัตว์น้ า  

4. บุคลากรปฏิบัติงานในบริษัทกลุ่มอุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น้ าและอุตสาหกรรมเกษตร สถาน

ประกอบการที่รวบรวมและจ าหน่ายผลผลิตสัตว์น้ าและผลิตภัณฑ์ 

5. ผู้ประกอบการอิสระทางด้านเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าเศรษฐกิจ สัตว์น้ าสวยงาม ผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้ า 

และธุรกิจท่องเที่ยวทางน้ า  

6. อาจารย์ในวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาท่ีเปิดสอนต่ ากว่าระดับปริญญาตรี 
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9. ช่ือ นามสกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

ล าดับ

ที ่

เลขประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่งทาง

วิชาการ 

ช่ือ- สกุล ระดับ

การศึกษาท่ีจบ 

ช่ือหลักสูตรที่

จบการศึกษา 

สาขาวิชาที่จบการศึกษา ช่ือสถาบันท่ีจบการศึกษา ปีท่ีจบ

การศึกษา 

1. x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย ์ นางสาวจิติมา  สุวรรณมาลา ปริญญาเอก 

ปริญญาโท 

ปริญญาตร ี

ปร.ด.  

วท.ม.  

วท.บ.  

วิทยาศาสตร์ทางทะเล 

วิทยาศาสตร์ทางทะเล 

เทคโนโลยีการประมง 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

2560 

2550 

2545 

2. x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย ์ นายสุพัฒน์  คงพ่วง 

 

ปริญญาเอก 

ปริญญาโท 

ปริญญาตร ี

Ph.D.  

วท.ม.  

วท.บ.  

Aquaculture 

การจัดการทรัพยากร 

เทคโนโลยีการประมง 

University of Stirling, UK 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

2555 

2544 

2540 

3. 

 

x-xxxx-xxxxx-xx-x ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ นางอมมี  เบญจมะ ปริญญาโท 

ปริญญาตร ี

วท.ม.  

วท.บ.  

เทคโนโลยีอาหาร 

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

อาหาร 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

2541 

2537 

4. 

 

x-xxxx-xxxxx-xx-x ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ นายเศวต  ไชยมงคล ปริญญาโท 

ปริญญาตร ี

วท.ม. 

กศ.บ. 

วิทยาศาสตร์การประมง 

วิทยาศาสตร์-ชีววิทยา 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  

มหาวิทยาลยัศรีนครินทร์

วิโรฒ (สงขลา) 

2535 

2530 

5. x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย ์ นางสาวนิรัติศยั   เพชรสุภา 

 

ปริญญาเอก 

ปริญญาโท 

ปริญญาตร ี

Ph.D.  

วท.ม.  

วท.บ.  

Aquaculture 

วิทยาศาสตร์การประมง 

วาริชศาสตร ์

University of Stirling, UK 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิ

โรฒ (บางแสน) 

2545 

2535 

2531 
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 

x คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 

x อาคารเรียนรวม (อาคาร 19 และ 58) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 

x อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีการประมง อาคารพรีคลินิก และสาขาวิชาต่าง ๆ ในคณะ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 

x หน่วยวิจัยและเพาะฟักสัตว์น้ า สะกอม อ.เทพา จ.สงขลา 

x นอกจากนี้ยังจัดการเรียนการสอนที่หน่วยงาน/สถาบันอ่ืน ในรายวิชาที่สอดแทรก WIL เน้น

ให้ผู้เรียนปฏิบัติงานอย่างแท้จริง เป็นความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา และสถาน

ประกอบการ มีการน านักศึกษาดูงานตามสถานประกอบการจริงในบริเวณจังหวัดปัตตานี 

และจังหวัดไกล้เคียง ได้แก่ 

- ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสัตว์น้ าชายฝั่ง จ.สงขลา 

- ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ าสงขลา  

- โรงเพาะฟักลูกกุ้งท่าบอน บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหารจ ากัด (มหาชน)  

- วศินะฟาร์ม จังหวัดสตูล  

- Keitisak Betta Farm สงขลา  

- บริษัท สงขลาแคนนิ่ง จ ากัด (มหาชน)  

- รายวิชาฝึกงานและสหกิจศึกษา นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติในหน่วยงานราชการและสถาน

ประกอบการภาคเอกชน/มหาชน ได้แก่ 

- กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ า  กรมประมง กรุงเทพฯ 

- ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสัตว์น้ าชายฝั่ง จ.สงขลา 

- ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลนราธิวาส อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 

- ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน  อ.เมือง จ.ภูเก็ต 

- ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่งกระบี่ จ.กระบี่ 

- ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสตูล อ.ละงู จ.สตูล 

- ศูนยว์ิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ าสงขลา จ.สงขลา 

- ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดพัทลุง จ.พัทลุง 

- ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดสงขลา อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา 

- ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดนครศรีธรรมราช อ.ทุ่งใหญ่ จ.

นครศรีธรรมราช 

- บริษัทนครฟาร์ม (ในเครือบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร) 

- บริษัทระโนดฟาร์ม (ในเครือบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร) 

- บริษัทสงขลาแคนนิ่ง จ ากัด (มหาชน) 
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- บริษัทแปซิฟิกแปรรูปสัตว์น้ า จ ากัด 

- บริษัทปัตตานีผลิตภัณฑ์ จ ากัด 

- บริษัทคิงฟิชเชอร์ โฮลอิ้งส์ จ ากัด 

- บริษัทสยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู้ด จ ากัด 

- หน่วยงานอื่นๆ 

 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาเศรษฐกิจ 

จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี 

(พ.ศ. 2560-2579) (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2559)  ให้

ความส าคัญกับ BCG โมเดล (Bio-Circular-Green Economy) ซึ่งเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม 

ที่จะพัฒนาเศรษฐกิจ 3 มิติไปพร้อมกัน ได้แก่ เศรษฐกิจชีวภาพ ( Bioeconomy) มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากร

ชีวภาพเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม โดยเน้นการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง เชื่อมโยงกับ เศรษฐกิจหมุนเวียน 

(Circular Economy) นอกจากนี้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ให้ความส าคัญใน

ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน และการสร้างการ

เจริญเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยการพัฒนาคนและสังคมไทยสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต มุ่ง

พัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศให้เข้มแข็ง เพ่ือลดการพ่ึงพาปัจจัยภายนอก โดยการสร้างความเข้มแข็ง

ภาคเกษตร ความมั่งคงด้านอาหารและพลังงาน เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกที่ส่งผลให้

สภาพภูมิอากาศแปรปรวนและสร้างความมั่นคงทางการประมง ประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกสินค้าประมงราย

ใหญ่ รองจากจีนและนอร์เวย์โดยมีรายได้จากการส่งออกสินค้าประมงปีละกว่าสองแสนล้านบาท แต่ใน

ปัจจุบันอุตสาหกรรมประมงประสบปัญหามากมาย โดยเฉพาะการลดลงของวัตถุดิบที่ได้จากการจับจาก

ธรรมชาติซึ่งเป็นผลกระทบจากความเสื่อมโทรมของทรัพยากรน้ าและการขาดจัดการทรัพยากรที่เหมาะสม 

จึงจ าเป็นต้องสร้างผลผลิตสัตว์น้ าจากการเพาะเลี้ยงมากขึ้น เพ่ือรองรับความต้องการบริโภคสัตว์น้ าที่

สูงขึ้น ส่งผลให้เกิดความต้องการก าลังแรงงานที่มีความรู้ในด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมประมง 

ประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคใต้มีศักยภาพในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าที่มีความส าคัญทาง

เศรษฐกิจของไทยได้แก่ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ ากร่อยและน้ าจืด โดยสัตว์น้ า

เศรษฐกิจหลัก เช่น กุ้ง มีมูลค่าส่งออกมากที่สุด  อย่างไรก็ตามในปัจจุบันภาคการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าของ

ไทยเผชิญกับปัญหาต่างๆ เช่น เทคนิคการผลิต โรคสัตว์น้ า การตลาด คุณภาพของผลผลิต ปัญหาคุณภาพ

สิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตลอดจนกฎระเบียบการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งล้วนเป็นสิ่ง

ที่ผู้ประกอบการต้องปรับตัวและมีมาตรการจัดการที่เหมาะสมและทันท่วงที ปัญหาเหล่านี้ส่งผลให้เกิด

อุปทานวัตถุดิบสดส าหรับอุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น้ าลดลง และอาจส่งผลต่อการเสียส่วนแบ่งการตลาด

ของผลิตภัณฑ์ในตลาดโลกไป  ในส่วนภาคผลิตอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูป อาหารสัตว์น้ าและสัตว์

เลี้ยงอ่ืนๆ ที่มีความส าคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ การผลิตวัตถุดิบและอาหารให้ประชากรโลกโดยสินค้า
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ที่ผลิตส่วนใหญ่ส่งออกจ าหน่ายต่างประเทศจึงเป็นแหล่งน าเข้าเงินตราจากต่างประเทศ เกิดการสร้างการ

จ้างงานและสร้างรายได้ให้กับประชากรในพ้ืนที่ภาคใต้อย่างมาก  ฉะนั้นการเพ่ิมผลผลิตหรือรักษา

ความสามารถในการแข่งขันทางการค้า จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องอาศัยองค์ประกอบที่ส าคัญ เช่น การเลือกใช้

เทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสมและยั่งยืนรองรับสภาวการณ์โลกที่เปลี่ยนไป  การบริหารจัดการฟาร์มและ

ธุรกิจทางการประมงโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การเรียนรู้สิ่งใหม่

และพัฒนาสินค้าที่มีมาตรฐานสอดคล้องกฎระเบียบ/ข้อตกลงด้านการค้าในยุคโลกาภิวัตน์ เป็นต้น  ดังนั้น

จึงควรปรับปรุงหลักสูตรเทคโนโลยีและนวัตกรรมประมงให้สอดคล้องกับแนวทางดังกล่าว เพ่ือผลิตและ

พัฒนานักวิชาการและนักวิทยาศาสตร์ทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมประมง ให้มีศักยภาพบนพ้ืนฐาน

ของการพ่ึงพาตนเอง การแสวงหาความรู้ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมและการบูรณาการความรู้

จากศาสตร์ต่างๆเข้าด้วยกันเพ่ือให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 สู่การ

บรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ของประเทศ  และเข้าสู่เศรษฐกิจประชาคมอาเซียนของ

ประเทศไทย 

   11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมของไทยในปัจจุบันได้เปลี่ยนจากสังคมเกษตรกรรมมา

เป็นสังคมอุตสาหกรรมและเกิดการขยายตัวทางอุตสาหกรรม มีโรงงานอุตสาหกรรมเพ่ิมขึ้นจ านวนมากทั้ง

ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ท าให้การเกษตรดั้งเดิมเปลี่ยนเป็นการเกษตรอุตสาหกรรม  ประเทศไทยจึงมี

บทบาทในการผลิตและส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงมากขึ้น  อีกทั้งปี พ.ศ. 2558 

ประเทศไทยได้เข้าสู่ประชาคมอาเซียน ท าให้คนไทยและสังคมไทยก้าวสู่ความเป็นสากลและต้องปรับตัวให้

เข้ากับสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนไป รวมทั้งมีการผสมผสานวัฒนธรรมที่หลากหลายมาใช้  พ้ืนที่ภาคใต้ติด

ทะเลทั้ง 2 ฝั่ง ชุมชนและสังคมในพ้ืนที่มีการท าอุตสาหกรรมประมง ที่มีความส าคัญต่อเศรษฐกิจ ส่งผลให้

เกิดอาชีพ รายได้และ ความเป็นอยู่ที่ดี นอกจากนี้สังคมภาคใต้มีความเป็นอยู่แบบพหุวัฒนธรรม มีพ้ืนที่

อุตสาหกรรมแปรรูปและเมืองชายแดน ท าให้เกิดการค้าขาย โดยเฉพาะสินค้าประมง อุตสาหกรรมฮาลาล 

และการค้ากับอาเซียนที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง  ดังนั้นการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จึงเพ่ิมโอกาส

ในการสร้างความร่วมมือกับประเทศสมาชิกเพ่ือขยายตลาดสินค้าเกษตรและประมง เพ่ือผลักดันสินค้า

ประมงที่ได้มาตรฐานไปสู่ตลาดอาเซียนและกลายเป็นครัวโลก รัฐบาลจึงก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและ

เสริมสร้างศักยภาพคนและสังคมในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 12 นอกจากนี้รัฐบาลส่งเสริมให้

มีการพัฒนาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าที่เป็น

มิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยการยกระดับคุณภาพสินค้าประมงให้ได้มาตรฐานการบริโภคและส่งออก เพ่ือน ามา

ใช้ในการเพ่ิมมูลค่าผลผลิตและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตภาพเพ่ือแข่งขันกับตลาดโลก นอกจากนี้รัฐบาล

ยังมุ่งเน้นพัฒนาคนในทุกมิติให้เป็นทุนมนุษย์ที่มีศักยภาพสูงตามแต่ละช่วงวัย สามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต

สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ชุมชน และพัฒนาด้านสังคม

เพ่ือน าไปสู่การปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 ที่ขับเคลื่อนด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 

และนวัตกรรม สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาประเทศที่ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ของประเทศ   ดังนั้น
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มหาวิทยาลัยจึงเป็นส่วนส าคัญยิ่งในการพัฒนาบุคคลและสังคมที่มีคุณภาพ ร่วมผสานวัฒนธรรมให้เกิด

คุณค่า พัฒนาองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมประมงในพ้ืนที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

และน าไปต่อยอดใช้งานหรือแก้ปัญหาในระดับชุมชนและสังคมให้เกิดความเข้มแข็ง สามารถพ่ึงพาตนเอง

ได้และมีเศรษฐกิจที่ยั่งยืน  

    11.3 ข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

    จากการส ารวจความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องของหลักสูตรทุกภาคส่วน ได้แก่  

กลุ่มผู้บริหารจากองค์กรภาครัฐและภาคเอกชนในส่วนของตลาดแรงงาน กลุ่มผู้ใช้บัณฑิต กลุ่มศิษย์เก่า 

ศิษย์ปัจจุบัน และบุคลากรสายวิชาการในสาขาท่ีเกี่ยวข้องจ านวน 168 คน ท าให้ได้มาซึ่งข้อมูลจากผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสีย โดยสรุปคือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความต้องการให้ผลิตบัณฑิตที่มีความซื่อสัตย์สุจริต เห็น

ประโยชน์ขององค์กรมากกว่าของตน มีความรู้และทักษะด้านประมง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า การแปรรูป

สัตว์น้ า กฎหมายประมง การใช้เครื่องมือในห้องปฏิบัติการ การตลาดและการจัดการธุรกิจประมง สามารถ

ท างานร่วมกับผู้ อ่ืนได้ในฐานะผู้น าและผู้ตามที่ดี มีความมุ่งมั่นตั้งใจ อดทน กล้าคิดนอกกรอบอย่าง

สร้างสรรค์ มีความพร้อมที่จะเรียนรู้และเติบโตไปพร้อมกับองค์กร บูรณาการหรือเชื่อมโยงความรู้ที่

หลากหลายให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและองค์กร มีทัศนคติเชิงบวก มีทักษะการสื่อสาร มีทักษะการเรียนรู้

ตลอดชีวิต ถ่ายทอดความรู้ได้ สามารถออกแบบการวิจัยหรือแก้ไขปัญหา สามารถแข่งขันได้ ไปจนถึงมี

แนวคิดการเป็นผู้ประกอบการหรือสร้างนวัตกรรม  

 

12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และข้อ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสตูร รวมถึงกระบวนการพัฒนา/ปรับปรุง

หลักสูตรในครั้งนี้ และความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

12.1 การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการพัฒนา/ปรบัปรุงหลักสูตรที่เน้นผลลัพธ์การเรียนร ู้ 

  จากการวิเคราะห์สถานการณ์ที่ส าคัญ มีปัจจัยภายในที่เป็นจุดแข็ง ได้แก่ หลักสูตรมีความพร้อม

ในด้านบุคลากรและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในการผลิตบัณฑิต บุคลากรมีงานวิจัยที่ตอบโจทย์ความ

ต้องการของท้องถิ่น ตลาดแรงงานมีความต้องการบุคลากรด้านการประมง การเพาะเลี้ยงและแปรรูปสัตว์

น้ าหรืออุตสาหกรรมต่อเนื่องด้านประมง ส่วนจุดอ่อนของหลักสูตรที่มีคือ จ านวนนักศึกษาที่เข้ามาเรียนมี

จ านวนน้อย นักเรียนระดับมัธยมปลายและครูแนะแนวประจ าโรงเรียนยังขาดความเข้าใจที่ถูกต้องในชื่อ

หลักสูตรและเนื้อหาในการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร  ส่วนใหญ่มีความเข้าใจว่าเรียนการท า

ประมงในด้านการจับสัตว์น้ า ซึ่งคลาดเคลื่อนไปจากปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร จึงส่งผลต่อ

จ านวนนักเรียนที่เข้าศึกษาในหลักสูตรน้อย รวมทั้งปัญหาความไม่ปลอดภัยในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดน

ภาคใต้  ปัจจัยที่เป็นโอกาส ได้แก่ สถานที่เรียนอยู่ติดกับทะเล อ่าวปัตตานี เป็นแหล่งเรียนรู้ในด้าน
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ทรัพยากรประมง และมีปัจจัยที่สนับสนุนในการจัดการเรียนสอน มีหน่วยงานเครือข่ายภาครัฐและเอกชน

ที่สนับสนุนการเรียนรู้ในสถานการณ์จริงและการฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพ และมีกิจกรรมความร่วมมือ

ทางวิชาการระหว่างสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ  ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคคือ นักศึกษาส่วนใหญ่มี

ความรู้พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษไม่เพียงพอ ซึ่งคณะฯ และหลักสูตรได้ด าเนินการแก้ไข

ปัญหาดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง 

การปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีและนวัตกรรมประมง (ปรับปรุง พ.ศ. 

2565)  หลักสูตรได้ส ารวจความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องของหลักสูตรทุกภาคส่วน  ทั้ง

กลุ่มผู้ใช้บัณฑิต ผู้บริหารทั้งจากองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน สถานประกอบการ ความเห็นของศิษย์เก่า

และศิษย์ปัจจุบัน รวมถึงบุคลากรสายวิชาการในสาขาที่เกี่ยวข้องรวมทั้งหมด 168 คน เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่

เป็นประโยชน์น ามาจัดท ารายงานผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (Program Learning Outcomes, 

PLOs) ตามแนวทางการศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์ (Outcome Based Education, OBE)  และน าไปปรับปรุง

พัฒนาหลักสูตรโดยเน้นการผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรมจริยธรรม สามารถบูรณาการความรู้ด้านเทคโนโลยี

และนวัตกรรมประมงร่วมกับศาสตร์อ่ืนได้ มีทัศนคติที่ดีและมีทักษะแห่งอนาคตในการปฏิบัติงานที่

สอดคล้องกับความต้องการขององค์กรและมีความสุขในการด าเนินชีวิตนอกจากนี้ผู้ใช้บัณฑิตต้องการให้

พัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลง เน้นการปฏิบัติและเรียนรู้ใน

สถานท างานจริง ควรเสริมทักษะด้านภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนมีโอกาสในการแข่งขันเพ่ือเข้าสู่

การท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ต่อไป 

คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมประมง  

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้น าข้อมูลการวิเคราะห์ปัจจัยทั้งภายในและภายนอกและความต้องการ

ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  จึงได้เล็งเห็นถึงความส าคัญในการพัฒนาหลักสูตรและพัฒนาบัณฑิตให้สอดคล้อง

กับสภาวการณ์ของโลก สังคม และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป  โดยหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมประมง พ.ศ. 2565  ที่ปรับปรุงมี 2 แผนการศึกษาเป็นทางเลือก คือ 

แผนปกติและแผนสหกิจศึกษา โดยปรับปรุงสาระของหลักสูตรและรายวิชาให้ทันสมัยและสอดคล้องกับ

ข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามที่กล่าวมา และจะขับเคลื่อนการบริหารหลักสูตรให้สอดคล้องกับ

แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) และเป็นไปตามเกณฑ์กรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) พ.ศ. 2552 ใช้การจัดการเรียนการสอนเชิงรุก (active learning) ให้

นักศึกษาได้เรียนรู้ทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติในด้านการประมง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า เทคโนโลยีการแปรรูป

ผลิตภัณฑ์ประมงและอุตสาหกรรมฮาลาล เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวสัตว์น้ าและผลิตภัณฑ์ประมง  การ

ควบคุมคุณภาพและการตรวจสอบย้อนกลับ ครอบคลุมตั้งแต่ต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า การเรียนการ
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สอนเน้นการฝึกฝนและส่งเสริมให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์แก้ปัญหา ส่งเสริมการเรียนภาษาต่างประเทศ รวมทั้ง

จัดการศึกษาเชิงบูรณาการการเรียนรู้กับการท างาน มีการฝึกงานหรือสหกิจศึกษา การศึกษาเรียนรู้และท า

วิจัยด้วยตนเอง นอกจากนี้ยังมีโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาร่วมกับหน่วยงานหรือสถาบันการศึกษาทั้งใน

และต่างประเทศเพ่ือการเตรียมความพร้อมเข้าสู่การแข่งขันระดับภูมิภาคอาเซียนและสามารถพัฒนา

สมรรถนะสู่ระดับสากลทั้งนี้เพ่ือตอบโจทย์ความต้องการขององค์กรและสังคมภาคใต้ได้อย่างมั่นใจ  

12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมประมง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2565  ได้ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรมีเป้าหมายเพ่ือสร้างบัณฑิตที่มีสมรรถนะสากลสู่การเป็นพลเมือง

โลก โดยพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับภูมิศาสตร์พ้ืนที่ภาคใต้ที่มีพ้ืนที่ชายฝั่งและทรัพยากรทางทะเลที่

อุดมสมบูรณ์ ประชาชนประกอบอาชีพเกี่ยวข้องกับการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจ านวนมาก สร้าง

รายได้สู่ประเทศและสร้างอาชีพมาอย่างยาวนาน และเป็นอุตสาหกรรมที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของการใช้

ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ที่ต้องใช้บุคลากรที่มีความสามารถสูงและงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่

สามารถยกระดับและเพ่ิมรายได้จากการผลิตของภาคการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าได้ซึ่งมี ความ

สอดคล้องข้องกับพันธกิจของคณะและมหาวิทยาลัยที่ก าหนดไว้ คือ 1) สร้างความเป็นผู้น าทางวิชาการ

และนวัตกรรม โดยมีการวิจัยเป็นฐานเพ่ือการพัฒนาภาคใต้และประเทศ เชื่อมโยงสู่สังคมและเครือข่าย

สากล โดยเน้นในด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมประมง 2) สร้างบัณฑิตที่มีสมรรถนะทางวิชาการและ

วิชาชีพ ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่ปัญญาจิตสาธารณะและทักษะในศตวรรษที่ 21 สามารถประยุกต์ความรู้บน

พ้ืนฐานประสบการณ์จากการปฏิบัติ 3) พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นสังคมฐานความรู้บนพ้ืนฐานพหุ

วัฒนธรรม และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยให้ผู้ใฝ่รู้ได้มีโอกาสเข้าถึงความรู้ได้อย่างหลากหลาย

รูปแบบซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่ปัญญา จิตสาธารณะ ดังนั้นการเปิดสอนหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมประมง จึงตอบโจทย์ในการพัฒนาประเทศในด้านยกระดับอุตสาหกรรมประมง มีการใช้

เทคโนโลยีและนวัตกรรมประมงในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า เพ่ือผลิตวัตถุดิบให้เพียงพอและสามารถแปรรูป

สินค้าสัตว์น้ าที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลและมาตรฐานฮาลาล จึงช่วยสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ

และแข่งขันได้อย่างยั่งยืน เพ่ือการบริโภคในท้องถิ่น ส่งออก สร้างความมั่นคงด้านอาหารสัตว์น้ า และเป็น

มิตรต่อสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ภาคใต้ นอกจากนี้เป็นการยกระดับคุณภาพการศึกษาประชากร การพัฒนา

ก าลังคนในวัยท างานให้มีความสามารถเพ่ิมขึ้น สามารถสร้างอาชีพ ช่วยลดความเหลื่อมล้ าทางสังคมและ

เพ่ิมศักยภาพของชุมชนเพ่ือการพ่ึงพาตนเอง รวมทั้งมีความสามารถในการแข่งขัน สร้างความมั่นคงและ

ยั่งยืนให้กับประเทศต่อไป สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี พ.ศ. 2560-2579 ที่ให้ประเทศมี

ความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืนด้านประมง ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงน าไปสู่การพัฒนาให้คน

ไทยมีความสุข 
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13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน 

13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน  

   หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวน 30 หน่วยกิต ได้แก่ 

       1) ส านักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ จ านวน 1 รายวิชา 

001-102  ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน    

     (The King’s Philosophy and Sustainable Development) 

2((2)-0-4) 

      2) กองบริหารวิชาการและวิจัย วิทยาเขตปัตตานี จ านวน 6 รายวิชา 

117-102  ความเป็นพลเมืองและจิตสาธารณะ   

     (Citizenship and Public Consciousness) 

3((3)-0-6) 

117-103  จิตวิวัฒน์และคิด-ท า-น าสุข       

    (New Consciousness and Living a Peaceful Life) 

3((3)-0-6) 

117-105  จิตวิวัฒน์และชีวิตที่ดี      

  (New Consciousness and Happy and Peaceful Life) 

2((2)-0-4) 

117-104  การคิดสู่การเป็นผู้ประกอบการ     

    (Thinking to Entrepreneurship) 

3((3)-0-6) 

117-116  การรู้เท่าทันดิจิทัล      

    (Digital Environment Literacy) 

2((2)-0-4) 

117-118  โยคะ       

    (Yoga) 

1((1)-0-2) 

 3) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  จ านวน 19 รายวิชา คือ 

411-101  ภาษาไทย ภาษาเธอ      

             (Thai Language Your Language) 

2((2)-0-4) 

411-102  สนทนาภาษาไทย 4.0     

   (4.0 Thai Conversation) 

2((2)-0-4)

  

411-103  สีสันบันเทิงคดี    

             (Colorful Fiction) 

1((1)-0-2)

  

412-123  ศิลปะแดนมังกร       

    (Chinese Arts) 

1((1)-0-2) 

412-201  หนีห่าว จงกว๋อ      

    (Ni HaoZhongGuo) 

2((2)-0-4)

  

413-213  มาเลย์ออนทัวร์       

    (Malay on Tour) 

2((2)-0-4)
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413-242  เสน่ห์มลายู      

    (Malay Enchantment) 

1((1)-0-2)

  

415-140  เปิดประตูสู่ญี่ปุ่น    

   (What’s Japan) 

1((1)-0-2)

  

415-203  เซย์ไฮสไตล์คาวาอ้ี      

     (Say Hi Style Kawaii) 

2((2)-0-4) 

416-146  ท่องแดนกิมจิ      

             (Get to Know Korea) 

1((1)-0-2)

  

416-125  อันยองฮาเซโย โคเรีย    

             (Annyeonghaseyyo Korea) 

2((2)-0-4)

  

417-101  ไฮ-อิงลิช        

    (Hi ! English) 

2((2)-0-4) 

417-102  เพ็นแอนด์โพสต์     

    (Pen and Post) 

2((2)-0-4) 

417-191  พัฒนาการอ่าน      

    (Reading Development) 

2((2)-0-4) 

417-193  บันเทิงศึกษาภาษาอังกฤษ    

    (English Edutainment) 

2((2)-0-4) 

425-100  วัฒนธรรมน าชม 

             (Culture Guide) 

2((2)-0-4) 

437-111  ศิลปะบ าบัด      

    (Arts Therapy) 

1((1)-0-2) 

437-201  จริยศาสตร์กับความรับผิดชอบต่อสังคม   

    (Ethics and Social Responsibility) 

2((2)-0-4) 

437-202  คิดอย่างเฉลียว เข้าใจอย่างฉลาด    

    (Smart Thought, Clever Understanding) 

2((2)-0-4) 

          4) คณะศึกษาศาสตร์ จ านวน 6 รายวิชา คือ 

263-213  การถ่ายภาพเพ่ือการท่องเที่ยวในต่างแดน     

   (Photography for Abroad Travelling) 

2((2)-0-4)

  

277-103  สวยด้วยเศษวัสดุ     

    (Craft Appreciation) 

1((1)-0-2) 

277-104  การ์ตูนหรรษา      

    (Cartoon Appreciation) 

1((1)-0-2) 
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276-101  การมองภาพแบบองค์รวม    

    (Holistic View) 

2((2)-0-4) 

299-104  รู้คิด รู้เท่าทัน      

    (Values of the Wise and Deliberation) 

2((2)-0-4) 

281-xxx  กีฬา  1((1)-0-2) 
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5) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จ านวน 4 รายวิชา คือ 

724-106  เกาะติดกระแสวิทยาศาสตร์สมัยใหม่    

             (Current Issues in Modern Science) 

2((2)-0-4) 

724-107  การบริโภคสีเขียว      

             (Green Consumptions) 

2((2)-0-4) 

724-108  ธรรมชาติบ าบัด 

             (Natural Therapy) 

2((2)-0-4) 

746-103  ฟินแมท       

             (FinMath) 

2((2)-0-4) 

6) คณะศิลปกรรมศาสตร์ จ านวน 4 รายวิชา คือ 

910-114  เพลินเพลงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   

    (PSU Songs Appreciation) 

1(0-2-1) 

910-111  ร าไทยเพ่ือสุขภาพ       

    (Thai Dance for Health) 

1(0-2-1) 

910-112  โขนเพ่ือพัฒนาร่างกายและจิตใจ    

    (Khon for Personality Development) 

1(0-2-1) 

910-113  แจ๊สด้านซ์      

    (Jazz Dance) 

1(0-2-1) 

7) คณะรัฐศาสตร์จ านวน 1 รายวิชา คือ 

196-103  ภาวะผู้น าและการจัดการ      

    (Leadership and Management) 

2((2)-0-4) 

8) สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา จ านวน 2 รายวิชา 

125-101  หัตถกรรมสร้างสรรค์     

    (Creative Craft)  

1((1)-0-2) 

125-102  มหัศจรรย์แห่งภูมิปัญญา 

             (Miracle of Wisdom) 

 

1((1)-0-2) 

 

13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอื่นมาเรียน 

กลุ่มวิชาเลือกเสรี 

730-224  การเพาะเลี้ยงปลาสวยงามเชิงพาณิชย์ 

             (Commercial Aquarium Fish Culture) 

2((1)-3-2) 
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13.3 การบริหารจัดการ  

           การประสานกับหลักสูตรอ่ืนที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอ่ืนของสถาบันในรายวิชาหลักสูตร 

จัดการดังนี ้

1) คณะกรรมการหลักสูตรระดับปริญญาตรีและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท าหน้าที่บริหาร

จัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามปรัชญา วัตถุประสงค์เ พ่ือให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 

2558  

 2) คณะกรรมการหลักสูตรระดับปริญญาตรี ท าหน้าที่ เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ มคอ.2 และ

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (PLOs) ของหลักสูตรแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

3) คณะกรรมการหลักสูตรระดับปริญญาตรี  ท าหน้าที่ประสานงานกับสาขาวิชา/คณะอ่ืน/

หน่วยงานอ่ืนที่เปิดรายวิชาบริการให้แก่หลักสูตร ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร และ ให้

สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (PLOs) เพ่ือน าไปจัดการเรียนการสอนให้บรรลุ PLOs 

 4) มีผู้ประสานงานรายวิชาเพ่ือท าหน้าที่ประสานงานกับสาขาวิชา อาจารย์ผู้สอน นักวิทยาศาสตร์

และนักศึกษาในการจัดการเรียนการสอน และการประเมินผล  

 5) มีการก าหนดผลการเรียนรู้ในแต่ละรายวิชา (course learning outcomes) ให้สอดคล้องกับ 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (PLOs) วางแผนและจัดการเรียนการสอนให้สัมฤทธิ์ผล รวมทั้งให้อาจารย์

ผู้รับผิดชอบในรายวิชาจัดท ารายละเอียดรายวิชาและรายงานผลด าเนินการ (course specification and 

report)   

 6) ด าเนินการติดตามประเมินผลหลักสูตรและรายงานการประเมินคุณภาพภายในของหลักสูตร

ตามเกณฑ์ AUN-QA 
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หมวดที่ 2  ขอ้มูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา  ความส าคัญ/หลักการและเหตุผล  และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร   

    1.1 ปรัชญา   

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมประมง มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มี

ความรู้ทางวิชาการและมีสมรรถนะการปฏิบัติงานทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมประมงตลอดห่วงโซ่

อุปทานหรือแบบครบวงจร สามารถประยุกต์ความรู้ทางวิชาชีพกับศาสตร์อ่ืนในการปฏิบัติงานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ เพ่ือสร้างความม่ันคงทางอาหารและทรัพยากรประมง พัฒนาผลิตผลสัตว์น้ าและผลิตภัณฑ์ที่

มีคุณภาพได้มาตรฐาน  หลักสูตรมีการจัดการศึกษาโดยใช้ปรัชญาพิพัฒนาการนิยม (progressivism) ที่

พัฒนาผู้เรียนในทุกด้านและเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้  ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต

และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ให้สามารถปรับตัวและแก้ปัญหาได้ตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป 

รวมทั้งผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีจิตสาธารณะและถือ

ประโยชน์ของเพ่ือนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง  

 

    1.2 ความส าคัญ/หลักการและเหตุผล     

หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมประมง มีบทบาทส าคัญในการสร้างและพัฒนา

บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ มีศักยภาพในการประกอบวิชาชีพด้านประมงตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน 

ตอบสนองความต้องการของประเทศในด้านการพัฒนาทรัพยากรประมง การผลิตสัตว์น้ าและผลิตภัณฑ์

ประมง โดยพัฒนาหลักสูตรให้รองรับและตอบโจทย์ความต้องการของตลาดแรงงานในหน่วยงานภาครัฐ

และภาคเอกชน/มหาชน เช่น ธุรกิจเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า บริษัทอุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น้ า หน่วยงานภาครัฐ

และเอกชนอีกทั้งรองรับอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล ธุรกิจสินค้าเกษตรและประมงในท้องถิ่นภาคใต้ 

ระดับประเทศและต่างประเทศ  นอกจากนี้บุคลากรที่จบการศึกษาสามารถเลือกประกอบอาชีพอิสระที่

สามารถพ่ึงพาตนเองได้ ดังนั้นการเปิดสอนหลักสูตรนี้ในมหาวิทยาลัย จึงมีส่วนส าคัญในการพัฒนา

คุณภาพชีวิต ช่วยสร้างอาชีพและรายได้ให้กับประชากร ส่งผลให้เกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศ

ให้มีความมั่นคง  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมประมง จึงด าเนินการ

ปรับปรุงหลักสูตรใหม่ให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา และเป็นไปตามพันธกิจของ

มหาวิทยาลัยและคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรมจริยธรรม 

สามารถประยุกต์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมประมงร่วมกับศาสตร์อ่ืนได้ มีทัศนคติที่ดีและมี

ทักษะแห่งอนาคตในการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับความต้องการขององค์กรและมีความสุขในการด าเนิน

ชีวิต  มีการจัดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ มีการฝึกงานหรือเลือกปฏิบัติสหกิจศึกษาทาง

เทคโนโลยีและนวัตกรรมประมง   
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การเรียนการสอนในหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมประมง เน้นสาระวิชาทรัพยากร

ประมง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าเศรษฐกิจ เทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียวสัตว์น้ าและผลิตภัณฑ์ประมง กฎหมาย

ด้านประมง การควบคุมคุณภาพทางด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าและผลิตภัณฑ์ และการเป็นผู้ประกอบการ

ธุรกิจประมง ทั้งนีเ้พ่ือให้ครอบคลุมการผลิตตลอดห่วงโซ่อุปทาน สามารถจัดการและพัฒนาระบบการผลิต

ตลอดจนพัฒนาผลิตภัณฑ์ประมงที่มีความปลอดภัยได้มาตรฐาน อีกท้ังสร้างสรรค์องค์ความรู้เพ่ือแก้ปัญหา

และเพ่ิมผลิตภาพด้านประมง สนับสนุนความมั่นคงทางอาหารและการใช้ทรัพยากรประมงของประเทศได้

อย่างยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ตาม

กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) 
 

     1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร   

      เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะดังนี้ 

1. มีคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณ และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม รวมทั้งมีจิต

สาธารณะและถือประโยชน์ของเพ่ือนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง 

2. ประยุกต์ใช้ความรู้ทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมประมงเพ่ือการจัดการประมงตลอดห่วงโช่

อุปทาน  

3. สามารถปฏิบัติงานในด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า เก็บรักษาและแปรรูปสัตว์น้ าได้ 

4. สามารถท างานเป็นทีมร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

5. มีสมรรถนะในการเรียนรู้ตลอดชีวิต เลือกใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศที่เหมาะสมในการ

ปฏิบัติงานและวิจัยทางเทคโนโลยีประมง 

6. สามารถสื่อสารและน าเสนอด้วยภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องและตรงประเด็น 

7. สามารถประยุกต์ใช้ความรู้เพ่ือพัฒนาสู่การเป็นผู้ประกอบการและการจัดการธุรกิจประมง 

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและมีสมรรถนะในการแข่งขัน 

 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง   
 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

1. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน 

ใหเ้ป็น active learning และเสรมิการ

เรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษ 

1. ให้ผู้สอนวางแผนกระบวนการจัดการ

เรียนรู้แต่ละรายวิชาแบบ active 

learning 

2. เพิ่มพูนทักษะอาจารย์ในการจัดการ

เรียนการสอนแบบ active learning 

3. พัฒนากระบวนการเรียนการสอน

แบบ active learning ที่เหมาะสม

1. มคอ.2, 3, 4, 5 และ 6 

2. จ านวนโครงการเพิม่พูนทักษะ  

อาจารย ์

3. จ านวนอาจารย์ที่ร่วมกจิกรรม 

การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรยีน 

การสอนแบบ active learning 

4. ผลการประเมินประสิทธิภาพ   

การเรยีนการสอนแบบ active  
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

กับผู้เรยีนโดยเสริมการใช้ภาษา 

อังกฤษในการเรียนการสอน 

4. ก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วย

ตนเอง และการประเมินผลที่เน้น

พัฒนาการของผู้เรียนในแผนการ

จัดท ารายละเอียดของรายวิชา 

5. ประเมินประสิทธิภาพการเรยีนการ

สอนแบบ active learning และการ

พัฒนาสารสนเทศท่ีสนับสนุนการ

เรียนรูด้้วยตนเอง 

learning 

5. ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการ 

เรียนการสอนแบบ active learning 

 

 

2. ปรับปรุงวิธีการวัดและการ 

ประเมินผล 

1. วางแผนการปรับปรุงวิธีการวัดและ

การประเมินผล 

2. ประชุมอาจารย์เกี่ยวกับวิธีการวัด

และประเมินผล 

3. ก าหนดเกณฑ์ในการวัดและประเมิน

แต่ละรายวิชา 

4. ตรวจสอบเกณฑ์ในการประเมินและ

วัดผลโดยคณาจารยผ์ู้สอนในรายวชิา 

1.รายงานการประชุม 

2.เกณฑ์การวัดและประเมินผล 

(มคอ.3, 4, 5 และ 6) 

3.ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อ     

ระบบการวดัและประเมินผล 

3. ส่งเสรมิการจดั การเรียนการสอน

เพื่อให้บรรลุ PLOs ของหลักสูตร 

1. พัฒนาทักษะอาจารย์ในการจัดการ

เรียนการสอน และการประเมินผล

การเรยีนรู้ เพื่อให้ บรรลุ PLOs ของ

หลักสตูร  

2. ประชุมอาจารยผ์ูส้อน ในการ

ประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา

อย่างสม่ าเสมอ 

1. รายงานการประชุม 

2. เกณฑ์การวดัและประเมินผล 

(มคอ.3, 4, 5 และ 6) 

 

แผนการพัฒนานักศึกษา 

1. พัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้มีความ 

พร้อมสู่ความต้องการของสังคม 

 

จัดการเรียนการสอนให้มีการ

สอดแทรกความรู้ทางด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศและภาษาต่างประเทศ 

 

รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) 

รายงานผลการด าเนินรายวิชา 

(มคอ.5) 

แผนพัฒนาบุคลากร 

1. ด้านการเรยีนการสอน และการวิจัย 

 

 

1. เข้าร่วมประชุม อบรม สมัมนาเพื่อ

ติดตามความเปลี่ยนแปลงและ

ความก้าวหน้าของวิทยาการ 

2. สนับสนุนบุคลากรให้ท าวิจัยและ

เผยแพรผ่ลงานวิชาการ 

 

1. เอกสารการเข้าร่วมประชุม 

2. จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ใน 

วารสารวิชาการ 
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

2. ด้านบริการวิชาการและถ่ายทอด

เทคโนโลย ี

สนับสนุนให้บุคลากรเผยแพร่และ

ถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจยัและ

นวัตกรรมสูส่าธารณะ 

เอกสารเผยแพร่และถ่ายทอด

เทคโนโลยี และอาจารย์ในหลักสตูรที่มี

ส่วนร่วมในงานบริการวิชาการ 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสรา้งของหลกัสตูร 

1. ระบบการจัดการศึกษา 

1.1 ระบบ  

- ระบบทวิภาค  โดย 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ และมีระยะเวลา

การศึกษา ไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 

    และข้อก าหนดต่าง ๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้น

ปริญญาตรีและการศึกษาตลอดชีวิต พ.ศ. 2563 

    1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน    

   มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อนส าหรับวิชา 730-404 การฝึกงาน ไม่มีหน่วยกิต จ านวน 8 

สัปดาห์ ในภาคการศึกษาฤดูร้อนชั้นปีที่ 3 ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้น

ปริญญาตรีและการศึกษาตลอดชีวิต พ.ศ. 2563 หรือตามการพิจารณาของคณะกรรมการประจ าหลักสูตร 

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 

ไม่มี 

2. การด าเนินการหลักสูตร 

    2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน   

           ภาคการศึกษาท่ี 1   เดือนมิถุนายน – ตุลาคม 

           ภาคการศึกษาท่ี 2         เดือนพฤศจิกายน -มีนาคม 

           ภาคการศึกษาท่ี 3 (ภาคฤดูร้อน)   เดือนเมษายน-พฤษภาคม 
               

    2.2  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา   

1) ต้องส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในแผนการเรียนของวิทยาศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ หรือเทียบเท่า  

2) ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และหรือเป็นไปตาม

ระเบียบ ข้อบังคับของการคัดเลือกของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หรือ  

3) ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์การคัดเลือกภายใต้โครงการพิเศษของคณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

    2.3  ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า      

           1) นักศึกษามีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษค่อนข้างต่ า 

2) การปรับตัวด้านการเรียนและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย 

3) นักศึกษายังขาดเป้าหมายและความมุ่งม่ันในการเรียน 

4) ปัญหาทางเศรษฐกิจในครอบครัวของนักศึกษา จึงส่งผลต่อค่าใช้จ่ายของนักศึกษาระหว่างที่

เรียนไม่เพียงพอ 
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    2.4  กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3    

1) คณะหรือมหาวิทยาลัยจัดท าโครงการปรับความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 

2) มหาวิทยาลัยร่วมกับคณะพัฒนาการเรียนรู้ด้านภาษาอังกฤษและมีการทดสอบนักศึกษา

ระหว่างที่ศึกษา  

3) คณะ อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ประจ าหลักสูตรแนะน าการเรียนในระดับมหาวิทยาลัย 

ติดตามผลการเรียน ให้ค าปรึกษาเพ่ือพัฒนาการเรียนของนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง   

4) หลักสูตรจัดกิจกรรมเพ่ือปรับเปลี่ยนทัศนคติที่ถูกต้องให้แก่นักศึกษาในเรื่องการก าหนด

เป้าหมายในอาชีพและสร้างความมุ่งมั่นในการเรียนให้แก่นักศึกษา  

5) คณะและมหาวิทยาลัยจัดหาแหล่งทุนการศึกษา คัดเลือกและมอบทุนให้แก่นักศึกษาที่ประสบ

ปัญหาทางเศรษฐกิจในครอบครัว 

6) หลักสูตร วางแผนและส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนการสอนแบบเชิงรุก (active learning) 

เน้นการลงมือปฏิบัติจริง นอกจากนี้จัดรูปแบบการสอนโดยเสริมภาษาอังกฤษในทุกรายวิชา และมีรายวิชา 

730-313 ภาษาอังกฤษส าหรับเทคโนโลยีและนวัตกรรมประมง เป็นรายวิชาบังคับในหลักสูตร 

 

 2.5 แผนการรับนักศึกษาและจ านวนนักศึกษาที่คาดว่าจะจบ ในระยะ   5 ปี   

 

จ านวนนักศึกษา 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2565 2566 2567 2568 2569 

ปีที่ 1 40 40 40 40 40 

ปีที่ 2 - 40 40 40 40 

ปีที่ 3 - - 40 40 40 

ปีที่ 4 - - - 40 40 

รวม 40 80 120 160 160 

จ านวนนักศึกษาที่คาดว่าจะจบ  - - - 40 40 
 

2.6 งบประมาณตามแผน  

2.6.1  งบประมาณรายรับ (หน่วยบาท) 

รายละเอียดรายรับ ปีงบประมาณ 

 2565 2566 2567 2568 2569 

ค่าบ ารุงการศึกษา 1,440,000 2,880,000 4,320,000 5,760,000 5,760,000 

ค่าลงทะเบียน - - - - - 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล - - - - - 

รวมรายรับ 1,440,000 2,880,000 4,320,000 5,760,000 5,760,000 
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2.6.2  งบประมาณรายจ่าย (หน่วยบาท) 

หมวด เงิน 
ปีงบประมาณ 

2565 2566 2567 2568 2569 

ก. งบด าเนินการ 

1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร 2,772,000 2,910,600 3,056,130 3,208,936 3,369,382 

2. ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน  

(ไม่รวม 3) 420,705 441,740 463,827 487,019 511,370 

3. ทุนการศึกษา - - - - - 

4. รายจ่ายระดับมหาวิทยาลัย - - - - - 

รวม (ก) 3,192,705 3,352,340 3,519,957 3,695,955 3,880,752 

ข. งบลงทุน 

ค่าครุภัณฑ์ 446,200 490,820 515,361 541,129 568,186 

ค่าท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง - - - - - 

รวม (ข) 446,200 490,820 515,361 541,129 568,186 

รวม (ก) + (ข) 3,638,905 3,843,160 4,035,318 4,237,084 4,448,938 

จ านวนนักศึกษา  40 80 120 160 160 

ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา/คน/ปี 90,972 48,039 33,627 26,481 27,805 

          

     2.7 ระบบจัดการศึกษา   

           แบบชั้นเรียนและออนไลน์ 

      2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา (ถ้ามี) 

 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรีและการศึกษา

ตลอดชีวิต 

 2.9 การจัดการเรียนการสอน 

              หลักสูตรนี้มีรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ดังนี้                           

 1)  มีรายวิชาที่จัดการศึกษาเชิงบูรณาการการเรียนรู้กับการท างาน (work integrated learning: 

WIL)  เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ที่สามารถปฏิบัติงานได้จริง  เช่น การเรียนรู้ที่เน้นการลงมือท าจริง การผสมผสาน

การเรียนรู้จากประสบการณ์จริงนอกห้องเรียนผนวกกับการเรียนในห้องเรียน  ทั้งในรูปแบบของการ

ศึกษาวิจัย การฝึกงาน สหกิจศึกษา และการท างานเพ่ือสังคม เป็นต้น โดยจัดให้มีรายวิชาที่สอดแทรก  

WIL ร้อยละ 76.84  ของรายวิชาในหลักสูตร     
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 2)  ก าหนดให้มีรายวิชาสหกิจศึกษา/การฝึกปฏิบัติตามที่สภาวิชาชีพก าหนด โดยมีผู้ไปปฏิบัติงาน

สหกิจศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจ านวนนักศึกษาในหลักสูตร 

 3)  ก าหนดให้มีการจัดการเรียนการสอนแบบเชิงรุก (active learning) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 

ของรายวิชาในหลักสูตร 

4) ก าหนดให้ทุกรายวิชาใช้ภาษาอังกฤษร่วมในการจัดการการเรียนการสอนไม่น้อยกว่าร้อยละ 

50 ของรายวิชาในหลักสูตร 

3. หลักสูตรและอาจารย์ 

3.1 หลักสูตร 

              3.1.1 จ านวนหน่วยกิต  รวมตลอดหลักสูตร 131 หน่วยกิต 

              3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร  

หมวดวิชา แผนปกติ 

(หน่วยกิต) 

แผนสหกิจ

ศึกษา 

(หน่วยกิต) 

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 30 

1) สาระบังคับศึกษาทั่วไป 26 26 

        สาระท่ี 1 ศาสตร์พระราชาและประโยชน์เพื่อนมนุษย์ 3 3 

        สาระท่ี 2 ความเป็นพลเมืองและชีวิตที่สันติ 3 3 

        เลือกสาระท่ี 1 และสาระท่ี 2  3 3 

        สาระท่ี 3 การเป็นผู้ประกอบการกับการคิดเชิงระบบ 3 3 

        สาระท่ี 4 การอยู่อย่างรู้เท่าทันและการรู้ดิจิทัล 4 4 

        สาระท่ี 5 การคิดเชิงตรรกะและตัวเลข 2 2 

        สาระท่ี 6 ภาษาและการสื่อสาร   6 6 

        สาระท่ี 7 สุนทรียศาสตร์และกีฬา 2 2 

2) สาระเลือกศึกษาท่ัวไป 4 4 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 95 95 

   1) กลุ่มรายวิชาพ้ืนฐาน 39 39 

   2) กลุ่มรายวิชาเฉพาะ 56 56 

- รายวิชาบังคับ 46 43 

- รายวิชาเลือก 10 6 

- วิชาสหกิจศึกษา - 7 

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 6 

    รวม 131 131 
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     3.1.3 รายวิชา/กลุ่มสาระ/ชุดวิชา (Module) 

          ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป              30 หน่วยกิต 

1) สาระบังคับศึกษาทั่วไป                                 26   หน่วยกิต 

 สาระท่ี 1 ศาสตร์พระราชาและประโยชน์เพื่อนมนุษย์ จ านวน   3  หน่วยกิต                      

 117-101 ศาสตร์พระราชาและประโยชน์เพื่อนมนุษย์ 

    (The King’s Philosophy and Benefit of Mankinds) 

3((3)-0-6) 

 สาระท่ี 2 ความเป็นพลเมืองและชีวิตที่สันติ           จ านวน   3  หน่วยกิต 

 117-105 จิตวิวัฒน์และชีวิตที่ดี 

   (New Conciousness and Happy and Peaceful Life) 

3((3)-0-6) 

          สาระท่ี 1 และ สาระท่ี 2                                         จ านวน 3 หน่วยกิต 

 117-102 ความเป็นพลเมืองและจิตสาธารณะ 

    (Citizenship and Public Consciousness) 

3((3)-0-6) 

 สาระท่ี 3 การเป็นผู้ประกอบการกับการคิดเชิงระบบ จ านวน   3  หน่วยกิต 

 117-104 การคิดสู่การเป็นผู้ประกอบการ 

    (Thinking to Entrepreneurship) 

3((3)-0-6) 

 สาระท่ี 4 การอยู่อย่างรู้เท่าทันและการรู้ดิจิทัล  จ านวน 4 หน่วยกิต 

  บังคับ  จ านวน 2 หน่วยกิต  

 117-116 การรู้เท่าทันดิจิทัล 

    (Digital Environment Literacy) 

2((2)-0-4) 

    และเลือกจ านวน 2 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้  

 299-104  รู้คิด รู้เท่าทัน 

     (Values of the Wise and Deliberation) 

2((2)-0-4) 

 724-106  เกาะติดกระแสวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ 

                        (Current Issues in Modern Science) 

2((2)-0-4) 

 724-107  การบริโภคสีเขียว 

    (Green Consumptions) 

2((2)-0-4) 

 สาระท่ี 5 การคิดเชิงตรรกะและตัวเลข   จ านวน 2 หน่วยกิต 

 746-103 ฟินแมท 

    (FinMath) 

2((2)-0-4) 

 สาระท่ี 6 ภาษาและการสื่อสาร    จ านวน  6 หน่วยกิต 

  บังคับจ านวน 4 หน่วยกิต  

 417-101 ไฮ-อิงลิช 

    (Hi ! English) 

2((2)-0-4) 
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 417-102 เพ็นแอนด์โพสต์ 

    (Pen and Post) 

2((2)-0-4) 

                  และเลือกจ านวน 2 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้  

 411-101 ภาษาไทย  ภาษาเธอ  

    (Thai Language Your Language) 

2((2)-0-4) 

 411-102 สนทนาภาษาไทย 4.0 

    (4.0 Thai Conversation) 

2((2)-0-4) 

 สาระท่ี 7 สุนทรียศาสตร์และกีฬา    จ านวน 2 หน่วยกิต 

                  เลือกจากสาระต่อไปนี้  

                  สาระสุนทรียศาสตร์ จากรายวิชาต่อไปนี้  

 125-101 หัตถกรรมสร้างสรรค์  

    (Creative Craft) 

1((1)-0-2) 

 277-103 สวยด้วยเศษวัสดุ 

    (Craft Appreciation) 

1((1)-0-2) 

 277-104 การ์ตูนหรรษา 

   (Cartoon Appreciation) 

1((1)-0-2) 

 411-103 สีสันบังเทิงคดี 

   (Colorful  Fiction) 

1((1)-0-2) 

 412-123 ศิลปะแดนมังกร 

   (Chinese  Art) 

1((1)-0-2) 

 413-242 เสน่ห์มลายู 

    (Malay Enchantment) 

1((1)-0-2) 

 415-140 เปิดประตูสู่ญี่ปุ่น 

   (What’s Japan) 

1((1)-0-2) 

 416-146 ท่องแดนกิมจิ  

    (Get to Know Korea) 

1((1)-0-2) 

 437-111 ศิลปะบ าบัด 

    (Arts Therapy)  

1((1)-0-2) 

 910-114 เพลินเพลงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

    (PSU Songs Appreciation) 

1((1)-0-2) 

      สาระกีฬา  จากรายวิชาต่อไปนี้  

 117-118 โยคะ  

    (Yoga) 

1((1)-0-2) 
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 281-204 ลีลาศ  

    (Social Dance) 

1(0-2-1) 

 281-205 กิจกรรมประกอบจังหวะ 

    (Rhythmic Activities) 

1(0-2-1) 

 281-207 บาสเกตบอล  

    (Basketball) 

1(0-2-1) 

 281-209 วอลเล่ย์บอล 

    (Volleyball)  

1(0-2-1) 

 281-210 แฮนด์บอล 

    (Handball)  

1(0-2-1) 

 281-215 เทเบิลเทนนิส 

    (Table Tennis)  

1(0-2-1) 

 281-216 แบดมินตัน 

    (Badminton) 

1(0-2-1) 

 281-219 ว่ายน้ า  

    (Swimming) 

1(0-2-1) 

 281-220 เปตอง 

   (Petongue) 

1(0-2-1) 

 281-223 มวยไทย 

   (Thai Boxing) 

1(0-2-1) 

 281-225 เทควันโด  

    (Taekwondo) 

1(0-2-1) 

 281-226 ไอกิโด  

    (Aikido) 

1(0-2-1) 

 281-227 ยูโด 

   (Judo) 

1(0-2-1) 

 910-111 ร าไทยเพื่อสุขภาพ 

    (Thai Dance for Health) 

1((1)-0-2) 

 910-112 โขนเพ่ือพัฒนาร่างกายและจิตใจ 

    (Khon for Personality Development)  

1((1)-0-2) 

 910-113 แจ๊สด้านซ์  

    (Jazz Dance) 

1((1)-0-2) 

 



27 

 

 
 

2) สาระเลือกศึกษาทั่วไป 4 หน่วยกิต 

     เลือกจากรายวิชาสาระต่างๆ ดังนี้ จ านวน 4 หน่วยกิต  

    สาระสุนทรียศาสตร์  

 125-102 มหัศจรรย์แห่งภูมิปัญญา 

    (Miracle of Wisdom) 

2((2)-0-4) 

 425-101 วัฒนธรรมน าชม 

    (Culture Guide) 

2((2)-0-4) 

    สาระความเป็นพลเมือง   

 196-103 ภาวะผู้น าและการจัดการ 

    (Leadership and Management) 

2((2)-0-4) 

 437-201 จริยศาสตร์กับความรับผิดชอบต่อสังคม 

    (Ethics and Social Responsibility) 

2((2)-0-4) 

    สาระอยู่อย่างรู้เท่าทัน  

 724-108 ธรรมชาติบ าบัด 

    (Natural Therapy) 

2((2)-0-4) 

    สาระการคิดเชิงระบบ  

 276-101 การมองภาพแบบองค์รวม 

    (Holistic View) 

2((2)-0-4) 

 437-202 คิดอย่างเฉลียว  เข้าใจอย่างฉลาด 

    (Smart Thought, Clever Understanding) 

2((2)-0-4) 

                      สาระภาษาและการสื่อสารการคิดเชิงระบบ สุนทรียศาสตร์  

 263-123 การถ่ายภาพเพ่ือการท่องเที่ยวในต่างแดน  

    (Photography for Abroad Travelling) 

2((2)-0-4) 

    สาระภาษาและการสื่อสาร  

 412-201 หนีห่าว จงกว๋อ 

             (Ni Hao Zhong Guo) 

2((2)-0-4) 

 413-213 มาเลย์ออนทัวร์ 

   (Malay on Tour) 

2((2)-0-4) 

 415-203 เซย์ไฮสไตล์คาวาอี้ 

   (Say Hi Style Kawaii) 

2((2)-0-4) 

 416-125 อันยองฮาเซโย โคเรีย 

   (Annyeonghaseyyo Korea)  

2((2)-0-4) 

 417-191 พัฒนาการอ่าน  2((2)-0-4) 
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    (Reading Development) 

 417-193 บันเทิงศึกษาภาษาอังกฤษ 

    (English Edutainment)  

2((2)-0-4) 

 
ข. หมวดวิชาเฉพาะ                                                                                 

- แผนปกต ิ              ไม่น้อยกว่า       95 หน่วยกิต 

- แผนสหกิจศึกษา ไม่น้อยกว่า 95 หน่วยกิต 

      1) กลุ่มรายวิชาพื้นฐาน 39 หน่วยกิต 

 721-115 หลักเคมี  

       (Principles of Chemistry) 

3((3)-0-6) 

 721-112 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 

                       (General Chemistry Laboratory) 

1(0-3-0) 

 723-113 หลักฟิสิกส์ทั่วไป  

                        (Principles of General Physics)  

3((3)-0-6) 

 723-114 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 

                       (Physics Laboratory) 

1(0-3-0) 

 730-111 หลักชีววิทยาส าหรับเทคโนโลยีและนวัตกรรมประมง 

                       (Principle of Biology for Fishery Technology and   

                        Innovation) 

3((3)-0-6) 

 730-112 ปฏิบัติการหลักชีววิทยาส าหรับเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

    ประมง  

                       (Principle of Biology for Fishery Technology and  

                        Innovation Laboratory) 

1(0-3-0) 

 730-113 เทคโนโลยีและนวัตกรรมประมงเบื้องต้น 

    (Introduction to Fishery Technology and   

     Innovation) 

2((2)-0-4) 

 730-114 ชีววิทยาของปลา  

    (Biology of Fish) 
3((2)-3-4) 

 730-121 หลักการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง    

    (Principles of Sufficiency Economy Aquaculture) 
3((2)-3-4) 

 730-211 สัตว์น้ าไม่มีกระดูกสันหลัง 

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

 730-212 จุลชีววิทยาทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมประมง 3((2)-3-4) 
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                       (Microbiology in Fishery Technology and   

     Innovation) 

 730-213 นิเวศวิทยาและการอนุรักษ์ชายฝั่ง 

    (Coastal Ecology and Conservation) 
2((1)-3-2) 

        730-214 การวิเคราะห์และการจัดการคุณภาพน้ า 

   (Water Quality Analysis and Management) 
3((2)-3-4) 

          730-311 สถิติพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีประมง 

                      (Basic Statistics in Fishery Technology) 
2((1)-3-2) 

 730-312 การออกแบบการทดลองส าหรับเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

    ประมง 

    (Experimental Design for Fishery Technology and  

    Innovation) 

3((2)-3-4) 

 746-115 คณิตศาสตร์ส าหรับการเกษตรและประมง 

                       (Mathematics for Agriculture and Fisheries) 
3((3)-0-6) 

  

 2) กลุ่มรายวิชาเฉพาะ 

 - รายวิชาบังคับ  

              - แผนปกต ิ      จ านวน  46  หน่วยกิต 

    - แผนสหกิจศึกษา  จ านวน  43  หน่วยกิต 

 730-221 เทคโนโลยีการผลิตแพลงก์ตอนและอาหารมีชีวิต 

    (Plankton and Live Feed Production Technology) 

3((2)-3-4) 

 730-222 การผลิตอาหารสัตว์น้ าและนวัตกรรม 

                      (Aquatic Animal Feed Production and   

    Innovation) 

3((2)-3-4) 

 730-313 ภาษาอังกฤษส าหรับเทคโนโลยีและนวัตกรรมประมง 

    (English for Fishery Technology and Innovation) 

      2((1)-3-2) 

 730-321 การเพาะเลี้ยงสาหร่ายทะเล  

    (Marine Algae Culture) 

      2((1)-3-2) 

           730-322 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์ปลา 

                       (Fish Culture and Breeding Technology)  

3((2)-3-4) 

 730-323 การออกแบบ การสร้างและการจัดการฟาร์มและโรงเพาะฟัก

    (Farm and Hatchery Design, Construction and  

     Management) 

3((2)-3-4) 
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 730-324 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงกุ้งเศรษฐกิจ 

    (Economic Shrimp Culture Technology) 

2((1)-3-2) 

 730-331 ชุดวิชา เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวสัตว์น้ าและผลิตภัณฑ์ 

    ประมง                    

    Module: Postharvest Technology of Fish and  

    Fishery Products  

6((4)-6-8) 

 730-334 การวิเคราะคุณภาพผลิตภัณฑ์ประมง 

    (Analysis of Fishery Product Quality) 

3((2)-3-4) 

 730-341 โรคและปรสิตของสัตว์น้ า 

    (Diseases and Parasites of Aquatic Animals) 

3((2)-3-4) 

       **730-401 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา  

    (Cooperative Education Preparation)       

1(0-2-1) 

 

        **730-402 สหกิจศึกษา 

    (Cooperative Education)  

6(0-36-0) 

      730-404 การฝึกงาน      ไม่น้อยกว่า300  ชั่วโมง 

    (Field Work) 

 730-411 พันธุศาสตร์ทางเทคโนโลยีประมง 

      (Genetics in Fishery Technology) 

3((2)-3-4) 

 730-421 เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเพาะเลี้ยงปูทะเล 

    (Marine Crab Culture Technology and Innovation) 

2((1)-3-2) 

          730-441 กฎหมายและมาตรฐานทางประมง 

    (Fishery Laws and Standards) 

2((2)-0-4) 

 730-442 การควบคุมคุณภาพทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมประมง 

    (Quality Control in Fishery Technology and  

     Innovation) 

2((1)-3-2) 

      730-451 การเป็นผู้ประกอบการและการจัดการธุรกิจประมง 

                    (Entrepreneurship and Fishery Business   

     Management) 

 

3((2)-3-4) 

 730-491 สัมมนา 

    (Seminar) 

1(0-2-1) 

         *730-492 วิจัยทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมประมง 

    (Research on Fishery Technology and Innovation) 

3(0-9-0) 
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 *  บังคบัเฉพาะในแผนปกต ิ

 ** บังคับเฉพาะในแผนสหกจิศึกษา 

  

 
       – รายวิชาเลือก นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาได้ทั้งมากกว่า 1 ด้าน หรือเลือกเรียน

เฉพาะ 1 ด้าน โดยเลือกเรียนดังนี้ 

 - แผนปกติ   จ านวนไม่น้อยกว่า  10  หน่วยกิต 

 - แผนสหกิจศึกษา จ านวนไม่น้อยกว่า   6  หน่วยกิต 

 ด้านเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

730-223 

 

เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกราม  

(Giant Freshwater Prawn Culture Technology) 
2((1)-3-2) 

730-225 

 

พรรณไม้น้ าเศรษฐกิจ 

(Economic Aquatic Plants) 
2((1)-3-2) 

730-227 ชุดวิชา ธุรกิจการผลิตสัตว์น้ าสวยงามเศรษฐกิจและธุรกิจ

เกี่ยวเนื่อง   

(Module: Economic Ornamental Aquatic Animal  

Production and Related Business) 

6((4)-6-8) 

730-325 นวัตกรรมการขยายพันธุ์และปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้ าเศรษฐกิจ 

(Innovation of Economic Aquatic Animal 

Propagation and Genetic Improvement) 

2((1)-3-2) 

730-326 

 

การเพาะเลี้ยงหอยทะเล 

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

730-327 

 

การเพาะเลี้ยงปลิงทะเล 

(Sea Cucumber Culture) 
2((1)-3-2) 

730-422 

 

การท าฟาร์มสัตว์น้ าแบบผสมผสาน 

(Integrated Aquafarming) 
2((1)-3-2) 

730-423 

 

เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

(Technology and Innovation in Aquaculture) 
2((1)-3-2) 

730-424 

 

นวัตกรรมอาหารเพ่ือสุขภาพของสัตว์น้ า 

(Innovation of Functional feed for Aquatic Animal) 
2((1)-3-2) 

  730-425 

 

ระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าอัจฉริยะ  

(Smart Fishery in Aquacultural System) 
2((1)-3-2) 

730-426 

 

การบรรจุและการขนส่งสัตว์น้ า 

(Packing and Transportation of Aquatic Animals) 
2((1)-3-2) 
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     ด้านผลิตภัณฑ์ประมง 

730-335 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าแปรรูปแช่เย็นและแช่เยือกแข็ง

(Technology of Chilled and Frozen Processed Fish 

Products) 

2((1)-3-2) 

730-336 

 

หลักฮาลาลส าหรับธุรกิจสินค้าประมง 

(Halal Principle for Fishery Products Business) 
2((1)-3-2) 

730-337 

 

เคมีอาหารส าหรับผลิตภัณฑ์ประมง  

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

730-338 

 

ความปลอดภัยด้านอาหารของผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า 

(Food Safety of Fish Products) 
2((1)-3-2) 

730-431 

 

 

เทคโนโลยีการแปรรูปสัตว์น้ าในภาชนะบรรจุปิดสนิท 

(Processing Technology of Fish Products in 

Hermetically Sealed  Containers) 

2((1)-3-2) 

730-432 

 

จุลชีววิทยาผลิตภัณฑ์ประมง 

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

730-433 

 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ประมงและนวัตกรรม  

(Fishery Product Development and Innovation) 
2((1)-3-2) 

730-434 

 

ความก้าวหน้าและนวัตกรรมด้านผลติภัณฑ์ประมง 

(Advances and Innovation in Fishery Products) 

2((1)-3-2) 

730-435 การบริหารการผลิตและการตลาดอุตสาหกรรมสัตว์น้ า

(Production Management and Marketing in Fishery 

Industry) 

2((1)-3-2) 

730-436 ธุรกิจขนาดย่อมส าหรับผลิตภัณฑ์ประมง 

(Small Business for Fishery Products) 

2((1)-3-2) 

       ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประมง 

730-261 

 

สมุทรศาสตร์  

(Oceanography) 
2((1)-3-2) 

730-262 

 

สัตว์น้ าไม่มีกระดูกสันหลังเศรษฐกิจและการใช้ประโยชน์ 

(Economic Aquatic Invertebrates and Utilization) 
2((1)-3-2) 

730-263 

 

ทักษะการเรียนรู้ทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมประมง 

(Learning Skills on Fishery Technology and Innovation) 
2((1)-3-2) 

730-264 วิทยาศาสตร์ทางทะเลและชายฝั่งพื้นฐาน 2((1)-3-2) 



33 

 

 
 

 (Basic Marine and Coastal Science) 

730-361 

 

การจัดการทรัพยากรชายฝั่งแบบบูรณาการ 

(Integrated Coastal Resource Management) 

2((1)-3-2) 

 
730-362 

 

 

การจัดการสารสนเทศทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมประมง 

(Information Management in Fishery Technology and  

Innovation) 

2((1)-3-2) 

730-461 

 

การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ทางการประมง 

(Geographic Information System Application in  

Fisheries) 

2((1)-3-2) 

730-462 

 

เทคโนโลยีชีวภาพทางประมง 

(Fishery Biotechnology) 
2((1)-3-2) 

 

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี                                             จ านวน   6  หน่วยกิต 

        นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ที่สนใจ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หรือ

มหาวิทยาลัยอื่น  ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยความเห็นชอบของหลักสูตร/ภาควิชา 

 

หมายเหตุ 
 

ความหมายของเลขรหัสประจ ารายวิชาที่ใช้ในหลักสูตรและหน่วยกิต 

- เลขรหัสประจ ารายวิชาที่ใช้ในหลักสูตร  ประกอบด้วยเลข 6 หลัก  เช่น 730-214 มีความหมาย

ดังนี้ 

เลขรหัส 3 ตัวแรก หมายถึง รหัสสาขาวิชา  

เลขรหัส  ตัวที่ 4   หมายถึง  ชั้นปี 

เลขรหัส  ตัวที่ 5   หมายถึง  กลุ่มวิชาย่อยในสาขา 

                       เลข 1    เป็นกลุ่มวิชาพ้ืนฐานของสาขา 

                       เลข 2    เป็นกลุ่มวิชาทางเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

                       เลข 3    เป็นกลุ่มวิชาทางผลิตภัณฑ์ประมง 

                       เลข 4    เป็นกลุ่มวิชาทางกฎหมาย มาตรฐานและการควบคุมคุณภาพทางประมง 

                       เลข 5    เป็นกลุ่มวิชาทางการเป็นผู้ประกอบการ 

                       เลข 6    เป็นกลุ่มวิชาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประมง 

                       เลข 9    เป็นกลุ่มวิชาสัมมนาและวิจัย 

                       เลข 0    เป็นกลุ่มวิชาฝึกงานและสหกิจศึกษา           

เลขรหัส  ตัวที่ 6    หมายถึง  ล าดับวิชา 
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ความหมายของหน่วยกิตที่ใช้ในหลักสูตร 

- รายวิชาที่จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการที่ใช้กิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active 

learning) ให้ระบุการเขียนหน่วยกิต เป็น n((x)-y-z) โดยมีความหมายดังนี้ 

               n      หมายถึง    จ านวนหน่วยกิตรวม 

              (x)    หมายถึง     จ านวนหน่วยกิตท่ีมีจ านวนชั่วโมงการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก  (active  

learning)    

               y       หมายถึง    จ านวนหน่วยกิตปฏิบัติการ 

               z       หมายถึง    จ านวนชัว่โมงศึกษาด้วยตนเอง 

 

- รายวิชาที่จัดการเรียนรู้ภาคทฤษฎี ให้ระบุการเขียนหน่วยกิต เป็น n((x)-y-z) โดยมีความหมาย

ดังนี้ 

               n       หมายถึง     จ านวนหน่วยกิตรวม 

               x       หมายถึง     จ านวนหน่วยกิตท่ีจัดการเรียนรู้แบบเน้นทฤษฎี    

               y       หมายถึง     จ านวนหน่วยกิตปฏิบัติการ 

               z       หมายถึง     จ านวนชัว่โมงศึกษาด้วยตนเอง 
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แผนก าหนดการศึกษา 

 

- แผนปกติ 

 

ปีท่ี 1 

ภาคการศึกษาที่ 1 

  จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)        

721-115  หลักเคมี  3((3)-0-6) 

730-111  หลักชีววิทยาส าหรับเทคโนโลยีและนวัตกรรมประมง  

730-112  ปฏิบัติการหลักชีววิทยาส าหรับเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

             ประมง 

3((3)-0-6) 

1(0-3-0) 

730-113  เทคโนโลยีและนวัตกรรมประมงเบื้องต้น 2((2)-0-4) 

รายวิชาในหมวดศึกษาท่ัวไป (บังคับ) 

117-105  จิตวิวัฒน์และชีวิตที่ดี 

417-101  ไฮ-อิงลิช 

117-102  ความเป็นพลเมืองและจิตสาธารณะ 

 

3((3)-0-6) 

2((2)-0-4) 

3((3)-0-6) 

วิชาในหมวดศึกษาท่ัวไป (เลือก) 2 หน่วยกิต จากรายวิชา 

411-101  ภาษาไทย ภาษาเธอ  

411-102  สนทนาภาษาไทย 4.0 

2((2)-0-4) 

 

                                                                     รวม 19 

 

ภาคการศึกษาที่ 2 

  จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)        

721-112  ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1(0-3-0) 

730-114  ชีววิทยาของปลา 3((2)-3-4) 

730-121  หลักการเพาะเลี้ยงสตัว์น้ าตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง    3((2)-3-4) 

วิชาในหมวดศึกษาท่ัวไป (บังคับ) 

117-116  การรู้เท่าทันดิจิทัล 

417-102  เพ็นแอนด์โพสต ์

 

2((2)-0-4) 

2((2)-0-4) 

วิชาในหมวดศึกษาท่ัวไป (บังคับ) 

117-101  ศาสตร์พระราชาและประโยชน์เพื่อนมนุษย ์

 

3((3)-0-6) 

วิชาในหมวดศึกษาท่ัวไป (เลือก, สาระสุนทรียศาสตร์และกีฬา) 1 หน่วยกิต 1 

วิชาเอกเลือก 

วิชาเลือกเสร ี

2 

2 

                                                                     รวม 19 
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ปีท่ี 2 

 

ภาคการศึกษาที่ 1 

  จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)        

723-113  หลักฟิสิกส์ทั่วไป 3((3)-0-6) 

730-211  สัตว์น้ าไม่มีกระดูกสันหลัง 3((2)-3-4) 

730-212  จุลชีววิทยาทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมประมง 3((2)-3-4) 

730-213  นิเวศวิทยาและการอนุรักษ์ชายฝั่ง 2((1)-3-2) 

746-115  คณิตศาสตร์ส าหรับการเกษตรและประมง 3((3)-0-6) 

วิชาในหมวดศึกษาท่ัวไป (เลือก, จากสาระการอยู่อย่างรู้เท่าทันและ 

การรู้ดจิิทัล)  2 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี ้

299-104  รู้คิด รู้เท่าทัน 

724-106  เกาะติดกระแสวิทยาศาสตรส์มยัใหม ่

724-107  การบริโภคสเีขียว 

2((2)-0-4)  

วิชาในหมวดศึกษาท่ัวไป (เลือก, สาระเลือกศึกษาทั่วไป)         2 หน่วยกิต 2 

วิชาในหมวดศึกษาท่ัวไป (เลือก, สาระสุนทรียศาสตร์และกีฬา) 1 หน่วยกิต 1 

                                                                     รวม 19 

                                         

ภาคการศึกษาที่ 2 

จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศกึษาด้วยตนเอง)        

723-114  ปฏิบัติการฟิสิกส ์ 1(0-3-0) 

730-214  การวิเคราะห์และการจดัการคณุภาพน้ า 3((2)-3-4) 

730-221  เทคโนโลยีการผลติแพลงก์ตอนและอาหารมีชีวิต 3((2)-3-4) 

730-222  การผลิตอาหารสตัว์น้ าและนวัตกรรม 3((2)-3-4) 

วิชาในหมวดศึกษาท่ัวไป (บังคับ) 

746-103  ฟินแมท 

วิชาในหมวดศึกษาท่ัวไป (เลือก, สาระเลือกศึกษาทั่วไป)  2  หน่วยกิต 

 

2((2)-0-4) 

2 

วิชาเอกเลือก 3 วิชา หรือ 1 ชุดวิชา 6 

                                                                     รวม 20 
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ปีท่ี 3 

 

ภาคการศึกษาที่ 1 

  จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)        

730-311  สถิติพื้นฐานทางเทคโนโลยีประมง 2((1)-3-2) 

730-321  การเพาะเลี้ยงสาหร่ายทะเล 2((1)-3-2) 

730-322  เทคโนโลยีการเพาะเลีย้งและขยายพันธ์ุปลา 3((2)-3-4) 

730-323  การออกแบบ การสร้างและการจดัการฟาร์มและโรงเพาะฟัก 3((2)-3-4) 

730-324  เทคโนโลยีการเพาะเลีย้งกุ้งเศรษฐกิจ 2((1)-3-2) 

730-331  ชุดวิชา เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวสัตว์น้ าและผลติภณัฑ์ประมง 6((4)-6-8) 

                                                                     รวม 18 

 

                                         

ภาคการศึกษาที่ 2 

  จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)        

730-312  การออกแบบการทดลองส าหรับเทคโนโลยีและนวัตกรรมประมง 3((2)-3-4) 

730-313  ภาษาอังกฤษส าหรับเทคโนโลยีและนวัตกรรมประมง 2((1)-3-2) 

730-334  การวิเคราะห์คณุภาพผลิตภณัฑ์ประมง 3((2)-3-4) 

730-341  โรคและปรสิตของสัตว์น้ า 3((2)-3-4) 

117-104  การคิดสู่การเป็นผู้ประกอบการ 3((3)-0-6) 

วิชาเอกเลือก 2 

                                                                     รวม 16 

 

 

ภาคการศึกษาที่ 3 (ภาคฤดูร้อน) 

 

730-404 การฝึกงาน                         ไม่มีหน่วยกิต 
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ปีท่ี 4 

 

ภาคการศึกษาที่ 1 

  จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)        

730-411  พันธุศาสตร์ทางเทคโนโลยีประมง 3((2)-3-4) 

730-421  เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเพาะเลี้ยงปูทะเล 2((1)-3-2) 

730-441  กฎหมายและมาตรฐานทางประมง 2((2)-0-4) 

730-442  การควบคุมคุณภาพทางเทคโนโลยีและนวตักรรมประมง 2((1)-3-2) 

730-491  สัมมนา 1(0-2-1) 

วิชาเลือกเสร ี 4 

                                                                     รวม 14 

                                         

ภาคการศึกษาที่ 2 

  จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)        

730-451  การเป็นผู้ประกอบการและการจัดการธุรกิจประมง 3((2)-3-4) 

730-492  วิจัยทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมประมง 3(0-9-0) 

                                                                     รวม 6 
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- แผนสหกิจศึกษา 

ปีท่ี 1 

 

ภาคการศึกษาที่ 1 

  จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)        

721-115  หลักเคมี  3((3)-0-6) 

730-111  หลักชีววิทยาส าหรับเทคโนโลยีและนวัตกรรมประมง  

730-112  ปฏิบัติการหลักชีววิทยาส าหรับเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

             ประมง 

3((3)-0-6) 

1(0-3-0) 

730-113  เทคโนโลยีและนวัตกรรมประมงเบื้องต้น 2((2)-0-4) 

รายวิชาในหมวดศึกษาท่ัวไป (บังคับ) 

117-105  จิตวิวัฒน์และชีวิตที่ดี 

417-101  ไฮ-อิงลิช 

117-102  ความเป็นพลเมืองและจิตสาธารณะ 

 

3((3)-0-6) 

2((2)-0-4) 

3((3)-0-6) 

วิชาในหมวดศึกษาท่ัวไป (เลือก) 2 หน่วยกิต จากรายวิชา 

411-101  ภาษาไทย ภาษาเธอ  

411-102  สนทนาภาษาไทย 4.0 

2((2)-0-4) 

 

                                                                     รวม 19 

 

ภาคการศึกษาที่ 2 

  จ านวนหนว่ยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)        

721-112  ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1(0-3-0) 

730-114  ชีววิทยาของปลา 3((2)-3-4) 

730-121  หลักการเพาะเลี้ยงสตัว์น้ าตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง    3((2)-3-4) 

วิชาในหมวดศึกษาท่ัวไป (บังคับ) 

117-116  การรู้เท่าทันดิจิทัล 

417-102  เพ็นแอนด์โพสต ์

 

2((2)-0-4) 

2((2)-0-4) 

วิชาในหมวดศึกษาท่ัวไป (บังคับ) 

117-101  ศาสตร์พระราชาและประโยชน์เพื่อนมนุษย ์

 

3((3)-0-6) 

วิชาในหมวดศึกษาท่ัวไป (เลือก, สาระสุนทรียศาสตร์และกีฬา) 1 หน่วยกิต 1 

วิชาเลือกเสร ี 2 

                                                                     รวม 17 
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ปีท่ี 2 

 

ภาคการศึกษาที่ 1 

  จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)        

723-113  หลักฟิสิกส์ทั่วไป 3((3)-0-6) 

730-211  สัตว์น้ าไม่มีกระดูกสันหลัง 3((2)-3-4) 

730-212  จุลชีววิทยาทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมประมง 3((2)-3-4) 

730-213  นิเวศวิทยาและการอนุรักษ์ชายฝั่ง 2((1)-3-2) 

746-115  คณิตศาสตร์ส าหรับการเกษตรและประมง 3((3)-0-6) 

วิชาในหมวดศึกษาท่ัวไป (เลือก, จากสาระการอยู่อย่างรู้เท่าทันและ 

การรู้ดจิิทัล)  2 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี ้

299-104  รู้คิด รู้เท่าทัน 

724-106  เกาะติดกระแสวิทยาศาสตรส์มยัใหม ่

724-107  การบริโภคสเีขียว 

2((2)-0-4)  

วิชาในหมวดศึกษาท่ัวไป (เลือก, สาระเลือกศึกษาทั่วไป)         2 หน่วยกิต 2 

วิชาในหมวดศึกษาท่ัวไป (เลือก, สาระสุนทรียศาสตร์และกีฬา) 1 หน่วยกิต 1 

                                                                     รวม 19 

                                     

ภาคการศึกษาที่ 2 

จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศกึษาด้วยตนเอง)        

723-114  ปฏิบัติการฟิสิกส ์ 1(0-3-0) 

730-214  การวิเคราะห์และการจดัการคณุภาพน้ า 3((2)-3-4) 

730-221  เทคโนโลยีการผลติแพลงก์ตอนและอาหารมีชีวิต 3((2)-3-4) 

730-222  การผลิตอาหารสตัว์น้ าและนวัตกรรม 3((2)-3-4) 

วิชาในหมวดศึกษาท่ัวไป (บังคับ) 

746-103  ฟินแมท 

วิชาในหมวดศึกษาท่ัวไป (เลือก, สาระเลือกศึกษาทั่วไป)  2  หน่วยกิต 

 

2((2)-0-4) 

2 

วิชาเอกเลือก 3 วิชา หรือ 1 ชุดวิชา 6 

                                                                     รวม 20 
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ปีท่ี 3 

 

ภาคการศึกษาที่ 1 

  จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)        

730-311  สถิติพื้นฐานทางเทคโนโลยีประมง 2((1)-3-2) 

730-321  การเพาะเลี้ยงสาหร่ายทะเล 2((1)-3-2) 

730-322  เทคโนโลยีการเพาะเลีย้งและขยายพันธ์ุปลา 3((2)-3-4) 

730-323  การออกแบบ การสร้างและการจดัการฟาร์มและโรงเพาะฟัก 3((2)-3-4) 

 

730-324  เทคโนโลยีการเพาะเลีย้งกุ้งเศรษฐกิจ 2((1)-3-2) 

730-331  ชุดวิชา เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวสัตว์น้ าและผลติภณัฑ์ประมง 6((4)-6-8) 

                                                                     รวม 18 

 

                                         

ภาคการศึกษาที่ 2 

  จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)        

730-312  การออกแบบการทดลองส าหรับเทคโนโลยีและนวัตกรรมประมง 3((2)-3-4) 

730-313  ภาษาอังกฤษส าหรับเทคโนโลยีและนวัตกรรมประมง 2((1)-3-2) 

730-334  การวิเคราะห์คณุภาพผลิตภณัฑ์ประมง 3((2)-3-4) 

730-341  โรคและปรสิตของสัตว์น้ า 3((2)-3-4) 

730-451  การเป็นผู้ประกอบการและการจัดการธุรกิจประมง 3((2)-3-4) 

117-104  การคิดสู่การเป็นผู้ประกอบการ 3((3)-0-6) 

                                                                     รวม 17 

 

 

ภาคการศึกษาที่ 3 (ภาคฤดูร้อน) 

730-404 การฝึกงาน                         ไม่มีหน่วยกิต 
 

 

 

 

 

 

 

 



42 

 

 
 

ปีท่ี 4 

 

ภาคการศึกษาที่ 1 

  จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)        

730-401  การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 1(0-2-1) 

730-411  พันธุศาสตร์ทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมประมง 3((2)-3-4) 

730-421  เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเพาะเลี้ยงปูทะเล 2((1)-3-2) 

730-441  กฎหมายและมาตรฐานทางประมง 2((2)-0-4) 

730-442  การควบคุมคุณภาพทางเทคโนโลยีและนวตักรรมประมง 2((1)-3-2) 

730-491  สัมมนา 1(0-2-1) 

วิชาเลือกเสร ี 4 

                                                                     รวม 15 

 

                                       

ภาคการศึกษาที่ 2 

  จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)        

730-402  สหกิจศึกษา 6(0-36-0) 

                                                                     รวม 6 

 

หมายเหตุ       นักศึกษาท่ีมีผลการเรียนภาษาอังกฤษต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนด ให้เข้าร่วมกิจกรรมทีจ่ัด    

                   โดยคณะหรือมหาวิทยาลัย  
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       3.1.4  ค าอธิบายรายวิชา/ชุดวิชา (Module)  

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
สาระศาสตร์พระราชาและประโยชน์เพื่อนมนุษย์  

117-101 ศาสตร์พระราชาและประโยชน์เพื่อนมนุษย์   

King’s Philosophy and the Benefit of Mankind 

3((3)-0-6) 

 ความหมาย หลักการ แนวคิด ความส าคัญ และเป้าหมายของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง หลักการทรงงาน หลักการเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา การพัฒนาตามศาสตร์พระราชา

และการพัฒนาอย่างยั่งยืน และการวิเคราะห์การน าศาสตร์พระราชาไปประยุกต์ใช้ในพ้ืนที่

ระดับบุคคล องค์กรธุรกิจ หรือชุมชนในระดับท้องถิ่น หรือประเทศ การท ากิจกรรมเชิง

บูรณาการองค์ความรู้ เน้น (ตาม) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือประโยชน์เพ่ือน

มนุษย ์

 Definition, principle, concept, importance and target of sufficiency economy 

philosophy; His Majesty the king working principles and Royal Initiative of His 

Majesty: understand, achieve and develop; development according to King’s 

philosophy and sustainability development; analysis on the application of 

King’ s philosophy to personnel level, business organization, local 

community, and national levels; conducting activities in the aspect of 

knowledge integration focusing on ( following)  the principle of sufficient 

economy philosophy for the benefit of mankind 

สาระความเป็นพลเมืองและชีวิตที่สันติ  

117-102 ความเป็นพลเมืองและจิตสาธารณะ  

Citizenship and Public Consciousness 

3((3)-0-6) 

 แนวคิด หลักการ คุณสมบัติและความส าคัญของความเป็นพลเมืองภายใต้หลักการ

ประชาธิปไตยในระดับชุมชน สังคมโลกและสังคมออนไลน์ (สังคมเสมือน) การเคารพ

กฎหมาย ความรับผิดชอบต่อสังคม ความเท่าเทียมทางสังคม แนวคิดและหลักการของการ

ช่วยฟ้ืนคืนชีพเบื้องต้น การช่วยเหลือดูแลสุขภาพแก่บุคคลอ่ืนและการปฏิบัติการช่วยฟ้ืน

คืนชีพจากสถานการณ์จ าลอง บ าเพ็ญประโยชน์กับผู้ อ่ืนโดยใช้หลักการช่วยฟ้ืนคืนชีพ

เบื้องต้นและการช่วยเหลือดูแลสุขภาพ 

 Concept, principle, qualification and importance of citizenship under the 

democracy principle in community, global and online society (virtual society) 

levels; abide by the law, social responsibility, equality, concept and principle 

of cardiopulmonary resuscitation, healthcare aid for others, and simulation 
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of cardiopulmonary resuscitation demonstration; outreach to others by 

employing basic cardiopulmonary resuscitation and healthcare methods 

117-105 จิตวิวัฒน์และชีวิตที่ดี  

New Consciousness and Happy and Peaceful Life 

2((2)-0-4) 

 การมีสติ และความรู้สึกตัว ความสุขของชีวิต การรู้เท่าทันตนเองและสังคม การเข้าใจ 

ยอมรับและเคารพความแตกต่างหลากหลาย ทักษะการสื่อสารในการท างาน การ

แก้ปัญหาร่วมกันอย่างสร้างสรรค์  การใช้ชีวิตในสังคมท่ีมีความหลากหลาย 

 Consciousness and mindfulness; happiness; self- awareness; social literacy; 

understanding and respecting diversity; communication and collaboration 

skills; creative problem-solving; living in diversity 

สาระการเป็นผู้ประกอบการกับการคิดเชิงระบบ  

117-104 การคิดสู่การเป็นผู้ประกอบการ  

Thinking to Entrepreneurship 

3((3)-0-6) 

 ความหมายและความสัมพันธ์ของการคิดข้ันสูงกับการเป็นผู้ประกอบการ การพัฒนาทักษะ

การคิดขั้นสูง การใช้ข้อมูลและการประเมินสภาพแวดล้อมทางธุรกิจเพ่ือการตัดสินใจหา

ทางเลือกอย่างเท่าทันโลกบนพ้ืนฐานคุณธรรม การแสวงหาโอกาสทางธุรกิจและการ

พัฒนาแนวคิดในการใช้ชีวิตอย่างสมดุลและยั่งยืน การจัดท าแนวคิดธุรกิจด้วยเครื่องมือ

ทางธุรกิจสมัยใหม่ 

 Definition and relation of higher order thinking with entrepreneurship: 

development of higher order thinking; use of data and evaluation of business 

environment for making decision deliberately on alternatives based on 

ethics, searching for business opportunity and perspective development of 

balanced and sustainable living; developing business ideas with modern 

business tool 

สาระการอยู่อย่างรู้เท่าทัน และการรู้ดิจิทัล   

117-116   การรู้เท่าทันดิจิทัล  

Digital Environment Literacy 

2((2)-0-4) 

 เทคโนโลยีอัจฉริยะ ปัญญาประดิษฐ์ จริยธรรมและกฎหมายในสังคมไซเบอร์ แนวคิดและ

ความส าคัญของสื่อและข่าวสารในยุคดิจิทัล ภูมิทัศน์การสื่อสารสมัยใหม่ ผลกระทบจาก

สื่อและพฤติกรรมการสื่อสารในสื่อดิจิทัล  สิทธิส่วนบุคคลและการละเมิด ภูมิสารสนเทศ

และผลกระทบด้านปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเพ่ือการด าเนินชีวิต การสืบค้นและการ

เข้าถึงสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง การใช้สารสนเทศเพ่ือการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิต การ

อ้างอิง และการน าเสนอสารสนเทศ 
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 Technology; artificial intelligence; cyber ethics and regulations; concepts and 

significance of media and information in digital age; modern communication 

landscape; media impacts; communication behaviors in digital media; private 

right and violation; access to information; use of information for lifelong 

learning; citation; information presentation 

299-104   รู้คิด รู้เท่าทัน  

Values of the Wise and Deliberation  

2((2)-0-4) 

 กระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์  ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ผลกระทบต่อวิถีชีวิต เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม แนวทางการป้องกันแก้ไขปัญหาที่

เกิดจากผลกระทบของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 Scientific thinking process; progress in science and technology; impacts of 

science and technology on way of life; economy, society and environment; 

preventing and solving problem  arising from science and technology impact 

724-106 เกาะติดกระแสวิทยาศาสตร์สมัยใหม่  

Current Issues in Modern Science  

2((2)-0-4) 

 พัฒนาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต รูปแบบการใช้

เทคโนโลยีและสารสนเทศเพ่ือการรู้เท่าทันสถานการณ์ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 

พลังงานและสิ่งแวดล้อม สถานการณ์ปัจจุบันของความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี และนวัตกรรมในระดับชุมชน ภูมิภาค และระดับสากล ประเด็นวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีสมัยใหม่ในปัจจุบันที่ เกี่ยวข้องกับสังคม การเมือง เศรษฐกิจ และ

ทรัพยากรธรรมชาติที่ก าลังเป็นที่น่าสนใจหรือมีผลกระทบต่อมนุษย์ สิ่งมีชีวิต และ

สิ่งแวดล้อม กฎหมาย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 

 Science and technology development for enhancing quality of life; IT 

applications in science, technology, energy and environment; scientific and 

technological advancement; communal, regional and international 

innovations; modern scientific and technological issues related to or with 

impacts on society, politics, economy, natural resources, humans, living 

organisms and environment 

724-107 การบริโภคสีเขียว 

Green Consumptions 

2((2)-0-4) 

 ชีวิตที่ดีในรั้วมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศ (Eco-university) มิติสิ่งแวดล้อม (ทรัพยากรธรรมชาติ 

พลังงาน เทคโนโลยี ของเสีย และเศรษฐสังคม) และการปรับตัวให้ทันกับสถานการณ์การ

เปลี่ยนแปลงเพ่ือสร้างความสมดุลแห่งชีวิต นิเวศพัฒนาเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่าง
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ยั่งยืน การปรับตัวให้สอดคล้องกับการพัฒนาเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ( green and 

sustainable city) นวัตกรรมสีเขียวและการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ ภูมิสารสนเทศเพ่ือการ

เตือนภัยธรรมชาติ รู้เท่าทันเทคโนโลยีการสื่อสารและการน าเสนอข้อมูลข่าวบนพื้นฐานของ

พหุวัฒนธรรม 

 Happy life in eco-university; environmental dimensions (natural resources, 

energy, technology, waste and socioeconomic adjustment under 

globalization changing for balanced life; eco-development for sustainable 

development of quality of life; adaptations to sustainable and green city 

development; green innovation and product selection; application of basic 

GIS for natural disaster warning system; dynamic globalization and critical 

media literacy in multicultural society 
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สาระการคิดเชิงตรรกะและตัวเลข  

746-103 ฟินแมท 

FinMath 

2((2)-0-4) 

 การประยุกต์ใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ในด้านการเงิน  คณิตศาสตร์พื้นฐานด้านการเงิน  

การคิดอัตราดอกเบี้ย การวางแผนการเงินส่วนบุคคล  การผ่อนช าระสินค้า และการลงทุน

ด้านการเงินเบื้องต้น 

 Application of mathematical knowledge in finance; basic financial 

mathematics; interest rate calculation; personal financial planning; 

installment payment; and basic investments 

สาระภาษาและการสื่อสาร  

417-101 ไฮ-อิงลิช 

Hi ! English 

2((2)-0-4) 

 การฝึกสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน ฝึกทักษะการออกเสียงภาษาอังกฤษอย่าง

ถูกต้อง เรียนรู้ทักษะการสนทนาภาษาอังกฤษผ่านสื่อที่หลากหลาย เช่น การ์ตูน นิทาน บท

เพลง ภาพยนตร์ และบทบรรยายสั้น ๆ 

 Practice of English conversation in daily life; practice of English pronunciation; 

learning English through media such as English cartoons, fairy tales, songs, 

movies and short descriptions 

417-102 เพ็นแอนด์โพสต์ 

Pen and Post 

2((2)-0-4) 

 การพัฒนาทักษะการอ่าน เน้นการหาหัวข้อ ใจความส าคัญ และรายละเอียดของบทอ่าน 

ขยายวงค าศัพท์ พัฒนาทักษะการเขียนประเภทต่างๆ ในระดับประโยคและข้อความสั้นๆ 

 Developing reading skills focusing on identifying topics, main ideas and 

details; vocabulary improvement; developing grammatical and meaningful 

sentences and short paragraph writing skills 

411-101 ภาษาไทย ภาษาเธอ 

Thai Language Your Language  

2((2)-0-4) 

 ภาษากับการน าเสนอความรู้สึกนึกคิดด้วยการเขียนที่มุ่งสัมฤทธิ์ผลของการสื่อสารตาม

วัตถุประสงค์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์การสื่อสาร  การรับสารด้วยการอ่าน

เพ่ือจับใจความ สรุปความ และมีวิจารณญาณในการน าไปใช้ประโยชน์ 

 Language and presentation of ideas through written communication 

appropriate with different situation for the achievement of communicative 

objectives ; culture of Thai language usage ; practice of correcting defective 



48 

 

 
 

message in communication ; receiving information by reading for main ideas, 

summarizing, and criticizing for learning and living application 

411-102 สนทนาภาษาไทย 4.0  

4.0 Thai Conversation 

2((2)-0-4) 

 ภาษากับการน าเสนอความคิดด้วยการพูดอย่างมีขั้นตอนตามวัตถุประสงค์ต่างๆ และ

เหมาะสมกับบริบททางสังคมวัฒนธรรม และสถานการณ์การสื่อสาร  บุคลิกภาพ

และอวัจนภาษาเพ่ือสัมฤทธิ์ผลในการพูด การรับสารด้วยการฟังเพ่ือคิดวิเคราะห์อย่างมี

วิจารณญาณ และสามารถประยุกต์ใช้เพ่ือการเรียนรู้และการด าเนินชีวิตได้ 

 Language and expression of ideas via appropriate use of verbal 

communication process in accordance with socio- cultural contexts and 

situations under different objectives; personality and nonverbal language for 

speaking achievement; listening for information critically for learning and 

living application 

สาระสุนทรียศาสตร์และกีฬาสุนทรียศาสตร์  

125-101 หัตถกรรมสร้างสรรค์  

Creative Craft 

1((1)-0-2) 

 การคิด การใช้ทักษะ และการจัดการภูมิปัญญา หัตถกรรมท้องถิ่น การผลิตผลงาน

สร้างสรรค์ เกิดนวัตกรรมน าไปสู่การสร้างคุณค่าและมูลค่าทางเศรษฐกิจ 

 Thoughts, skills, and knowledge management of local handicraft; creative 

work and innovation for value creation and economic value 

277-103 สวยด้วยเศษวัสดุ  

Craft Appreciation  

1((1)-0-2) 

 การน าวัสดุเหลือใช้มาประดิษฐ์เพื่อให้เกิดความสวยงามและน าไปใช้ประโยชน์ใน

ชีวิตประจ าวัน 

 Creative use of waste material  

277-104 การ์ตูนหรรษา  

Cartoon Appreciation 

1((1)-0-2) 

 การวาดรูปการ์ตูนเบื้องต้นและน าการ์ตูนไปตกแต่งบนของใช้ในชีวิตประจ าวัน 

 Drawing cartoons for beginners; decorative cartoons 

411-103 สีสันบันเทิงคดี  

Colorful Fiction 

1((1)-0-2) 

 ความเข้าใจโลกและชีวิต ความจรรโลงใจ คุณค่าด้านความงาม สังคม และวัฒนธรรมผ่าน

งานสร้างสรรค์ท่ีใช้ภาษาในรูปแบบต่างๆ เช่น นวนิยาย เรื่องสั้น บทเพลง บทละคร 
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 Life experience, inspiration, aesthetic, social and cultural appreciation 

through novels, short stories, songs, and plays 

412-123 ศิลปะแดนมังกร 

Chinese Arts 

1((1)-0-2) 

 ศิลปะวัฒนธรรมจีนด้านต่าง ๆ เช่น การตัดกระดาษ ศิลปะการเขียนพู่กันจีน ลูกคิด ศิลปะ

การชงชา และอาหารจีน เป็นต้น 

 Chinese art and culture such as paper cutting, the art of Chinese Calligraphy, 

abacus, the art of tea and food 

413-242   เสน่ห์มลายู  

Malay Enchantment 

1((1)-0-2) 

 ชนชาติ ประเพณี วัฒนธรรมของชาวมลายูในประเทศไทยและอาเซียน 

 Race, culture and traditions Malay in Thailand and ASEAN 

415-140 เปิดประตูสู่ญี่ปุ่น 

What’s Japan 

1((1)-0-2) 

 สังคม วัฒนธรรมญี่ปุ่นและศิลปะด้านต่างๆ ฝึกวิเคราะห์ข้อแตกต่างระหว่างสังคมญี่ปุ่น

และสังคมไทย 

 Japanese Society; culture and art in many aspects; analyzing the difference 

between Thai society and Japanese society 

416-146 ท่องแดนกิมจิ  

Get to Know Korea 

1((1)-0-2) 

 ศิลปะวัฒนธรรมเกาหลีด้านต่าง ๆ เช่น การท าอาหารเกาหลี วัฒนธรรมการร่ายร าดั้งเดิม

ของชาวเกาหลี กระแสเกาหลี และ การพับกระดาษต่าง ๆ  เป็นต้น 

 Korean Art and Culture:  Korean Cooking, Korean Traditional Dance, Korean 

Wave, fole paper 

437-111 ศิลปะบ าบัด  

Arts Therapy 

1((1)-0-2) 

 กระบวนการสร้างสรรค์ศิลปะเพ่ือพัฒนาสุขภาวะทางอารมณ์และสติปัญญา การบริหาร

จัดการความรู้สึก การแสดงออกและสื่อสารด้วยวิธีการที่สร้างสรรค์ เสริมสร้างความมั่นใจ

ในตัวเองและพัฒนาการตระหนักรู้ในตัวตนในระดับลึกซึ้ง 

 Arts and creative activities for improve emotional and mental well-being. 

learn to manage the feelings, expression and communication in more positive 

way. Increasing self-confident and develop a greater self-awareness 

910-114 เพลินเพลงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   1((1)-0-2) 
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PSU Songs Appreciation 

 ประวัติความเป็นมา คุณค่า  การวิจารณ์ และสุนทรียะของบทเพลงมหาวิทยาลัยสงขลา - 

นครินทร์ การขับร้องบทเพลงมหาวิทยาลัยโดยอาศัยวิธีการร้องเพลงต่างๆ 

 Background; value; criticism and appreciation of PSU’ s song; singing PSU’ s 

song in difference way 

กีฬา 

117-118 โยคะ  

Yoga 

1((1)-0-2) 

 ความรู้และทักษะโยคะ  การออกก าลังกายด้วยโยคะ  การประยุกต์ใช้โยคะไปสู่การออก

ก าลังกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพในชีวิตประจ าวัน 

 Knowledge and yoga skill, exercise with yoga, applying yoga to promote 

health in daily life 

281-204 ลีลาศ  

Social Dance 

1(0-2-1) 

 ทักษะเบื้องต้นและมารยาทในการลีลาศ  เพลงที่ใช้ในการลีลาศ เน้นการฝึกปฏิบัติ 

 Basic social dance skills and etiquette; social dance music; emphasis on 

practice 

281-205 กิจกรรมประกอบจังหวะ 

Rhythmic Activities 

1(0-2-1) 

 ความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมประกอบจังหวะ ทักษะในการเคลื่อนไหว ประกอบจังหวะ เพลงที่

ใช้ในกิจกรรมประกอบจังหวะ เน้นการฝึกปฏิบัติ 

 Knowledge of rhythmic activities; rhythmic movement skills; music for 

rhythmic activities; emphasis on practice 

281-207 บาสเกตบอล  

Basketball 

1(0-2-1) 

 ความรู้และทักษะกีฬาบาสเกตบอลเบื้องต้น วิธีสอน การฝึกปฏิบัติ กติกาและการแข่งขัน 

 Basic basketball knowledge and skills; teaching methods; practical drills; rules and 

competition 

281-209 วอลเล่ย์บอล  

Volleyball 

1(0-2-1) 

 ความรู้และทักษะกีฬาวอลเล่ย์บอลเบื้องต้น วิธีสอน การฝึกปฏิบัติ กติกาและการแข่งขัน 

 Basic volleyball knowledge and skills; teaching methods; practical drills; rules 

and competition 
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281-210   แฮนด์บอล 

Handball 

1(0-2-1) 

 ความรู้และทักษะกีฬาแฮนด์บอลบอลเบื้องต้น วิธีสอน การฝึกปฏิบัติ กติกาและการ

แข่งขัน 

 Basic handball knowledge and skills; teaching methods; practical drills; rules 

and competition 

281-215 เทเบิลเทนนิส 

Table Tennis 

1(0-2-1) 

 ความรู้และทักษะกีฬาเทเบิลเทนนิสเบื้องต้น วิธีสอน การฝึกปฏิบัติ กติกาและการแข่งขัน 

 Basic table tennis knowledge and skills; teaching methods; practical drills; 

rules and competition 

281-216 แบดมินตัน  

Badminton 

1(0-2-1) 

 ความรู้และทักษะกีฬาแบดมินตันเบื้องต้น วิธีสอน การฝึกปฏิบัติ กติกาและการแข่งขัน 

 Basic badminton knowledge and skills; teaching methods; practical drills; 

rules and competition 

281-219 ว่ายน้ า 

Swimming 

1(0-2-1) 

 ความรู้และทักษะกีฬาว่ายน้ าเบื้องต้น วิธีสอน การฝึกปฏิบัติ กติกาและการแข่งขัน 

 Basic swimming knowledge and skills; teaching methods; practical drills; rules 

and competition 

281-220 เปตอง  

Petongue 

1(0-2-1) 

 ความรู้และทักษะกีฬาเปตองเบื้องต้น วิธีสอน การฝึกปฏิบัติ กติกาและการแข่งขัน 

 Basic petongue knowledge and skills; teaching methods; practical drills; rules 

and competition 

281-223 มวยไทย  

Thai Boxing 

1(0-2-1) 

 ความรู้และทักษะกีฬามวยไทยเบื้องต้น วิธีสอน การฝึกปฏิบัติ กติกาและการแข่งขัน 

 Basic Thai boxing knowledge and skills; teaching methods; practical drills; 

rules and competition 
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281-225 เทควันโด 

Taekwondo 

1(0-2-1) 

 ความรู้และทักษะกีฬาเทควันโดเบื้องต้น วิธีสอน การฝึกปฏิบัติ กติกาและการแข่งขัน 

 Basic taekwondo knowledge and skills; teaching methods; practical drills; 

rules and competition 

281-226 ไอกิโด  

Aikido 

1(0-2-1) 

 ความรู้และทักษะกีฬาไอกิโดเบื้องต้น วิธีสอน การฝึกปฏิบัติ กติกาและการแข่งขัน 

 Basic aikido knowledge and skills; teaching methods; practical drills; rules and 

competition 

281-227 ยูโด 

Judo 

1(0-2-1) 

 ความรู้และทักษะกีฬายูโดเบื้องต้น วิธีสอน การฝึกปฏิบัติ กติกาและการแข่งขัน 

 Basic judo knowledge and skills; teaching methods; practical drills; rules and 

competition 

910-111 ร าไทยเพื่อสุขภาพ  

(Thai Dance for Health) 

1((1)-0-2) 

 ทักษะเบื้องต้นส าหรับการร าไทย เพลงและจังหวะ การจัดองค์ประกอบการเคลื่อนไหวท่า

ร าไทยประกอบดนตรีเพื่อน าไปใช้ส่งเสริมสุขภาพ 

 Basic Skills of Thai dance; music and rhythm. ; choreography of Thai dance 

movement with Music for promoting health 

910-112 โขนเพื่อพัฒนาร่างกายและจิตใจ  

Khon for Personality Development 

1((1)-0-2) 

 ความเป็นมา องค์ประกอบการแสดงโขน การพัฒนาร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และบุคลิกภาพ

ผ่านทักษะการฝึกหัดโขนและตัวละครโขนชนิดต่าง ๆ 

 Background and elements of Khon performance; development of mind, 

body, emotions, and personality through Khon practice and the character 

910-113 แจ๊สด้านซ์ 

Jazz Dance 

1((1)-0-2) 

 ทักษะเบื้องต้นและการจัดองค์ประกอบการเคลื่อนไหวส าหรับการเต้นแจ๊สด้านซ์ และ

ออกแบบท่าเต้นประกอบเพลงเพ่ือส่งเสริมสุขภาพและนันทนาการ 

 Basic skills and composition for Jazz dance; choreography with music for 

promoting health and recreation 
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สาระเลือกศึกษาทั่วไป 

สาระสุนทรียศาสตร์ 

 

125-102 มหัศจรรย์แห่งภูมิปัญญา 

Miracle of Wisdom  

2((2)-0-4) 

 การเรียนรู้และเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น การบูรณาการให้เหมาะสม

กับการเปลี่ยนแปลงของสังคม   

 Learning and appreciation of local culture and wisdom; integration with 

social changes 

425-100 วัฒนธรรมน าชม 

Culture Guide 

2((2)-0-4) 

 ความตระหนัก และชื่นชมในมรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  การบูรณาการ

ความรู้ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมกับการน าชมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม 

 Appreciation of cultural heritage and local wisdom; knowledge integration 

with cultural tourism 

สาระความเป็นพลเมือง  

196-103   ภาวะผู้น าและการจัดการ 

Leadership and Management 

2((2)-0-4) 

 แนวคิด ทฤษฎี กรณีศึกษาเกี่ยวกับภาวะผู้น า  ลักษณะบทบาทผู้น าและผู้ตาม ผู้น าการ

เปลี่ยนแปลง  ผู้น าการสร้างสรรค์ สมรรถนะการท างาน การสร้างทีมงานและการท างาน

เป็นทีม  หลักการและทฤษฎีการจัดการการจัดการเชิงกลยุทธ์  แนวทางการพัฒนาทักษะ

การเป็นผู้น า และการบริหารจัดการตามหลักการเพื่อความส าเร็จ 

 Concepts and theories of leadership; characteristics and roles of leaders and 

followers; change leaders; creative leaders; competency; team building and 

team work; principles and theories of strategic management; leadership 

development; success-oriented management 

437-201 จริยศาสตร์กับความรับผิดชอบต่อสังคม  

Ethics and Social Responsibility 

2((2)-0-4) 

 แนวคิด ทฤษฎี ความส าคัญ  จริยศาสตร์ในการท างานเพ่ือสังคม  การสร้างอัตลักษณ์

นักศึกษา ความรับผิดชอบต่อตนเอง  สังคมและสิ่งแวดล้อมผ่านกิจกรรมเพ่ือสังคม 

 Concepts; theories; significance; ethics in social work; identity construction; 

self, social and environmental responsibilities through social activities 
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สาระอยู่อย่างรู้เท่าทัน 

724-108 ธรรมชาติบ าบัด 

Natural Therapy 

2((2)-0-4) 

 แนวคิดเกี่ยวกับธรรมชาติบ าบัดเพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดี ทางเลือกในการปฏิบัติเพ่ือสุขภาพ 

ป่าบ าบัด ดนตรีบ าบัด โยคะ สมุนไพรในชีวิตประจ าวัน ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ 

 Natural therapy for healthy life; alternative health practice:  forest therapy, 

music therapy, yoga, herb, natural products 

สาระการคิดเชิงระบบ  

276-101   การมองภาพแบบองค์รวม 

Holistic View 

2((2)-0-4) 

 การแสวงหาความรู้รอบตัวที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจ าวัน ความสามารถมองภาพแบบองค์

รวม การรู้เท่าทันสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางสังคมพหุวัฒนธรรม และคาดการณ์

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น กระบวนการคิดวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณลักษณะ การ

เลือกใช้ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจแก้ปัญหา และน าเสนอข้อมูลบนพ้ืนฐาน

คุณธรรม 

 Knowledge acquisition in daily life; holistic view; literacy of changes in 

multicultural societies and consequences; qualitative and quantitative 

analysis; choosing information sources for problem solving; ethical 

considerations in data presentation 

437-202 คิดอย่างเฉลียว เข้าใจอย่างฉลาด 

Smart Thought, Clever Understanding 

2((2)-0-4) 

 การจัดการปัญหาเชิงมโนทัศน์ เข้าใจข้อโต้แย้งของขั้วความคิดที่แตกต่าง มองเห็นข้อเด่น

ข้อด้อยของขั้วความคิด ใช้ความคิดของตนเพ่ือสร้างค าอธิบายได้  การใช้เหตุผลประเมิน

สถานการณ์ โลกทัศน์ที่ไม่รู้จักมาก่อน  เข้าใจตนเอง 

 Conceptual resolution, understanding,  understanding of polarized and 

different point of view,  recognizing the advantages and the disadvantages of 

different opinions, constructing student own ideas, logical assessment of real 

situation, unknown  worldview, self-understanding 

 

สาระภาษาและการสื่อสาร  การคิดเชิงระบบ สุนทรียศาสตร์ 

 

263-213 การถ่ายภาพเพื่อการท่องเที่ยวในต่างแดน 

Photography for Abroad Travelling 

2((2)-0-4) 
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 การใช้เทคโนโลยีในการถ่ายภาพ การจัดการไปต่างประเทศด้วยตนเองอย่างประหยัด โดย

การใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาข้อมูลเพ่ือเพ่ิมประสบการณ์เรียนรู้จากการท่องเที่ยว การ

แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าขณะเดินทาง และการประเมินผลการจัดการเดินทางไปท่องเที่ยว

ในต่างแดน 

 Utilize of photographic technology using information technology for  

accessing and selecting a travel management information, how to deal with 

uncomfortable situation while traveling, travel summary and evaluation 

สาระภาษาและการสื่อสาร  

412-201 หนีห่าว จงกว๋อ 

Ni Hao Zhong Guo 

2((2)-0-4) 

 การถ่ายเสียงภาษาจีนกลางด้วยอักษรโรมัน การฝึกออกเสียงพยัญชนะสระ และวรรณยุกต์ 

การสนทนาในหัวข้อที่เก่ียวกับชีวิตประจ าวัน 

 Pinyin romanization of Chinese phonemes; pronunciation drills of 

consonants, vowels and tones; Practice of listening and speaking skills on 

daily life topics 

413-213 มาเลย์ออนทัวร์ 

Malay on Tour 

2((2)-0-4) 

 ภาษามลายูที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยวในสถานการณ์ต่างๆทั้งในและต่างประเทศ 

 Malay for tourism in Thailand and foreign countries 

415-203 เซย์ไฮสไตล์คาวาอี้ 

Say Hi Style Kawaii 

2((2)-0-4) 

 ฝึกสนทนาภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น ข้อมูลเกี่ยวกับตัวเองและเรื่องราวใกล้ตัว พร้อมเรียนรู้

ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม วิถีญี่ปุ่น เรื่องราวและสถานการณ์ปัจจุบันของประเทศญี่ปุ่น

ผ่านสื่อที่หลากหลาย 

 Basic Japanese conversation; talking about personal information and related 

topics;  learning Japanese traditions, cultures, and ways of living; current 

events in Japan through multimedia 

416-125 อันยองฮาเซโย โคเรีย 

Annyeonghaseyyo Korea 

2((2)-0-4) 

 การฝึกทักษะทั้ง 4 ด้านคือ การฟังพูด อ่าน และเขียน ฝึกออกเสียงให้ถูกต้อง ชัดเจน และ

ฝึกสนทนาภาษาที่ใช้ในชีวิตประจ าวันผ่านซีรีส์และเพลงภาษาเกาหลี 

 Practice of four language skills:  listening, speaking, reading, and writing; 

Korean conversation in daily life through Korean series and music 



56 

 

 
 

417-191 พัฒนาการอ่าน  

Reading Development 

2((2)-0-4) 

 การสร้างนิสัยในการอ่าน  ทักษะการอ่านโดยทั่วไป ฝึกการอ่านและสรุปความข้อเขียน

ชนิดต่างๆ ในระดับความยากของศัพท์ประมาณ 3 ,000 ค าขึ้นไป (หมายเหตุ ไม่เปิดให้

นักศึกษาวิชาเอก-โท ภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 2-4) 

 Developing good reading habits; general reading skills; practice of reading a 

wide range of texts; minimum reading level: 3,000 words (Note: not offered 

to 2 nd through 4th year English majors and minors) 

417-193 บันเทิงศึกษาภาษาอังกฤษ 

English Edutainment 

2((2)-0-4) 

 การเรียนรู้ทักษะภาษาอังกฤษ โดยใช้กิจกรรมและสื่อบันเทิงหลากหลายรูปแบบ เพ่ือให้

ผู้เรียนได้ความรู้และมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ 

 English skills learning through a variety of activities and other entertainment 

media to enhance students’  knowledge as well as attitudes towards 

language learning 

 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 

1) กลุ่มรายวิชาพ้ืนฐาน 
721-115 หลักเคมี  

Principles of Chemistry 

3((3)-0-6) 

 โครงสร้างอะตอม ตารางธาตุและสมบัติของธาตุ พันธะเคมี ปริมาณสัมพันธ์ แก๊ส  

ของเหลวและสารละลาย อุณหพลศาสตร์เบื้องต้น สมดุลเคมี สมดุลกรด-เบสและเกลือไอ

ออนิก เคมีอินทรีย์และสารชีวโมเลกุล 

 Atomic structure, periodic table and properties; chemical bonding; 

stoichiometry; gas liquid and solution; principle of thermodynamics; 

chemical equilibrium; acid-base and ionic salt equilibrium; organic chemistry 

and biological substance 

721-112 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 

General Chemistry Laboratory 

1(0-3-0) 

 สารเคมีและความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ เทคนิคการใช้เครื่องแก้ว เทคนิคปฏิบัติการ

เคมี การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้หลักสถิติเบื้องต้น การหามวลอะตอมของโลหะกัมมันต์ การ

วิเคราะห์เชิงคุณภาพกึ่งจุลภาค การวิเคราะห์แอนไอออน การเตรียมสารละลาย การหา

ปริมาณสารด้วยเทคนิคการไทเทรต การหาค่าคงที่สมดุลการละลายของเกลือไอออนิก 
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 Chemical and laboratory safety; glassware usage technique; chemical 

laboratory techniques; data analysis by using fundamental statistics;  

determination of atomic mass of active metal; semi- micro qualitative 

analysis; anion analysis; solution preparation; quantitative analysis by titration 

technique; determination of solubility product constant of ionic salts 

723-113 หลักฟิสิกส์ทั่วไป  

Principles of General Physics   

3((3)-0-6) 

 บทน ากลศาสตร์การสั่นและคลื่นกลศาสตร์ของของไหล เสียงทัศนศาสตร์ ความร้อนและ

ทฤษฎีจลน์ของแก๊สสนามไฟฟ้าสนามแม่เหล็กวงจรไฟฟ้า ฟิสิกส์แผนใหม่เบื้องต้น 

 Introduction; mechanics; vibrations and waves; fluid mechanics; sound; 

optics; thermal and the kinetic theory of gas; electric fields; magnetic fields; 

current circuits; introduction to modern physics 

723-114 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 

Physics Laboratory 

1(0-3-0) 

 ปฏิบัติการเกี่ยวกับหัวข้อที่ส าคัญในเรื่อง การวัดความยาวอย่างละเอียด สมการเอมพิริกัล 

กฎการเคลื่อนที่ข้อที่สองของนิวตัน การเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์มอนิก ความยืดหยุ่น 

ความหนืดของของเหลว แรงตึงผิวของของเหลว สมมูลไฟฟ้า-ความร้อน การวัดความ

ต้านทานของตัวต้านทาน การแปลงแกลแวนอมิเตอร์เป็นแอมมิเตอร์และโวลต์มิเตอร์ การ

ประจุและปล่อยประจุของตัวเก็บประจุ วงจรอนุกรมไฟฟ้ากระแสสลับ กระจกโค้งและ

เลนส์ 

 Laboratory practice on topics covered in length measurements; empirical 

equations; Newton’ s second law of motion; simple harmonic motion; 

flexibility; viscosity of the liquid; surface tension of the liquid; electrical 

equivalent of heat; resistance of the resistor; conversion of galvanometer 

into voltmeter and ammeter; charged and discharged of the capacitor; series 

AC circuits; curved mirrors and lens 

730-111 หลักชีววิทยาส าหรับเทคโนโลยีและนวัตกรรมประมง 

Principle of Biology for Fishery Technology and 

Innovation 

3((3)-0-6) 

 ความรู้พื้นฐานทางชีววิทยา อนุกรมวิธาน กายวิภาคและสรีรวิทยาพ้ืนฐานของสัตว์และพืช 

พฤติกรรมของสัตว์และพืช พันธุศาสตร์ วิวัฒนาการ ความหลากหลายทางชีวภาพ 

นิเวศวิทยา การประยุกต์ชีววิทยาส าหรับเทคโนโลยีและนวัตกรรมประมง 
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 Basic knowledge on biology; taxonomy; basic anatomy and physiology of 

animals and plants; behavior of animals and plants; genetics; evolution; 

biodiversity; ecology; biological application for fishery technology and 

innovation 

730-112 ปฏิบัติการหลักชีววิทยาส าหรับเทคโนโลยีและนวัตกรรมประมง  

Principle of Biology for Fishery Technology and 

Innovation Laboratory 

1(0-3-0) 

 ความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการทางเทคโนโลยีการประมง  การใช้กล้องจุลทรรศน์  

ชนิดและองค์ประกอบของเซลล์ เนื้อเยื่อสัตว์และพืช หลักพันธุกรรมและลักษณะ

พันธุกรรมในพืชและสัตว์น้ า การจัดจ าแนกพืชและสัตว์น้ า ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต

ในระบบนิเวศทางน้ า 

 Fishery technology laboratory safety practices; microscope application; types 

and composition of cells; animal and plant tissues; principle of heredity; 

animal and plant classification; biodiversity in aquatic ecosystem 

730-113 เทคโนโลยีและนวัตกรรมประมงเบื้องต้น 

Introduction to Fishery Technology and Innovation 

2((2)-0-4) 

 ความหมายและความส าคัญของประมงตลอดห่วงโซ่อุปทาน ประเภทของการประมง 

พัฒนาการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าของประเทศไทย ผลิตภัณฑ์ประมงและ

อุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น้ า สถานการณ์ทางเศรษฐกิจและการตลาดของสินค้าสัตว์น้ าและ

ผลิตภัณฑ์ประมง อาชีพทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมประมง แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับ

เทคโนโลยีและนวัตกรรมประมง 

 Definition and importance of fishery through supply chain; types of fisheries; 

development of fishery and aquaculture in Thailand; fishery product and 

aquatic animal processing industries; economic and marketing situation of 

aquatic animal goods and fishery products; the basic concepts of fishery 

technology and innovation 

730-114 ชีววิทยาของปลา  

Biology of Fish 

3((2)-3-4) 

 กายวิภาคพ้ืนฐานของปลา ระบบอวัยวะของปลา สรีรวิทยาของปลา ชีววิทยาของปลา 

พฤติกรรม และนิเวศวิทยาของปลา หลักการวิเคราะห์และจ าแนกชนิดของปลา 

 Basic anatomy of fish; fish organ system ; physiology of fish; biology of fish; 

behavior and ecology of fish; principles of fish analysis and taxonomy 
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730-121 หลักการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง    

Principles of Sufficiency Economy Aquaculture 

3((2)-3-4) 

 ความส าคัญของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า สัตว์น้ าเศรษฐกิจ หลักการและกระบวนการในการ

เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ปัจจัยที่ส าคัญต่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

คุณภาพน้ า อาหารและโรคสัตว์น้ า การขยายพันธุ์และการเลี้ยงสัตว์น้ า หลักการเศรษฐกิจ

พอเพียงและการน ามาประยุกต์ใช้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า  ปฏิบัติการพ้ืนฐานทางการ

เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

 Importance of aquaculture; economic aquatic animals; principle and process 

in aquaculture; aquaculture system; important factors to aquaculture; water 

quality; fish food and diseases; aquatic animal breeding and culture; the 

principles of sufficiency economy and application in aquaculture  

730-211 สัตว์น้ าไม่มีกระดูกสันหลัง 

Aquatic Invertebrates 

3((2)-3-4) 

 ชีววิทยา สัณฐานวิทยา กายวิภาค และการด ารงชีวิตของสัตว์น้ าไม่มีกระดูกสันหลัง การ

จ าแนกสัตว์น้ าไม่มีกระดูกสันหลังที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจ การใช้ประโยชน์ของสัตว์

น้ าไม่มีกระดูกสันหลัง ปฏิบัติการเกี่ยวกับกายวิภาคและอนุกรมวิธานของสัตว์น้ าไม่มี

กระดูกสันหลัง 

 Biology, morphology, anatomy and living of aquatic invertebrates; 

classification of economic aquatic invertebrates; utilization of aquatic 

invertebrates; laboratory practices on anatomy and taxonomy of aquatic 

invertebrates 

730-212 จุลชีววิทยาทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมประมง 

Microbiology in Fishery Technology and Innovation 

3((2)-3-4) 

 ลักษณะทั่วไปของจุลินทรีย์ เทคนิคพ้ืนฐานจุลชีววิทยา การจ าแนกชนิดของจุลินทรีย์

ทางการประมง การเจริญเติบโตและสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการเจริญของจุลินทรีย์ การ

ประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมประมง 

 General morphology of microorganisms; basic techniques on microbiology; 

classification of microorganisms on fishery; growth and environment affecting 

on the growth of microorganisms; application of microorganisms on fishery 

technology 
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730-213 นิเวศวิทยาและการอนุรักษ์ชายฝั่ง 

Coastal Ecology and Conservation 

2((1)-3-2) 

 หลักการทางนิเวศวิทยาและองค์ประกอบของระบบนิเวศ แหล่งน้ าและแหล่งอาศัยของ

สัตว์น้ าบริเวณชายฝั่งทะเล กลไกการควบคุมสมดุลของธรรมชาติ การใช้ประโยชน์แหล่ง

น้ าและพ้ืนที่ชายฝั่งด้านการประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า คุณภาพน้ าของแหล่งน้ าชายฝั่ง 

มลพิษแหล่งน้ า แนวคิดและหลักการในการอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรชายฝั่ ง 

กรณีศึกษาประเด็นส าคัญเก่ียวกับระบบนิเวศชายฝั่งในพ้ืนที่  

 Principle of ecology and component of ecosystem; water body and coastal 

habitats; mechanism for controlling natural balance; utilization of water body 

and coastal areas for fisheries and aquaculture; quality of coastal water; 

water pollution; concept and principle for coastal conservation and 

management; important case study related to regional coastal ecosystems 

730-214 การวิเคราะห์และการจัดการคุณภาพน้ า 

Water Quality Analysis and Management 

3((2)-3-4) 

 สมบัติทางกายภาพและเคมีของน้ า การหมุนเวียนแร่ธาตุในน้ า ความสัมพันธ์ระหว่างตัว

แปรคุณภาพน้ ากับสิ่งมีชีวิตในน้ า การเก็บตัวอย่างน้ าและการรักษาตัวอย่างน้ า การ

วิเคราะห์น้ าในธรรมชาติและน้ าในฟาร์ม การจัดการคุณภาพน้ า ปฏิบัติการเกี่ยวกับการ

วิเคราะห์น้ า 

 Physical and chemical properties of water; minerals cycle; relationship 

between water parameters and organisms in water; water sampling and 

sample preservation; analysis of natural water and water in farms;  water 

quality management; laboratory practices on water analysis 

730-311 สถิติพื้นฐานทางเทคโนโลยีประมง  

Basic Statistics in Fishery Technology 

2((1)-3-2) 

 ความรู้พ้ืนฐานทางสถิติ ประเภทของสถิติ ระดับของการวัด ตัวแปรและข้อมูล สถิติ เชิง

พรรณนาและการวิเคราะห์ข้อมูล การแจกแจงของค่าเฉลี่ยตัวอย่าง การทดสอบสมมติฐาน 

การวิเคราะห์ความแปรปรวน การทดสอบความเป็นอิสระ การวิเคราะห์การถดถอยและ

สหสัมพันธ์เชิงเดียว การประยุกต์ใช้ส าหรับการวิจัยทางเทคโนโลยีประมง 

 Basic statistics concepts; categories of statistics; scales of measurement; 

variables and data; descriptive statistics and data analysis; distribution of 

sample means; hypothesis testing; analysis of variance; test for independent; 

regression and correlation analysis; application for fishery technology 

research 
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730-312 การออกแบบการทดลองส าหรับเทคโนโลยีและนวัตกรรมประมง  

Experimental Design for Fishery Technology and 

Innovation 

3((2)-3-4) 

 หลักเบื้องต้นของการออกแบบการทดลองทางเทคโนโลยีการประมง แผนการทดลองแบบ

สุ่มสมบูรณ์ แบบสุ่มสมบูรณ์ภายในบล็อก แบบแฟคตอเรียล แบบจัตุรัสลาติน แบบสปลิท 

พลอท การวิเคราะห์ความแปรปรวน  การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของทรีทเมนต์ การตีความ

ผลวิเคราะห์ การประยุกต์ใช้ในงานวิจัยทางเทคโนโลยีการประมง 

 Principle of experimental design for fishery technology; randomized design; 

randomized complete block design; factorial design; latin square design; split 

plot design; analysis of variance; mean comparison of treatments; 

interpretation of analysis results; application for fishery technology research 

746-115 คณิตศาสตร์ส าหรับการเกษตรและประมง 

Mathematics for Agriculture and Fisheries 

3((3)-0-6) 

 ฟังก์ชันและกราฟลิมิตและความต่อเนื่องอนุพันธ์และการประยุกต์ปริพันธ์และการ

ประยุกต์ระบบสมการเชิงเส้นสมการเชิงอนุพันธ์อันดับหนึ่ง การประยุกต์คณิตศาสตร์ใน

การเกษตรและประมง 

 Functions and graphs; limits and continuities; derivative and applications; 

integrals and applications; systems of linear equations; first order differential 

equations; applications of mathematics for agriculture and fisheries 
 
    2) กลุ่มรายวิชาเฉพาะ  

         2.1 รายวิชาบังคับ  

730-221 เทคโนโลยีการผลิตแพลงก์ตอนและอาหารมีชีวิต 

Plankton and Live Feed Production Technology 

3((2)-3-4) 

 อนุกรมวิธานของแพลงก์ตอนพืช แพลงก์ตอนสัตว์ และสิ่งมีชีวิตที่ใช้เป็นอาหารสัตว์น้ า 

ปัจจัยสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสม การเพาะและขยายพันธ์อาหารมีชีวิตเพ่ือการเพาะเลี้ยง

สัตว์น้ า  การใช้นวัตกรรมในการผลิตแพลงก์ตอนและอาหารมีชีวิต  

 Taxonomy of phytoplankton, zooplankton and live feed applied as aquatic 

animal feed; optimal environmental factors; culture and propagation of live 

feed for aquaculture; application of innovation for plankton and live food 

production 
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730-222 การผลิตอาหารสัตว์น้ าและนวัตกรรม 

Feed Production of Aquatic Animals and Innovation 

3((2)-3-4) 

 บทบาทและความส าคัญของอาหารสัตว์น้ า ชนิดของอาหารสัตว์น้ า ระบบย่อยอาหาร ความ

ต้องการพลังงาน สารอาหารที่มีผลต่อการเจริญเติบโต วัตถุดิบอาหาร การตรวจสอบ

คุณภาพวัตถุดิบอาหาร การสร้างสูตรอาหาร การผลิตอาหาร การประเมินคุณค่าทาง

โภชนาการวัตถุดิบอาหารและอาหารสัตว์น้ าการให้อาหาร  นวัตกรรมอาหารสัตว์น้ า 

ปฏิบัติการเก่ียวกับการอาหารสัตว์น้ าและการผลิตอาหารสัตว์น้ า 

 Role and importance of aquatic animal feed; types and characteristics of 

aquatic animal feed; digestion system; energy requirement; nutrients affecting 

to aquatic animal growth; feed raw materials; verification of feed raw material 

quality; feed formulation; feed production; nutritional evaluation of feed raw 

materials and feeds of aquatic animals; feeding; aquatic animal feed 

innovation; laboratory practices on aquatic animal feed and feed production 

730-313 ภาษาอังกฤษส าหรับเทคโนโลยีและนวัตกรรมประมง 

English for Fishery Technology and Innovation 

2((1)-3-2) 

 หลักไวยากรณ์พ้ืนฐานและศัพท์ที่ใช้ทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมประมง  การสื่อสาร

เบื้องต้น   การอ่านและแปลบทความทางวิชาการทางประมง  การน าเสนอและการเขียน

งานเบื้องต้นในงานทางประมง  การเตรียมภาษาอังกฤษส าหรับการสมัครงานและการ

สัมภาษณ์  

 Fundamentals of English grammar and vocabulary used in fishery technology 

and innovation; basic communication; fishery article reading and translation; 

basic presentation and writing in fishery work; English for job application and 

interview 

730-321 การเพาะเลี้ยงสาหร่ายทะเล  

Marine Algae Culture 

2((1)-3-2) 

 ความส าคัญของสาหร่ายทะเล การจ าแนกสาหร่ายที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจ การเลี้ยง

สาหร่ายตามธรรมชาติและในห้องปฏิบัติการ การพัฒนาเทคนิคการเลี้ยง กรรมวิธีการผลิต 

และการผลิตในอุตสาหกรรม  นวัตกรรมการเพาะเลี้ยงสาหร่ายทะเล 

 Importance of marine algae; classification of economic algae; algae culture in 

nature and in the laboratory; development of culture techniques; production 

processes and algae production in industry; innovation of marine algae culture 
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730-322 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์ปลา 

Fish Culture and Breeding Technology 

3((2)-3-4) 

 ความส าคัญของปลาเศรษฐกิจ ชนิด ชีววิทยาและระบบการสืบพันธุ์ของปลาเศรษฐกิจ  

ระบบการเพาะเลี้ยงปลาเศรษฐกิจและการจัดการ เทคโนโลยีการขยายพันธุ์ปลา การใช้

ฮอร์โมนในการขยายพันธุ์ปลา การอนุบาลลูกพันธุ์ปลา  การจัดการคุณภาพน้ าและอาหาร  

โรคและการจัดการสุขภาพของปลา การเก็บเกี่ยวผลผลิต การตลาดพันธุ์ปลาเศรษฐกิจ  การ

ใช้นวัตกรรมในการเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์ปลา 

 Importance of economic fish; species, biology and reproductive system of 

economic fish; economic fish culture system and management; fish breeding 

technology; application of hormone in fish breeding; fish larvae nursing; water 

quality and food management; diseases and fish health management; fish 

harvesting; economic fish marketing; application of innovation for fish culture 

and breeding 

730-323 การออกแบบ การสร้างและการจัดการฟาร์มและโรงเพาะฟัก 

Farm and Hatchery Design, Construction and 

Management 

3((2)-3-4) 

 หลักการเลือกท าเลในการสร้างฟาร์มและโรงเพาะฟักสัตว์น้ า  การออกแบบและสร้างโรง

เพาะฟัก  ระบบน้ าและระบบน้ าหมุนเวียน ระบบการให้อากาศ การเลือกวัสดุก่ อสร้าง 

กรรมวิธีการก่อสร้าง การประเมินงบประมาณ การตีความหมายแบบพิมพ์เขียว  การใช้

นวัตกรรมในการจัดการฟาร์มและโรงเพาะฟัก 

 Principles of farm and hatchery site selection; hatchery design and 

construction; water supply and re-use system; aeration systems; selection of 

construction materials; construction methods; budget estimation; blueprint 

interpretation; application of innovation for farm and hatchery management 

730-324 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงกุ้งเศรษฐกิจ 

Economic Shrimp Culture Technology 

2((1)-3-2) 

 สถานการณ์การเพาะเลี้ยงกุ้งเศรษฐกิจ ชีววิทยาของกุ้งเศรษฐกิจ เทคนิคการเพาะพันธุ์และ

อนุบาล เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ใช้ในการเลี้ยงกุ้งเศรษฐกิจ การจัดการคุณภาพน้ าและ

อาหาร โรคและการจัดการสุขภาพของกุ้ง การควบคุมคุณภาพในการผลิตกุ้ง  การตลาดของ

กุ้งเศรษฐกิจ  

 Economic shrimp culture situation; biology of economic shrimps; propagation 

and nursery techniques; technology and innovation used in economic shrimp 

culture; feed  and water quality management; shrimp diseases and health 
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management; quality control in shrimp production;  marketing of economic 

shrimp culture 

730-331 ชุดวิชา เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวสัตว์น้ าและผลิตภัณฑ์ประมง 

Module: Postharvest Technology of Fish and Fishery 

Products 

6((4)-6-8) 

 

 ความส าคัญทางเศรษฐกิจของสัตว์น้ าและผลิตภัณฑ์ประมง การดูแลรักษาหลังการจับสัตว์

น้ าและเทคโนโลยีการเก็บรักษา หลักการและเทคโนโลยีการแปรรูปสัตว์น้ า ผลิตภัณฑ์สัตว์

น้ าพ้ืนเมืองและระดับอุตสาหกรรม การใช้ประโยชน์จากเศษเหลือจากสัตว์น้ า  การบรรจุ

ผลิตภัณฑ์ประมง สุขลักษณะอาหาร มาตรฐานผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า นวัตกรรมที่เก่ียวข้อง  

 Economic importance of fish and fishery products; post-harvest handling of 

fish and preservation technology; principle and technology of fish processing; 

traditional and industrial fish products; utilization of fish by-products; fishery 

product packaging; food hygiene; fish product standards; related innovation 

730-334 การวิเคราะห์คุณภาพของผลิตภัณฑ์ประมง   

Analysis of Fishery Product Quality 

3((2)-3-4) 

 องค์ประกอบทางเคมีของสัตว์น้ าและผลิตภัณฑ์ การเปลี่ยนแปลงคุณภาพสัตว์น้ าหลังการ

ตาย พิษและอันตรายที่พบในสัตว์น้ าที่บริโภค การตรวจวิเคราะห์คุณภาพทางเคมีจุลินทรีย์

และกายภาพ การตรวจสอบคุณภาพสัตว์น้ าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าเพื่อการส่งออก 

 Chemical compositions of fish and products; quality changes of fish after 

death; toxins and hazards found in consumed fish; chemical, microbiological 

and physical analysis; inspection of fish and fish products for export 

730-341  โรคและปรสิตของสัตว์น้ า 

Diseases and Parasites of Aquatic Animals 

3((2)-3-4) 

 สวัสดิภาพของสัตว์น้ า  สุขภาพของสัตว์น้ าในสภาวะปกติ  คุณภาพของสัตว์น้ ากับการเกิด

โรค   ความส าคัญของโรคและปรสิตของสัตว์น้ า สาเหตุของเกิดโรค  ความสัมพันธ์ระหว่าง

สิ่งที่ท าให้เกิดโรคกับสภาพแวดล้อม   โรคสัตว์น้ าที่เกิดจากปรสิต เชื้อรา แบคทีเรียและ

ไวรัส  การวินิจฉัยโรค  เทคนิคการจ าแนกชนิดของเชื้อโรค  การป้องกันและควบคุมโรค  

การเฝ้าระวังโรค  เทคนิคทางจุลชีวิทยาและเนื้อเยื่อในการศึกษาโรคสัตว์น้ า   นวัตกรรม

ทางด้านโรคและปรสิตของสัตว์น้ า   

 Aquatic animal welfare, aquatic animal health in normal condition; quality of 

aquatic animal and disease occurrences; importance of aquatic animal 

diseases and parasites; causes of diseases; relationship between disease- 

causing agents and environment; aquatic animal diseases caused by parasites, 
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fungus, bacteria and virus; diagnosis of diseases; techniques of pathogen 

classification; prevention and control of diseases; disease surveillance; 

microbiological and histological techniques in study on aquatic animal 

diseases; diseases and parasites of aquatic animal innovation  

730-401 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา  

(Cooperative Education Preparation) 

1(0-2-1)

  

 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรูปแบบและกระบวนการสหกิจศึกษา การปรับตัวเพ่ือเตรียมความ

พร้อมส าหรับชีวิตการท างาน ทั้งด้านการประยุกต์ใช้ความรู้ และทักษะที่จ าเป็นส าหรับ

คนท างาน การคิดแก้ปัญหา การสื่อสาร การท างานเป็นทีม และการปรับทัศนคติให้พร้อม

รับวิถีชีวิตวัยท างาน 

 Basic knowledge on pattern and process of cooperative education; 

adaptation for preparation on work life in knowledge application and 

essential skill for worker; problem solving, communication, team working and 

attitude adjustment for working life  

730-402 สหกิจศึกษา  

(Cooperative Education) 

6(0-40-0)

  

 ปฏิบัติงานตามวิชาชีพเสมือนเป็นพนักงานชั่วคราวเต็มเวลาในต าแหน่งที่เหมาะสมกับ

ความรู้ความสามารถของนักศึกษา เชื่อมโยงความรู้จากทฤษฎีกับการปฏิบัติจริงในรูปแบบ

งานประจ าหรือโครงงานไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ต่อเนื่อง รายงานความก้าวหน้าต่ออาจารย์

นิเทศและพ่ีเลี้ยงไม่ช้ากว่าสัปดาห์ที่ 10 น าเสนอโครงงาน/ผลการศึกษาที่เกิดจากการ

ท างานในที่ประชุมก่อนสิ้นสุดเวลาปฏิบัติงาน  มีอาจารย์นิเทศและพ่ีเลี้ยงในสถาน

ประกอบการคอยให้ค าปรึกษาแนะน าตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติงานและร่วมประเมินผล

การปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ    

 Work on professional as a full-time internship in a suitable position with 

student’s competency; integrate knowledge from theory with real 

performance in routine work or project for not less than 16 consecutive 

weeks; report work-progress to the advisors and mentors before the 10th 

week; project/result presentation from working in meeting before work 

ending; having advisors and mentors in organization for advise during work 

period and evaluate the performance systematically  
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730-404 การฝึกงาน 

Field work 

 

 การฝึกงานทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมประมง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ในประเทศไทย

หรือในประเทศในกลุ่มอาเซียน ไม่น้อยกว่า 300 ชั่วโมง 

 Field work requirement in fishery technology and innovation or related fields 

in Thailand or in ASEAN countries for a minimum of 300 hours 

730-421 เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเพาะเลี้ยงปูทะเล 

Marine Crab Culture Technology and Innovation  

2((1)-3-2) 

 ชนิดและชีววิทยาของปูทะเลเศรษฐกิจ เทคโนโลยีการเพาะพันธุ์ อนุบาลและเลี้ยงลูกปูทะเล  

อาหารปูและการให้อาหาร เทคโนโลยีการผลิตอาหารปู การเก็บเกี่ยวผลผลิตปูทะเล ธุรกิจ

การผลิตปูทะเลและการตลาด  นวัตกรรมการเพาะเลี้ยงปูทะเล  

 Life history of economic crabs in Southern Thailand; propagation, nursery and 

culture of mud crab technology; crab feed and feeding; crab feed technology; 

mud crab harvesting; mud crab production business and marketing; marine 

crab innovation 

730-411 พันธุศาสตร์ทางเทคโนโลยีประมง 

Genetics in Fishery Technology  

3((2)-3-4) 

 ทบทวนพันธุศาสตร์เบื้องต้น ความส าคัญและการประยุกต์ใช้พันธุศาสตร์ทางเทคโนโลยี

ประมง ลักษณะคุณภาพและลักษณะปริมาณในสัตว์น้ า หลักการปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้ า โดย

การคัดพันธุ์  การแปลงเพศปลา การผสมข้ามพันธุ์ การจัดการชุดโครโมโซม และวิธีการทาง

พันธุวิศวกรรม   อณูพันธุศาสตร์พ้ืนฐาน  การใช้เทคโนโลยีทางพันธุศาสตร์และอณูพันธุ

ศาสตร์เพ่ือการเพ่ิมผลผลิตและจัดการสุขภาพสัตว์น้ า  นวัตกรรมทางประมงที่ใช้หลักและ

ความรู้ทางพันธุศาสตร์  

 Review on basic genetics; importance and application of genetics in fishery 

technology; qualitative and quantitative traits of aquatic animals; principles  of  

genetic  improvement  by selection, sex reversal in fish, cross breeding, 

chromosome manipulation and means of genetic engineering;  basic 

molecular genetics; application on genetic technology and molecular genetics 

for productivity increase and aquatic health management; fishery innovation 

using principle and knowledge on genetics 
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730-441 กฎหมายและมาตรฐานทางประมง  

Fishery Laws and Standards 

2((2)-0-4) 

 กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการประมง พระราชบัญญัติการประมง กฎหมายประมง

ระหว่างประเทศและกฎหมายสากล กฎหมายและมาตรฐานอาหารกลุ่มสัตว์น้ าและ

ผลิตภัณฑ์ กฎหมายที่เกี่ยวของกับมาตรฐานทางการประมงที่ทันสมัย    ระบบมาตรฐาน

การผลิตทางการประมงตออุตสาหกรรมประมง มาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแห่งชาติ 

การประมงอยางมีความรับผิดชอบของประเทศไทยและสากล   

 Laws and regulations on fisheries; Fisheries Act; international fishery laws and 

universal laws; laws and standards of foods in aquatic animal and product 

group;  up-to-date laws related to fishery standard; fishery production 

standard system to fishery industries; national agriculture and food; Thailand 

and international responsible fisheries 

730-442 การควบคุมคุณภาพทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมประมง 

Quality Control in Fishery Technology and Innovation 

2((1)-3-2) 

 หลักการควบคุมคุณภาพในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าและอุตสาหกรรมสัตว์น้ า ระบบการ

ตรวจสอบย้อนกลับ มาตรฐานในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า มาตรฐานคุณภาพของสัตว์น้ าและ

การควบคุม ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า เทคโนโลยีประมง

อินทรีย์ มาตรฐานสุขภาพสัตว์น้ าเพ่ือการส่งออก   การจัดการของเสียและน้ าเสียใน

อุตสาหกรรมประมง 

 Principles of quality control in aquaculture and aquatic animal industry;  

traceability; standards in aquaculture; quality standards of aquatic animals and 

surveillance; biosecurity in aquaculture; organic fishery technology; aquatic 

animal health criteria for export; quality system in aquatic animal processing 

industries; waste and waste water treatments in fishery industrial plant 

730-451 การเป็นผู้ประกอบการและการจัดการธุรกิจประมง  

Entrepreneurship and Fishery Business Management 

3((2)-3-4) 

 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับการผลิต การตลาดและการเป็นผู้ประกอบการ การวิเคราะห์ต้นทุน-

รายรับ  การวิเคราะห์โครงการการลงทุนธุรกิจ การเขียนแผนธุรกิจ การประยุกต์ใช้ปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงในการประกอบธุรกิจ การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานในธุรกิจประมง 

 Production, marketing and entrepreneurship concepts;  cost- return analysis;  

project feasibility study; business plan preparation; sufficiency economy 

application for business; logistics and supply chain management in fishery 

business 
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730-491 สัมมนา 

Seminar 

1(0-2-1) 

 หลักการและวิธีการสัมมนา การสืบค้นข้อมูลงานวิจัยทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมประมง 

การเขียนรายงานและการน าเสนอผลงานของนักศึกษาในหัวข้อที่สนใจเกี่ยวกับ

ความก้าวหน้างานวิจัยทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมประมง 

 Seminar principle and process; searching research information on fishery 

technology and innovation; report writing and presentation of student on 

interested topics related to progression of fishery technology and innovation 

research 

730-492   วิจัยทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมประมง 

Research on Fishery Technology and Innovation 

3(0-9-0) 

 การวิจัยในหัวข้อเกี่ยวกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมประมงภายใต้ค าแนะน าของอาจารย์ที่

ปรึกษาหรือผู้ทรงคุณวุฒิ มีการเสนอรายงานผลจากการท าวิจัย อภิปราย และจัดท ารายงาน

ฉบับสมบูรณ์ 

 Research on topic related to fishery technology and innovation under 

supervision of instructors or experts; presentation on the research results,  

discussion and written report 

2.2 รายวิชาเลือก  

730-223 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกราม  

Giant Freshwater Prawn Culture Technology 

2((1)-3-2) 

 สถานการณ์การเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกราม ชีววิทยาของกุ้งก้ามกราม เทคนิคการเพาะพันธุ์และ

อนุบาล  เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ใช้ในการเลี้ยงกุ้งก้ามกราม การเลี้ยงกุ้งก้ามกราม

ร่วมกับสัตว์น้ าอ่ืน  การจัดการคุณภาพน้ าและอาหาร โรคและการจัดการสุขภาพของกุ้ง 

การลงทุนและการตลาด  

 Giant freshwater prawn culture situation; biology of giant freshwater prawn; 

propagation and nursing techniques; technology and innovation used in giant 

freshwater prawn culture; giant freshwater prawn culture integrated with other 

aquatic animals; water quality and food management; diseases and prawn 

health management; investment and marketing 

730-225 พรรณไม้น้ าเศรษฐกิจ 

Economic Aquatic Plants 

2((1)-3-2) 

 บทบาทและความส าคัญของพรรณไม้น้ า ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของพรรณไม้น้ าใน

ธรรมชาติ และพรรณไม้น้ าประดับ เทคนิคการผลิตและขยายพันธุ์พรรณไม้น้ า การปลูกแบบ
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ไร้ดิน โรคและศัตรูของพรรณไม้น้ า ระบบการเลี้ยงปลาสวยงามร่วมกับพรรณไม้น้ า การจัดตู้

และสวนพรรณไม้น้ า  เทคโนโลยีชีวภาพพรรณไม้น้ า การตลาด  นวัตกรรมการเพาะเลี้ยง

พรรณไม้น้ า 

 Role and importance of aquatic plants; botanical characteristics of natural and 

ornamental aquatic plants; production and propagation techniques of aquatic 

plants; hydroponics; diseases and parasites of aquatic plants; system of 

aquarium fish co-culture with aquatic plants; arrangement of aquatic plants in 

aquarium and garden; aquatic plant biotechnology; marketing; aquatic plant  

innovation 

730-227 ชุดวิชา ธุรกิจการผลิตสัตว์น้ าสวยงามเศรษฐกิจและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง             

Module: Economic Ornamental Aquatic Animal 

Production and Related Business 

6((4)-6-8) 

 ธุรกิจสัตว์น้ าสวยงามเศรษฐกิจ   ธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับการผลิตสัตว์น้ าสวยงาม หลักการผลิต

สัตว์น้ าสวยงามเศรษฐกิจ พันธุ์สัตว์น้ าสวยงาม การเพาะพันธุ์ การอนุบาลและการเลี้ยงสัตว์

น้ าสวยงาม  อาหารสัตว์น้ าสวยงาม   อาหารมีชีวิตและนวัตกรรมการผลิตเพ่ือการผลิตสัตว์

น้ าสวยงาม  เทคโนโลยีการให้อาหาร การจัดการคุณภาพน้ า  การควบคุมคุณภาพระบบการ

ผลิตสัตว์น้ าสวยงาม   การจัดการสุขภาพสัตว์น้ าสวยงามและนวัตกรรม    ระบบการเลี้ยง

สัตว์น้ าสวยงามร่วมกับพรรณไม้น้ าประดับ  ระบบอควาโปนิกส์การเลี้ยงสัตว์น้ าสวยงาม

ร่วมกับผัก  การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าสวยงาม ผลิตอาหารมีชีวิต

และธุรกิจเกี่ยวเนื่อง การจัดจ าหน่าย และการตลาด 

 Economic ornamental aquatic animal business; related business on 

ornamental aquatic animal production;  principle of economic  ornamental 

aquatic animal production; ornamental aquatic animal species,  breeding, 

culture and nursing of the aquatic animals; ornamental aquatic animal feed; 

live foods and producing innovation for ornamental aquatic animals; feeding 

technology; water quality management; quality control in ornamental aquatic 

animal production system; ornamental aquatic animal health management 

and innovation; ornamental aquatic animal culture system integrated with 

aquatic plants; aquaponics system on ornamental aquatic animal integrated 

with vegetables;  entrepreneurship on ornamental aquatic animal culture, live 

food production and related business; distribution and marketing 
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730-261 สมุทรศาสตร์  

Oceanography 

2((1)-3-2) 

 ประวัติการศึกษาทางสมุทรศาสตร์ โลกและมหาสมุทร สมุทรศาสตร์กายภาพเบื้องต้น 

สมุทรศาสตร์เคมีเบื้องต้น สมุทรศาสตร์ชีวภาพเบื้องต้น มลพิษทางทะเล เครื่องมือพ้ืนฐาน

ทางสมุทรศาสตร์ สมุทรศาสตร์กับการประยุกต์ใช้ในการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

ปฏิบัติการการใช้เครื่องมือพ้ืนฐานทางสมุทรศาสตร์และอ่ืนๆที่เก่ียวข้องกับหัวข้อศึกษา   

 History of oceanography study; world and ocean; introduction to physical 

oceanography; chemical oceanography; biological oceanography; marine 

pollution; oceanography and application to fisheries and aquaculture; 

practical on usage of equipment for oceanography study 

730-262 สัตว์น้ าไม่มีกระดูกสันหลังเศรษฐกิจและการใช้ประโยชน์ 

Economic Aquatic Invertebrates and Utilization 

2((1)-3-2) 

 สรีรวิทยา  พฤติกรรม การเจริญเติบโต การกินอาหาร และการสืบพันธุ์ของสัตว์น้ าไม่มี

กระดูกสันหลังโดยเน้นสัตว์น้ าในท้องถิ่นและมีความส าคัญทางเศรษฐกิจ การใช้ประโยชน์

จากสัตว์น้ าไม่มีกระดูกสันหลัง ความก้าวหน้าของงานวิจัยเกี่ยวกับสัตว์น้ าไม่มีกระดูกสัน

หลังเศรษฐกิจ ปฏิบัติการเกี่ยวกับสรีรวิทยาของสัตว์น้ าไม่มีกระดูกสันหลังและการใช้

ประโยชน์ 

 Physiology, behavior, growth, feeding and reproduction of aquatic 

invertebrates emphasizing on  local and economic aquatic invertebrates; 

utilization of aquatic invertebrates; advance research on aquatic invertebrates; 

laboratory practices on physiological characteristics of aquatic invertebrates 

and utilization 

730-263 ทักษะการเรียนรู้ทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมประมง 

Learning Skills on Fishery Technology and Innovation 

2((1)-3-2) 

 ความส าคัญและองค์ประกอบของการเรียนรู้ ทักษะแห่งอนาคต วิธีการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

กระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมประมงด้วยตนเอง การจัดท า

สื่อมัลติมีเดีย การน าเสนอผลงานทางวิชาการ 

 Importance and compositions of learning; future skills; self-learning methods; 

self- learning process on fishery science, technology and innovation; 

multimedia creation; academic presentation 

 

 

 



71 

 

 
 

730-264 วิทยาศาสตร์ทางทะเลและชายฝั่งพ้ืนฐาน 

Basic Marine and Coastal Science 

2((1)-3-2) 

 หลักการเบื้องต้นในการส ารวจ การเก็บตัวอย่างเพ่ือการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ทาง

ทะเลและชายฝั่ง การเตรียมความพร้อมเพ่ือออกปฏิบัติการในพ้ืนที่ ทักษะการว่ายน้ า การ

ลอยตัวและการด าน้ าแบบผิวน้ า การวางแผนเตรียมงานเพ่ือการออกส ารวจ การออก

ภาคสนามเพ่ือปฏิบัติการ การใช้เครื่องมือในการส ารวจและเก็บตัวอย่าง การดูแลตนเอง

และปฐมพยาบาลเบื้องต้น 

 Principle of survey; sample collection for study on marine and coastal science; 

preparation for survey, swimming, floating and  water surface skills; 

preparation plan for survey; field trip for practicing; equipment application for 

survey and sample collection; self-care and first aid 

730-325 นวัตกรรมการขยายพันธุ์และปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้ าเศรษฐกิจ 

Innovation of Economic Aquatic Animal Propagation and 

Genetic Improvement 

2((1)-3-2) 

 หลักการขยายพันธุ์สัตว์น้ าเศรษฐกิจ  การคัดพันธุ์  การเจริญของคัพภะและตัวอ่อนของสัตว์

น้ าเศรษฐกิจ ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพของลูกพันธุ์สัตว์น้ าเศรษฐกิจ การอนุบาลลูกพันธุ์สัตว์

น้ า ระบบการขยายพันธุ์สัตว์น้ าและการจัดการ หลักการปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้ าเศรษฐกิจ  

ระบบการปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้ าเศรษฐกิจและการจัดการ  นวัตกรรมการขยายพันธุ์และ

ปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้ าเศรษฐกิจ 

 Principle of propagation of economic aquatic animals; selection; growth of 

embryo and larvae of economic aquatic animals; factors affecting economic 

aquatic animal larvae; nursery of aquatic animal larvae; economic aquatic 

animal propagation system and management; principle of aquatic animal 

genetic improvement; economic aquatic animal genetic improvement system 

and management; innovation of economic aquatic animal propagation and 

genetic improvement 

730-326 การเพาะเลี้ยงหอยทะเล 

Marine Mollusc Culture 

2((1)-3-2) 

 ชีววิทยาของหอยเศรษฐกิจ วิธีการเพาะเลี้ยง วิธีการเพาะฟักตัวอ่อน การรวบรวมตัวอ่อน

ตามธรรมชาติ การเลือกพื้นที่ส าหรับการเพาะเลี้ยง การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว และธุรกิจ

ผลิตหอยเศรษฐกิจ นวัตกรรมการเพาะเลี้ยงหอยทะเล 
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 Biology of economic mollusc; culture methods; seed propagation; collection 

of wild seed; site selection for mollusc culture; p o s t harvest h a n d l i n g ; 

economic mollusc production business; marine mollusc culture innovation 

730-327 การเพาะเลี้ยงปลิงทะเล 

Sea Cucumber Culture 

2((1)-3-2) 

 ปลิงทะเลที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจ แหล่งพ่อแม่พันธุ์ เทคนิคการเพาะและอนุบาล

ปลิงทะเล อาหารและการให้อาหาร การจัดการคุณภาพน้ าและระบบน้ าในโรงเพาะ การ

ป้องกันและรักษาโรค ระบบการจัดการฟาร์มปลิงทะเล 

 Commercial sea cucumber species; brood stock source; techniques of seed 

productions; food and feeding; water quality and hatchery water system; 

prevention and cure of diseases; sea cucumber farming management system 

730-335 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าแปรรูปแช่เย็นและแช่เยือกแข็ง 

Technology of Chilled and Frozen Processed Fish 

Products 

2((1)-3-2) 

 อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าแปรรูปแช่เย็นและแช่เยือกแข็ง  เทคโนโลยีการแช่เย็นและ

แช่เยือกแข็งอาหาร ประเภทของผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าแปรรูปแช่เย็นและแช่เยือกแข็ง 

กระบวนการผลิต  การบรรจุและเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมร่วมเพ่ือยืด

อายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์  คุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 

 Industries of chilled and frozen processed fish products;  technology of food 

chilling and freezing; categories of chilled and frozen processed fish products; 

processing, packaging and preservation of products; combined technology and 

innovation for shelf- life extension of products; quality and standards of 

products 

730-336 หลักฮาลาลส าหรับธุรกิจสินค้าประมง 

Halal Principle for Fishery Products Business 

2((1)-3-2) 

 สถานการณ์ธุรกิจฮาลาลโลก ธุรกิจสินค้าและบริการฮาลาลในประเทศไทย หลักการผลิต

สินค้าประมงฮาลาล  มาตรฐานฮาลาล  การจัดการโซ่อุปทานส าหรับธุรกิจสินค้าประมงฮา

ลาล  แนวทางการขอรับรองฮาลาล การตรวจวิเคราะห์สินค้าฮาลาล 

 World halal business situations; halal business of products and service in 

Thailand; principle production of halal fishery products; halal standards; 

supply chain management for business of halal fishery products; guidelines 

for halal certification; analysis of halal products 
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730-337

    

เคมีอาหารส าหรับผลิตภัณฑ์ประมง  

Food Chemistry for Fishery Products 

2((1)-3-2) 

 องค์ประกอบทางเคมีในอาหารและผลิตภัณฑ์ประมง สมบัติเชิงหน้าที่  การเปลี่ยนแปลง 

คุณภาพหลังการเก็บเกี่ยว  การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีในอาหารและผลิตภัณฑ์

ประมง 

 Chemical compositions of food and fishery products; functional properties; 

post-harvesting quality changes; chemical composition analysis of food and 

fishery products 

730-338 ความปลอดภัยด้านอาหารของผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า 

Food Safety of Fish Products 

2((1)-3-2) 

 ความปลอดภัยและการสุขาภิบาลอาหาร หลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับสุขลักษณะอาหาร การ

ปฏิบัติที่ดีในการผลิตสัตว์น้ าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า ระบบวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤติที่

ต้องควบคุม กฎหมาย ข้อบังคับและมาตรฐานในการผลิตสินค้าสัตว์น้ า องค์กรที่เกี่ยวข้อง   

 Food safety and sanitation; general principle of food hygiene; code of practice 

in fish production and fish products; hazard analysis and critical control point; 

law, regulation and standard of aquatic products; related organization 

730-361 การจัดการทรัพยากรชายฝ่ังแบบบูรณาการ 

Integrated Coastal Resource Management 

2((1)-3-2) 

 สถานภาพทรัพยากรชายฝั่งและการใช้ประโยชน์ ผลกระทบทางด้านกายภาพ เคมี ชีวภาพ 

และสังคมต่อทรัพยากรชายฝั่ง การประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศในการประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดล้อมชายฝั่ง หลักการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมชายฝั่งและกรณีศึกษา แนวทาง

ในการป้องกันและจัดการทรัพยากรชายฝั่งแบบบูรณาการ 

 Status of coastal resources and utilization; physical, chemical, biological and 

social impacts of coastal resources; application on information technology in 

coastal environmental impact assessment; principle of coastal environmental 

impact assessment and case studies; guideline in integrated coastal resource 

protection and management 
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730-362 การจัดการสารสนเทศทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมประมง 

Information Management in Fishery Technology and 

Innovation 

2((1)-3-2) 

 ประเภทและการจัดการข้อมูลสารสนเทศทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมประมง ระบบ

ฐานข้อมูลและหลักการจัดการเพ่ือใช้งานด้านประมง 

 Category and management of fishery technology information; database 

system and principles of management for fishery technology 

730-422 การท าฟาร์มสัตว์น้ าแบบผสมผสาน 

Integrated Aquafarming 

2((1)-3-2) 

 หลักการท าฟาร์มสัตว์น้ าแบบผสมผสานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การใช้ประโยชน์เศษ

เหลือทางการเกษตรในท้องถิ่นส าหรับการท าฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ าและการปลูกพืชผักสวนครัว 

การประยุกต์หลักเศรษฐกิจพอเพียงในการท าฟาร์มสัตว์น้ า เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด  

 Principle of integrated aquafarming and being environmentally friendly; 

utilization of agricultural residues in local areas for aquacultural farm and 

vegetable planting; application of principles of sufficiency economy in 

aquaculture for the highest benefit 

730-423 เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

Technology and Innovation in Aquaculture 

2((1)-3-2) 

 หัวข้อเรื่องที่น่าสนใจและทันสมัยทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า  ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี

และนวัตกรรมทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางอุตสาหกรรมประมง 

 Modern and interesting topics in aquaculture; advance and innovation in 

aquaculture affecting change in fishery industry 

730-424 

 

นวัตกรรมอาหารเพื่อสุขภาพของสัตว์น้ า 

Innovation of Functional Feed for Aquatic Animal 

2((1)-3-2) 

 อาหารเพ่ือสุขภาพส าหรับสัตว์น้ า การวิจัยอาหารสัตว์น้ า แนวโน้มการใช้โพรไบโอติก พรี

ไบโอติก ซินไบโอติกในอาหารสัตว์น้ า การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

ด้านอาหารสัตว์น้ าในปัจจุบัน   

 Functional feed for aquatic animals; feed research; trend in an application of 

probiotic, prebiotic, and synbiotic for feed; current development in science, 

technology and innovation for aquatic animal feed  
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730-425 

 

 ระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าอัจฉริยะ  

 Smart Farming in Aquacultural System 

2((1)-3-2) 

 ระบบการเพาะเลี้ ยงสัตว์น้ า อัจฉริยะ การใช้  IoT ( Internet of Things)   Big Data 

ปัญญาประดิษฐ์ การประมวลผลแบบคลาวด์และเทคโนโลยีหุ่นยนต์ควบคุมและจัดการ

ระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า อุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัยเพ่ือการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าและ

การจัดการระบบ การบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

 Smart farming in aquacultural system; application of IoT ( Internet of Things) , 

big data, artificial intelligence, cloud computing and robotic technology to 

control and manage aquacultural system; modern equipment and tools for 

aquaculture and systematic management; integration of modern information 

technology and aquaculture 

730-426 การบรรจุและการขนส่งสัตว์น้ า 

Packing and Transportation of Aquatic Animals 

2((1)-3-2) 

 ระบบการขนส่งสัตว์น้ าวัยอ่อน และตัวเต็มวัย การขนส่งผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า  การควบคุม

คุณภาพของน้ าเพ่ือการขนส่งสัตว์น้ ามีชีวิต เทคนิคและกระบวนการบรรจุหีบห่อ การ

ควบคุมคุณภาพระหว่างการบรรจุและขนส่ง ระเบียบและกฎเกณฑ์ในการบรรจุ การพัฒนา

กรรมวิธีในการบรรจุ ปฏิบัติการเก่ียวกับการขนส่งปลาและกุ้ง  

 Transportation system for larvae and adult of aquatic animals; fishery product 

transportation; water quality control for live aquatic animals; techniques and 

packaging process; quality control during packaging and transportation; laws 

and regulations on packaging; development of packaging methods; laboratory 

practice on fish and shrimp transport 

730-431 เทคโนโลยีการแปรรูปสัตว์น้ าในภาชนะบรรจุปิดสนิท 

Processing Technology of Fish Products in Hermetically 

Sealed Containers 

2((1)-3-2) 

 อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าในภาชนะบรรจุปิดสนิท กระบวนการแปรรูปสัตว์น้ าใน

ภาชนะบรรจุปิดสนิทชนิดของภาชนะบรรจุ เทคโนโลยีการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนและปัจจัยที่

เกี่ยวข้องการเสื่อมเสียของผลิตภัณฑ์ คุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 

 Industry of fish products in hermetically sealed containers; processing of fish 

products in hermetically sealed containers; types of packaging; thermal 

processing technology and related factors; product deteriorations; quality and 

standards of products 
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730-432 จุลชีววิทยาผลิตภัณฑ์ประมง 

Microbiology in Fishery Products  

2((1)-3-2) 

 จุลินทรีย์ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ประมง โรคที่เกิดจากการติดเชื้อในอาหาร การเสื่อมเสียใน

อาหาร ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ การควบคุมปริมาณจุลินทรีย์ การใช้

ประโยชน์จากจุลินทรีย์ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ประมง การตรวจสอบจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์

ประมง 

 Microorganisms related to fishery products; foodborne diseases; food spoilage; 

factors affecting microbial growth and control; microbial utilization in fishery 

processing; microbial detection in fishery products 

730-433 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ประมงและนวัตกรรม  

Fishery Product Development and Innovation 

2((1)-3-2) 

 ความส าคัญและทิศทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประมง กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประมง 

หลักการแปรรูปด้วยเทคนิคใหม่ วิธีการทางสถิติในงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ การประเมิน

คุณภาพในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ประมง 

 Importance and trend in fishery product development; process of fishery 

product development; principle of new processing techniques; statistical 

methods in product development; quality assessment in product 

development; innovation of fishery products 

730-434 ความก้าวหน้าและนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ประมง 

Advances and Innovation in  Fishery Products 

2((1)-3-2) 

 องค์ความรู้ใหม่ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง เทคนิคใหม่ด้านการเก็บ

รักษาและการแปรรูปนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ประมง แนวทางการประยุกต์ใช้ 

 New knowledge  in  science and technology of f ishery  products; new 

techniques in  preservation, processing and innovation of f ishery products; 

application guideline  

730-435 การบริหารการผลิตและการตลาดธุรกิจสินค้าประมง  

Production Management and Marketing in Fishery Goods 

Business  

2((1)-3-2) 

 โครงสร้างอุตสาหกรรมอาหาร สถานการณ์อุตสาหกรรมประมง พ้ืนฐานการบริหารการผลิต 

ระบบการผลิต การวางแผนและการควบคุมการผลิต การบริหารการตลาดสินค้าสัตว์น้ าและ

ผลิตภัณฑ์ประมง แนวคิดการเพิ่มผลิตภาพ 

 Food industry structure; situation of fishery industry; fundamental of 

production management; organization management; production system; 
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planning and production control; marketing of aquatic goods and fishery 

products; productivity concept 

730-436 ธุรกิจขนาดย่อมส าหรับผลิตภัณฑ์ประมง 

Small Business for Fishery Products 

2((1)-3-2) 

 ธุรกิจขนาดย่อม การเป็นผู้ประกอบการ การเริ่มต้นท าธุรกิจ การวางแผนธุรกิจ การตลาด 

การผลิต และการเงิน การจัดการห่วงโซ่อุปทาน นวัตกรรมและเทคโนโลยีส าหรับธุรกิจ

สินค้าผลิตภัณฑ์ประมง 

 Small business; entrepreneurship; starting a business; planning of business, 

marketing, production and finance; supply chain management; innovation and 

technology for fishery products business 

730-461 การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ทางการประมง 

Geographic Information System Application in Fisheries 

2((1)-3-2) 

 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เบื้องต้น ลักษณะของข้อมูลเชิงภูมิศาสตร์และแผนที่ข้อมูล

น าเข้าและการสร้างฐานข้อมูลการวิเคราะห์เชิงพ้ืนที่ทางการประมง 

 Introduction to Geographic Information System (GIS), geo-referenced data and 

maps characteristics, input data and database construction, spatial modeling 

on fisheries 

730-462 เทคโนโลยีชีวภาพทางการประมง 

Fishery Biotechnology 

2((1)-3-2) 

 ความรู้พ้ืนฐานทางเทคโนโลยีชีวภาพที่เกี่ยวข้องกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าและผลิตภัณฑ์

ประมง การผลิตและใช้โปรไบโอติกในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า การใช้จุลินทรีย์และผลิตภัณฑ์

จากจุลินทรีย์ในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ประมง การเพ่ิมมูลค่าและการจัดการของเสีย

อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ประมงโดยการใช้เทคโนโลยีชีวภาพ 

 Basic knowledge on biotechnology concerning aquaculture and fishery 

products; production and application of probiotics in aquaculture; application 

of microorganisms and products from microorganisms in fishery product 

industry; value- added and management of waste from fishery product 

industry using biotechnology 

2.3 รายวิชาเลือกเสรีที่เปิดให้หลักสูตรอื่น 

730-224 การเพาะเลี้ยงปลาสวยงามเชิงพาณิชย์ 

Commercial Aquarium Fish Culture 

2((1)-3-2) 

 สถานการณ์การเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม ชนิดของปลาสวยงามที่ส าคัญทางเศรษฐกิจ  เทคนิค

การเพาะเลี้ยงและอนุบาลปลาสวยงาม อาหารและการให้อาหาร การจัดการคุณภาพน้ า
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และระบบการกรองน้ า โรคและการป้องกันรักษา การปรับปรุงพันธุ์ การเลี้ยงปลาสวยงาม

ทางการค้า เทคนิคการจัดตู้ปลา นวัตกรรมการเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม 

 Aquarium fish culture situation; species of economic aquarium fish; techniques 

of aquarium fish culture and nursery; food and feeding; manipulation of water 

quality and filtration system; diseases and prevention; genetic improvement; 

commercial aquarium fish culture; aquarium setting techniques; aquarium fish 

culture innovation 
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3.2 ชื่อ สกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 

 3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ล าดับ 

ที ่

เลขประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 

ชื่อ-สกลุ ระดับ

การศึกษาท่ีจบ 

 

ชื่อหลักสูตรที่

จบการศึกษา 

สาขาวิชาท่ีจบการศึกษา ชื่อสถาบันที่จบการศึกษา ปีที่จบ

การศึกษา 

1 x-xxxx-xxxxx-

xx-x 

อาจารย ์ นางสาวจิติมา 

สุวรรณมาลา 

ปริญญาเอก 

ปริญญาโท 

ปริญญาตร ี

ปร.ด.  

วท.ม.  

วท.บ.  

วิทยาศาสตร์ทางทะเล 

วิทยาศาสตร์ทางทะเล 

เทคโนโลยีการประมง 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

2560 

2550 

2545 

2 x-xxxx-xxxxx-

xx-x 

อาจารย ์ นายสุพัฒน์ คงพ่วง ปริญญาเอก 

ปริญญาโท 

ปริญญาตร ี

Ph.D.  

วท.ม.  

วท.บ.  

Aquaculture 

การจัดการทรัพยากร 

เทคโนโลยีการประมง 

University of Stirling, UK 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

2555 

2544 

2540 

3 x-xxxx-xxxxx-

xx-x 

ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์

นางอมมี เบญจมะ                    

 

ปริญญาโท 

ปริญญาตร ี

วท.ม.  

วท.บ.  

เทคโนโลยีอาหาร 

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

อาหาร  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

2541 

2537 

4 x-xxxx-xxxxx-

xx-x 

ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์

นายเศวต ไชยมงคล ปริญญาโท 

ปริญญาตร ี

วท.ม. 

กศ.บ. 

วิทยาศาสตร์การประมง 

วิทยาศาสตร์-ชีววิทยา 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  

มหาวิทยาลยัศรีนครินทร์วิโรฒ 

(สงขลา) 

2535 

2530 

5 x-xxxx-xxxxx-

xx-x 

อาจารย ์ นางสาวนิรัติศยั 

เพชรสุภา     

 

ปริญญาเอก 

ปริญญาโท 

ปริญญาตร ี

Ph.D.  

วท.ม.  

วท.บ.  

Aquaculture 

วิทยาศาสตร์การประมง 

วาริชศาสตร ์

University of Stirling, UK 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

(บางแสน) 

2545 

2535 

2531 
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ล าดับ 

ที ่

เลขประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 

ชื่อ-สกลุ ระดับ

การศึกษาท่ีจบ 

 

ชื่อหลักสูตรที่

จบการศึกษา 

สาขาวิชาท่ีจบการศึกษา ชื่อสถาบันที่จบการศึกษา ปีที่จบ

การศึกษา 

6 x-xxxx-xxxxx-

xx-x 

อาจารย ์

 

นายณัฐพงษ์  

บวรเรืองโรจน ์

 

ปริญญาโท 

ปริญญาตร ี

วท.ม.  

วท.บ. 

เทคโนโลยีชีวภาพ

อุตสาหกรรมเกษตร 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สถาบันเทคโนโลยีพระจอม

เกล้า ลาดกระบัง 

2535 

2529 

7 x-xxxx-xxxxx-

xx-x 

รอง

ศาสตราจารย ์

นายซุกรี  

หะยีสาแม       

 

ปริญญาเอก 

 

ปริญญาโท 

 

ปริญญาตร ี

Ph.D. 

 

M.Sc. 

 

วท.บ. 

Biological Science  

 

Fisheries Technology 

 

เทคโนโลยีการประมง 

National University of 

Singapore, Singapore 

Universiti Pertanian, 

Malaysia

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

2546 

 

2539 

 

2536 

8 x-xxxx-xxxxx-

xx-x 

รอง

ศาสตราจารย ์

นางระพีพร  

เรืองช่วย 

 

ปริญญาเอก 

 

ปริญญาโท 

ปริญญาตร ี

Ph.D.  

 

วท.ม.  

วท.บ.  

Aquatic Bioscience 

 

วิทยาศาสตร์การประมง

ศึกษาศาสตร์-วิทยาศาสตร์

ทั่วไป 

Tokyo University of 

Fisheries, Japan 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

2546 

 

2534 

2531 

9 x-xxxx-xxxxx-

xx-x 

ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์

นายพายัพ  

มาศนิยม               

 

ปริญญาเอก 

ปริญญาโท 

ปริญญาตร ี

ปร.ด.  

วท.ม.  

วท.บ. 

เทคโนโลยีอาหาร 

เทคโนโลยีอาหาร

อุตสาหกรรมเกษตร 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

2548 

2538 

2532 

10 x-xxxx-xxxxx-

xx-x 

ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์

นางสาวพจนารถ 

แก่นจันทร์ 

 

ปริญญาเอก 

ปริญญาตร ี

ปร.ด.  

วท.บ. 

เทคโนโลยีชีวภาพ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การอาหาร 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

2560 

2552 
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3.2.2  อาจารย์ประจ า 

ล าดับ เลขประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 

ชื่อ-สกลุ ระดับ

การศึกษา 

ที่จบ 

หลักสูตร

(สาขาวิชา) ท่ีจบ 

ส าเร็จการศึกษาจาก ภาระการสอน ช.ม./ปีการศึกษา 

  สถาบัน ปี 2565 2566 2567 2568 2569 

1 x-xxxx-xxxxx-xx-x ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์

นายชลธี  

ชีวเศรษฐธรรม     

 

ปริญญาเอก 

 

 

ปริญญาโท 

 

ปริญญาตร ี

Ph.D.(Fish Biology 

and Nutrition) 

 

วท.ม.(วิทยาศาสตร์

ทางทะเล) 

วท.บ. (ชีววิทยา)  

 

University  

of Aberdeen, 

UK 

จุฬาลงกรณ ์

มหาวิทยาลยั 

มหาวิทยาลยัศรี

นครินทรวิโรฒ  

(บางแสน) 

2543 

 

 

2533 

 

 

300 300 - - - 

2 x-xxxx-xxxxx-xx-x  อาจารย ์

 

นางสาวจันธิรา  

แก้วศรีทอง  

 

ปริญญาเอก 

 

 

 

ปริญญาโท 

 

 

 

ปริญญาตร ี

Ph.D.(Food 

Science and 

Technology) 

 

M.Sc. (Fishery 

Science) 

 

 

วท.บ. (เทคโนโลยี

การประมง) 

Tokyo 

University of 

Fisheries, 

Japan 

Tokyo 

University of 

Fisheries, 

Japan 

มหาวิทยาลยั 

สงขลานครินทร ์

2544 

 

 

 

2541 

 

 

 

2537 

300 300 300 300 300 
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ล าดับ เลขประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 

ชื่อ-สกลุ ระดับ

การศึกษา 

ที่จบ 

หลักสูตร

(สาขาวิชา) ท่ีจบ 

ส าเร็จการศึกษาจาก ภาระการสอน ช.ม./ปีการศึกษา 

  สถาบัน ปี 2565 2566 2567 2568 2569 

3 x-xxxx-xxxxx-xx-x ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์

นางสาวเสาวภา   

โชติสุวรรณ 

 

ปริญญาเอก 

 

ปริญญาโท 

 

ปริญญาตร ี

ปร.ด.(เคมี) 

 

วท.ม. (เคมี) 

 

วท.บ. (เคมี

อุตสาหกรรม) 

มหาวิทยาลยั 

สุรนาร ี

มหาวิทยาลยั 

เชียงใหม่ 

มหาวิทยาลยั 

เชียงใหม่ 

2548  

 

2540 

 

2537 

300 300 300 300 300 

4 x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย ์ นางสาวฟารีดา  

หะยีเยะ๊ 

ปริญญาเอก 

 

ปริญญาโท 

 

ปริญญาตร ี

ปร.ด.(เคมี) 

 

วท.ม.(เคมี) 

 

วท.บ.(เคมี) 

มหาวิทยาลยั 

สงขลานครินทร ์

มหาวิทยาลยั 

สงขลานครินทร ์

มหาวิทยาลยั 

สงขลานครินทร ์

2560 

 

2553 

 

2550 

300 300 300 300 300 

5 x-xxxx-xxxxx-xx-x ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์

นายอารีเฟ็น   

รัศมีศาสน ์

ปริญญาเอก 

 

ปริญญาโท 

 

ปริญญาตร ี

ปร.ด.(ฟิสิกส์) 

 

วท.ม.(ฟิสิกส์) 

 

วท.บ.(ฟิสิกส์) 

มหาวิทยาลยั 

มหิดล 

มหาวิทยาลยั 

มหิดล 

มหาวิทยาลยั 

มหิดล 

2552 

 

2548 

 

2546 

300 300 300 300 300 
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ล าดับ เลขประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 

ชื่อ-สกลุ ระดับ

การศึกษา 

ที่จบ 

หลักสูตร

(สาขาวิชา) ท่ีจบ 

ส าเร็จการศึกษาจาก ภาระการสอน ช.ม./ปีการศึกษา 

  สถาบัน ปี 2565 2566 2567 2568 2569 

6 x-xxxx-xxxxx-xx-x ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์

นางสาวธิดารตัน์  

วิชัยดิษฐ 

ปริญญาเอก 

 

 

ปริญญาโท 

 

ปริญญาตร ี

ปร.ด.(ฟิสิกส์) 

 

 

วท.ม.(ฟิสิกส์) 

 

วท.บ.(ฟิสิกส์) 

 

มหาวิทยาลยั

เทคโนโลยีพระ

จอมเกล้าธนบุร ี

มหาวิทยาลยั 

เกษตรศาสตร ์

มหาวิทยาลยั 

สงขลานครินทร ์

2551 

 

 

2548 

 

2544 

 

 

300 300 300 300 300 

7 x-xxxx-xxxxx-xx-x ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์

นางนิฟาตมะห์  

มะกาเจ 

 

ปริญญาเอก 

 

 

ปริญญาโท 

 

 

 

ปริญญาตรี            

Dr.techn. 

(Engineering 

Science) 

วท.ม. (คณิตศาสตร์

ประยุกต์) 

 

 

วท.บ. (คณิตศาสตร์)  

 

Johannes 

Kepler U., 

Austria 

สถาบัน

เทคโนโลยีพระ

จอมเกล้า

ลาดกระบัง 

มหาวิทยาลยั 

สงขลานครินทร ์

2552 

 

 

2547 

 

 

 

2545 

300 300 300 300 300 

8 x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย ์ นางจันทร์เพ็ญ   

โพธิ์แก้ว 

ปริญญาโท 

 

ปริญญาตรี            

วท.ม.(คณิตศาสตร์)  

 

วท.บ.(คณิตศาสตร์) 

มหาวิทยาลยั

นเรศวร 

2548 

 

2545 

300 300 300 300 300 
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ล าดับ เลขประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 

ชื่อ-สกลุ ระดับ

การศึกษา 

ที่จบ 

หลักสูตร

(สาขาวิชา) ท่ีจบ 

ส าเร็จการศึกษาจาก ภาระการสอน ช.ม./ปีการศึกษา 

  สถาบัน ปี 2565 2566 2567 2568 2569 

 มหาวิทยาลยั

นเรศวร 

 

 

9 x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย ์ นางสาวสุจรรยา   

บุญประดิษฐ ์

ปริญญาโท 

 

ปริญญาตรี            

วท.ม.(สถิติ

ประยุกต์)   

วทบ.(ศึกษาศาสตร์-

คณิตศาสตร์)  

 

มหาวิทยาลยั 

ธรรมศาสตร ์

มหาวิทยาลยั 

สงขลานครินทร ์

2542 

 

2538 

300 300 300 300 300 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถ้ามี)  

การฝึกงานหรือสหกิจศึกษา จัดเป็นวิชาบังคับเลือกของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ก าหนดให้มีการวัดและประเมินผลเป็นสัญลักษณ์ G หรือ P หรือ F และผู้ลงทะเบียนเรียนต้องผ่านเงื่อนไข

ต่อไปนี้ 

สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมประมง  (กลุ่มทั่วไป) 

รายวิชา 730-404 การฝึกงาน (ไม่น้อยกว่า 300 ชั่วโมง)           ไม่มีหน่วยกิต 

มีเงื่อนไขดังนี้ 

 1. นักศึกษาต้องลงหน่วยกิตในรายวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมประมง ไม่น้อยกว่า 6 ภาคการศึกษาปกติ 

 2. ต้องมีคุณสมบัติตามข้อบังคับการออกฝึกงานหรือได้รับความเห็นชอบจากกรรมการประจ า

หลักสูตรและอาจารย์ที่ปรึกษา 

สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมประมง (กลุ่มสหกิจศึกษา) 

           รายวชิา 730-401 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา                    1  หน่วยกิต 

 รายวิชา 730-402 สหกิจศึกษา      6  หน่วยกิต 

มีเงื่อนไขดังนี้ 

 1.  นักศึกษาลงทะเบียนศึกษาและผ่านการวัดและประเมินผลรายวิชาตามหลักสูตรวิทยาศาสตร

บัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการประมง ไม่น้อยกว่า 113 หน่วยกิต หรือต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะ

กรรมการบริหารหลักสูตร 

 2. ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ถึงภาคการศึกษาที่ 1 ของชั้นปีที่ 4 ตั้งแต่ 2.25 ขึ้นไป หรือ

อยู่ภายใต้ดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

 3. เป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และไม่เคยมีประวัติได้รับการลงโทษเนื่องจากผิดวินัยอย่าง

ร้ายแรง 

 4.1 ผลลัพธ์การเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 

               ผู้เรียนสามารถ 

 1. ประยุกต์องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมประมงเพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานในสถาน

ประกอบการ 

 2. เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า หรือเก็บรักษา และแปรรูปสัตว์น้ าในสถานประกอบการได้ 

3. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสืบค้นข้อมูลทีเ่กี่ยวข้องในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ

ได ้

4. ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้  

5. มีคุณธรรมและจริยธรรม มีจรรยาบรรณ ความรับผิดชอบต่อสังคมและมีจิตสาธารณะ 

6. สื่อสารและน าเสนอด้วยภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ 
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 4.2 ช่วงเวลา  

วิชา ชั้นปีที่ ภาคการศึกษา 

730-404 การฝึกงาน 3 ภาคการศึกษาที่ 3 

730-402 สหกิจศึกษา 4 ภาคการศึกษาที่ 2 

 

 

 4.3 การจัดเวลาและตารางสอน   

วิชา ชั้นปีที่ ภาคการศึกษา 

730-404 การฝึกงาน 3 ภาคการศึกษาที่ 3 ไม่น้อย

กว่า 300 ชั่วโมง (40 ชั่วโมง

ต่อสัปดาห์ หรือสัปดาห์ละ 

5 วัน) 

730-401 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา  4 ภาคการศึกษาที่ 1  

จ านวน 1 หน่วยกิต เป็น

เวลา 15 สัปดาห์ สัปดาห์

ละ 2 ชั่วโมง 

730-402 สหกิจศึกษา 4 ภาคการศึกษาที่ 2  

จ านวน 6 หน่วยกิต  

เป็นเวลา 1 ภาคการศึกษา 
 

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ามี) 

 5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 

 การวิจัยในหัวข้อเกี่ยวกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมประมงภายใต้ค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา

หรือผู้ทรงคุณวุฒิ   มีการเสนอรายงานผลจากการท าวิจัย อภิปราย และจัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์ 

 5.2 ผลลัพธ์การเรียนรู้   

          ผู้เรียนสามารถ 

1. ประยุกต์ความรู้ทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมประมงตลอดห่วงโซ่อุปทาน เพ่ือการจัดการ

ประมง 

2. ปฏิบัติงานทางเทคโนโลยีประมง  

3. ค้นคว้าและเรียนรู้ด้วยตนเองโดยเลือกใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศที่เหมาะสมในการ

ปฏิบัติงานทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมประมง 

4. ประพฤติตนโดยยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม มีจรรยาบรรณ ความรับผิดชอบ และมีจิต

สาธารณะ 
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5. สื่อสารและน าเสนอด้วยภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องและตรงประเด็น 

6. ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ในฐานะผู้น าและผู้ตามที่ดี 

7. แสดงแนวคิดทางนวัตกรรมในการวิจัยทางเทคโนโลยีประมง 
      5.3 ช่วงเวลา  

   ชั้นปทีี่ 4 ภาคการศึกษาท่ี 2  

      5.4 จ านวนหน่วยกิต   

            3 หน่วยกิต 

      5.5 การเตรียมการ   

1. มีอาจารย์ผู้ประสานงานในรายวิชาโครงงาน 

2. มีการจัดท ารายละเอียดรายวิชา (Course specification, Plan)  

3. อาจารย์ผู้ประสานและอาจารย์ที่ปรึกษาให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงงาน 

4. มอบหมายอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานให้นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

5. อาจารย์ที่ปรึกษาให้ค าปรึกษาในการเลือกหัวข้อ กระบวนการศึกษาค้นคว้า และจัดท าบันทึก

การให้ค าปรึกษา 

6. อาจารย์ผู้ประสานงานและอาจารย์ที่ปรึกษาประเมินผล 

7. จัดให้นักศึกษาเขียนร่างรายงานวิจัยตามรูปแบบที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเห็นชอบ ซึ่ง

ต้องประกอบด้วยข้อมูลการวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูล 

8. น าเสนอผลการวิจัยต่ออาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา 

9. จัดให้นักศึกษาส่งเล่มรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ผ่านการให้ความเห็นชอบจากอาจารย์ที่

ปรึกษา 

       5.6 กระบวนการประเมินผล   

ประเมินผลจากการน าเสนอโครงร่างของงานวิจัย  ความก้าวหน้าของงานวิจัย และน าเสนอ

รายงานฉบับสมบูรณ์ทั้งในรูปแบบบรรยายและการเขียนเล่มเต็มฉบับสมบูรณ์ภายใต้การควบคุมของ

อาจารย์ที่ปรึกษา  และมีการประเมินโดยกรรมการที่เป็นอาจารย์ประจ าในสาขาวิชา เมื่อสิ้นสุดการศึกษา 

ผู้ประสานงานรายวิชาจัดท ารายงานผลด าเนินการ (Course specification, Report) ประเมินการเรียน

การสอนในรายวิชาและนักศึกษาจัดท าแบบทวนสอบผลสัมฤทธิ์ 

  



88 

 

 
 

หมวดที่ 4  ผลการเรยีนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล  
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา  

 
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนกัศึกษา ผลลัพธ์การเรียนรู้ 

ระดับหลักสูตร (PLOs) 

1. ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อ

การจัดการประมงตลอดห่วงโซ่

อุปทาน 

 

1) รายวิชาในหลักสูตรมีการจดัการ

การเรยีนรู้แบบ active learning 

เน้นฝึกทักษะปฏิบตัิด้านประมง 

2) การเรยีนรู้จากประสบการณ์จริง  

3) จัดให้มีการฝึกประสบการณ์ทาง

วิชาชีพ สหกิจศึกษาในสถาน

ประกอบการ การวิจัย และ

ประยุกต์แก้ปญัหา 

4) กิจกรรมการสอนโดยบรูณาการกบั

การท างาน (work-integrated 

learning) 

5) จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือและ

ท างานเป็นทีม  

6) จัดกิจกรรมด้านประมงท้ังในและ

นอกหลักสูตรโดยให้นักศึกษามสี่วน

รว่ม วางแผน ปฏิบัติ แก้ปญัหา 

7) ก าหนดให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม

พัฒนาทักษะทางวิชาการและทั่วไป 

 

PLO1  ประยุกต์องค์ความรูด้้าน

เทคโนโลยีและนวัตกรรมประมงเพื่อ

การจัดการประมงตลอดห่วงโซ่อุปทาน 

PLO2  เพาะเลี้ยงสตัว์น้ า เก็บรักษา

และแปรรูปสตัว์น้ าได ้

PLO3  ค้นคว้าและเรยีนรู้ด้วยตนเอง 

โดยเลือกใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศ

ที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานและวจิัย

ทางเทคโนโลยปีระมง 

PLO4  ท างานร่วมกับผู้อื่นได้ ในฐานะ

ผู้น าและผูต้ามที่ด ี

PLO5 ประพฤติตนโดยยดึมั่นใน

คุณธรรมและจรยิธรรม มีจรรยาบรรณ 

ความรับผิดชอบต่อสังคมและมีจิต

สาธารณะ 

PLO6 สื่อสารและน าเสนอด้วย

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่าง

ถูกต้องและตรงประเด็น 

PLO7 เสนอแผนธุรกิจที่เกีย่วข้องกับ

ประมงได้อย่างถูกต้อง 

2. มีแนวคิดการเป็นผู้ประกอบการ

ธุรกิจด้านประมง 

1) รายวิชาในหลักสูตรมีการจดัการ

การเรยีนรู้แบบ active learning 

และพัฒนาทักษะการเป็น

ผู้ประกอบการ 

2) จัดกิจกรรมส่งเสรมิทักษะการเป็น

ผู้ประกอบการให้นักศึกษาทุกคน

เข้าร่วม 

3) ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมอบรม

กิจกรรมทีส่่งเสริมการเป็น

ผู้ประกอบการ ที่จัดโดย

PLO1  ประยุกต์องค์ความรูด้้าน

เทคโนโลยีและนวัตกรรมประมงเพื่อ

การจัดการประมงตลอดห่วงโซ่อุปทาน 

PLO2  เพาะเลี้ยงสตัว์น้ า เก็บรักษา

และแปรรูปสตัว์น้ าได ้

PLO3  ค้นคว้าและเรยีนรู้ด้วยตนเอง 

โดยเลือกใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศ

ที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานและวจิัย

ทางเทคโนโลยปีระมง 

PLO4  ท างานร่วมกับผู้อื่นได้ ในฐานะ

ผู้น าและผูต้ามที่ด ี
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนกัศึกษา ผลลัพธ์การเรียนรู้ 

ระดับหลักสูตร (PLOs) 

มหาวิทยาลยัและหน่วยงาน

ภายนอก 

PLO5 ประพฤติตนโดยยดึมั่นใน

คุณธรรมและจรยิธรรม มีจรรยาบรรณ 

ความรับผิดชอบต่อสังคมและมีจิต

สาธารณะ 

PLO6 สื่อสารและน าเสนอด้วย

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่าง

ถูกต้องและตรงประเด็น 

PLO7 เสนอแผนธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ

ประมงได้อย่างถูกต้อง 
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2. ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs)  ที่สอดคล้องกับมาตรฐานด้านผลลัพธ์ของผู้เรียนตามมาตรฐานการอุดมศึกษา  พ.ศ. 2561 

 
  ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร 

(PLOs) 

ทักษะทั่วไป 

(Generic Skill) 

 

ทักษะเฉพาะ 

(Specific Skill) 

 

มาตรฐานด้านผลลัพธข์องผู้เรียน 

ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 

ผู้เรียน 

(Learner) 

ผู้ร่วมสร้างสรรค์ 

(Co-creator) 

พลเมืองท่ีเข้มแข็ง 

(Active citizen) 

PLO1 ประยุกต์องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมประมงเพ่ือการจัดการประมงตลอดห่วงโซ่

อุปทาน 

  

3 

 

3 

 

3 

 

 

PLO2 เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า เก็บรักษาและแปรรูปสัตว์น้ า

ได้ 

  

3 

 

3 

 

3 

 

PLO3 ค้นคว้าและเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยเลือกใช้

เทคโนโลยีและสารสนเทศท่ีเหมาะสมในการปฏิบัติงาน

และวิจัยทางเทคโนโลยีประมง 

 

 

 

3 
 

 

3 

 

3 

 

3 

PLO4 ท างานร่วมกับผู้อื่นได้ ในฐานะผู้น าและผู้ตามที่

ดี 

 

3 

 

 

 

3 

 

3 

 

 

PLO5 ประพฤติตนโดยยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 

มีจรรยาบรรณ ความรับผิดชอบต่อสังคมและมีจิต

สาธารณะ 

 

3 

  

3 

 

3 

 

3 

PLO6 สื่อสารและน าเสนอด้วยภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องและตรงประเด็น 

 

3 

  

3 

 

3 

 

3 

PLO7 เสนอแผนธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับประมงได้อย่าง

ถูกต้อง 

 

 

 

3 

 

3 
 

3 
 

3 
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มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

 

1.  ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

 1.  มีวินัย มีความรับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม 

 2.  ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ ค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม 

    มากกว่าประโยชน์ส่วนตน 

 3.  มีจรรยาบรรณทางวิชาการ และวิชาชีพ 

2.  ด้านความรู้ 

 1.  มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ และทฤษฎีที่ส าคัญในสาขาวิชา และศาสตร์อ่ืนที่ 

    เกี่ยวข้อง 

 2.  สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชากับความรู้ในศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง 

 3.  สามารถประยุกต์ความรู้จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ 

 4.  สามารถติดตามความเปลี่ยนแปลงทางวิชาการท้ังศาสตร์ในสาขาวิชา และศาสตร์อ่ืนที่เก่ียวข้อง 

 3.  ด้านทักษะทางปัญญา 

 1.  มีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ มีวิจารณญาณหรือดุลยพินิจในการแก้ไขปัญหา 

               ในสถานการณ์ต่าง ๆ 

 2.  มีความสามารถในการประยุกต์ความรู้ ความเข้าใจในแนวคิด หลักการ และทฤษฎีต่างๆ ในการ 

               ปฏิบัติงาน และการแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ 

 3.  มีความใฝ่รู้  สามารถวิเคราะห์ และสังเคราะห์ความรู้จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่หลากหลายได้อย่าง 

               ถูกต้องและสร้างสรรค์ 

4.  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

 1.  มีความสามารถในการท างานเป็นทีมกับผู้อ่ืนอย่างมีประสิทธิภาพ 

 2.  มีความรับผิดชอบในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

 3.  มีความสามารถในการปรับตัว ร่วมกิจกรรม และปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์ 

5.  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยี 

 1.  สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ทั้งการพูด การฟัง การอ่าน การเขียน การ                   

               สรุปประเด็น และการน าเสนอได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 2.  มีทักษะความรู้ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอ่ืน เพ่ือการค้นคว้าได้อย่างเหมาะสมและจ าเป็น 

3.  สามารถเลือก และประยุกต์ใช้เทคนิคทางสถิติ หรือคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหา 

     ได้อย่างเหมาะสม 

 4.  สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นและเก็บรวบรวมข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพและ 

               เหมาะสมกับสถานการณ์ 
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3. ความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตรกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
  ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร 

(PLOs) 

 

คุณธรรมจริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

ทักษะด้านทักษะการวิเคราะห์เชงิ

ตัวเลข 

การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4   3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 5.4 

PLO1  ประยุกต์องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี

และนวัตกรรมประมงเพ่ือการจัดการประมง

ตลอดห่วงโซ่อุปทาน 

3 3 3 3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 3 3 

PLO2  เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า เก็บรักษาและแปร

รูปสัตว์น้ าได้ 

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

PLO3  คน้คว้าและเรียนรู้ด้วยตนเอง โดย

เลือกใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศท่ีเหมาะสม

ในการปฏิบัติงานและวิจัยทางเทคโนโลยี

ประมง 

  3 3 

 

3 3 3  3 3 

 

 3    3 3 

PLO4 ท างานร่วมกับผู้อื่นได้ ในฐานะผู้น าและ

ผู้ตามที่ดี 3 3 3   3  3 3 3 3 3 3 3  3 3 

PLO5 ประพฤติตนโดยยึดมั่นในคุณธรรมและ

จริยธรรม มีจรรยาบรรณ ความรับผิดชอบต่อ

สังคมและมีจิตสาธารณะ 

3 

 

3 

 

3 

 

  3  3 3  3 3 3 3   3 

PLO6 สื่อสารและน าเสนอด้วยภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องและตรงประเด็น   3    3   3  3  3 3  3 

PLO7 เสนอแผนธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับประมงได้

อย่างถูกต้อง 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
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4. ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs)  กลยุทธ์/วิธีการสอน และกลยุทธ์/วิธีการวัดและการประเมินผล           
  

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร 

(PLOs) 

กลยุทธ์/วิธีการสอน 

(ท่ีเน้นผู้เรยีนเป็นศูนย์กลาง, Student-Centered Approach) 

กลยุทธ์/วิธีการวัดและการประเมนิผล 

PLO1  ประยุกต์องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ประมงเพ่ือการจัดการประมงตลอดห่วงโซ่อุปทาน 

 

 

1) การเรยีนรู้แบบเชิงรุก (active learning) ให้ผู้เรยีนฝึก

ปฏิบัติหรือลงมือท าจริงทั้งในและนอกห้องเรียน 

2) การค้นคว้าเรียนรูด้้วยตนเองและแก้ปัญหาโจทย ์

3) การเรยีนการสอนแบบแบ่งปันความความคดิ (think-pair-

share) 

4) การเรยีนการสอนแบบสะท้อนคดิ (reflection on 

practice)  

5) การเรยีนการสอนแบบกรณีศึกษาเป็นหลัก (case-base 

learning) 

6) การเรยีนการสอนแบบปัญหาเป็นฐาน (problem-based 

Learning) 

7) การเรยีนการสอนแบบเรยีนรู้ร่วมกัน (collaborative 

learning group) 

8) การเรยีนการสอนแบบระดมพลังสมอง (brainstorming) 

9) การเรยีนรู้จากประสบการณ์จริง (experiential learning) 

10) การปฏิบัติงานกับแหล่งประสบการณ์วิชาชีพ การฝึกงาน

หรือปฏิบัตสิหกิจศึกษา ในหน่วยงานหรือสถาน

ประกอบการ 

11) การสอนโดยบูรณาการกับการท างาน (work-integrated 

learning) 

1) การเข้าช้ันเรยีนและการปฏบิัติ  

2) การสอบประเมินความรู/้ความเข้าใจ และการ

ประยุกต์องค์ความรู้ในรูปแบบต่างๆ 

3) การน าเสนอผลงานและอภปิรายรว่มกัน  

4) ประเมินผลงานและรายงานที่นักศกึษาได้รับ

มอบหมาย 

5) ประเมินจากพฤติกรรมความซื่อสตัย์ ความ

รับผิดชอบ ความสนใจ การใฝรู่้และทัศนคติของ

การเรยีนรู ้
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร 

(PLOs) 

กลยุทธ์/วิธีการสอน 

(ท่ีเน้นผู้เรยีนเป็นศูนย์กลาง, Student-Centered Approach) 

กลยุทธ์/วิธีการวัดและการประเมนิผล 

12) การสอนแบบเน้นวิจยัเป็นฐาน (research-based 

learning) ให้ผู้เรยีนวางแผนและด าเนินการวิจยั 

13) มอบหมายงานรายบุคคลและงานกลุ่ม 

14) กิจกรรมกลุ่มย่อย การน าเสนองาน และการอภปิรายกลุ่ม  

15) จัดประสบการณเ์รียนรู้กับทีมสหวิชาชีพ 

PLO2  เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า เก็บรักษาและแปรรูปสัตว์น้ าได้ 

 

1) การเรยีนรู้แบบเชิงรุก (active learning) ให้ผู้เรยีนฝึกปฏิบัติ 

ลงมือท าจริงทั้งในและนอกห้องเรยีน 

2) การสาธติ ให้ค าปรึกษาและแนะน าผู้เรยีน (coaching) 

3) การเรยีนรู้จากประสบการณ์จริง (experiential learning) 

และฝึกทักษะการแก้ปัญหา 

4)  การค้นคว้าเรยีนรู้ด้วยตนเองและแก้ปัญหาโจทย ์

5) ทัศนศึกษาดูงาน (field trips)  

6) การปฏิบัติงานกับแหล่งประสบการณ์วิชาชีพ การฝึกงานหรือ

ปฏิบัติสหกิจศึกษาในหน่วยงานหรอืสถานประกอบการ 

7) การสอนโดยบูรณาการกับการท างาน (work-integrated 

learning) 

8) การสอนแบบเน้นวิจยัเป็นฐาน (research-based learning) 

ให้ผู้เรียนวางแผนและด าเนินการวจิัย 

1) สังเกตพฤติกรรมภาคปฏิบตัิระหวา่งเรียน 

2) ประเมินทักษะปฏิบัติในรายวิชา  

3) ผลการปฏิบตัิและรายงานภาคปฏบิัติ 

4) ประเมินจากความมุ่งมั่นตั้งใจ ใฝ่รูแ้ละทัศนคติการ

เรียนรู ้

5) สังเกตพฤติกรรมและประเมินผลโดยผู้ควบคมุดูแล

ในหน่วยงานหรือสถานประกอบการ และอาจารย์

ผู้รับผิดชอบ 

6) สังเกตการปฏิบัติงานในสถานการณ์จริง 

7) การถอดบทเรยีนการเรียนรูจ้ากประสบการณ์จริง 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร 

(PLOs) 

กลยุทธ์/วิธีการสอน 

(ท่ีเน้นผู้เรยีนเป็นศูนย์กลาง, Student-Centered Approach) 

กลยุทธ์/วิธีการวัดและการประเมนิผล 

PLO3  ค้นคว้าและเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยเลือกใช้

เทคโนโลยีและสารสนเทศท่ีเหมาะสมในการปฏิบัติงาน

และวิจัยทางเทคโนโลยีประมง 

 

1) การสาธติ ให้ค าปรึกษาและแนะน าผู้เรยีน (coaching) 

2) จัดประสบการณ์การเรยีนรู้ทีส่่งเสริมให้ผูเ้รียนได้เลือกและใช้

เทคโนโลยีและสารสนเทศในรายวชิา 

3) มอบหมายงานให้ผูเ้รียนค้นคว้าและเรียนรู้ด้วยตนเอง 

ติดตามสถานการณ์และความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมประมง 

4) การสอนแบบเน้นวิจยัเป็นฐาน (research-based learning) 

ให้ผู้เรียนค้นคว้าและด าเนินการวจิัย 

5) การปฏิบัติงานกับแหล่งประสบการณ์วิชาชีพ การฝึกงานหรือ

ปฏิบัติสหกิจศึกษาในหน่วยงานหรอืสถานประกอบการ 

6) การสอนโดยบูรณาการกับการท างาน (work-integrated 

learning)  

1) ประเมินจากพฤติกรรมการค้นคว้าและเรียนรูด้้วย

ตนเอง การเลือกใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศ 

2) ประเมินจากรายงานการค้นคว้า รายงานสัมมนา

หรืองานท่ีได้รบัมอบหมาย 

3) ประเมินผลจากโครงการวิจัย หรือผลการวิจัย   

4) สังเกตและประเมินผลโดยผู้ควบคมุดูแลใน

หน่วยงานหรือสถานประกอบการ และอาจารย์

ผู้รับผิดชอบ 

5) ประเมินจากรายงานการวิจัย การน าเสนอผลงาน

การอภิปรายและแสดงความคิดเหน็  

 

PLO4  ท างานร่วมกับผู้อื่นได้ ในฐานะผู้น าและผู้ตามที่ดี 

 

1) ท าปฏิบัติการหรือมอบหมายงานแบบกลุ่ม 

2) จัดกิจกรรมในรายวิชาร่วมกับชุมชนหรือสังคม 

3) การอภิปรายกลุม่ (group discussion) 

4) การเรยีนการสอนแบบแบ่งปันความความคดิ (think-pair-

share) 

5) การเรยีนการสอนแบบเรยีนรู้ร่วมกัน (collaborative 

learning group) 

6) การปฏิบัติงานกับแหล่งประสบการณ์วิชาชีพ การฝึกงาน

หรือปฏิบัตสิหกิจศึกษาในหน่วยงานหรือสถานประกอบการ 

1) สังเกตพฤติกรรมระหว่างเรียน การท าปฏิบัติการ

งานรายกลุ่ม หรือการมีส่วนร่วมกจิกรรมในรายวิชา 

2) ประเมินจากน าเสนอและการมสี่วนร่วมในอภิปราย 

การแสดงความคิดเห็น 

3) สังเกตและประเมินผลโดยผู้ควบคมุดูแลใน

หน่วยงานหรือสถานประกอบการ และอาจารย์

ผู้รับผิดชอบ 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร 

(PLOs) 

กลยุทธ์/วิธีการสอน 

(ท่ีเน้นผู้เรยีนเป็นศูนย์กลาง, Student-Centered Approach) 

กลยุทธ์/วิธีการวัดและการประเมนิผล 

7) การสอนโดยบูรณาการกับการท างาน (work-integrated 

learning)  

8) การน าเสนองานและอภิปรายร่วมกัน  

PLO5  ประพฤติตนโดยยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 

มีจรรยาบรรณ ความรับผิดชอบต่อสังคมและมจีิต

สาธารณะ 

 

1) สอดแทรกแนวคิดทางคุณธรรม จริยธรรม ความรับผดิชอบ 

โดยเน้นย้ าในเรื่องความซื่อสัตยส์ุจริต ความรับผดิชอบ การ

เข้าเรียน การส่งงานตรงเวลา และการไม่ทุจริตในสอบและ

การปฏิบัตติน 

2) วิเคราะห์ประเด็นปญัหาทางด้านคุณธรรม จรยิธรรม หรือ

กรณีศึกษาในด้านการด าเนินชีวิตที่มีคุณธรรม จรยิธรรม 

3) จัดกิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมทางวิชาการ ท่ีใช้

แนวคิดทางด้านคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสาและมีจิต

สาธารณะ และมีคณุค่าต่อสังคม 

1) ประเมินจากความซื่อสัตย์สุจริต ความรับผดิชอบ 

ความสนใจในกิจกรรมรายวิชา อาทิ การเข้าเรียน 

การส่งงานได้ตรงเวลา และไม่ทุจรติในการสอบหรือ

คัดลอกผลงานผู้อื่น  

2) การประเมินผลในเรื่องพฤติกรรมการแสดงออก

ทางด้านคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมส่วนรวม และ

มีจิตสาธารณะในเวลาเรยีนหรือกิจกรรมของ

หลักสตูร 

PLO6 สื่อสารและน าเสนอด้วยภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องและตรงประเด็น 

 

1) การเรยีนรู้แบบเชิงรุก (active learning) 

2) การสาธติ ให้ค าปรึกษาและแนะน าผู้เรยีน (coaching) 

3) การเรยีนการสอนแบบแบ่งปันความความคดิ (think-pair-

share) 

4) การเรยีนการสอนแบบเรยีนรู้ร่วมกัน (collaborative 

learning group) 

5) การเรยีนรู้จากประสบการณ์จริง (experiential learning) 

6) มอบหมายงานในรายวิชาที่ต้องใช้ทักษะการสื่อสารและ

น าเสนอ (การฟัง พูด อ่าน และเขยีน)  

1) สังเกตและประเมินการสื่อสารของผู้เรยีน 

2) ประเมินจากการจดัท ารายงานและการน าเสนอใน

รายวิชา 

3) ประเมินจากการสัมมนา การอภิปรายร่วมกันและ

แสดงความคดิเห็น 

4) ประเมินจากการน าเสนอผลงานวจิัย การจัดท า

รายงานวิจัย รายงานฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพ 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร 

(PLOs) 

กลยุทธ์/วิธีการสอน 

(ท่ีเน้นผู้เรยีนเป็นศูนย์กลาง, Student-Centered Approach) 

กลยุทธ์/วิธีการวัดและการประเมนิผล 

7) ให้ผู้เรียนจัดสัมมนาทางวิชาการ การอภิปรายร่วมกัน และ

การเขียนรายงาน  

8) ให้ผู้เรียนน าเสนอผลงานวิจยัและจัดท ารายงานวิจยั 

 

5) สังเกตและประเมินผลโดยผู้ควบคมุดูแลใน

หน่วยงานหรือสถานประกอบการ และอาจารย์

ผู้รับผิดชอบ 

PLO7 เสนอแผนธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับประมงได้อย่าง

ถูกต้อง  

1) การเรยีนรู้แบบเชิงรุก (active learning) ให้ผู้เรยีนฝึกปฏิบัติ  

2) การแสดงบทบาทสมมติ (role plays) ในการเป็น

ผู้ประกอบการ 

3) มอบหมายงานให้จัดท าแผนธุรกิจในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง 

4) การเสนอแผนธุรกิจท่ีเกีย่วข้องกับประมง อภิปรายร่วมกัน 

และจัดท ารายงาน 

5) มอบหมายงานให้ผูเ้รียนเสนอแนวคิดด้านนวัตกรรมธรุกิจ

ด้านประมง 

1) สอบวัดและประเมินความรู้ การแสดงความคดิเห็น 

2) สังเกตพฤติกรรมการแสดงแนวคิดการเป็น

ผู้ประกอบการของผู้เรียน 

3) ประเมินจากการเสนอแผนธุรกิจทีเ่กี่ยวข้องกับ

ประมง การอภปิรายร่วมกัน และจัดท ารายงานใน

รายวิชา 
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5.  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) สู่รายวิชา   (Curriculum Mapping) 

                        z ความรับผิดชอบหลัก                                               { ความรับผิดชอบรอง 

 

 

รายวิชา 

จ านวน 

หน่วยกิต 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร  (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป         

117-101ศาสตร์พระราชาและประโยชน์เพื่อนมนุษย์ 3(3-0-6) {  { x x  { 

117-102 ความเป็นพลเมืองและจิตสาธารณะ     3(3-0-6) {   x x x  

117-104 การคิดสู่การเป็นผู้ประกอบการ            3(3-0-6) {  x    x 

117-116 การรู้เท่าทันดิจิทัล                  2(2-0-4) {  x     

299-104 รู้คิด รู้เท่าทัน                                2(2-0-4) {  x  x   

724-106 เกาะติดกระแสวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ 2(2-0-4) { { x     

724-107 การบริโภคสีเขียว                    2(2-0-4) {  x  {   

746-103 ฟินแมท                              2(2-0-4) { x x     

411-101 ภาษาไทย ภาษาเธอ                2(2-0-4) {  x   x  

411-102 สนทนาภาษาไทย 4.0            2(2-0-4) {  x   x  

417-101 ไฮ-อิงลิช                            2(2-0-4) {  x   x  

417-102 เพ็นแอนด์โฟสต์                   2(2-0-4) {  x   x  

125-101 หัตถกรรมสร้างสรรค์                        1(1-0-2) {    { x { 

277-103 สวยด้วยเศษวัสดุ                    1(1-0-2) {  {  x x { 

277-104 การ์ตูนหรรษา                        1(1-0-2) {    x x  
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รายวิชา 

จ านวน 

หน่วยกิต 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร  (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 

411-103 สีสันบันเทิงคดี                        1(1-0-2) {    x x  

412-123 ศิลปะแดนมังกร                      1(1-0-2) {  {  x x { 

413-242 เสน่ห์มลายู                            1(1-0-2) {  {  x x  

415-140 เปิดประตูสู่ญี่ปุ่น 1(1-0-2) {  {  x x  

416-146 ท่องแดนกิมจิ 1(1-0-2) {  {  x x  

437-111 ศิลปะบ าบัด 1(1-0-2) {  {  x x { 

910-114 เพลินเพลงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1(1-0-2) {  {  x x { 

117-118 โยคะ                                          1(1-0-2) {    x x  

281-204 ลีลาศ                                          1(1-0-2) {    x x  

281-205 กิจกรรมประกอบจังหวะ                   1(1-0-2) {    x x  

281-207 บาสเกตบอล                                 1(1-0-2) {    x x  

281-209 วอลเล่ย์บอล                                 1(1-0-2) {    x x  

281-210 แฮนด์บอล                                   1(1-0-2) {    x x  

281-215 เทเบิลเทนนิส                               1(1-0-2) {    x x  

281-216 แบดมินตัน                                  1(1-0-2) {    x x  

281-219 ว่ายน้ า                                       1(1-0-2) {    x x  

281-220 เปตอง                                       1(1-0-2) {    x x  

281-223 มวยไทย                                     1(1-0-2) {    x x  

281-225 เทควันโด                                    1(1-0-2) {    x x  
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รายวิชา 

จ านวน 

หน่วยกิต 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร  (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 

281-226 ไอกโิด 1(1-0-2) {    x x  

281-227 ยูโด                                          1(1-0-2) {    x x  

910-111 ร าไทยเพ่ือสุขภาพ                          1(1-0-2) {    x x  

910-112 โขนเพ่ือพัฒนาร่างกายและจิตใจ         1(1-0-2) {    x x  

910-113 แจ๊สด้านซ์                                    1(1-0-2) {    x x  

125-102 มหัศจรรย์แห่งภูมิปัญญา                  2(2-0-4) {  x  x x { 

425-101 วัฒนธรรมน าชม                            2(2-0-4) {  x  x x  

196-103 ภาวะผู้น าและการจัดการ                  2(2-0-4) {    x x  

437-201 จริยศาสตร์กับความรับผิดชอบต่อสังคม      2(2-0-4) {   x x x  

724-108 ธรรมชาติบ าบัด                              2(2-0-4) {    x x  

276-101 การมองภาพแบบองค์รวม                 2(2-0-4) {  x  x   

437-202 คิดอย่างเฉลียวเข้าใจอย่างฉลาด          2(2-0-4) {  x  x   

263-123 การถ่ายภาพเพ่ือการท่องเที่ยวในต่างแดน    2(2-0-4) {  x { x x  

412-201 หนีห่าว จงกว๋อ                             2(2-0-4) {  x   x  

413-213 มาเลย์ออนทัวร์                             2(2-0-4) {  x   x  

415-203 เซย์ไฮสไตล์คาวาอ้ี                         2(2-0-4) {  x   x  

416-125 อันยองฮาเซโย โคเรีย                     2(2-0-4) {  x   x  

417-191 พัฒนาการอ่าน                             2(2-0-4) {  x   x  

417-193 บันเทิงศึกษาภาษาอังกฤษ                2(2-0-4) {  x   x  
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รายวิชา 

จ านวน 

หน่วยกิต 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร  (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 

1) กลุ่มรายวิชาพื้นฐาน    

        

721-115 หลักเคมี  3((3)-0-6) {  {  x {  

721-112 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1(0-3-0) { { {  x {  

723-113 หลักฟิสิกส์ทั่วไป  3((3)-0-6) {  {  x {  

723-114 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1(0-3-0) { { {  x {  

730-111 หลักชีววิทยาส าหรับเทคโนโลยีและ 

นวัตกรรมประมง 

3((3)-0-6) {  {  x {  

730-112 ปฏิบัติการหลักชีววิทยาส าหรับ

เทคโนโลยีและนวัตกรรมประมง 

1(0-3-0) { { { { x {  

730-113 เทคโนโลยีและนวัตกรรมประมงเบื้องต้น 2((2)-0-4) x { { { x {  

730-114 ชวีวิทยาของปลา  3((2)-3-4) x { { { x {  

730-121 หลักการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าตามแนว

เศรษฐกิจพอเพียง    

3((2)-3-4) x x { { x {  

730-211 สัตว์น้ าไม่มีกระดูกสันหลัง 3((2)-3-4) x { { { x {  

730-212 จุลชีววิทยาทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ประมง 

3((2)-3-4) x { { { x {  

730-213 นิเวศวิทยาและการอนุรักษ์ชายฝั่ง 2((1)-3-2) x x { { x {  

730-214 การวิเคราะห์และการจัดการคุณภาพน้ า 3((2)-3-4) x x { { x {  
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รายวิชา 

จ านวน 

หน่วยกิต 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร  (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 

730-311 สถิติพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีประมง  2((1)-3-2) x { x x x {  

730-312 การออกแบบการทดลองส าหรับ

เทคโนโลยีและนวัตกรรมประมง 

3((2)-3-4) x x x x x { { 

746-115 คณิตศาสตร์ส าหรับการเกษตรและ

ประมง 

3((3)-0-6) { { { { x {  

2) กลุ่มรายวิชาเฉพาะ 

 - รายวิชาบังคับ   

        

730-221 เทคโนโลยีการผลิตแพลงก์ตอนและ

อาหารมีชีวิต 

3((2)-3-4) x x { x x { x 

730-222 การผลิตอาหารสัตว์น้ าและนวัตกรรม 3((2)-3-4) x x { x x { x 

730-313 ภาษาอังกฤษส าหรับเทคโนโลยีและ 

นวัตกรรมประมง 

2((1)-3-2) x { { { x x  

730-321 การเพาะเลี้ยงสาหร่ายทะเล  2((1)-3-2) x x { { x { x 

730-322 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์

ปลา 

3((2)-3-4) x x { { x { x 

730-323 การออกแบบ การสร้างและการจัดการ 

ฟาร์มและโรงเพาะฟัก 

3((2)-3-4) x x { { x { { 

730-324 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงกุ้งเศรษฐกิจ 2((1)-3-2) x x { { x { { 
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รายวิชา 

จ านวน 

หน่วยกิต 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร  (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 

730-331 ชุดวิชา เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวสัตว์

น้ าและผลิตภัณฑ์ประมง 

6((4)-6-8) x x { { x { x 

730-334 การวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ประมง 3((2)-3-4) x { { { x {  
730-341 โรคและปรสิตของสัตว์น้ า 3((2)-3-4) x x x { x { { 

730-401 การเตรียมความพร้อมเตรียมสหกิจ

ศึกษา 

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

730-402 สหกิจศึกษา 6(0-36-0) x x x x x x { 

730-404 การฝึกงาน (ไม่น้อยกว่า 300 ชั่วโมง) - x x x x x x  

730-411 พันธุศาสตร์ทางเทคโนโลยีประมง 3((2)-3-4) x x x x x x { 

730-421 เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเพาะเลี้ยงปู

ทะเล 

2((1)-3-2) x x x x x { x 

730-441 กฎหมายและมาตรฐานทางประมง 2((2)-0-4) x x x x x x x 

730-442 การควบคุมคุณภาพทางเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมประมง 

2((1)-3-2) x x x x x x x 

730-451 การเป็นผู้ประกอบการและการจัดการ

ธุรกิจประมง 

3((2)-3-4) x x x x x x x 

730-491 สัมมนา 1(0-2-1) x x x x x x  

730-492 วิจัยทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมประมง 3(0-9-0) x x x x x x  
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รายวิชา 

จ านวน 

หน่วยกิต 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร  (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 

- รายวิชาเลือก 

ด้านเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

730-223 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกราม 2((1)-3-2) x x { { x { x 

730-225 พรรณไม้น้ าเศรษฐกิจ 2((1)-3-2) x x { { x { { 
730-227 ชุดวิชา ธุรกิจการผลิตสัตว์น้ าสวยงาม

เศรษฐกิจและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง                  
6((4)-6-8) x x { { x { x 

730-325 นวัตกรรมการขยายและปรับปรุงพันธุ์ 

สัตว์น้ าเศรษฐกิจ 

2((1)-3-2) x x { x x { { 

730-326 การเพาะเลี้ยงหอยทะเล 2((1)-3-2) x x { x x { x 

730-327 การเพาะเลี้ยงปลิงทะเล 2((1)-3-2) x x { x x { { 

730-422 การท าฟาร์มสัตว์น้ าแบบผสมผสาน 2((1)-3-2) x x { x x x x 

730-423 เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการ

เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

2((1)-3-2) x x x x x x x 

730-424 นวัตกรรมอาหารเพื่อสุขภาพของสัตว์น้ า 2((1)-3-2) x x x x x x { 

730-425 ระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าอัจฉริยะ  2((1)-3-2) x x x x x x x 

730-426 การบรรจุและการขนส่งสัตว์น้ า 2((1)-3-2) x x x { x { { 

ด้านผลิตภัณฑ์ประมง         

730-335 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าแปรรูปแช่

เย็นและแช่เยือกแข็ง 

2((1)-3-2) x x x { x { { 
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รายวิชา 

จ านวน 

หน่วยกิต 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร  (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 

730-336 หลักฮาลาลส าหรับธุรกิจสินค้าประมง 2((1)-3-2) x x x { x { { 

730-337 เคมีอาหารส าหรับผลิตภัณฑ์ประมง 2((1)-3-2) x x { { x {  

730-338 ความปลอดภัยด้านอาหารของผลิตภัณฑ์ 

สัตว์น้ า 

2((1)-3-2) x x x { x {  

730-431 เทคโนโลยีการแปรรูปสัตว์น้ าในภาชนะ 

บรรจุปิดสนิท 

2((1)-3-2) x x x x x x  

730-432 จุลชีววิทยาผลิตภัณฑ์ประมง 2((1)-3-2) x x x x x x  

730-433 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ประมงและ

นวัตกรรม  

2((1)-3-2) x x x x x x x 

730-434 ความก้าวหน้าและนวัตกรรมด้าน

ผลิตภัณฑ์ประมง 

2((1)-3-2) x x x x x x  

730-435 การบริหารการผลิตและการตลาดธุรกิจ

สินค้าประมง 

2((1)-3-2) x x x x x x { 

730-436 ธุรกิจขนาดย่อมส าหรับผลิตภัณฑ์ประมง 2((1)-3-2) x x x x x x x 

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประมง         

730-261 สมุทรศาสตร์  2((1)-3-2) x x { { x {  

730-262 สัตว์น้ าไม่มีกระดูกสันหลังเศรษฐกิจและ 

การใช้ประโยชน์ 

2((1)-3-2) x x { { x {  

730-263 ทักษะการเรียนรู้ทางเทคโนโลยีและ 2((1)-3-2) x x { { x {  
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รายวิชา 

จ านวน 

หน่วยกิต 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร  (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 

นวัตกรรมประมง 

730-264 วิทยาศาสตร์ทางทะเลและชายฝั่ง

พ้ืนฐาน 

2((1)-3-2) x x { { x {  

730-361 การจัดการทรัพยากรชายฝั่งแบบบูรณา

การ 

2((1)-3-2) x x { x x {  

730-362 การจัดการสารสนเทศทางเทคโนโลยี

และนวัตกรรมประมง 

2((1)-3-2) x x { { x {  

730-461 การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

ทางการประมง 

2((1)-3-2) x x x { x x  

730-462 เทคโนโลยีชีวภาพทางประมง 2((1)-3-2) x x x { x x  

รายวิชาเลือกเสรี         

730-224 การเพาะเลี้ยงปลาสวยงามเชิงพาณิชย์ 2((1)-3-2) x x { { x { x 
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6.  ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา  

 

ปีท่ี ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้ 

1 อธิบายความรู้ พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ด้านเคมี ชีววิทยา  และศาสตร์ด้าน

เทคโนโลยีประมงเบื้องต้น ปฏิบัติงานขั้นพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ด้านเคมีและ

ชีววิทยา  ประพฤติตนโดยยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม มีจรรยาบรรณ ความ

รับผิดชอบต่อสังคม และมีจิตสาธารณะ 

2 อธิบายหลักการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประมง หลักการเพาะเลี้ยง          

สัตว์น้ า แสดงการค านวณทางคณิตศาสตร์และฟิสิกส์เบื้องต้น ประยุกต์ใช้ความรู้

พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมประมงเบื้องต้น มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ ค้นคว้าและเรียนรู้ด้วยตนเอง

ได้โดยเลือกใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศที่เหมาะสม  สื่อสารภาษาไทยและ

แสดงออกถึงการใหค้วามส าคัญในการใช้ภาษาอังกฤษ 

3 อธิบายหลักการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าเศรษฐกิจ เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและ

ผลิตภัณฑ์ประมง และวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีประมง เชื่อมโยงหลักการทาง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประมง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าเศรษฐกิจ และ

เทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียวและผลิตภัณฑ์ประมงท่ีสัมพันธ์กัน ประยุกต์ใช้ความรู้

ทางประมงในการปฏิบัติงาน ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและภาษาอังกฤษเพ่ือศึกษา

เรียนรู้ด้วยตนเองและสื่อสาร  แยกแยะ คิดและอธิบายได้อย่างมีเหตุผล สื่อสาร

ความรู้ทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมประมง ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ในฐานะผู้น า

และผู้ตามทีด่ ีรับผิดชอบต่อหน้าที่และมจีรรยาบรรณทางวิชาชีพ  

4 อธิบายหลักการทางเทคโนโลยีประมงตลอดห่วงโซ่อุปทานและเชื่อมโยงองค์

ความรู้ที่สัมพันธ์กัน ค้นคว้าและเรียนรู้ด้วยตนเองโดยใช้เทคโนโลยีและ

สารสนเทศที่เหมาะสมในการวิจัยทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมประมง สรุปและ  

ประยุกต์องค์ความรู้ทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมประมงกับศาสตร์อ่ืนที่เกี่ยวข้อง

มาปฏิบัติงาน  คิดเชิงวิเคราะห์ สังเคราะห์ ออกแบบ และวางแผนเพ่ือการ

ปฏิบัติงานทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมประมง  ด าเนินการวิจัยและใช้เครื่องมือ

วิเคราะห์ทางสถิติเพ่ือปฏิบัติงาน  สื่อสารและน าเสนอด้วยภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องและตรงประเด็น   เสนอแผนธุรกิจและแนวคิดด้าน

นวัตกรรมหรือการเป็นผู้ประกอบการด้านประมง 

 

  



108 
 

 
 

 

หมวดที ่5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)  

การวัดผลและการส าเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วย

การศึกษาชั้นปริญญาตรีและการศึกษาตลอดชีวิต พ.ศ. 2563  

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  

1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาประเมินความสอดคล้องของข้อสอบ ถึงผลการเรียนรู้ตามกรอบ

มาตรฐานหลักสูตร  

2) สาขาวิชาประเมินความสอดคล้องของข้อสอบกับวัตถุประสงค์ของรายวิชา 

3) คณะกรรมการประจ าคณะรับรองผลการประเมินของรายวิชา 

4) ประเมินผลการฝึกงาน/การปฏบิัติงานในสถานประกอบการ จากอาจารย์ผู้สอนผู้เกี่ยวข้องใน

สถานประกอบการผลงานของนักศึกษา 

5) ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  

 1) เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรีและ

การศึกษาตลอดชีวิต พ.ศ. 2563 ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยต้องเรียนครบตามจ านวนหน่วยกิต

ที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร และต้องได้รับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 2.00  จากระบบ 8 ระดับคะแนน 

 2) เข้าร่วมกิจกรรมตามข้อก าหนดของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

 3) ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ PSU English Test เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด  

4. การอุทธรณ์ของนักศึกษา 

 หลักสูตรร่วมกับมหาวิทยาลัยได้ก าหนดและแนะน าให้นักศึกษาทราบถึงกระบวนการยื่นค าร้อง

อุทธรณ์กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการลงทะเบียน การจ่ายเงินค่าลงทะเบียน คะแนนสอบ ผลการเรียน หรือ

ปัญหาอ่ืนๆ ในเรื่องการเรียนการสอน หลักสูตรได้วางแนวปฏิบัติให้อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาประกาศ

คะแนนสอบ และการประเมินอ่ืนๆ ในแต่ละภาคการศึกษา ซึ่งหากนักศึกษามีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้

โดยตรง หรือยื่นค าร้องอุทธรณ์ผลการศึกษาขอดูคะแนนสอบผ่านอาจารย์ผู้สอน หรือเขียนค าร้องเรียน

ผ่านฝ่ายวิชาการของคณะเพ่ือด าเนินการพิจารณาทบทวน เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมแก่นักศึกษา ทั้งนี้ให้

เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
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หมวดที่ 6  การพัฒนาคณาจารย์ 

 

1.  การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่      

     การเตรียมการในระดับมหาวิทยาลัย  

1) อาจารย์ใหม่ทุกคนต้องเข้ารับการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่  

2) อาจารย์ใหม่ทุกคนต้องได้รับการฝึกอบรมตามโครงการสมรรถนะการสอนของอาจารย์  

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

       การเตรียมการในระดับคณะ ก าหนดให้อาจารย์ใหม่เข้าอบรมหรือสร้างความเข้าใจในเรื่องต่างๆ 

ดังนี้ 

1) การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ คณะฯ ก าหนดให้อาจารย์ใหม่ทุกคนเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศ 

2) วิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยและคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

3) บทบาทหน้าที่ของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในทุกพันธกิจ  

4) บทบาทความเป็นครูและการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา 

5) สิทธิประโยชน์และสวัสดิการของอาจารย์ และกฎระเบียบต่าง ๆ  

6) รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) มอบหมายรายวิชาและภาระงานให้กับอาจารย์ใหม่ 

7) การจัดการศึกษา หลักสูตร และการจัดการเรียนการสอนของคณะฯ  

8) ให้ค าแนะน าด้านการเรียนการสอน การจัดท า มคอ. 3-6 และภาระงานอ่ืนๆ  

9) ส่งเสริมให้เข้าร่วมอบรมการพัฒนากลยุทธ์การสอน รวมทั้งกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ในการ 

พัฒนาอาจารย์และนักศึกษา  

10)  คณะฯ ได้จัดให้อาจารย์อาวุโสในกลุ่มวิชา เป็นอาจารย์พ่ีเลี้ยงให้กับอาจารย์ใหม่  

11)  การประกันคุณภาพการจัดการศึกษาในหลักสูตรและการจัดท ารายงานประกันคุณภาพ 

ประจ าปีการศึกษา 

12)  การพัฒนาตนเองเพ่ือเข้าสู่การท าต าแหน่งทางวิชาการ 

13)  การจัดท าข้อตกลงและผลรายงานการปฏิบัติงาน 

 

2.  การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 

      2.1  การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

         การพัฒนาระดับมหาวิทยาลัย 

1) จัดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง เช่น การจัดการเรียนการสอนรายวิชา 

พ้ืนฐาน การสร้างครูมืออาชีพ การสอนแบบ active learning  

2) มีโครงการพัฒนาสมรรถนะการสอนอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งครอบคลุม 
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ทักษะการจัดการเรียนการสอนขั้นพ้ืนฐาน และขั้นสูง การผลิตสื่อการสอน รวมทั้งการวัดและการ

ประเมินผล    

  การพัฒนาระดับคณะ 

   คณะฯ ได้จัดสรรงบประมาณให้อาจารย์เป็นรายบุคคล เพ่ือสนับสนุนให้อาจารย์พัฒนาตนเองใน

ด้านการเรียนการสอน ดังนี้ 

 

1) สนับสนุนการเข้าร่วมการอบรม สัมมนา ประชุมวิชาการท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  

และศึกษาดูงานในและต่างประเทศ ในด้านการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล โดยเน้นการ

เรียนการสอนแบบเชิงรุก (Active learning) และจัดกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ด้านการเรียนการ

สอน เพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียนมีสมรรถนะการเรียนรู้ตลอดชีวิต และสนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมตลอดปี

การศึกษา 

2) สนับสนุนการจัดสื่อการสอนออนไลน์ การผลิตสื่อการสอน ต ารา หนังสือ คู่มือปฏิบัติการ  

เป็นต้น เพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ  

3) จัดระบบประเมินผลการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา (ระบบออนไลน์ของมหาวิทยาลัย)  

2.2  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ 

     2.2.1 ด้านการวิจัย มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มี

แนวทางการพัฒนาอาจารย์ด้านการวิจัย ดังนี้ 

1) สนับสนุนทุนในการท าวิจัย และการน าเสนอผลงานวิจัยในการประชุมระดับชาติและ

นานาชาติ 

2) มหาวิทยาลัยให้ทุนสนับสนุนการไปเข้าร่วมประชุมเพ่ือเสนอผลงานทางวิชาการในการ 

ประชุมระดับชาติและนานาชาติ 

3)   สนับสนุนการจัดตั้งหน่วยวิจยั (Research unit) สถานวิจัย (Research center) 

4)   มหาวิทยาลัยมีโครงการพัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก โดยการให้ทุน 

สนับสนุนเงินค่าใช้จ่ายรายเดือนส าหรับผู้เข้าร่วมโครงการที่น าเสนอผลงานพัฒนาการเรียนการสอน และ

ท าวิจัย 

5)   สนับสนุนหรือจัดโครงการ/กิจกรรมเพ่ือส่งเสริมสมรรถนะด้านการวิจัย 

6)   สนับสนุนทุนแลกเปลี่ยนกับสถาบันในต่างประเทศเพ่ือการท าวิจัย หรือการท าวิจัยใน 

ต่างประเทศ  

2.2.2 ด้านบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยและคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

1)  สนับสนุนการพัฒนาความเชี่ยวชาญของอาจารย์ด้านการบริการวิชาการเฉพาะสาขาให้มี

ความทันสมัยอยู่เสมอ เพ่ือเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในงานวิชาการ เช่น บรรณาธิการวารสาร ที่ปรึกษา 

โครงการวิจัย ตรวจเครื่องมือวิจัย ประเมินผลงานวิชาการ วิทยากร เป็นต้น 
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2)  สนับสนุนให้อาจารย์เป็นวิทยากรตามความเชี่ยวชาญ โดยการจัดโครงการ บริการ

วิชาการระดับชาติและนานาชาติ การจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น การจัดโครงการบริการวิชาการ เป็นต้น  

  2.2.3 ด้านการผลิตผลงานทางวิชาการและการพัฒนาคุณวุฒิ 

1)  มหาวิทยาลัยและคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีนโยบายสนับสนุนให้คณาจารย์

พัฒนาตนเองเพ่ือเข้าสู่การขอต าแหน่งทางวิชาการ  

2)  มหาวิทยาลัยและคณะฯ สนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการเผยแพร่

ผลงานในวารสารทางวิชาการระดับชาติและนานาชาติที่ได้รับการยอมรับ โดยคณะฯ จัดท าโครงการเขียน

ผลงานทางวิชาการ (Academic writing, Publication writing) เชิญวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญมาอบรม

และให้ค าแนะน าในการเขียนผลงาน  

3) มหาวิทยาลัยและคณะฯ สนับสนุนงบประมาณการผลิตต าราหรือหนังสือให้แก่คณาจารย์

เพ่ือพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ด้านการเรียนการสอนและพัฒนาคุณวุฒิให้สูงขึ้น 
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 

1.  การก ากับมาตรฐาน 

 หลักสูตร/คณะ มีหน้าที่ก ากับมาตรฐานหลักสูตรตามประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

อุดมศึกษาแห่งชาติ มีกระบวนการด าเนินการดังนี้ 

1) มีกรรมการวิชาการระดับคณะดูแลคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรในภาพรวม 

2) มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ท าหน้าที่วางแผน ด าเนินการควบคุมคุณภาพการจัดการ 

เรียนการสอน ประเมินผล ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 

3) มีผู้รับผิดชอบหลักสูตร ท าหน้าที่ในการบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน การพัฒนา  

หลักสูตร  การติดตามประเมินผลหลักสูตร 

4) มีอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา ท าหน้าที่ จัดท า มคอ.3 และ 4 วางแผนการจัดการเรียน 

การสอนร่วมกับอาจารย์ผู้สอน ด าเนินการจัดการเรียนการสอน และติดตามประเมินผลรายวิชาโดยจัดท า 

มคอ.5 และ 6 ที่รับผิดชอบเป็นไปอย่างมีคุณภาพ 

5) รายงานผลการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีและ 

ประเมินผล 

2. บัณฑิต 

1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตทุกปีเพ่ือน าข้อมูลไป 

ปรับปรุงหลักสูตร 

  2) ส ารวจการมีงานท าของบัณฑิตทุก 6 เดือน เป็นเวลาอย่างน้อย 3 ปี โดยบัณฑิตมีงานท าร้อย

ละ 80 ส่วนบัณฑิตที่ไม่มีงานท าหลักสูตรจะจัดอบรมพัฒนาทักษะและความรู้ให้เพ่ิมเติม 

  3) ส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกปี 

3. นักศึกษา 

3.1 การรับนักศึกษา 

             3.1.1 การรับนักศึกษา 

          1) ระบบการรับนักศึกษาเป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

         2) โครงการพิเศษภายใต้การด าเนินงานของคณะ 

3.1.2 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 

    1) คณะจัดเตรียมความพร้อมนักศึกษาโดยมีโครงการต่างๆ เช่น การปฐมนิเทศนักศึกษา

ใหม่ การเตรียมความพร้อมทางด้านวิชาการและทักษะการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย 
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    2) อาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรแนะน าหลักสูตรสาขาวิชาและ

รายวิชา การเตรียมความพร้อมในการเรียนมหาวิทยาลัย การลงทะเบียนและให้ค าปรึกษาให้กับนักศึกษา

ชั้นปีที่ 1 

3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 

1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการ และแนะแนวแก่

นักศึกษาในระดับปริญญาตรี 

  2) คณะและหลักสูตรจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ 

ในศตวรรษท่ี 21 

 3.3  ผลที่เกิดกับนักศึกษา 

1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรติดตามและรายงานผลการคงอยู่ของนักศึกษา 

2) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการบริหารหลักสูตร 

หลังส าเร็จการศึกษาและรายงานผล 

3) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรส ารวจความพึงพอใจต่อหลักสูตรและท าระบบการจัดการ 

ข้อร้องเรียนของนักศึกษา 

 

4.  อาจารย์ 

4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 

      4.1.1 ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

     อาจารย์ประจ าต้องมีคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชา และเป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รวมทั้งต้องมี 

1) ความเข้าใจถึงปรัชญา วัตถุประสงค์และเป้าหมายของหลักสูตร 

2) ความรู้ มีทักษะในการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

3) ประสบการณ์ท าวิจัยหรือประสบการณ์ประกอบวิชาชีพในสาขาวิชาที่สอน 

     4.1.2 มีระบบการบริหารอาจารย์โดยคณะ/มหาวิทยาลัย 

     4.1.3 มีระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์  

4.2 คุณภาพอาจารย์ 

- คณะ/มหาวิทยาลัยติดตามและรายงานร้อยละของอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการ 

- คณะ/มหาวิทยาลัยติดตามและรายงานการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ทุกรอบ

ของการประเมิน 

      4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 

               - มีการรายงานอัตราการคงอยู่ของอาจารย์ในรายงานการประเมินคุณภาพหลักสูตรทุกปี 

               - อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรส ารวจความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหารงานของ 

หลักสูตร 
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5.  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

       5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 

     หลักสูตรได้มีการปรับปรุงทุก 5 ปี โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือ

ปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มีสาระรายวิชาที่ทันสมัย

และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงด้านวิทยาการทั้งในระดับประเทศและระดับสากล โดยมีการมอบหมาย

อาจารย์ประจ าหลักสูตรแต่ละคนไปศึกษาค้นคว้า ติดตามการเปลี่ยนแปลง อีกท้ังมีการระดมความคิดและ

รวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรด้วยวิธีการดังต่อไปนี้ 

- ประชุมกลุ่มย่อย (focus group) 

- พบผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ใช้บัณฑิตเพ่ือส ารวจความคิดเห็นด้านเนื้อหาของหลักสูตร 

-  จัดประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร รวมทั้งผู้สอนในหลักสูตรเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมประมง 

การออกแบบรายวิชาและสาระรายวิชาในหลักสูตรมีการปรับปรุงให้ทันสมัย ในด้านการเรียนการ

สอนเน้นการพัฒนาและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทาง

ปัญญา และด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ โดยส่งเสริมการเรียนรู้ที่เน้นการ

สอนแบบ active learning และเน้นผู้ เรียนเป็นศูนย์กลาง เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของ

ตลาดแรงงานทั้งในระดับท้องถิ่น ประเทศ และประชาคมอาเซียน 

       5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

     5.2.1 การพิจารณาก าหนดผู้สอน 

1) หลักสูตรวางระบบผู้สอนในแต่ละรายวิชาตามความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญ 

ของอาจารย์ผู้สอน 

2) หลักสูตรร่วมกับคณะส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์พัฒนากลยุทธ์การสอน ร่วมทั้ง 

พัฒนาวิธีการสอนส าหรับศตวรรษที่ 21 

3) หลักสูตร คณะและมหาวิทยาลัยก ากับมอบหมายให้อาจารย์จัดท า แผนการเรียนรู้ (มคอ. 

3, 4) และระบบการติดตามตรวจสอบของมหาวิทยาลัย 

4) หลักสูตรร่วมกับคณะสนับสนุนกิจกรรมการบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปะและ 

วัฒนธรรมของอาจารย์และนักศึกษา 

5) หลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การเรียนแบบใช้ 

ปัญหาเป็นฐาน 

 5.2.2 การก ากับกระบวนการเรียนการสอนและตรวจสอบการจัดท า มคอ. 3, 4, 5 และ 6 

       มอบหมายให้ผู้สอนในรายวิชาด าเนินการจัดท ารายละเอียดของรายวิชาตามแบบ มคอ.3 

และ มคอ.4 ที่สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชาก่อนการเรียนการสอนของแต่ละภาค

การศึกษา และรายงานผลการด าเนินของรายวิชาตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา 

เสนอต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
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5.2.3 การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา 

1) มีการเชิญผู้เชี่ยวชาญจากภาคธุรกิจ หรือภาคอุตสาหกรรม หรือผู้ประกอบการเพาะเลี้ยง

สัตว์น้ าที่มีประสบการณ์ตรงในรายวิชาต่าง ๆ มาเป็นอาจารย์พิเศษ เพ่ือถ่ายทอดประสบการณ์ให้แก่

นักศึกษา 

2) คณะมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษาทุกคน โดยนักศึกษาที่มี

ปัญหาในการเรียนสามารถปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการได้ โดยอาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคน

จะตอ้งท าหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษา และทุกคนต้องก าหนดชั่วโมงเพ่ือให้นักศึกษา

เข้าปรึกษาได้ นอกจากนี้ ต้องมีที่ปรึกษากิจกรรมเพ่ือให้ค าปรึกษาแนะน าในการจัดท ากิจกรรมแก่

นักศึกษา 

5.2.4 การอุทธรณ์ของนักศึกษา 

1) นักศึกษาสามารถยื่นค าร้องเพ่ือขออุทธรณ์ในกรณีท่ีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสอบ ผล

คะแนน และวิธีการประเมินผล 

2) จัดช่องทางรับค าร้องเรียนเพ่ือการขออุทธรณ์ของนักศึกษา 

3) จัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาการอุทธรณ์ของนักศึกษา 

      5.3 การประเมินผู้เรียน 

     หลักสูตรประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เช่น การ

ตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและ

ประเมิน หลักสูตร (มคอ.5 และ มคอ.6)  และการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา เป็นต้น 

 

6.  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

 6.1 การบริหารงบประมาณ 

      ในการด าเนินงานตามหลักสูตร จะใช้อาคาร 26 30 51B อาคารของหน่วยวิจัยและเพาะฟัก

สัตว์น้ าสะกอม อ.เทพา จ.สงขลา อาคารอ่ืนๆ ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และอาคารเรียนรวม

ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร  ส่วนงบลงทุนค่าใช้

สอยจะขอรับการสนับสนุนจากรัฐบาลและจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยและคณะ 

 6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 

     ทรัพยากรการเรียนการสอนด้านต าราและสื่อการสอนจากห้องสมุดของสาขาวิชาและหอสมุด

ของมหาวิทยาลัยตลอดจนการบริการสืบค้นข้อมูลผ่านฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และใช้ทรัพยากรในการ

เรียนการสอนปฏิบัติการในสาขาวิชาและคณะ 

 6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 

สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนที่ส าคัญของสาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมประมง คือ 

เครื่องมืออุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า อาคารโรงเรือนเพ่ือการทดลองเพาะเลี้ยงสั ตว์น้ า

และฝึกปฏิบัติการ เนื่องจากเป็นหลักสูตรที่ต้องใช้การฝึกปฏิบัติการเพ่ือให้บัณฑิตสามารถประกอบอาชีพ
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ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีศักยภาพในการแข่งขัน  นักศึกษาต้องมีประสบการณ์การใช้เครื่องมือ 

อุปกรณ์และการฝึกปฏิบัติในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ประมง มีความเข้าใจหลักการ 

วิธีการใช้งานที่ถูกต้องและมีทักษะในการใช้งาน รวมทั้งสามารถเข้าถึงแหล่งสารสนเทศที่หลากหลายดังนั้น

ต้องมีทรัพยากรขั้นต่ าเพ่ือจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 

1) มีห้องเรียนที่มีสื่อการสอนและอุปกรณ์ที่ทันสมัย 

2) มีห้องปฏิบัติการที่มีความพร้อมทั้งวัสดุอุปกรณ์ สารเคมี ตัวอย่างสัตว์น้ าที่สอดคล้องกับ 

สาขาวิชาที่เปิดสอนอย่างพอเพียง 

3) มีบุคลากรฝ่ายสนับสนุนที่เพียงพอและปฏิบัติงานได้มีประสิทธิภาพ 

4) มีหนังสือ ต ารา และสื่อสนับสนุนการเรียนรู้ที่ทันสมัยรวมทั้งการเข้าถึงฐานข้อมูลที่ทันสมัย 

และรวดเร็ว 

      6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากรการเรียนรู้ 

1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประเมินความเพียงพอจากผู้สอน ผู้เรียน และบุคลากรที่

เกี่ยวข้อง 

2) คณะ/หลักสูตรจัดระบบติดตามการใช้ทรัพยากร เพื่อเป็นฐานข้อมูลประกอบการประเมิน 
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7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators)   

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

(1) อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีการ

ประชุมหลักสูตรเพื่อวางแผน ตดิตาม และทบทวนการ

ด าเนินงานหลักสูตรอย่างน้อยปีการศึกษาละสองครั้ง  โดย

ต้องบันทึกการประชุมทุกครั้ง 

 

3 
 

3 
 

3 
 

3 
 

3 

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับ

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/

สาขาวิชา (ถ้ามี) 

 

3 
 

3 
 

3 
 

3 
 

3 

(3) มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์

ภาคสนาม (ถ้ามี)  ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อย

ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกวิชา 

 

3 
 

3 
 

3 
 

3 
 

3 

(4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชาและรายงานผล

การด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ 

มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสดุภาคการศึกษา 

ที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

 

3 
 

3 
 

3 
 

3 
 

3 

(5) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตาม

มหาวิทยาลยั/สภาวิชาชีพก าหนด ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปี

การศึกษา 

 

3 
 

3 
 

3 
 

3 
 

3 

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ

เรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 

25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

 

3 
 

3 
 

3 
 

3 
 

3 

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุง การจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การ

สอนหรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผลการด าเนินงานท่ี

รายงานในผลการด าเนินการของหลักสูตรปีที่ผ่านมา 

 

 
 

3 
 

3 
 

3 
 

3 

(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน า

ด้านการจดัการเรียนการสอน 

 

3 
 

3 
 

3 
 

3 
 

3 
(9) อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพฒันาทางวิชาการและ/หรือ

วิชาชีพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

 

3 
 

3 
 

3 
 

3 
 

3 

(10) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 50 ไดร้ับการพัฒนาทางวชิาการและ/หรือวิชาชีพ  

อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

 

3 
 

3 
 

3 
 

3 
 

3 

(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มี

ต่อคุณภาพหลักสูตรเฉลีย่ไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 

5.0 

       

3 
 

3 

(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหมเ่ฉลี่ย  

ไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเตม็ 5.0 

         

3 
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ผลการด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง 2 ปีการศึกษา  เพ่ือ

ติดตามการด าเนินการตาม TQF ต่อไป ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการด าเนินงานตามข้อ 1–5 และ

อย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี 
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หมวดที่ 8 กระบวนการการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร 

 

1.การประเมินประสิทธิผลของการสอน  

1.1 กระบวนการประเมินกลยุทธ์การสอน 

1) ประเมินผู้สอนในรายวิชาโดยนักศึกษา 

2) ประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา 

3) ประเมินจากผลการเรียนของนักศึกษา 

4) ประเมินจากพฤติกรรมของนักศึกษาในการเรียน การอภิปราย การซักถามและการตอบค าถาม

ในชั้นเรียน 

5) ประเมินจากรายงานปฏิบัติการหรืองานที่มอบหมาย  

1.2 กระบวนการประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

 ให้นักศึกษาได้ประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน ทั้งในด้านทักษะ กลยุทธ์การสอน และ 

การใช้สื่อในทุกรายวิชา 

 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

1) ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประเมินหลักสูตรหลังสิ้นสุดการสอนแต่ละปีจากนักศึกษา 

2) ประเมินหลักสูตรจากบัณฑิตใหม่ 

3) ประเมินหลักสูตรโดยผู้ใช้บัณฑิต 

4) ประเมินหลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก         

 

3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ด าเนินการประเมินผลการด าเนินงานตามดัชนีบ่งชี้ที่ระบุ

ในหมวดที่ 7 และจัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์มาตรฐานการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา 

 

4. กระบวนการทบทวนผลการประเมินวางแผนปรับปรุงหลักสูตร และแผนกลยุทธ์การสอน 

1) ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดท ารายงานการประเมินผลหลักสูตร 

2) ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผู้สอน จัดประชุมหรือสัมมนา เพ่ือน าผลการประเมินมาวางแผนปรับปรุง

หลักสูตรและกลยุทธ์การสอน 

3) ผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหลักสูตรและกลยุทธ์การสอน 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก  

ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องของ  PLOs  กับวิสัยทัศน์  พันธกิจ  คุณลักษณะของบัณฑิต และความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 

 

ล าดับที่ รายละเอียด PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 

1 ปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 9 9 9 9 9 9 9 

2 วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

(มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นมหาวิทยาลยัเพื่อนวัตกรรม

และสังคม ท่ีมีความเป็น เลิศทางวชิาการ และเป็นกลไกหลักใน

การพัฒนาภาคใต้และประเทศ มุ่งสู่มหาวิทยาลัย ช้ันนา 1 ใน 5 

ของอาเซียน ภายในปี พ.ศ. 2570)  

9 9 9  9  9 

3 พันธกิจของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

1. สร้างความเป็นผู้น าทางวิชาการและนวัตกรรม โดยมีการวิจัย

เป็นฐานเพื่อการพัฒนาภาคใต้และประเทศ เช่ือมโยงสูส่ังคมและ

เครือข่ายสากล 

2. สร้างบัณฑติที่มีสมรรถนะทางวิชาการและวิชาชีพ ซื่อสัตย์ มี

วินัย ใฝ่ปัญญา จติ สาธารณะและทักษะในศตวรรษที่ 21 

สามารถประยุกต์ความรู้บนพื้นฐานประสบการณ์ จากการปฏิบัต ิ

3. พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นสังคมฐานความรู้บนพื้นฐานพหุ

วัฒนธรรม และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยใหผู้้ใฝ่รู้

ได้มโีอกาสเข้าถึงความรูไ้ด้อย่างหลากหลายรูปแบบ 

9 9 9 9 9 9 9 

4 อัตลักษณ์นักศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 9 9 9 9  9 9 
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ล าดับที่ รายละเอียด PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 

I-WiSe (Integrity, Wisdom, Social engagement) ซื่อสัตย์

สุจริต มีวินัย ใฝ่ปัญญา จิตสาธารณะ 

 

 

5 วิสัยทัศน์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

(เป็นคณะที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ ด้านการผลิต

บัณฑิตและวิจัย และเป็นที่พ่ึงของสังคม ทางวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี) 

9 9 9  9  9 

6 พันธกิจของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

1) พัฒนาคุณภาพและบ่มเพาะบณัฑติให้เป็นคนดี สร้าง

วัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ มีจิตสานึก สาธารณะ คณุธรรม 

จริยธรรม และมสีมรรถนะสากล 

2) สร้างสรรค์งานวิจยัและนวตักรรมทางวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีที่นาไปสู่การพัฒนาองคค์วามรู้ ใหม่ พร้อมท้ัง

พัฒนาบัณฑิตศึกษาใหม้ีความเขม้แข็งในระดับสากล 

3) ถ่ายทอดเทคโนโลยี บริการวิชาการ และสร้างเสรมิเครือข่าย

เพื่อความเข้มแข็งและมั่นคงของ สังคม 

4) บริหารจดัการอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสู่ความ

เป็นเลิศทางวิชาการ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

9 9 9 9 9 9 9 

7 ผลการเรียนรู้ระดับวิทยาเขต (LO 5Hs) 9 9  9 9 9 9 

8 ปรัชญาของสาขาเทคโนโลยีและนวัตกรรมประมง 9 9 9 9 9 9 9 

9 คุณลักษณะของบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีและนวัตกรรมประมง 9 9 9 9 9 9 9 



123 
 

 
 

ล าดับที่ รายละเอียด PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 

10 ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตและผู้ร่วมงานในหน่วยงานราชการ

หรือภาครัฐ  

1) มีความซื่อสัตย์สุจริต เห็นประโยชน์ขององค์กรมากกว่าของตน 

เน้นปลูกฝังความสามัคคีในองค์กร  

2) ความรู้ด้านประมง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า การใช้กฎหมายประมง 

การใช้เครื่องมือในห้องปฏิบัติการ 

3) ความรู้ด้านการตลาด  

4) ทักษะการเรียนรู้ ตลอดชีวิต ถ่ายทอดความรู้ยากๆให้ง่าย เพราะ

ต้องท างานกับประชาชน 

5) ออกแบบการวิจัยหรือการแก้ไขปัญหา 

6) สร้างนวัตกรรม สามารถแข่งขันได้ 

9 9 9 9 9 9 9 

11 ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตกลุ่มสถานประกอบการภาคเอกชน

และมหาชน (ด้านเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า) 

1) ขยัน อดทน  สู้งาน มีศีลธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ และ

ภักดีต่อองค์กร 

2) มีความรู้และทักษะปฏิบัติในเรื่อง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า

เศรษฐกิจ กุ้ง ปลาสวยงาม  

3) มีความรู้ในเรื่องการจัดการโรคและเคมีภัณฑ์ที่ใช้ในการ

เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า และแนวทางป้องกันโรค 

4) มีความรู้ด้านกฎหมายด้านเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

5) มีทักษะเชิงช่างซ่อมอุปกรณ์ในฟาร์ม  

6) กล้าลงไปท างานระดับปฏิบัติงาน เพื่อให้ช านาญและรู้จริง 

7) มีบุคลิกทีย่อมรับฟังผู้บังคับบัญชาและนโยบายบริษัท  

9 9 9 9 9 9 9 
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ล าดับที่ รายละเอียด PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 

8) ชอบแสวงหาความรู้และลงมือทดลองปฏิบัติจริง   

9) สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office และโปรแกรม

วิเคราะห์สถิติ (SPSS) 

10) มีความยืดหยุ่น มีไหวพริบ มีความมุ่งมั่นตั้งใจ  

11) ทักษะพิเศษในความเช่ียวชาญวิชาเฉพาะด้านที่ตนชอบ 

12) สามารถเรียนรู้ภาษาที่สามในกลุ่มประเทศอาเซียน 

13) กล้าคิดนอกกรอบอย่างสร้างสรรค ์มีความพร้อมที่จะเรียนรู้

และเติบโตไปพร้อมกับองค์กร 

 

12 ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตกลุ่มบริษัทภาคเอกชนและมหาชน 

โรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น้ า 

1) ซื่อสัตย์ต่อองค์กร ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน ปฏิบัติตามกติกา

ของสังคม 

2) มีความรู้ทั่วไปเชิง Food science และความรู้การแปรรูปสัตว์

น้ า Food Safety & Quality กฎหมายและระเบียบของประเทศ

คู่ค้าหลัก 

3) มีความรู้ด้านการจัดการผลิตในเชิงอุตสาหกรรม 

4) มีจิตวิทยาในการท างานร่วมกับผู้อื่น มีความเป็นผู้น าและผู้ตาม

ในบางสถานการณ์ 

5) มีความอดทนและรับแรงกดดันจากการท างานได้ อ่อนน้อม ถ่อม

ตัว ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น 

6) สามารถค้นคว้าเรียนรู้ด้วยตนเอง 

7) เช่ือมั่นในตนเอง  มีวิสัยทัศน์ ทัศนคติเชิงบวก 

9 9 9 9 9 9 9 
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ล าดับที่ รายละเอียด PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 

8) Active/Alert/Positive thinking 

13 ความต้องการของบัณฑิตและศิษย์เก่า 

1) เสียสละและจิตสาธารณะ ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ 

ตรงต่อเวลา ไม่เอาเปรียบผู้ร่วมงาน และเคารพผู้อื่น 

2) มีความรู้ด้านการเพาะเลี้ยง การแปรรูปสัตว์น้ า และการตลาด 

(ด้านประมงครบวงจร) 

3) มีความรู้ที่ทันสมัยจากงานวิจัยใหม่ และมีความเป็นสากล 

4) สามารถปฏิบัติงานได้ทั้งการเพาะเลี้ยงและผลิตภัณฑส์ัตว์น้ า 

5) เน้นปฏิบัติและเข้าใจสถานการณ์แนวโน้มของประมงใน

ปัจจุบัน 

9 9 9 9 9 9 9 



126 
 

 
 

ล าดับที่ รายละเอียด PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 

6) มีความรู้เชิงตัวเลข คณิตศาสตร์ ใช้สถิติและโปรแกรม

วิเคราะห์ 

7) มีเหตุผล มีทัศนคติเชิงบวก  

8) มีไหวพริบ และปรับตัวในการท างานได้ 

9) มีกระบวนการคิดเป็นล าดับ สามารถวางแผนในการท างาน 

10) มีทักษะการพูด การสื่อสารหรือน าเสนอข้อมูล 

11) มีทักษะการคิดวิเคราะห์ การคิดเชิงวิพากษ์  

12) ยอมรับแนวความคิดวิธีการหรือความรู้ใหม่ๆ  

13) สามารถค้นคว้าความรู้ เรียนรู้สิ่งใหม่ คิดต่อยอด มีความคิด

สร้างสรรค์ และพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ 

14) สามารถท างานได้หลากหลาย  

15) สามารถน าความรู้ไปสร้างเป็นอาชีพของตนเองได้ 

14 ความต้องการของนักศึกษาปัจจุบัน 

1) อดทน ขยัน มีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย ์

2) ความรู้ด้านประมง และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าสมัยใหม่ การแปร

รูปผลิตภณัฑ์สตัว์น้ า และกฎหมายประมง 

3) ทักษะในการปฏิบัติงาน การวิเคราะห์คุณภาพน้ า โรคของสัตว์

น้ าและการควบคุมโรค 

4) ความเข้าใจในระบบการท างานภายในโรงเพาะฟักสัตว์น้ า 

5) ความรู้ทางด้านธุรกิจประมง และ smart farming 

6) กล้าแสดงออกกล้าตัดสินใจ  

7) สามารถติดตามและคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงในอนาคต

เกี่ยวกับธุรกิจด้านประมง 

9 9 9 9 9 9 9 
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ล าดับที่ รายละเอียด PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 

15 ความต้องการของอาจารย์และบุคลากรสนับสนุน 

1) มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบ เห็นประโยชน์ต่อส่วน

ร่วม มีจิตอาสา 

2) มีความรู้ในเรื่อง ทรัพยากรประมงและสัตว์น้ าเศรษฐกิจ 

หลักการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า เทคโนโลยีประมงตลอดห่วงโซ่ 

อุปทาน และกฎหมายประมง 

3) มีทักษะปฏิบัติงาน ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

4) สามารถบูรณาการหรือเช่ือมโยงความรู้ที่หลากหลายให้เกิด

ประโยชน์ต่อตนเองและองค์กร แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ 

5) รับผิดชอบต่อหน้าที่ เปิดใจรับความรู้ใหม่และพัฒนาตัวเองอยู่

เสมอ 

6) มีความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติ การใช้เทคโนโลยี และ

สารสนเทศ 

7) มีความรู้ด้านภาษา เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น 

8) ฝึกให้คิดงาน สร้างรายได้โดยใช้ความรู้จากที่เรียนมาเป็นกิจการ

ของตัวเอง พึ่งพาตัวเอง 

9 9 9 9 9 9 9 
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ภาคผนวก ข 

ตารางแสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs)  กับ  Knowledge/ Attitude / Skill  

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร Knowledge Attitude Skill 

PLO1  ประยุกต์องค์ความรู้

ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ประมงเพื่อการจัดการประมง

ตลอดห่วงโซ่อุปทาน 
 

K 1 ความรู้พื้นฐานด้านเคมี 

K 2 ความรู้พื้นฐานด้านฟิสกิส ์

K 3 ความรู้พื้นฐานด้านชวีวิทยา  

K 4 ความรู้พื้นฐานด้านการประมง 

K 5 ความรูเ้ร่ืองหลักการเพาะเลี้ยงสัตวน์้ าเศรษฐกิจ 

K 6 ความรู้ด้านกฎหมายทั่วไป กฎหมายประมง กฎ 

ระเบียบและขอ้บังคับของประเทศคู่ค้า 

K 7 ความรู้ด้านคุณภาพสัตว์น้ า เทคโนโลยีหลังการเก็บ

เกี่ยวและแปรรูปสัตว์น้ า 

K 8 ความรู้ด้านการควบคุมคุณภาพสัตว์น้ าและ

ผลิตภัณฑ์ตลอดห่วงโซ่อุปทาน 

K 9 ความรู้พื้นฐานด้านทรัพยากรประมง 

K 10 การใช้ภาษาไทยเพื่อการท างานทางเทคโนโลยี

ประมงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

K 11 การใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารและการ

ท างาน 

K 12 ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ

คอมพิวเตอร์ 

K 13 ความรู้ในการบริหารจัดการทรัพยากร 

K 14 ความรู้เชิงตัวเลข สถิติ คณิตศาสตร์และการ

วิเคราะห์ข้อมูล 

A 1 ซ่ือสัตย์ เสียสละ 

A 2 ขยัน กระตือรือร้น 

A 3 อดทน มุ่งมั่น ตั้งใจในการท างาน 

A 4 ตระหนักในการตรงต่อเวลา และการปฏิบัติตาม

กฎ ระเบยีบ แนวปฏิบัติขององค์กรและสังคม 

A 5 ตระหนักถึงการประพฤติตนอย่างมคุีณธรรม 

จริยธรรม และมีจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ 

A 6 รับผิดชอบต่อหนา้ที่ ตนเอง และสังคม 

A 7 มีความคิดในการเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี 

A 8 มีวิสัยทัศน ์ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

A 9 มั่นใจในตนเอง กล้าแสดงออก และกล้าแสดง

ความคิดเห็น 

A 10 มีน้ าใจ  มีจิตสาธารณะ  

A 11 มีมนุษยสัมพันธ ์

A 12 มีกรอบความคิด ยอมรับ และพร้อมเรียนรู้ส่ิง

ใหม่ 

A 13 มีความคิดในการวางแผนงานอยา่งเป็นระบบ 

A 14 มีความคิดในการสังเคราะห์ วิเคราะห์ และ

จัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบ 

S 3 ทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์พื้นฐานและโปรแกรม

เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน 

S 4 ทักษะทางด้านการใช้สื่อออนไลน์ 

S 5 ทักษะการคิดวิเคราะห ์สังเคราะห์ 

S 6 ทักษะทางด้านการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงตัวเลข 

S 7 ทักษะการบริหารทรัพยากร 

S 10 ทักษะในการประยกุต์ใช้องค์ความรู้ในการแก้ไข

ปัญหา 

S 11 ทักษะการใช้เครื่องมือพื้นฐานในห้องปฏิบัติการ

ที่เกี่ยวขอ้งกับสาขา 

S 12 ทักษะการประยกุต์ใช้ความรู้ในสาขาและที่

เกี่ยวขอ้งในการปฏิบัติงานได้จริง 

S 13 ทักษะการบูรณาการหรือเชื่อมโยงความรู้ที่

หลากหลายมาใช้ในการท างาน ให้เกิดประโยชน์ต่อตน

และองค์กร 

S 15 ทักษะการคิดเป็นระบบและวางแผนในการ

ท างาน 

S 17 ทักษะเชิงช่างพื้นฐานงานไฟฟ้า งานไม้ และ

ซ่อมแซมอุปกรณ์พื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีการ

ประมง 

S 18 ทักษะการแกป้ัญหาเฉพาะหน้า 
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K 15 ความรู้ด้านการออกแบบงานวจิัยทางเทคโนโลยี

ประมง 

K 16 ความรู้ทัว่ไป ความรู้รอบด้านในสถานการณ์

ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต 

K 17 ความรู้ด้านเทคโนโลยีสมัยใหมแ่ละนวัตกรรม 

K 19 ความรู้ด้านการตลาดและธุรกจิประมง 

K 20 ความรู้ด้านกระบวนการผลิตสัตวน์้ าและพืชน้ า

อย่างมีมาตรฐานและได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ สอดคล้อง

กับความต้องการของตลาด 

K 21 ความรู้ด้านการจัดการในระบบการผลิตสัตว์น้ า

และพืชน้ า 

K 22 ความรู้ด้านพันธุ์สัตว์น้ าและพืชน้ าเศรษฐกิจและ

การจัดการพันธุ ์

K 23 ความรู้ด้านคุณภาพน้ า การวิเคราะห์และการ

จัดการคุณภาพน้ า 

K 24 ความรู้ด้านโรคและการจัดการสุขภาพสัตว์น้ า

เศรษฐกิจ 

K 25 ความรู้ด้านอาหารและโภชนาการของสัตว์น้ าและ

พืชน้ า 

K 26 ความรู้ด้านบูรณาการวิทยาการประมงและ

ศาสตร์อื่นสู่การประกอบอาชพีได้ 

K 27 ความรู้ด้านการผลิตสัตว์น้ าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า

ฮาลาล 

K 30 ความรู้เชิงช่างพื้นฐาน 

K 31 ความรู้ด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

K 32 ความรู้ด้านประมงอัจฉรยิะ (smart fishery) 

A 17 ตระหนักถึงความส าคัญของความรู้ เทคโนโลยี

และนวัตกรรมโดยการสืบค้น แสวงหาได้ตลอดเวลา 

และสามารถน ามาประยุกต์ใช้ได้ 

A 18 ตระหนักถึงการใช้ความรู้และเทคโนโลยีทาง

วิทยาการประมงและที่เกีย่วข้องอยา่งรู้เท่าทัน 

A 19 ตระหนักถึงการบูรณาการความรูท้ี่หลากหลายสู่

การประกอบอาชพีได้ 
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PLO2  เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า เก็บ

รักษาและแปรรูปสัตว์น้ าได้ 

 

K 4 ความรู้พื้นฐานด้านการประมง 

K 5 ความรู้เรื่องหลักการเพาะเลี้ยงสัตวน์้ าเศรษฐกิจ 

K 6 ความรู้ด้านกฎหมายทั่วไป กฎหมายประมง กฎ 

ระเบียบและขอ้บังคับของประเทศคู่ค้า 

K 7 ความรู้ด้านคุณภาพสัตว์น้ า เทคโนโลยีหลังการเก็บ

เกี่ยวและแปรรูปสัตว์น้ า 

K 8 ความรู้ด้านการควบคุมคุณภาพสัตว์น้ าและ

ผลิตภัณฑ์ตลอดห่วงโซ่อุปทาน 

K 9 ความรู้พื้นฐานด้านทรัพยากรประมง 

K 10 การใช้ภาษาไทยเพื่อการท างานทางเทคโนโลยี

ประมงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

K 11 การใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารและการ

ท างาน 

K 12 ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ

คอมพิวเตอร์ 

K 13 ความรู้ในการบริหารจัดการทรัพยากร 

K 14 ความรู้เชิงตัวเลข สถิติ คณิตศาสตร์และการ

วิเคราะห์ข้อมูล 

K 16 ความรู้ทัว่ไป ความรู้รอบด้านในสถานการณ์

ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต 

K 17 ความรู้ด้านเทคโนโลยีสมัยใหมแ่ละนวัตกรรม 

K 19 ความรู้ด้านการตลาดและธุรกจิประมง 

K 20 ความรู้ด้านกระบวนการผลิตสัตวน์้ าและพืชน้ า

อย่างมีมาตรฐานและได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ สอดคล้อง

กับความต้องการของตลาด 

K 21 ความรู้ด้านการจัดการในระบบการผลิตสัตว์น้ า

และพืชน้ า 

A 2 ขยัน กระตือรือร้น 

A 3 อดทน มุ่งมั่น ตั้งใจในการท างาน 

A 5 ตระหนักถึงการประพฤติตนอย่างมคุีณธรรม 

จริยธรรม และมีจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ 

A 6 รับผิดชอบต่อหนา้ที่ ตนเอง และสังคม 

A 7 มีความคิดในการเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี 

A 8 มีวิสัยทัศน ์ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

A 9 มั่นใจในตนเอง กล้าแสดงออก และกล้าแสดง

ความคิดเห็น 

A 11 มีมนุษยสัมพันธ ์

A 12 มีกรอบความคิด ยอมรับ และพร้อมเรียนรู้ส่ิง

ใหม่ 

A 13 มีความคิดในการวางแผนงานอยา่งเป็นระบบ 

A 14 มีความคิดในการสังเคราะห์ วิเคราะห์ และ

จัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบ 

A 17 ตระหนักถึงความส าคัญของความรู้ เทคโนโลยี

และนวัตกรรมโดยการสืบค้น แสวงหาได้ตลอดเวลา 

และสามารถน ามาประยุกต์ใช้ได้ 

A 18 ตระหนักถึงการใช้ความรู้และเทคโนโลยีทาง

วิทยาการประมงและที่เกีย่วข้องอยา่งรู้เท่าทัน 

A 19 ตระหนักถึงการบูรณาการความรูท้ี่หลากหลายสู่

การประกอบอาชพีได้ 

 

S 3 ทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์พื้นฐานและโปรแกรม

เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน 

S 4 ทักษะทางด้านการใช้สื่อออนไลน์ 

S 5 ทักษะการคิดวิเคราะห ์สังเคราะห์ 

S 6 ทักษะทางด้านการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงตัวเลข 

S 7 ทักษะการบริหารทรัพยากร 

S 8 ทักษะการจัดการกับความเครียด 

S 10 ทักษะในการประยกุต์ใช้องค์ความรู้ในการแก้ไข

ปัญหา 

S 11 ทักษะการใช้เครื่องมือพื้นฐานในห้องปฏิบัติการ

ที่เกี่ยวขอ้งกับสาขา 

S 12 ทักษะการประยกุต์ใช้ความรู้ในสาขาและที่

เกี่ยวขอ้งในการปฏิบัติงานได้จริง 

S 13 ทักษะการบูรณาการหรือเชื่อมโยงความรู้ที่

หลากหลายมาใช้ในการท างาน ให้เกิดประโยชน์ต่อตน

และองค์กร 

S 15 ทักษะการคิดเป็นระบบและวางแผนในการ

ท างาน 

S 17 ทักษะเชิงช่างพื้นฐานงานไฟฟ้า งานไม้ และ

ซ่อมแซมอุปกรณ์พื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีการ

ประมง 

S 18 ทักษะการแกป้ัญหาเฉพาะหน้า 

S 19 ทักษะการเจรจาต่อรอง 
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K 22 ความรู้ด้านพันธุ์สัตว์น้ าและพืชน้ าเศรษฐกิจและ

การจัดการพันธุ ์

K 23 ความรู้ด้านคุณภาพน้ า การวิเคราะห์และการ

จัดการคุณภาพน้ า 

K 24 ความรู้ด้านโรคและการจัดการสุขภาพสัตว์น้ า

เศรษฐกิจ 

K 25 ความรู้ด้านอาหารและโภชนาการของสัตว์น้ าและ

พืชน้ า 

K 26 ความรู้ด้านบูรณาการวิทยาการประมงและ

ศาสตร์อื่นสู่การประกอบอาชพีได้ 

K 27 ความรู้ด้านการผลิตสัตว์น้ าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า

ฮาลาล 

K 30 ความรู้เชิงช่างพื้นฐาน 

PLO3 ค้นคว้าและเรียนรู้ด้วย

ตนเอง โดยเลือกใช้เทคโนโลยี

และสารสนเทศที่เหมาะสมใน

การปฏิบัติงานและวิจัยทาง

เทคโนโลยีประมง 
 

K 10 การใช้ภาษาไทยเพื่อการท างานทางเทคโนโลยี

ประมงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

K 11 การใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารและการ

ท างาน 

K 12 ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ

คอมพิวเตอร์ 

K 13 ความรู้ในการบริหารจัดการทรัพยากร 

K 14 ความรู้เชิงตัวเลข สถิติ คณิตศาสตร์และการ

วิเคราะห์ข้อมูล 

K 15 ความรู้ด้านการออกแบบงานวจิัยทางเทคโนโลยี

ประมง 

K 16 ความรู้ทัว่ไป ความรู้รอบด้านในสถานการณ์

ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต 

K 17 ความรู้ด้านเทคโนโลยีสมัยใหมแ่ละนวัตกรรม 

A 5 ตระหนักถึงการประพฤติตนอย่างมคุีณธรรม 

จริยธรรม และมีจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ 

A 6 รับผิดชอบต่อหนา้ที่ ตนเอง และสังคม 

A 8 มีวิสัยทัศน ์ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

A 9 มั่นใจในตนเอง กล้าแสดงออก และกล้าแสดง

ความคิดเห็น 

A 12 มีกรอบความคิด ยอมรับ และพร้อมเรียนรู้ส่ิง

ใหม่ 

A 13 มีความคิดในการวางแผนงานอยา่งเป็นระบบ 

A 14 มีความคิดในการสังเคราะห์ วิเคราะห์ และ

จัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบ 

A 17 ตระหนักถึงความส าคัญของความรู้ เทคโนโลยี

และนวัตกรรมโดยการสืบค้น แสวงหาได้ตลอดเวลา 

และสามารถน ามาประยุกต์ใช้ได ้

S 3 ทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์พื้นฐานและโปรแกรม

เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน 

S 4 ทักษะทางด้านการใช้สื่อออนไลน ์

S 5 ทักษะการคิดวิเคราะห ์สังเคราะห์ 

S 6 ทักษะทางด้านการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงตัวเลข 

S 9 ทักษะการค้นคว้าองค์ความรู้ที่เกีย่วกับการ

เปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม สิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจ 

S 10 ทักษะในการประยกุต์ใช้องค์ความรู้ในการแก้ไข

ปัญหา 

S 13 ทักษะการบูรณาการหรือเชื่อมโยงความรู้ที่

หลากหลายมาใช้ในการท างาน ให้เกิดประโยชน์ต่อตน

และองค์กร 

S 14 ทักษะการสื่อสารและถ่ายทอดความรู้ 
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K 20 ความรู้ด้านกระบวนการผลิตสัตวน์้ าและพืชน้ า

อย่างมีมาตรฐานและได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ สอดคล้อง

กับความต้องการของตลาด 

K 21 ความรู้ด้านการจัดการในระบบการผลิตสัตว์น้ า

และพืชน้ า 

K 22 ความรู้ด้านพันธุ์สัตว์น้ าและพืชน้ าเศรษฐกิจและ

การจัดการพันธุ ์

K 23 ความรู้ด้านคุณภาพน้ า การวิเคราะห์และการ

จัดการคุณภาพน้ า 

K 24 ความรู้ด้านโรคและการจัดการสุขภาพสัตว์น้ า

เศรษฐกิจ 

K 25 ความรู้ด้านอาหารและโภชนาการของสัตว์น้ าและ

พืชน้ า 

K 26 ความรู้ด้านบูรณาการวิทยาการประมงและ

ศาสตร์อื่นสู่การประกอบอาชพีได้ 

K 27 ความรู้ด้านการผลิตสัตว์น้ าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า

ฮาลาล 

A 18 ตระหนักถึงการใช้ความรู้และเทคโนโลยีทาง

วิทยาการประมงและที่เกีย่วข้องอยา่งรู้เท่าทัน 

A 19 ตระหนักถึงการบูรณาการความรูท้ี่หลากหลายสู่

การประกอบอาชพีได้ 

S 15 ทักษะการคิดเป็นระบบและวางแผนในการ

ท างาน 

S 18 ทักษะการแกป้ัญหาเฉพาะหน้า 

PLO4  ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

ในฐานะผู้น าและผู้ตามท่ีดี 

 

K 10 การใช้ภาษาไทยเพื่อการท างานทางเทคโนโลยี

ประมงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

K 11 การใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารและการ

ท างาน 

K 12 ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ

คอมพิวเตอร์ 

K 13 ความรู้ในการบริหารจัดการทรัพยากร 

K 14 ความรู้เชิงตัวเลข สถิติ คณิตศาสตร์และการ

วิเคราะห์ข้อมูล 

A 1 ซ่ือสัตย์ เสียสละ 

A 2 ขยัน กระตือรือร้น 

A 3 อดทน มุ่งมั่น ตั้งใจในการท างาน 

A 4 ตระหนักในการตรงต่อเวลา และการปฏิบัติตาม

กฎ ระเบยีบ แนวปฏิบัติขององค์กรและสังคม 

A 5 ตระหนักถึงการประพฤติตนอย่างมคุีณธรรม 

จริยธรรม และมีจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ 

A 6 รับผิดชอบต่อหนา้ที่ ตนเอง และสังคม 

A 7 มีความคิดในการเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี 

S 1 ทักษะทางด้านความเป็นผู้น าหรือผูต้าม ขึ้นกับ

สถานการณ์ 

S 7 ทักษะการบริหารทรัพยากร 

S 8 ทักษะการจัดการกับความเครียด 

S 13 ทักษะการบูรณาการหรือเชื่อมโยงความรู้ที่

หลากหลายมาใช้ในการท างาน ให้เกิดประโยชน์ต่อตน

และองค์กร 

S 15 ทักษะการคิดเป็นระบบและวางแผนในการ

ท างาน 

S 18 ทักษะการแกป้ัญหาเฉพาะหน้า 
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K 15 ความรู้ด้านการออกแบบงานวจิัยทางเทคโนโลยี

ประมง 

K 16 ความรู้ทัว่ไป ความรู้รอบด้านในสถานการณ์

ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต 

K 28 จิตวิทยาในการใช้ชีวิตและการท างาน 

K 29 หน้าทีพ่ลเมือง และวิธกีารช่วยเหลือตนเองและ

เพื่อนมนุษย์ในสถานการณ์ต่างๆ 

 

A 9 มั่นใจในตนเอง กล้าแสดงออก และกล้าแสดง

ความคิดเห็น 

A 10 มีน้ าใจ  มีจิตสาธารณะ 

A 11 มีมนุษยสัมพันธ ์

A 12 มีกรอบความคิด ยอมรับ และพร้อมเรียนรู้ส่ิง

ใหม่ 

A 13 มีความคิดในการวางแผนงานอยา่งเป็นระบบ 

A 14 มีความคิดในการสังเคราะห์ วิเคราะห์ และ

จัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบ 

A 15 มีทัศนคติเชิงบวกต่อวิชาชีพและองค์กร ยืดหยุ่น

ทางความคิด 

A 16 มีใจรักบริการ 

A 20 มีความฉลาดทางอารมณ์ 

S 19 ทักษะการเจรจาต่อรอง 

 

PLO5 ประพฤติตนโดยยึดม่ัน

ในคุณธรรมและจริยธรรม มี

จรรยาบรรณ ความรับผิดชอบ

ต่อสังคมและมีจิตสาธารณะ 
 

K 6 ความรู้ด้านกฎหมายทั่วไป กฎหมายประมง กฎ 

ระเบียบและขอ้บังคับของประเทศคู่ค้า 

K 8 ความรู้ด้านการควบคุมคุณภาพสัตว์น้ าและ

ผลิตภัณฑ์ตลอดห่วงโซ่อุปทาน 

K 20 ความรู้ด้านกระบวนการผลิตสัตวน์้ าและพืชน้ า

อย่างมีมาตรฐานและได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ สอดคล้อง

กับความต้องการของตลาด 

K 28 จิตวิทยาในการใช้ชีวิตและการท างาน 

K 29 หน้าทีพ่ลเมือง และวิธกีารช่วยเหลือตนเองและ

เพื่อนมนุษย์ในสถานการณ์ต่างๆ 

 

 

A 1 ซ่ือสัตย์ เสียสละ 

A 2 ขยัน กระตือรือร้น 

A 3 อดทน มุ่งมั่น ตั้งใจในการท างาน 

A 4 ตระหนักในการตรงต่อเวลา และการปฏิบัติตาม

กฎ ระเบยีบ แนวปฏิบัติขององค์กรและสังคม 

A 5 ตระหนักถึงการประพฤติตนอย่างมคุีณธรรม 

จริยธรรม และมีจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ 

A 6 รับผิดชอบต่อหนา้ที่ ตนเอง และสังคม 

A 7 มีความคิดในการเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี 

A 10 มีน้ าใจ  มีจิตสาธารณะ 

A 11 มีมนุษยสัมพันธ ์

A 15 มีทัศนคติเชิงบวกต่อวิชาชีพและองค์กร ยืดหยุ่น

ทางความคิด 

A 16 มีใจรักบริการ 

S 7 ทักษะการบริหารทรัพยากร 

S 8 ทักษะการจัดการกับความเครียด 

S 13 ทักษะการบูรณาการหรือเชื่อมโยงความรู้ที่

หลากหลายมาใช้ในการท างาน ให้เกิดประโยชน์ต่อตน

และองค์กร 

S 14 ทักษะการสื่อสารและถ่ายทอดความรู้ 

S 15 ทักษะการคิดเป็นระบบและวางแผนในการ

ท างาน 

S 18 ทักษะการแกป้ัญหาเฉพาะหน้า 

S 19 ทักษะการเจรจาต่อรอง 
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A 20 มีความฉลาดทางอารมณ์ 

PLO6 สื่อสารและน าเสนอ

ด้วยภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง

และตรงประเด็น 
 

K 10 การใช้ภาษาไทยเพื่อการท างานทางเทคโนโลยี

ประมงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

K 11 การใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารและการ

ท างาน 

K 12 ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ

คอมพิวเตอร์ 

K 14 ความรู้เชิงตัวเลข สถิติ คณิตศาสตร์และการ

วิเคราะห์ข้อมูล 

K 16 ความรู้ทัว่ไป ความรู้รอบด้านในสถานการณ์

ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต 

K 17 ความรู้ด้านเทคโนโลยีสมัยใหมแ่ละนวัตกรรม 

K 26 ความรู้ด้านบูรณาการวิทยาการประมงและ

ศาสตร์อื่นสู่การประกอบอาชพีได้ 

K 28 จิตวิทยาในการใช้ชีวิตและการท างาน 

K 29 หน้าทีพ่ลเมือง และวิธกีารช่วยเหลือตนเองและ

เพื่อนมนุษย์ในสถานการณ์ต่างๆ 

A 8 มีวิสัยทัศน ์ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

A 9 มั่นใจในตนเอง กล้าแสดงออก และกล้าแสดง

ความคิดเห็น 

A 12 มีกรอบความคิด ยอมรับ และพร้อมเรียนรู้ส่ิง

ใหม่ 

A 13 มีความคิดในการวางแผนงานอยา่งเป็นระบบ 

A 14 มีความคิดในการสังเคราะห์ วิเคราะห์ และ

จัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบ 

A 17 ตระหนักถึงความส าคัญของความรู้ เทคโนโลยี

และนวัตกรรมโดยการสืบค้น แสวงหาได้ตลอดเวลา 

และสามารถน ามาประยุกต์ใช้ได้ 

 

S 2 ทักษะดา้นการสื่อสารภาษาต่างประเทศ 

S 3 ทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์พื้นฐานและโปรแกรม

เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน 

S 4 ทักษะทางด้านการใช้สื่อออนไลน์ 

S 5 ทักษะการคิดวิเคราะห ์สังเคราะห์ 

S 6 ทักษะทางด้านการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงตัวเลข 

S 7 ทักษะการบริหารทรัพยากร 

S 12 ทักษะการประยกุต์ใช้ความรู้ในสาขาและที่

เกี่ยวขอ้งในการปฏิบัติงานได้จริง 

S 13 ทักษะการบูรณาการหรือเชื่อมโยงความรู้ที่

หลากหลายมาใช้ในการท างาน ให้เกิดประโยชน์ต่อตน

และองค์กร 

S 14 ทักษะการสื่อสารและถ่ายทอดความรู้ 

S 18 ทักษะการแกป้ัญหาเฉพาะหน้า 

PLO7 เสนอแผนธุรกิจที่

เกี่ยวข้องกับประมงได้อย่าง

ถูกต้อง 
 

K 6 ความรู้ด้านกฎหมายทั่วไป กฎหมายประมง กฎ 

ระเบียบและขอ้บังคับของประเทศคู่ค้า 

K 10 การใช้ภาษาไทยเพื่อการท างานทางเทคโนโลยี

ประมงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

K 11 การใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารและการ

ท างาน 

K 12 ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ

คอมพิวเตอร์ 

K 13 ความรู้ในการบริหารจัดการทรัพยากร 

A 7 มีความคิดในการเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี 

A 8 มีวิสัยทัศน ์ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

A 9 มั่นใจในตนเอง กล้าแสดงออก และกล้าแสดง

ความคิดเห็น 

A 12 มีกรอบความคิด ยอมรับ และพร้อมเรียนรู้ส่ิง

ใหม่ 

A 13 มีความคิดในการวางแผนงานอยา่งเป็นระบบ 

A 14 มีความคิดในการสังเคราะห์ วิเคราะห์ และ

จัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบ 

S 2 ทักษะดา้นการสื่อสารภาษาต่างประเทศ 

S 3 ทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์พื้นฐานและโปรแกรม

เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน 

S 4 ทักษะทางด้านการใช้สื่อออนไลน์ 

S 5 ทักษะการคิดวิเคราะห ์สังเคราะห์ 

S 6 ทักษะทางด้านการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงตัวเลข 

S 7 ทักษะการบริหารทรัพยากร 

S 10 ทักษะในการประยกุต์ใช้องค์ความรู้ในการแก้ไข

ปัญหา 
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K 14 ความรู้เชิงตัวเลข สถิติ คณิตศาสตร์และการ

วเิคราะห์ข้อมูล 

K 15 ความรู้ด้านการออกแบบงานวจิัยทางเทคโนโลยี

ประมง 

K 16 ความรู้ทัว่ไป ความรู้รอบด้านในสถานการณ์

ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต 

K 17 ความรู้ด้านเทคโนโลยีสมัยใหมแ่ละนวัตกรรม 

K 18 ความรู้ด้านการเป็นผู้ประกอบการ 

K 19 ความรู้ด้านการตลาดและธุรกจิประมง 

K 26 ความรู้ด้านบูรณาการวิทยาการประมงและ

ศาสตร์อื่นสู่การประกอบอาชพีได้ 

A 19 ตระหนักถึงการบูรณาการความรูท้ี่หลากหลายสู่

การประกอบอาชพีได้ 

 

S 12 ทักษะการประยกุต์ใช้ความรู้ในสาขาและที่

เกี่ยวขอ้งในการปฏิบัติงานได้จริง 

S 13 ทักษะการบูรณาการหรือเชื่อมโยงความรู้ที่

หลากหลายมาใช้ในการท างาน ให้เกิดประโยชน์ต่อตน

และองค์กร 

S 14 ทักษะการสื่อสารและถ่ายทอดความรู้ 

S 15 ทักษะการคิดเป็นระบบและวางแผนในการ

ท างาน 

S 16 ทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 

S 18 ทักษะการแกป้ัญหาเฉพาะหน้า 

S 19 ทักษะการเจรจาต่อรอง 
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  ภาคผนวก ค 

ตารางแสดงรายวิชากับ  Knowledge/ Attitude/ Skill   

รายวิชา/ชุดวิชา Knowledge Attitude Skill 
กลุ่มวชิาพ้ืนฐาน    
721-115  หลักเคมี 3((3)-0-6) K1, K9, K11 A1, A2, A3, A4, A5, A6, A9 S3, S4, S5, S14 

721-112  ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1(0-3-0) K1, K9, K11 A1, A2, A3, A4, A5, A6, A9 S3, S4, S11, S14 

723-113  หลักฟิสิกส์ทั่วไป 3((3)-0-6) K2, K9, K11 A1, A2, A3, A4, A5, A6, A9 S3, S4, S5, S14 

723-114  ปฏิบัติการฟิสิกส ์ 1(0-3-0) K2, K9, K11 A1, A2, A3, A4, A5, A6, A9 S3, S4, S11, S14 

730-111  หลักชีววิทยาส าหรับเทคโนโลยีและนวัตกรรมประมง 3((3)-0-6) K3, K4, K9, K10, K12, K16 A1, A2, A3, A4, A5, A6, A9, A10, 

A11 

S2, S3, S4, S14 

730-112  ปฏิบัติการหลักชีววิทยาส าหรับเทคโนโลยีและนวัตกรรมประมง

  

1(0-3-0) 

 

K3, K4, K9, K10, K12, K16 A1, A2, A3, A4, A5, A6, A9, A10, 

A11 

S2, S3, S4, S11, S14 

730-113  เทคโนโลยีและนวัตกรรมประมงเบื้องต้น 2((2)-0-4) K4, K6, K9, K10, K12, K16, K17 A1, A2, A3, A4, A5, A6, A9, A10, 

A11 

S2, S3, S4, S9, S14 

730-114  ชีววทิยาของปลา 3((2)-3-4) K3, K4, K9, K10, K12 A1, A2, A3, A4, A5, A6, A9, A10, 

A11 

S2, S3, S4, S14 

730-121  หลักการเพาะเลี้ยงสตัว์น้ าตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง    3((2)-3-4) K4, K5, K6, K9, K10, K12, K30, 

K31, K32 

A1, A2, A3, A4, A5, A6, A9, A10, 

A11 

S2, S3, S4, S14, S17 

730-211  สัตว์น้ าไม่มีกระดูกสันหลัง 3((2)-3-4) K3, K9, K10, K12 A1, A2, A3, A4, A5, A6, A9, A10, 

A11 

S2, S3, S4, S11, S14 

730-212  จุลชีววิทยาทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมประมง 3((2)-3-4) K3, K4, K5, K6, K9, K10, K12, K24 A1, A2, A3, A4, A5, A6, A9, A10, 

A11 

S2, S3, S4, S11, S14 

730-213  นิเวศวิทยาและการอนุรักษ์ชายฝั่ง 2((1)-3-2) K3, K4, K6, K9, K10, K12, K16 A1, A2, A3, A4, A5, A6, A9, A10, 

A11 

S2, S3, S4, S11, S14 
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รายวิชา/ชุดวิชา Knowledge Attitude Skill 
730-214  การวิเคราะห์และการจดัการคณุภาพน้ า 3((2)-3-4) K1, K4, K6, K16, K21, K23 A1, A2, A3, A4, A5, A6, A9, A10, 

A11 

S2, S3, S4, S11, S14 

730-311  สถิติพื้นฐานทางเทคโนโลยีประมง 2((1)-3-2) K4, K12, K14 A1, A3, A5, A13 S3, S6, S12 

730-312  การออกแบบการทดลองส าหรับเทคโนโลยีและนวัตกรรมประมง 3((2)-3-4) K4, K12, K14, K15  A1, A2, A3, A4, A5, A8, A13, A14, 

A17 

S3, S6, S10, S12, S13, S15,  

746-115  คณิตศาสตร์ส าหรับการเกษตรและประมง 3((3)-0-6) K9, K11, K13 A1, A2, A3, A4, A5, A6, A9 S3, S4, S5, S14 

กลุ่มวชิาเฉพาะ 

- รายวิชาบังคับ 

730-221 เทคโนโลยีการผลิตแพลงก์ตอนและอาหารมีชีวิต           3((2)-3-4) K3, K4, K5, K9, K10, K11, K12, 

K17, K20, K22, K25, K26 

A1, A2, A3, A4, A5, A6, A9, A10, 

A11, A12, A15, A16, A17, A18, 

A19 

S2, S3, S4, S7, S10, S11, S12, 

S13, S14, S15, S17, S18 

730-222  การผลิตอาหารสตัว์น้ าและนวัตกรรม 

 

3((2)-3-4) 

 

K1, K3, K4, K5, K10, K12, K14, 

K17, K25, K26 

A1, A2, A3, A4, A5, A6, A9, A10, 

A11, A12, A15, A17, A18 

S2, S3, S4, S7, S10, S11, S12, 

S13, S14, S18 

730-313 ภาษาอังกฤษส าหรับเทคโนโลยีและนวัตกรรมประมง 2((1)-3-2) K4, K9, K11, K12 A1, A2, A3, A4, A5, A6, A9, A10, 

A11, A12, A15, A17, A18 

S2, S3, S4, S7, S10, S11, S12, 

S13, S14, S18 

730-321  การเพาะเลี้ยงสาหร่ายทะเล                                                      2((1)-3-2) K3, K4, K5,, K7, K9, < K10, K11, 

K12, K17 

A1, A2, A3, A4, A5, A6, A9, A10, 

A11, A12, A15, A16, A17, A18, 

A19 

S2, S3, S4, S7, S10, S11, S12, 

S13, S14, S15, S16, S17, S18 

730-322 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์ปลา 3((2)-3-4) K3, K4, K5, K6, K7, K8, K9, K10, 

K11, K12, K16, K17, K18, K19, 

K20, K21, K22, K23, K24, K25, 

K26, K27, K30, K32 

A1, A2, A3, A4, A5, A6, A9, A10, 

A11, A12, A15, A16, A17, A18, 

A19 

S2, S3, S4, S7, S10, S11, S12, 

S13, S14, S16, S17, S18 

730-323 การออกแบบ การสร้างและการจัดการฟาร์มและโรงเพาะฟัก 3((2)-3-4) K2, K4, K6, K10, K12, K13, K14, 

K17, K18, K19, K21, K26, K30 

A1, A2, A3, A4, A5, A6, A9, A10, 

A11, A12, A15, A17, A18 

S2, S3, S4, S7, S10, S11, S12, 

S13, S14, S16, S17, S18, S19 
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รายวิชา/ชุดวิชา Knowledge Attitude Skill 
730-324  เทคโนโลยีการเพาะเลีย้งกุ้งเศรษฐกิจ 2((1)-3-2) K3, K4, K5, K6, K8, K9, K10, K11, 

K12, K16, K18, K19, K20, K21, 

K22, K23, K24, K25, K26, K27, 

K30, K32 

A1, A2, A3, A4, A5, A6, A8, A9, 

A10, A11, A12, A15, A16, A17, 

A18, A19 

S2, S3, S4, S7, S10, S11, S12, 

S13, S14, S16, S17, S18, S19 

730-334 การวิเคราะคณุภาพผลติภัณฑ์ประมง 3((2)-3-4) K1, K3, K4, K7, K8, K10, K11, 

K12, K14, K26 

A1, A2, A3, A4, A5, A6, A9, A10, 

A11, A12, A15, A17, A18 

S2, S3, S4, S7, S10, S11, S12, 

S13, S14, S18 

730-341 โรคและปรสิตของสตัวน์้ า 3((2)-3-4) K3, K4, K5,  K8, K10, K11, K12, 

k17, K20, K23, K24, K26 

A1, A2, A3, A4, A5, A6, A9, A10, 

A11, A12, A15, A16, A17, A18, 

A19 

S2, S3, S4, S7, S10, S11, S12, 

S13, S14, S18 

730-411 พันธุศาสตร์ทางเทคโนโลยีประมง 3((2)-3-4) K1, K3, K4, K5, K8, K9, K10, 

K11,K16, K17, K19, K20, K21, 

K22 , K24, K26 

A1, A2, A3, A4, A5, A6, A9, A10, 

A11, A12, A15, A17, A18, A19 

S2, S3, S4, S7, S10, S11, S12, 

S13, S14, S18 

730-421 เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเพาะเลีย้งปูทะเล 2((1)-3-2) K3, K4, K5, K6,  K8, K9, K10, K11, 

K12, K16, K17, K18, K19, K20, 

K21, K22, K23, K24, K25, K26, 

K27, K30, K32 

A1, A2, A3, A4, A5, A6, A9, A10, 

A11, A12, A15, A16, A17, A18, 

A19 

S2, S3, S4, S7, S10, S11, S12, 

S13, S14, S16, S17, S18 

730-441 กฎหมายและมาตรฐานทางประมง 2((2)-0-4) K4, K5, K6, K8, K10, K11, K12, , 

K16,K18, K19, K26, K29, K31 

A1, A2, A3, A4, A5, A6, A9, A10, 

A11, A12, A15, A17, A18 

S2, S3, S4, S7, S10, S11, S12, 

S13, S14, S16, S18 

730-442 การควบคุมคุณภาพทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมประมง 2((1)-3-2) K4, K6, K7, K8, K10, K11, K12, 

K13, K16, K17, K19, K20, K21, 

K26, K28, K29 

A1, A2, A3, A4, A5, A6, A9, A10, 

A11, A12, A13, A14,  A15, A16, 

A17, A18, A19 

S2, S3, S4, S7, S10, S11, S12, 

S13, S14, S16, S18 

730-451 การเป็นผู้ประกอบการและการจัดการธุรกิจประมง 3((2)-3-4) K4, K6, K7, K8, K10, K11, K12, 

K13, K14, K16, K17, K18, K19, 

K20, K26, K28, K29, K31, K32 

A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, 

A9, A10, A11, A12, A13, A14,  

A15, A16, A17, A18, A19, A20 

S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, 

S9, S10, S11, S12, S13, S14, 

S15, S16,  S18, S19 

ชุดวิชาที่ 1 บังคับ 

730-331 ชุดวิชา: เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวสัตว์น้ าและผลติภณัฑ์ประมง                    

 

6((4)-6-8) 

K1, K3,, K4, K6, K7, K8, K10, K11, 

K12 , K13, K14, K16, K17, K18, 

K19, K20, K26, K27 

A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, 

A9, A10, A11, A12, A13, A14,  

A15, A17, A18, A19 

S2, S3, S4, S5, S6, S7, S10, 

S11, S12, S13, S14, S16,  

S18 
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รายวิชา/ชุดวิชา Knowledge Attitude Skill 
730-491  สัมมนา                                                                           1(0-2-1) K4, K5, K7, K8, K9, K10, K11, 

K12, K13, K16, K19, K20, K21, 

K22, K23, K24, K25, K26 

A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, 

A9, A10, A11, A12, A13, A14,  

A15, A17, A18, A19, A20 

S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, 

S8,, S9, S10, S11, S12, S13, 

S14, S18, S19 

730-492  วิจัยทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมประมง 3(0-9-0) K4, K5, K7, K8, K9, K10, K11, 

K12, K13, K14, K15, K16, K19, 

K20, K21, K22, K23, K24, K25, 

K26, K27, K32 

A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, 

A9, A10, A11, A12, A13, A14,  

A15, A16, A17, A18, A19, A20 

S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, 

S9, S10, S11, S12, S13, S14, 

S15, S17, S18, S19 

-การฝึกงาน 

730-404 ฝึกงาน                                                                 
ไม่ม ี

หน่วยกิต 

K4, K5, K6, K7, K8, K9, K10, K11, 

K12, K13, K14, K16, K19, K20, 

K21, K22, K23, K24, K25, K26, 

K27, K28, K29, K30, K32 

A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, 

A9, A10, A11, A12, A13, A14,  

A15, A16, A17, A18, A19, A20 

S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, 

S9, S10, S11, S12, S13, S14, 

S15, S17, S18, S19 

-สหกิจศึกษา 

730-401 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา                                   
1(0-2-1) K4, K5, K6, K7, K8, K9, K10, K11, 

K12, K13, K14, K16, K19, K20, 

K21, K22, K23, K24, K25, K26, 

K27, K28, K29, K30, K32 

A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, 

A9, A10, A11, A12, A15, A17, 

A19, A20S2 

S2, S3, S4, S7, S9, S10, S11, 

S12, S13, S14, S15, S19 

730-402 สหกิจศึกษา 

 
6(0-36-0) 

 

K4, K5, K6, K7, K8, K9, K10, K11, 

K12, K13, K14, K16, K19, K20, 

K21, K22, K23, K24, K25, K26, 

K27, K28, K29, K30, K32 

A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, 

A9, A10, A11, A12, A13, A14,  

A15, A16, A17, A18, A19, A20 

S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, 

S9, S10, S11, S12, S13, S14, 

S15, S16, S17, S18, S19 

- รายวิชาเลือก 

ด้านเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

730-223 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกราม                        2((1)-3-2) K4, K5, K8, K9, K10, K11, K12, 

K13, K19, K20, K21, K22, K23, 

K24, K25, K26, K32 

A1, A2, A3, A4, A5, A6, A9, A10, 

A11, A12, A13, A14, A15, A17, 

A18, A19 

S2, S3, S4,  S6, S7, S9, S10, 

S11, S12, S13, S14, S15, S16, 

S17, S18 
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รายวิชา/ชุดวิชา Knowledge Attitude Skill 
730-225 พรรณไม้น้ าเศรษฐกิจ 

                                             

2((1)-3-2) K4, K5, K8, K9, K10, K11, K12, 

K13, K19, K20, K21, K22, K23, 

K24, K25, K26, K32 

A1, A2, A3, A4, A5, A6, A9, A10, 

A11, A12, A13, A14, A15, A17, 

A18, A19 

S2, S3, S4,  S6, S7, S9, S10, 

S11, S12, S13, S14, S15, S16, 

S17, S18, S19 

ชุดวิชาที่ 2 เลือก 

730-227 ชุดวิชา: ธุรกิจการผลิตสตัว์น้ าสวยงามเศรษฐกิจและธุรกจิ     

 เกี่ยวเนื่อง   

6((4)-6-8) K4, K5, K6, K8, K9, K10, K11, 

K12, K13, K14, K16, K17, K18, 

K19,K20, K21, K22, K23, K24, 

K25, K26, K28, K29, K30, K32 

A1, A2, A3, A4, A5, A6,  A8, A9, 

A10, A11, A12, A13, A14, A15, 

A16, A17, A18, A19 

S1, S2, S3, S4,  S6, S7, S8, 

S9, S10, S11, S12, S13, S14, 

S15, S16, S17, S18, S19 

730-325 นวัตกรรมการขยายพันธุ์และปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้ าเศรษฐกิจ 2((1)-3-2) K4, K5, K8, K9, K10, K11, K12, 

K13, K17, K19, K20, K21, K22, 

K23, K24, K25, K26, K32 

A1, A2, A3, A4, A5, A6, A8, A9, 

A10, A11, A12, A13, A14, A15, 

A16, A17, A18, A19 

S2, S3, S4,  S6, S7, S9, S10, 

S11, S12, S13, S14, S15, S16, 

S17, S18, S19 

730-326  การเพาะเลี้ยงหอยทะเล 

                                              

2((1)-3-2) K4, K5, K8, K9, K10, K11, K12, 

K13, K19, K20, K21, K22, K23, 

K24, K25, K26, K32 

A1, A2, A3, A4, A5, A6, A9, A10, 

A11, A12, A13, A14, A15, A17, 

A18, A19 

S1, S2, S3, S4,  S6, S7, S9, 

S10, S11, S12, S13, S14, S15, 

S16, S17, S18 

730-327 การเพาะเลี้ยงปลิงทะเล 

 

2((1)-3-2) K4, K5, K8, K9, K10, K11, K12, 

K13, K19, K20, K21, K22, K23, 

K24, K25, K26, K32 

A1, A2, A3, A4, A5, A6, A9, A10, 

A11, A12, A13, A14, A15, A17, 

A18, A19 

S2, S3, S4,  S6, S7, S9, S10, 

S11, S12, S13, S14, S15, S16, 

S17, S18 

 730-422 การท าฟาร์มสัตว์น้ าแบบผสมผสาน 

 

2((1)-3-2) K4, K5, K8, K9, K10, K11, K12, 

K13, K19, K20, K21, K22, K23, 

K24, K25, K26, K30, K31, K32 

A1, A2, A3, A4, A5, A6, A8, A9, 

A10, A11, A12, A13, A14, A15, 

A16, A17, A18, A19 

S1,S2, S3, S4,  S6, S7, S9, 

S10, S11, S12, S13, S14, S15, 

S16, S17, S18, S19 

730-423 เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

 

2((1)-3-2) K4, K5, K8, K9, K10, K11, K12, 

K13, K16, K17, K19, K20, K21, 

K22, K23, K24, K25, K26, K32 

A1, A2, A3, A4, A5, A6, A8, A9, 

A10, A11, A12, A13, A14, A15, 

A16, A17, A18, A19 

S2, S3, S4,  S6, S7, S9, S10, 

S11, S12, S13, S14, S15, S16, 

S17, S18 

730-424 นวัตกรรมอาหารเพื่อสุขภาพของสัตว์น้ า 

 

2((1)-3-2) K1, K3, K4, K5, K8, K10, K11, 

K12, K13, K14, K16, K17, K20, 

K25, K26 

A1, A2, A3, A4, A5, A6,  A8, A9, 

A10, A11, A12, A13, A14, A15, 

A16, A17, A18, A19 

S2, S3, S4,  S6, S7, S9, S10, 

S11, S12, S13, S14, S15, S16, 

S17, S18 
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รายวิชา/ชุดวิชา Knowledge Attitude Skill 
730-425 ระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าอัจฉริยะ  

 

2((1)-3-2) K4, K5, K8, K9, K10, K11, K12, 

K13, K16, K17, K19, K20, K21, 

K22, K23, K24, K25, K26, K32 

A1, A2, A3, A4, A5, A6,  A8, A9, 

A10, A11, A12, A13, A14, A15, 

A16, A17, A18, A19 

S2, S3, S4,  S6, S7, S9, S10, 

S11, S12, S13, S14, S15, S16, 

S17,  S19 

730-426 การบรรจุและการขนส่งสัตว์น้ า 

 

 

2((1)-3-2) K1, K3, K4, K6, K8, K10, K11, 

K12, K19, K20, K21 , K26  

A1, A2, A3, A4, A5, A6,  A8, A9, 

A10, A11, A12, A13, A14, A15, 

A16, A17, A18, A19 

S2, S3, S4,  S6, S7, S9, S10, 

S11, S12, S13, S14, S15 

- รายวิชาเลือก 

ด้านผลิตภัณฑ์ประมง 

730-335  เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าแปรรูปแช่เย็นและแช่เยือกแข็ง 2((1)-3-2) K1, K3, K4, K7, K8, K10, K11, 

K12, K13, K14, K16, K17, 

K19,K20, K26, K27 

A1, A2, A3, A4, A5, A6,  A8, A9, 

A10, A11, A12, A13, A14, A15, 

A16, A17, A18, A19 

S2, S3, S4,  S6, S7, S9, S10, 

S11, S12, S13, S14, S15, S16,  

S18 

730-336 หลักฮาลาลส าหรับธรุกิจสินค้าประมง 

 

2((1)-3-2) K1, K3, K4, K7, K8, K10, K11, 

K12, K13, K14, K16, K17, K19, 

K20, K26, K27 

A1, A2, A3, A4, A5, A6,  A8, A9, 

A10, A11, A12, A13, A14, A15, 

A16, A17, A18, A19, A20 

S2, S3, S4,  S6, S7, S9, S10, 

S11, S12, S13, S14, S15, S16, 

S18, S19 

730-337 เคมีอาหารส าหรับผลิตภัณฑ์ประมง  

 

2((1)-3-2) K1, K3, K4, K7, K8, K10, K11, 

K12, K13, K14, K16, K19, K20, 

K26, K27 

A1, A2, A3, A4, A5, A6,  A8, A9, 

A10, A11, A12, A13, A14, A15, 

A16, A17, A18, A19 

S2, S3, S4,  S6, S7, S9, S10, 

S11, S12, S13, S14, S15 

730-338  ความปลอดภัยด้านอาหารของผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า 

                                             

2((1)-3-2) K1, K3, K4, K6, K7, K8, K10, K11, 

K12, K13, K14, K16, K17, K19, 

K20, K26, K27 

A1, A2, A3, A4, A5, A6,  A8, A9, 

A10, A11, A12, A13, A14, A15, 

A16, A17, A18, A19 

S2, S3, S4,  S6, S7, S9, S10, 

S11, S12, S13, S14, S15, S16,  

S18 

730-431 เทคโนโลยีการแปรรปูสตัว์น้ าในภาชนะบรรจุปิดสนิท 

 

2((1)-3-2) K1, K3, K4, K7, K8, K10, K11, 

K12, K13, K14, K16, K17, K19, 

K20, K26, K27 

A1, A2, A3, A4, A5, A6,  A8, A9, 

A10, A11, A12, A13, A14, A15, 

A16, A17, A18, A19 

S2, S3, S4,  S6, S7, S9, S10, 

S11, S12, S13, S14, S15, S16, 

S18 

730-432 จุลชีววิทยาผลิตภัณฑ์ประมง 

                                     

2((1)-3-2) K1, K3, K4, K7, K8, K10, K11, 

K12, K13, K14, K16, K17, K19, 

K20, K26, K27 

A1, A2, A3, A4, A5, A6,  A8, A9, 

A10, A11, A12, A13, A14, A15, 

A16, A17, A18, A19 

S2, S3, S4,  S6, S7, S9, S10, 

S11, S12, S13, S14, S15 
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รายวิชา/ชุดวิชา Knowledge Attitude Skill 
730-433 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ประมงและนวัตกรรม 2((1)-3-2) K1, K3, K4, K7, K8, K10, K11, 

K12, K13, K14, K16, K17, K19, 

K20, K26, K27 

A1, A2, A3, A4, A5, A6,  A8, A9, 

A10, A11, A12, A13, A14, A15, 

A16, A17, A18, A19 

S2, S3, S4,  S6, S7, S9, S10, 

S11, S12, S13, S14, S15, S16, 

S18 

730-434 ความก้าวหน้าและนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ประมง 

                      

2((1)-3-2) K1, K3, K4, K7, K8, K10, K11, 

K12, K13, K14, K16, K17, K19, 

K20, K26, K27 

A1, A2, A3, A4, A5, A6,  A8, A9, 

A10, A11, A12, A13, A14, A15, 

A16, A17, A18, A19 

S2, S3, S4,  S6, S7, S9, S10, 

S11, S12, S13, S14, S15 

730-435 การบริหารการผลิตและการตลาดอุตสาหกรรมสัตว์น้ า 2((1)-3-2) K1, K3, K4, K7, K8, K10, K11, 

K12, K13, K14, K16, K17, K18, 

K19, K20, K26, K27 

A1, A2, A3, A4, A5, A6,  A8, A9, 

A10, A11, A12, A13, A14, A15, 

A16, A17, A18, A19 

S1, S2, S3, S4,  S6, S7, S9, 

S10, S11, S12, S13, S14, S15, 

S16, S18 

730-436 ธุรกิจขนาดย่อมส าหรับผลิตภณัฑ์ประมง 

 

2((1)-3-2) K1, K3, K4, K7, K8, K10, K11, 

K12, K13, K14, K16, K17, K18, 

K19, K20, K26, K27 

A1, A2, A3, A4, A5, A6,  A8, A9, 

A10, A11, A12, A13, A14, A15, 

A16, A17, A18, A19 

S1, S2, S3, S4,  S6, S7, S9, 

S10, S11, S12, S13, S14, S15, 

S16,  S18, S19 

- รายวิชาเลือก 

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประมง 

 730-261 สมุทรศาสตร์  

 

2((1)-3-2) K1, K2, K3, K4, K9, K10, K11, 

K12, K13, K14, K16 

A1, A2, A3, A4, A5, A6,  A8, A9, 

A10, A11, A12, A13, A14, A15, 

A16, A17, A18, A19 

S1, S2, S3, S4,  S6, S7, S9, 

S10, S11, S12, S13, S14, S15 

730-262 สัตว์น้ าไม่มีกระดูกสันหลังเศรษฐกิจและการใช้ประโยชน์ 

 

2((1)-3-2) K3, K4, K5, K9, K10, K11, K12, 

K13, K16 

A1, A2, A3, A4, A5, A6,  A8, A9, 

A10, A11, A12, A13, A14, A15, 

A16, A17, A18, A19 

S1, S2, S3, S4,  S6, S7, S9, 

S10, S11, S12, S13, S14, S15 

730-263 ทักษะการเรียนรู้ทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมประมง 2((1)-3-2) K4, K9, K10, K11, K12, K13, K16, 

K17, K26 

A1, A2, A3, A4, A5, A6,  A8, A9, 

A10, A11, A12, A13, A14, A15, 

A16, A17, A18, A19 

S1, S2, S3, S4,  S6, S7, S9, 

S10, S11, S12, S13, S14, S15 

730-264 วิทยาศาสตร์ทางทะเลและชายฝั่งพื้นฐาน 2((1)-3-2) K4, K6, K9, K10, K11, K12, K13, 

K16, K17, K26 

A1, A2, A3, A4, A5, A6,  A8, A9, 

A10, A11, A12, A13, A14, A15, 

A16, A17, A18, A19 

S1, S2, S3, S4,  S6, S7, S9, 

S10, S11, S12, S13, S14, S15, 

S17 
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รายวิชา/ชุดวิชา Knowledge Attitude Skill 
730-361 การจัดการทรัพยากรชายฝั่งแบบบูรณาการ 

 

2((1)-3-2) K4, K6, K9, K10, K11, K12, K13, 

K16, K17, K26 

A1, A2, A3, A4, A5, A6,  A8, A9, 

A10, A11, A12, A13, A14, A15, 

A16, A17, A18, A19 

S1, S2, S3, S4,  S6, S7, S9, 

S10, S11, S12, S13, S14, S15 

730-362 การจัดการสารสนเทศทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมประมง 

 

2((1)-3-2) K4, K9, K10, K11, K12, K13, K16, 

K17, K26 

A1, A2, A3, A4, A5, A6,  A8, A9, 

A10, A11, A12, A13, A14, A15, 

A16, A17, A18, A19 

S1, S2, S3, S4,  S6, S7, S9, 

S10, S11, S12, S13, S14, S15 

730-461 การประยุกตร์ะบบสารสนเทศภมูิศาสตร์ทางการประมง 

 

2((1)-3-2) K4, K9, K10, K11, K12, K13, K16, 

K17, K26 

A1, A2, A3, A4, A5, A6,  A8, A9, 

A10, A11, A12, A13, A14, A15, 

A16, A17, A18, A19 

S1, S2, S3, S4,  S6, S7, S9, 

S10, S11, S12, S13, S14, S15 

730-462  เทคโนโลยีชีวภาพทางประมง 

                                                       

 

 

2((1)-3-2) K3, K4, K6, K7, K8,  K9, K10, K11, 

K12, K13, K16, K17, K22, K24, 

K25,  K26 

A1, A2, A3, A4, A5, A6,  A8, A9, 

A10, A11, A12, A13, A14, A15, 

A16, A17, A18, A19 

S1, S2, S3, S4,  S6, S7, S9, 

S10, S11, S12, S13, S14, S15,  

S18 

- รายวิชาเลือกเสรี 

730-224  การเพาะเลี้ยงปลาสวยงามเชิงพาณิชย ์

                                     

2((1)-3-2) K4, K5, K6, K8, K9, K10, K11, 

K12, K13, K16, K19, K20, K21, 

K22, K23, K24, K25, K26, K32 

A1, A2, A3, A4, A5, A6, A9, A10, 

A11, A12, A13, A14, A15, A17, 

A18, A19 

S2, S3, S4,  S6, S7, S9, S10, 

S11, S12, S13, S14, S15, S16, 

S17, S18, S19 
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ภาคผนวก ง  

แบบฟอร์มแสดงร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้ของแตล่ะรายวิชาในหลักสูตรทีส่ะท้อนการจัดการเรยีนรู้แบบเชิงรกุ (active learning)    
 จ านวนรายวชิาทัง้หมดที่เปิดสอนในหลักสูตร                                                    70  รายวิชา    

   จ านวนรายวชิาทีจ่ัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก  (active learning)                                        70  รายวิชา    คิดเปน็ร้อยละ   100 ของรายวิชาในหลักสูตร 

 จ านวนรายวชิาทีไ่ม่ได้จัดการเรียนรู้แบบเชงิรุก  (active learning)                                   -   รายวิชา    คิดเป็นร้อยละ      0 ของรายวิชาในหลักสูตร                             

                              สรุปจ านวนรายวชิาที่เปดิสอนโดยคณะ ที่จัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning)      70  รายวิชา      

 
   

รหสัรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning)   

และการจัดการเรียนรู้แบบทฤษฎี 

 
ไม่ได้จัด 

  การเรียนรู้แบบเชิงรุก 

(ระบุเหตุผล) 

 
ร้อยละของวิธีการจดัการเรียนรู้แบบเชิงรุก 

 ร้อยละของการ   
  จัดการ เรียนรู ้
   แบบทฤษฎี 

รวม 
ร้อยละ 
100 

project 
based 

learning 

problem 
based 

learning 

แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด 
เช่น  case based, team based, scenario 

based 

social 
engagement 

 

 
ระบุร้อยละ 

  

(ระบุวิธกีารจัดการเรียนรู้)  ร้อยละ 

กลุ่มวิชาพื้นฐาน           
721-115 หลักเคมี 3((3)-0-6) - 25 case based 25 - 50 100  
721-112 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1(0-3-0) - - experimental learning 70 - 30 100  
723-113 หลักฟิสิกส์ทั่วไป 3((3)-0-6) - 20 case based 40  40 100  
723-114 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1(0-3-0) - 20 experimental learning 50 - 30 100  
730-111 หลัก ชีววิทยาส าหรับ เทคโนโลยี และ

นวัตกรรมประมง 

3((3)-0-6) - - case based, team based 30 - 70 100  
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รหสัรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning)   

และการจัดการเรียนรู้แบบทฤษฎี 

 
ไม่ได้จัด 

  การเรียนรู้แบบเชิงรุก 

(ระบุเหตุผล) 

 
ร้อยละของวิธีการจดัการเรียนรู้แบบเชิงรุก 

 ร้อยละของการ   
  จัดการ เรียนรู ้
   แบบทฤษฎี 

รวม 
ร้อยละ 
100 

project 
based 

learning 

problem 
based 

learning 

แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด 
เช่น  case based, team based, scenario 

based 

social 
engagement 

 

 
ระบุร้อยละ 

  

(ระบุวิธกีารจัดการเรียนรู้)  ร้อยละ 

730-112 ปฏิบัติการหลักชีววิทยาส าหรับเทคโนโลยี

และนวัตกรรมประมง  

1(0-3-0) - - case based, experimental 

learning 

70 - 30 100  

730-113 เทคโนโลยีและนวัตกรรมประมงเบื้องต้น 2((2)-0-4) - - problem-based learning 30 - 70 100  
730-114 ชีววิทยาของปลา  3((2)-3-4) - 10 case based, collaborative 

learning group 

30 - 60 100  

730-121 หลั กการ เพาะ เลี้ ย งสั ตว์ น้ า ตามแนว

เศรษฐกิจพอเพียง        

3((2)-3-4) - 10 case based, collaborative 

learning group  

30 - 60 100  

730-211 สัตว์น้ าไม่มีกระดูกสันหลัง 3((2)-3-4) 30 20 case based, team based, mini- 

project based 

20 - 30 100  

730-212 จุลชีววิทยาทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ประมง 

3((2)-3-4) - 10 case based, think-pair-share 30 - 60 100  

730-213 นิเวศวิทยาและการอนุรักษ์ชายฝั่ง 2((1)-3-2) - 30 think-pair-share, team based 40 - 30 100  
730-214 การวิเคราะห์และการจัดการคุณภาพน้ า 3((2)-3-4) - 10 case based, team based 30 - 60 100  
730-311 สถิติพื้นฐานทางเทคโนโลยีประมง                                                      2((1)-3-2) - 40 case based, team based 30 - 30 100  
730-312 การออกแบบการทดลองส าหรับเทคโนโลยี

และนวัตกรรมประมง 

3((2)-3-4) - 40 case based, team based, 

project-based learning  

30 - 30 100  

746-115 คณิตศาสตร์ส าหรับการเกษตรและประมง 3((3)-0-6) - 10 case based, team based 50 - 40 100  
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รหสัรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning)   

และการจัดการเรียนรู้แบบทฤษฎี 

 
ไม่ได้จัด 

  การเรียนรู้แบบเชิงรุก 

(ระบุเหตุผล) 

 
ร้อยละของวิธีการจดัการเรียนรู้แบบเชิงรุก 

 ร้อยละของการ   
  จัดการ เรียนรู ้
   แบบทฤษฎี 

รวม 
ร้อยละ 
100 

project 
based 

learning 

problem 
based 

learning 

แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด 
เช่น  case based, team based, scenario 

based 

social 
engagement 

 

 
ระบุร้อยละ 

  

(ระบุวิธกีารจัดการเรียนรู้)  ร้อยละ 

กลุ่มวิชาเฉพาะ 

- รายวิชาบังคับ 

         

730-221 เทคโนโลยีการผลิตแพลงก์ตอนและอาหาร

มีชีวิต     

3((2)-3-4) - 10 case based, think-pair-share 30 - 60 100  

730-222 การผลิตอาหารสัตว์น้ าและนวัตกรรม 3((2)-3-4) - 10 case based, team based 30 - 60 100  
730-313 ภาษาอั งกฤษส าหรับ เทคโนโลยีและ

นวัตกรรมประมง 

2((1)-3-2) - 20 student’s reflection, role playing 40 - 40 100  

730-321 การเพาะเลี้ยงสาหร่ายทะเล  2((1)-3-2) - 30 case based, think-pair-share  40 - 30 100  
730-322 เทคโนโลยีการเพาะเลีย้งและขยายพันธ์ุปลา 3((2)-3-4) - 30 think-pair-share, problem-based 

learning 

40 - 30 100  

730-323 การออกแบบ การสร้างและการจัดการ

ฟาร์มและโรงเพาะฟัก  

3((2)-3-4) - 10 case based, collaborative 

learning group 

30 - 60 100  

730-324 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงกุ้งเศรษฐกิจ 2((1)-3-2) - 30 case based, problem-based 

learning 

40 - 30 100  

730-334 การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ประมง 3((2)-3-4) - 10 case based, team based 30 - 60 100  
730-341 โรคและปรสิตของสัตว์น้ า 3((2)-3-4) 10 40 brainstorming,  think-pair-share 20 - 30 100  
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รหสัรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning)   

และการจัดการเรียนรู้แบบทฤษฎี 

 
ไม่ได้จัด 

  การเรียนรู้แบบเชิงรุก 

(ระบุเหตุผล) 

 
ร้อยละของวิธีการจดัการเรียนรู้แบบเชิงรุก 

 ร้อยละของการ   
  จัดการ เรียนรู ้
   แบบทฤษฎี 

รวม 
ร้อยละ 
100 

project 
based 

learning 

problem 
based 

learning 

แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด 
เช่น  case based, team based, scenario 

based 

social 
engagement 

 

 
ระบุร้อยละ 

  

(ระบุวิธกีารจัดการเรียนรู้)  ร้อยละ 

730-401 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 1(0-2-1) - 30 collaborative learning group, 

questioning-based 

30 - 40 100  

730-402 สหกิจศึกษา 6(0-36-0) 40 30 concept mapping, think-pair-

share, project-based learning 

20 - 10 100  

730-404 การฝึกงาน - 30 20 concept mapping, think-pair-

share, project-based learning 

30 - 20 100  

730-411 พันธุศาสตร์ทางเทคโนโลยีประมง 3((2)-3-4) 10 20 brainstorming,  think-pair-share 40 - 30 100  
730-421 เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเพาะเลี้ยงปู

ทะเล 

2((1)-3-2) 20 20 case based, think-pair-share 30 - 30 100  

730-441 กฎหมายและมาตรฐานทางประมง 2((2)-0-4) - 30 case based, think-pair-share 30 - 40 100  
730-442 การควบคุมคุณภาพทางเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมประมง 

3((2)-3-4) - 30 brainstorming,   30 - 40 100  

730-451 การเป็นผู้ประกอบการและการจัดการธุรกิจ

ประมง 

3((2)-3-4) 30 20 concept mapping, think-pair-

share 

20 - 30 100  

ชุดวิชาที่ 1 บังคับ 

730-331 ชุดวิชา: เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวสัตว์น้ า

และผลิตภัณฑ์ประมง 

6((4)-6-8) - 20 case based, team based 40 - 40 100  
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รหสัรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning)   

และการจัดการเรียนรู้แบบทฤษฎี 

 
ไม่ได้จัด 

  การเรียนรู้แบบเชิงรุก 

(ระบุเหตุผล) 

 
ร้อยละของวิธีการจดัการเรียนรู้แบบเชิงรุก 

 ร้อยละของการ   
  จัดการ เรียนรู ้
   แบบทฤษฎี 

รวม 
ร้อยละ 
100 

project 
based 

learning 

problem 
based 

learning 

แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด 
เช่น  case based, team based, scenario 

based 

social 
engagement 

 

 
ระบุร้อยละ 

  

(ระบุวิธกีารจัดการเรียนรู้)  ร้อยละ 

730-491 สัมมนา 1(0-2-1) - 40 concept mapping, think-pair-

share, problem-based learning 

40 - 20 100  

730-492 การวิจัยทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ประมง 

3(0-9-0) 50 20 concept mapping, think-pair-

share, problem-based learning 

20 - 10 100  

- รายวิชาเลือก 

ด้านเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

         

730-223 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกราม 2((1)-3-2) - 30 case based, team based 40 - 30 100  
730-225 พรรณไม้น้ าเศรษฐกิจ 2((1)-3-2) 20 20 think-pair-share, problem-based 

learning 

     

ชุดวิชาที่ 2 วิชาเลือก 

730-227 ชุดวิชา: ธุรกิจการผลิตสตัว์น้ าสวยงาม

เศรษฐกิจและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง                          

6((4)-6-8) 20 20 collaborative learning group, 

think-pair-share, role playing 

20 10 30 100  

730-325 นวัตกรรมการขยายพันธุ์และปรับปรุงพันธุ์

สัตว์น้ าเศรษฐกิจ 

2((1)-3-2) - 30 case based, collaborative 

learning group 

40 - 30 100  

730-326 การเพาะเลี้ยงหอยทะเล 2((1)-3-2) 20 20 case based, problem-based 

learning 

30 - 30 100  
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รหสัรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning)   

และการจัดการเรียนรู้แบบทฤษฎี 

 
ไม่ได้จัด 

  การเรียนรู้แบบเชิงรุก 

(ระบุเหตุผล) 

 
ร้อยละของวิธีการจดัการเรียนรู้แบบเชิงรุก 

 ร้อยละของการ   
  จัดการ เรียนรู ้
   แบบทฤษฎี 

รวม 
ร้อยละ 
100 

project 
based 

learning 

problem 
based 

learning 

แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด 
เช่น  case based, team based, scenario 

based 

social 
engagement 

 

 
ระบุร้อยละ 

  

(ระบุวิธกีารจัดการเรียนรู้)  ร้อยละ 

730-327 การเพาะเลี้ยงปลิงทะเล 2((1)-3-2) 20 20 case based, problem-based 

learning 

30 - 30 100  

730-422 การท าฟาร์มสัตว์น้ าแบบผสมผสาน 2((1)-3-2) - 30 brainstorming, think-pair-share 40 - 30 100  
730-423 เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเพาะเลี้ยง

สัตว์น้ า 

2((1)-3-2) 20 20 questioning-based, think-pair-

share 

30 - 30 100  

730-424 นวัตกรรมอาหารเพื่อสุขภาพของสัตว์น้ า 2((1)-3-2) 20 20 problem-based learning, team 

based 

30 - 30 100  

730-425 ระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าอัจฉริยะ  2((1)-3-2) 20 20 brainstorming, think-pair-share 30 - 30 100  
730-426 การบรรจุและการขนส่งสัตว์น้ า 2((1)-3-2) - 10 case based, team based 30 - 60 100  
- รายวิชาเลือก 

ด้านผลิตภัณฑ์ประมง 

         

730-335 เทคโนโลยผีลิตภณัฑ์สตัว์น้ าแปรรูปแช่เย็น

และแช่เยือกแข็ง 

2((1)-3-2) 10 25 case based, team based 25 - 50 100  

730-336 หลักฮาลาลส าหรับธรุกิจสินค้าประมง 2((1)-3-2) - 20 brainstorming, think-pair-share 30 - 50 100  
730-337 เคมีอาหารส าหรับผลติภัณฑ์ประมง  2((1)-3-2) - 20 collaborative learning group, 

questioning-based 

30 - 50 100  
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รหสัรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning)   

และการจัดการเรียนรู้แบบทฤษฎี 

 
ไม่ได้จัด 

  การเรียนรู้แบบเชิงรุก 

(ระบุเหตุผล) 

 
ร้อยละของวิธีการจดัการเรียนรู้แบบเชิงรุก 

 ร้อยละของการ   
  จัดการ เรียนรู ้
   แบบทฤษฎี 

รวม 
ร้อยละ 
100 

project 
based 

learning 

problem 
based 

learning 

แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด 
เช่น  case based, team based, scenario 

based 

social 
engagement 

 

 
ระบุร้อยละ 

  

(ระบุวิธกีารจัดการเรียนรู้)  ร้อยละ 

730-338 ความปลอดภัยด้านอาหารของผลิตภณัฑ์

สัตว์น้ า 

2((1)-3-2) 20 20 collaborative learning group, 

questioning-based 

30 - 30 100  

730-431 เทคโนโลยีการแปรรปูสตัว์น้ าในภาชนะ

บรรจุปดิสนิท 

2((1)-3-2) 10 25 case based, team based 25 - 50 100  

730-432 จุลชีววิทยาผลิตภัณฑ์ประมง 2((1)-3-2) - 20 case based, think-pair-share 30 - 50 100  
730-433 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ประมงและนวตักรรม 2((1)-3-2) 20 20 problem-based learning, 

student’s reflection 

20 - 40 100  

730-434 ความก้าวหน้าและนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์

ประมง 

2((1)-3-2) 20 20 problem-based learning, 

student’s reflection 

20 - 40 100  

730-435 การบริหารการผลิตและการตลาด

อุตสาหกรรมประมง  

2((1)-3-2) - 20 case based, team based 30 - 50 100  

730-436 ธุรกิจขนาดย่อมส าหรับผลิตภณัฑ์ประมง 2((1)-3-2) - 20 brainstorming, think-pair-share, 

role playing 

30 - 50 100  

- รายวิชาเลือก 

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประมง 

2((1)-3-2)         

730-261 สมุทรศาสตร ์ 2((1)-3-2) - 30 brainstorming, think-pair-share 40 - 30 100  
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รหสัรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning)   

และการจัดการเรียนรู้แบบทฤษฎี 

 
ไม่ได้จัด 

  การเรียนรู้แบบเชิงรุก 

(ระบุเหตุผล) 

 
ร้อยละของวิธีการจดัการเรียนรู้แบบเชิงรุก 

 ร้อยละของการ   
  จัดการ เรียนรู ้
   แบบทฤษฎี 

รวม 
ร้อยละ 
100 

project 
based 

learning 

problem 
based 

learning 

แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด 
เช่น  case based, team based, scenario 

based 

social 
engagement 

 

 
ระบุร้อยละ 

  

(ระบุวิธกีารจัดการเรียนรู้)  ร้อยละ 

730-262 สัตว์น้ าไม่มีกระดูกสันหลังเศรษฐกิจและ

การใช้ประโยชน ์

2((1)-3-2) - 30 case based, team based 40 - 30 100  

730-263 ทักษะการเรียนรู้ทางเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมประมง 

2((1)-3-2) 10 20 collaborative learning group, 

questioning-based 

30 - 40 100  

730-264 วิทยาศาสตร์ทางทะเลและชายฝั่งพื้นฐาน 2((1)-3-2) - 30 case based, think-pair-share 40 - 30 100  
730-361 การจัดการทรัพยากรชายฝั่งแบบบูรณาการ 2((1)-3-2) - 30 brainstorming, think-pair-share 40 - 30 100  
730-362 การจัดการสารสนเทศทางเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมประมง 

2((1)-3-2) - 30 brainstorming, think-pair-share 40 - 30 100  

730-461 การประยุกตร์ะบบสารสนเทศภมูิศาสตร์

ทางการประมง 

2((1)-3-2) - 30 case based 40 - 30 100  

730-462 เทคโนโลยีชีวภาพทางการประมง 2((1)-3-2) - 10 collaborative learning group, 

questioning-based 

30 - 60 100  

- รายวิชาเลือกเสรี 
730-224 การเพาะเลี้ยงปลาสวยงามเชิงพาณิชย ์ 2((1)-3-2) 20 20 think-pair-share, problem-based 

learning  

30 - 30 100  
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 หมายเหตุ    มหาวิทยาลัยก าหนดให้รายวิชาต้องจดัการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning) ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 50 ของจ านวนช่ัวโมงตามหนว่ยกิตทฤษฎี  และหลักสตูรต้องจดัการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active 

learning) ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70 ของรายวิชาในหลักสูตร    
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ภาคผนวก  จ  

ข้อมูลรายวิชาที่จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (Work Integrated Learning : WIL)  

 

รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะของทั้งหลักสูตร                                     95  หน่วยกิต 

รายวิชาเฉพาะที่จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (WIL)                               73  หน่วยกิต 

คิดเป็นร้อยละ  76.84   ของจ านวนหน่วยกิตในหมวดวิชาเฉพาะ 

 

 

 

รหัสรายวชิา/ ชื่อรายวชิา 

จ านวน 

หน่วยกิต 

กระบวนการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (Work Integrated Learning : WIL) 

การก าหนด  

 ประสบการณ์ก่อน

การศึกษา 

การ

เรียน

สลับกับ

การ

ท างาน 

สหกิจศึกษา     การฝึกงานที่เน้น 

   การเรียนรู้หรือการ 

การติดตามพฤติกรรม    

         การท างาน 

หลักสูตรร่วม

มหาวิทยาลัย

และ

อุตสาหกรรม 

พนักงานฝึกหัด

ใหม่หรือ

พนักงาน

ฝึกงาน 

การบรรจุให้

ท างานหรือการ

ฝึกเฉพาะ

ต าแหน่ง 

ปฏิบตัิงาน

ภาคสนาม 

การฝึกปฏิบตั ิ

งานจริงภาย 

หลังส าเร็จการ

เรียนทฤษฎ ี

กลุ่มวิชาพื้นฐาน  

721-112 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1(0-3-0)              3 

723-114 ปฏิบัติการฟิสกิส์ 1(0-3-0)              3 

730-112 ปฏิบัติการหลกัชีววิทยาส าหรบัเทคโนโลยี

และนวัตกรรมประมง  

1(0-3-0)         3 

730-114 ชีววิทยาของปลา  3((2)-3-4)         3 
730-121 หลักการเพาะเลีย้งสัตว์น้ าตามแนว

เศรษฐกิจพอเพียง        

3((2)-3-4)         3 

730-211 สัตว์น้ าไม่มีกระดูกสันหลัง 3((2)-3-4)         3 

730-212 จุลชีววิทยาทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ประมง 

3((2)-3-4)         3 
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รหัสรายวชิา/ ชื่อรายวชิา 

จ านวน 

หน่วยกิต 

กระบวนการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (Work Integrated Learning : WIL) 

การก าหนด  

 ประสบการณ์ก่อน

การศึกษา 

การ

เรียน

สลับกับ

การ

ท างาน 

สหกิจศึกษา     การฝึกงานที่เน้น 

   การเรียนรู้หรือการ 

การติดตามพฤติกรรม    

         การท างาน 

หลักสูตรร่วม

มหาวิทยาลัย

และ

อุตสาหกรรม 

พนักงานฝึกหัด

ใหม่หรือ

พนักงาน

ฝึกงาน 

การบรรจุให้

ท างานหรือการ

ฝึกเฉพาะ

ต าแหน่ง 

ปฏิบตัิงาน

ภาคสนาม 

การฝึกปฏิบตั ิ

งานจริงภาย 

หลังส าเร็จการ

เรียนทฤษฎ ี

730-213 นิเวศวิทยาและการอนุรักษ์ชายฝั่ง 2((1)-3-2)         3 

730-214 การวิเคราะห์และการจัดการคุณภาพน้ า 3((2)-3-4)         3 

730-311 สถิติพื้นฐานทางเทคโนโลยีการประมง 2((1)-3-2)         3 

730-332 การออกแบบการทดลองส าหรับ

เทคโนโลยีและนวัตกรรมประมง 

3((2)-3-4)         3 

กลุ่มวิชาเฉพาะ 

- รายวิชาบังคบั 

730-221 เทคโนโลยีการผลิตแพลงก์ตอนและ

อาหารมีชวีิต     

3((2)-3-4)         3 

730-222 การผลิตอาหารสัตว์น้ าและนวัตกรรม 3((2)-3-4)         3 

730-313 ภาษาอังกฤษส าหรับเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมประมง 

2((1)-3-2)         3 

730-321 การเพาะเลี้ยงสาหร่ายทะเล  2((1)-3-2)        3 3 

730-323 การออกแบบ การสร้างและการจัดการ

ฟาร์มและโรงเพาะฟัก  

3((2)-3-4)         3 

730-324 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงกุ้งเศรษฐกิจ 2((1)-3-2)        3 3 

730-334 การวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ประมง 3((2)-3-4)         3 

730-341 โรคและปรสิตของสัตว์น้ า 3((2)-3-4)        3 3 

730-401 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 1(0-2-1)        3 3 

730-402 สหกิจศึกษา 6(0-36-0) 3  3 3 3   3 3 
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รหัสรายวชิา/ ชื่อรายวชิา 

จ านวน 

หน่วยกิต 

กระบวนการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (Work Integrated Learning : WIL) 

การก าหนด  

 ประสบการณ์ก่อน

การศึกษา 

การ

เรียน

สลับกับ

การ

ท างาน 

สหกิจศึกษา     การฝึกงานที่เน้น 

   การเรียนรู้หรือการ 

การติดตามพฤติกรรม    

         การท างาน 

หลักสูตรร่วม

มหาวิทยาลัย

และ

อุตสาหกรรม 

พนักงานฝึกหัด

ใหม่หรือ

พนักงาน

ฝึกงาน 

การบรรจุให้

ท างานหรือการ

ฝึกเฉพาะ

ต าแหน่ง 

ปฏิบตัิงาน

ภาคสนาม 

การฝึกปฏิบตั ิ

งานจริงภาย 

หลังส าเร็จการ

เรียนทฤษฎ ี

730-404 การฝึกงาน - 3   3    3 3 
730-411 พันธุศาสตร์ทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ประมง 

3((2)-3-4)         3 

730-421 เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเพาะเลี้ยงปู

ทะเล 

2((1)-3-2)        3 3 

730-451 การเป็นผู้ประกอบการและการจัดการ

ธุรกิจประมง 

3((2)-3-4)         3 

ชุดวิชาที่ 1 บังคับ 

730-331 ชุดวิชา: เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวสัตว์

น้ าและผลิตภัณฑ์ประมง 

6((4)-6-8)        3 3 

730-492 การวิจัยทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ประมง 

3(0-9-0)        3 3 

- รายวิชาเลือก 

ด้านเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสตัว์น้ า 

730-223 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงกุ้งกา้มกราม 2((1)-3-2)        3 3 

730-225 พรรณไม้น้ าเศรษฐกิจ 2((1)-3-2)        3 3 

ชุดวิชาที่ 2 วิชาเลือก 

730-227 ชุดวิชา: ธุรกจิการผลิตสัตว์น้ าสวยงาม

เศรษฐกิจและธุรกิจเกีย่วเนื่อง                          

6((4)-6-8)        3 3 

730-325 นวัตกรรมการขยายพันธุ์และปรับปรุง

พันธุ์สัตว์น้ าเศรษฐกิจ 

2((1)-3-2)         3 
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รหัสรายวชิา/ ชื่อรายวชิา 

จ านวน 

หน่วยกิต 

กระบวนการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (Work Integrated Learning : WIL) 

การก าหนด  

 ประสบการณ์ก่อน

การศึกษา 

การ

เรียน

สลับกับ

การ

ท างาน 

สหกิจศึกษา     การฝึกงานที่เน้น 

   การเรียนรู้หรือการ 

การติดตามพฤติกรรม    

         การท างาน 

หลักสูตรร่วม

มหาวิทยาลัย

และ

อุตสาหกรรม 

พนักงานฝึกหัด

ใหม่หรือ

พนักงาน

ฝึกงาน 

การบรรจุให้

ท างานหรือการ

ฝึกเฉพาะ

ต าแหน่ง 

ปฏิบตัิงาน

ภาคสนาม 

การฝึกปฏิบตั ิ

งานจริงภาย 

หลังส าเร็จการ

เรียนทฤษฎ ี

730-326 การเพาะเลี้ยงหอยทะเล 2((1)-3-2)        3 3 

730-327 การเพาะเลี้ยงปลิงทะเล 2((1)-3-2)        3 3 

730-422 การท าฟาร์มสัตว์น้ าแบบผสมผสาน 2((1)-3-2)        3 3 

730-423 เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการ

เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

2((1)-3-2)         3 

730-424 นวัตกรรมอาหารเพื่อสขุภาพของสัตว์น้ า 2((1)-3-2)        3 3 

730-425 ระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าอจัฉริยะ  2((1)-3-2)         3 

730-426 การบรรจุและการขนส่งสัตว์น้ า 2((1)-3-2)         3 

- รายวิชาเลือก 

ด้านผลิตภณัฑ์ประมง 

730-335 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าแปรรูปแช่

เย็นและแช่เยือกแข็ง 

2((1)-3-2)        3 3 

730-336 หลักฮาลาลส าหรับธุรกิจสินค้าประมง 2((1)-3-2)        3 3 

730-337 เคมีอาหารส าหรับผลิตภัณฑ์ประมง  2((1)-3-2)         3 

730-338 ความปลอดภัยดา้นอาหารของผลิตภัณฑ์

สัตว์น้ า 

2((1)-3-2)         3 

730-431 เทคโนโลยีการแปรรูปสัตว์น้ าในภาชนะ

บรรจุปิดสนิท 

2((1)-3-2)        3 3 

730-432 จุลชีววิทยาผลิตภัณฑ์ประมง 2((1)-3-2)        3 3 
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รหัสรายวชิา/ ชื่อรายวชิา 

จ านวน 

หน่วยกิต 

กระบวนการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (Work Integrated Learning : WIL) 

การก าหนด  

 ประสบการณ์ก่อน

การศึกษา 

การ

เรียน

สลับกับ

การ

ท างาน 

สหกิจศึกษา     การฝึกงานที่เน้น 

   การเรียนรู้หรือการ 

การติดตามพฤติกรรม    

         การท างาน 

หลักสูตรร่วม

มหาวิทยาลัย

และ

อุตสาหกรรม 

พนักงานฝึกหัด

ใหม่หรือ

พนักงาน

ฝึกงาน 

การบรรจุให้

ท างานหรือการ

ฝึกเฉพาะ

ต าแหน่ง 

ปฏิบตัิงาน

ภาคสนาม 

การฝึกปฏิบตั ิ

งานจริงภาย 

หลังส าเร็จการ

เรียนทฤษฎ ี

730-433 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ประมงและ

นวัตกรรม 

2((1)-3-2)        3 3 

730-435 การบริหารการผลิตและการตลาด

อุตสาหกรรมประมง  

2((1)-3-2)         3 

730-436 ธุรกิจขนาดย่อมส าหรับผลิตภณัฑ์ประมง 2((1)-3-2)        3 3 

- รายวิชาเลือก 

ด้านวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีประมง 

730-261 สมุทรศาสตร์ 2((1)-3-2)        3 3 

730-262 สัตว์น้ าไม่มีกระดูกสันหลังเศรษฐกิจและ

การใช้ประโยชน ์

2((1)-3-2)        3 3 

730-263 ทักษะการเรียนรู้ทางเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมประมง 

2((1)-3-2)         3 

730-264 วิทยาศาสตร์ทางทะเลและชายฝั่งพื้นฐาน 2((1)-3-2)        3 3 

730-361 การจัดการทรัพยากรชายฝั่งแบบบูรณา

การ 

2((1)-3-2)        3 3 

730-362 การจัดการสารสนเทศทางเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมประมง 

2((1)-3-2)         3 

730-461 การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

ทางการประมง 

2((1)-3-2)         3 

730-462 เทคโนโลยีชีวภาพทางการประมง 2((1)-3-2)         3 

- รายวิชาเลือกเสร ี



158 
 

 
 

 

 

รหัสรายวชิา/ ชื่อรายวชิา 

จ านวน 

หน่วยกิต 

กระบวนการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (Work Integrated Learning : WIL) 

การก าหนด  

 ประสบการณ์ก่อน

การศึกษา 

การ

เรียน

สลับกับ

การ

ท างาน 

สหกิจศึกษา     การฝึกงานที่เน้น 

   การเรียนรู้หรือการ 

การติดตามพฤติกรรม    

         การท างาน 

หลักสูตรร่วม

มหาวิทยาลัย

และ

อุตสาหกรรม 

พนักงานฝึกหัด

ใหม่หรือ

พนักงาน

ฝึกงาน 

การบรรจุให้

ท างานหรือการ

ฝึกเฉพาะ

ต าแหน่ง 

ปฏิบตัิงาน

ภาคสนาม 

การฝึกปฏิบตั ิ

งานจริงภาย 

หลังส าเร็จการ

เรียนทฤษฎ ี

730-224 การเพาะเลี้ยงปลาสวยงามเชงิพาณิชย์ 2((1)-3-2)        3 3 
 

            หมายเหตุ     มหาวิทยาลัยก าหนดให้ทุกหลักสูตรจัดการเรียนการสอนแบบ WIL ไม่น้อยกว่าร้อยละ  50 ของจ านวนหน่วยกิตในหมวดวิชาเฉพาะของหลักสูตร       
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ภาคผนวก ฉ  

ข้อมูลชุดวิชา (Module) ในหลักสูตร 

 

รหัส - ชุดวิชา (Module) 

(ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 

 หน่วยกิต 

  

ค าอธิบายชุดวิชา (Module) ผลลัพธ์การเรียนรู ้

ของชุดวิชา (Module) 

กิจกรรม  

การจัดการเรียนรู้ 

วิธีการวัดและ

ประเมินผล 

730-331 ชุดวิชา เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

สัตว์น้ าและผลิตภัณฑ์ประมง 

Module: Postharvest Technology of 

Fish and Fishery Products 

 

6((4)-6-8) ความส าคัญทางเศรษฐกิจของสัตว์น้ าและ

ผลิตภัณฑ์ประมง การดูแลรักษาหลังการ

จับสัตว์น้ าและเทคโนโลยีการเก็บรักษา 

หลักการและเทคโนโลยีการแปรรูปสัตว์น้ า 

ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าพื้น เมืองและระดับ

อุตสาหกรรม การใช้ประโยชน์จากเศษ

เหลือจากสัตว์น้ า การบรรจุผลิตภัณฑ์

ประมง สุขลักษณะอาหาร มาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์   

ผู้เรียนสามารถ 

1. ประยุกต์องค์ความรู้ทางเทคโนโลยีหลังการ

เก็บเกี่ยวสัตว์น้ าและผลิตภัณฑ์ประมง 

เพื่อการจัดการประมง 

2. เก็บรักษา และแปรรูปสัตว์น้ าได้ 

3.  ค้นคว้าและเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยเลือกใช้

เทคโนโลยีและสารสารสนเทศที่เหมาะสมใน

การปฏิบัติงานทางเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

สัตว์น้ า 

4. สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ ในฐานะผู้น า

และผู้ตามที่ดี 

5.  ประพฤติตนโดยยึดมั่นในคุณธรรมและ

จริยธรรม มีจรรยาบรรณ ความรับผิดชอบ และ

มีจิตสาธารณะ 

6.  สื่อสารและน าเสนอด้วยภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องและตรงประเด็น 

1. จัดการเรียนรู้แบบ

เชิงรุก (active 

learning)   

ในแบบ project 

based learning และ 

problem based 

learning 

2. สอนในรูปแบบ 

WIL  

3. มอบหมายให้

ท างานเป็นกลุ่ม  

ประเมินจากผลงาน

ของนักศึกษาตามที่

ได้รับมอบหมาย 

และการสอบ 
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รหัส - ชุดวิชา (Module) 

(ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 

 หน่วยกิต 

  

ค าอธิบายชุดวิชา (Module) ผลลัพธ์การเรียนรู ้

ของชุดวิชา (Module) 

กิจกรรม  

การจัดการเรียนรู้ 

วิธีการวัดและ

ประเมินผล 

730-227 ชุดวิชา ธุรกิจการผลิตสตัว์น้ า

สวยงามเศรษฐกิจและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง   

(Module: Economic Ornamental 

Aquatic Animal Production and 

Related Business) 

 

6((4)-6-8) ธุรกิจสัตว์น้ าสวยงามเศรษฐกิจ   ธุรกิจ

เกี่ยวเนื่องกับการผลิตสัตว์น้ าสวยงาม 

หลักการผลิตสัตว์น้ าสวยงามเศรษฐกิจ 

พันธุ์สัตว์น้ าสวยงาม การเพาะพันธุ์ การ

อนุบาลและการเลี้ยงสัตว์น้ าสวยงาม  

อาหารสัตว์น้ าสวยงาม   อาหารมีชีวิตและ

นวัตกรรมการผลิตเพื่อการผลิตสัตว์น้ า

สวยงาม  เทคโนโลยีการให้อาหาร การ

จัดการคุณภาพน้ า  การควบคุมคุณภาพ

ระบบการผลิตสัตว์น้ าสวยงาม   การ

จั ดการสุ ขภาพสัตว์ น้ าส วยงามและ

นวัตกรรม    ระบบการเลี้ยงสัตว์น้ า

สวยงามร่ วมกับพรรณไม้น้ าประดับ  

ระบบอควาโปนิกส์การ เลี้ ยงสัตว์น้ า

สวยงามร่วมกับผัก  การเป็นผู้ประกอบการ

ธุรกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าสวยงาม ผลิต

อาหารมีชีวิตและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง การจัด

จ าหน่าย และการตลาด 

ผู้เรียนสามารถ 

1. ประยุกต์องค์ความรู้ทางธุรกิจการผลิตสัตว์

น้ าสวยงามเศรษฐกิจเพื่อการจัดการประมง 

2. ผลิตสัตว์น้ าสวยงามเศรษฐกิจได้  

3. ค้นคว้าและเรียนรู้ด้วยตนเองโดยเลือกใช้

เทคโนโลยีและสารสนเทศที่เหมาะสมในการ

ปฏิบัติงานทางธุรกิจการผลิตสัตว์น้ าสวยงาม

เศรษฐกิจและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง 

4. สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ ในฐานะผู้น า

และผู้ตามที่ดี 

5.  ประพฤติตนโดยยึดมั่นในคุณธรรมและ

จริยธรรม มีจรรยาบรรณ ความรับผิดชอบ และ

มีจิตสาธารณะ 

6.  สื่อสารและน าเสนอด้วยภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องและตรงประเด็น 

7. เสนอแผนธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสัตว์

น้ าสวยงามเศรษฐกิจได้อย่างถูกต้อง 

1. จัดการเรียนรู้แบบ

เชิงรุก (active 

learning)   

ในแบบ project 

based learning และ 

problem based 

learning 

2. สอนในรูปแบบ 

WIL  

3. มอบหมายให้

ท างานเป็นกลุ่ม  

ประเมินจากผลงาน

ของนักศึกษาตามที่

ได้รับมอบหมาย 

และการสอบ 
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ภาคผนวก ช 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา (Course Learning Outcomes) 

 
รายวิชา ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา Course Learning Outcomes 

กลุ่มวชิาพ้ืนฐาน 

721-115 หลักเคม ี

            (Principles of Chemistry)  

ผู้เรยีนสามารถ 

1. อธิบายความรู้ทางเคมเีพื่อใช้ทางเทคโนโลยีประมง  

2. ประพฤติตนโดยยดึมั่นในคุณธรรมและจรยิธรรม มี

จรรยาบรรณและจิตสาธารณะ 

 

Students are able to  

1. describe knowledge on chemistry for application in 

fishery technology 

2. behave oneself by standing in morality and 

goodness, have ethics and public consciousness 

721-112 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 

            (General Chemistry Laboratory) 

ผู้เรยีนสามารถ 

1. ปฏิบัติงานพื้นฐานทางเคม ี

2. ประพฤติตนโดยยดึมั่นในคุณธรรมและจรยิธรรม มี

จรรยาบรรณและจิตสาธารณะ 

Students are able to  

1. work on basic chemistry 

2. behave oneself by standing in morality and 

goodness, have ethics and public consciousness 

723-113 หลักฟิสิกส์ทั่วไป 

           (Principles of General Physics) 

ผู้เรยีนสามารถ 

1. อธิบายความรู้ทางฟิสิกส์ เพื่อใช้ทางเทคโนโลยีประมง 

2. ประพฤติตนโดยยดึมั่นในคุณธรรมและจรยิธรรม มี

จรรยาบรรณและจิตสาธารณะ 

Students are able to  

1. describe knowledge on physics for application in 

fishery technology 

2. behave oneself by standing in morality and 

goodness, have ethics and public consciousness 

723-114 ปฏิบัติการฟิสิกส ์

            (Physics Laboratory) 

ผู้เรยีนสามารถ 

1. ปฏิบัติงานพื้นฐานทางฟิสิกส ์

2. ประพฤติตนโดยยดึมั่นในคุณธรรมและจรยิธรรม มี

จรรยาบรรณและจิตสาธารณะ 

Students are able to  

1. show working skill on basic science in physics 

2. behave oneself by standing in morality and 

goodness, have ethics and public consciousness 
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730-111 หลักชีววิทยาส าหรับเทคโนโลยีและนวัตกรรมประมง 

            (Principle of Biology for Fishery Technology 

and Innovation) 

ผู้เรยีนสามารถ 

1. อธิบายความรู้พื้นฐานทางชีววิทยาส าหรับเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมประมง 

2. ประพฤติตนโดยยดึมั่นในคุณธรรมและจรยิธรรม มี

จรรยาบรรณและจิตสาธารณะ 

Students are able to  

1. describe basic knowledge on biology for fishery 

technology and innovation 

2. behave oneself by standing in morality and 

goodness, have ethics and public consciousness 

730-112 ปฏิบัติการหลักชีววิทยาส าหรับเทคโนโลยีและ  

             นวัตกรรมประมง 

            (Principle of Biology for Fishery Technology  

and Innovation 

Laboratory)

  

ผู้เรยีนสามารถ 

1. ปฏิบัติงานทางชีววิทยาส าหรับเทคโนโลยีและนวตักรรม

ประมง 

2. ประพฤติตนโดยยดึมั่นในคุณธรรมและจรยิธรรม มี

จรรยาบรรณและจิตสาธารณะ 

Students are able to  

1. show working skill on biology for fishery technology 

and innovation 

2. behave oneself by standing in morality and 

goodness, have ethics and public consciousness 

730-113 เทคโนโลยีและนวัตกรรมประมงเบื้องต้น 

           (Introduction to Fishery Technology and  

            Innovation) 

ผู้เรยีนสามารถ 

1. อธิบายความรู้ที่เกี่ยวกับห่วงโซอุ่ปทานด้านประมง 

2. อธิบายอาชีพทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมประมง 

3. ประพฤติตนโดยยดึมั่นในคุณธรรมและจรยิธรรม มี

จรรยาบรรณและจิตสาธารณะ 

Students are able to  

1. describe knowledge on fishery supply chain 

2. describe job on fishery technology and innovation 

3. behave oneself by standing in morality and 

goodness, have ethics and public consciousness 

730-114 ชีววิทยาของปลา 

            (Biology of Fish) 

ผู้เรยีนสามารถ 

1. อธิบายกายวิภาคพื้นฐานของปลา ระบบอวัยวะของปลา 

ชีววิทยาของปลา และนิเวศวิทยาของปลา 

2. จ าแนกชนิดของปลาเบื้องต้นได ้

3. ประพฤติตนโดยยดึมั่นในคุณธรรมและจรยิธรรม มี

จรรยาบรรณและจิตสาธารณะ 

Students are able to  

1. describe basic anatomy of fish, fish organ system, 

biology, behavior and ecology of fish. 

2. identify basic species of fish  

3. behave oneself by standing in morality and 

goodness, have ethics and public consciousness 
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730-121 หลักการเพาะเลี้ยงสตัวน์้ าตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

            (Principles of Sufficiency Economy  

            Aquaculture) 

ผู้เรยีนสามารถ 

1. อธิบายชนิดของสัตว์น้ าเศรษฐกจิ หลักการและกระบวนการ

ในการเพาะเลี้ยงสตัว์น้ า ระบบการเพาะเลี้ยงสตัว์น้ า ปัจจัยที่

ส าคัญต่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า  

2. อธิบายหลักการเศรษฐกิจพอเพยีงและการน ามาประยุกต์ใช้

ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

3. ปฏิบัติงานพื้นฐานทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า  
4. ประพฤติตนโดยยดึมั่นในคุณธรรมและจรยิธรรม มี

จรรยาบรรณและจิตสาธารณะ 

Students are able to  

1. describe kinds of economic aquatic animals, 

principle and process in aquaculture, important 

factors to aquaculture 

2. describe principle of sufficiency economics and 

application in aquaculture  

3. practice on basic aquaculture 

4. behave oneself by standing in morality and 

goodness, have ethics and public consciousness 

730-211 สัตว์น้ าไม่มีกระดูกสันหลัง 

            (Aquatic Invertebrates) 

ผู้เรยีนสามารถ 

1. อธิบายความรู้ด้านสัตว์น้ าไม่มีกระดูกสันหลัง 

2. ปฏิบัติงานทางกายวิภาคและอนุกรมวิธานของสัตว์น้ าไม่มี

กระดูกสันหลัง 

3. ประพฤติตนโดยยดึมั่นในคุณธรรมและจรยิธรรม มี

จรรยาบรรณและจิตสาธารณะ 

Students are able to  

1. describe knowledge on aquatic invertebrates  

2. work on anatomy and taxonomy of aquatic  

invertebrates 

3. behave oneself by standing in morality and 

goodness, have ethics and public consciousness 

730-212 จุลชีววิทยาทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมประมง 

            (Microbiology in Fishery Technology and  

            Innovation) 

ผู้เรยีนสามารถ 

1.อธิบายความรู้ดา้นชนิด การจ าแนกชนิด และสภาวะการเจริญ

ของจุลินทรีย์ทางเทคโนโลยีประมง 

2. ปฏิบัติงานพื้นฐานทางจุลชีววิทยาทางเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมประมง 

3. ประยุกต์ใช้ความรู้ทางจลุชีววิทยาทางเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมประมง 

Students are able to  

1.describe knowledge on species, identification and 

growth condition of microorganisms in fishery 

technology. 

2. work on microbiology in fishery technology and 

innovation 

3. apply knowledge on microbiology in fishery 

technology and innovation 
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รายวิชา ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา Course Learning Outcomes 

4. ประพฤติตนโดยยดึมั่นในคุณธรรมและจรยิธรรม มี

จรรยาบรรณและจิตสาธารณะ 

4. behave oneself by standing in morality and 

goodness, have ethics and public consciousness 

730-213 นิเวศวิทยาและการอนุรกัษ์ชายฝั่ง 

            (Coastal Ecology and Conservation) 

 

ผู้เรยีนสามารถ 

1. ประยุกต์ความรู้ทางนิเวศวิทยา การใช้ประโยชน์แหล่งน้ าและ

พื้นที่ชายฝั่งด้านการประมงและเพาะเลีย้งสัตว์น้ า การอนุรักษ์

และจัดการทรัพยากรชายฝั่งเพื่อการจัดการประมง 

2. ปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับนิเวศวิทยาและการอนุรักษ์ชายฝั่ง 

3.ค้นคว้าและเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยเลือกใช้เทคโนโลยีและสาร

สารสนเทศท่ีเหมาะสมในการปฏิบตัิงานทางนิเวศวิทยาและการ

อนุรักษ์ชายฝั่ง 

4. ประพฤติตนโดยยดึมั่นในคุณธรรมและจรยิธรรม มี

จรรยาบรรณและจิตสาธารณะ 

Students are able to  

1. apply knowledge of ecology, utilization on water 

sources and coastal areas in fishery and aquaculture, 

coastal resource conservation and management for 

fishery management 

2. work on ecology and coastal  conservation 

3. search and learn with oneself by selecting to use 

appropriate technology and information  in working 

on ecology and coastal conservation 

4. behave oneself by standing in morality and 

goodness, have ethics and public consciousness 

730-214 การวิเคราะห์และจดัการคุณภาพน้ า 

            (Water Quality Analysis and Management) 

ผู้เรยีนสามารถ 

1. ประยุกต์ความรู้ทางด้านวิเคราะห์และจัดการคุณภาพน้ าเพื่อ

การจัดการประมง 

2. วิเคราะห์และจดัการคณุภาพน้ า 

3.ค้นคว้าและเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยเลือกใช้เทคโนโลยีและสาร

สารสนเทศท่ีเหมาะสมในการปฏิบตัิงานทางนิเวศวิทยาและการ

อนุรักษ์ชายฝั่ง 

4. ประพฤติตนโดยยดึมั่นในคุณธรรมและจรยิธรรม มี

จรรยาบรรณและจิตสาธารณะ 

Students are able to  

1. apply knowledge on water quality analysis and 

management for fishery management 

2. analyze and manage on water quality  

3. search and learn with oneself by selecting to use 

appropriate technology and information  in working 

on water quality analysis and management 

4. behave oneself by standing in morality and 

goodness, have ethics and public consciousness 
730-311  สถิติพื้นฐานทางเทคโนโลยีประมง ผู้เรยีนสามารถ Students are able to  
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             (Basic Statistics in Fishery Technology) 1. อธิบายความรู้ทางสถิติพื้นฐาน 

2. ประยุกต์ใช้สถิติพื้นฐานกับงานทางเทคโนโลยปีระมง 

3. ประพฤติตนโดยยดึมั่นในคุณธรรมและจรยิธรรม มี

จรรยาบรรณและจิตสาธารณะ 

1. describe knowledge on basic statistics 

2. apply to use basic statistics in fishery technology 

3. behave oneself by standing in morality and 

goodness, have ethics and public consciousness 

730-312  การออกแบบการทดลองส าหรับเทคโนโลยีและ 

              นวัตกรรมประมง  

              (Experimental Design for Fishery Technology  

              and Innovation) 

ผู้เรยีนสามารถ 

1. ประยุกต์ใช้ความรู้ทางการออกแบบการทดลองเพื่อการ

จัดการทางประมง 

2. ใช้โปรแกรมทางสถิติและตคีวามผลวเิคราะห์ 

3. เลือกแผนแบบการทดลองได้เหมาะสมกับงานวิจัยทาง

เทคโนโลยีและนวัตกรรมประมง 

4. ค้นคว้าและเรียนรูด้้วยตนเอง โดยเลือกใช้เทคโนโลยีและ

สารสนเทศท่ีเหมาะสมในการปฏิบตัิงาน 

5. ประพฤติตนโดยยดึมั่นในคุณธรรมและจรยิธรรม มี

จรรยาบรรณและจิตสาธารณะ 

 

Students are able to  

1. apply  knowledge of experimental design for fishery 

management 

2. apply statistical program and interpret analytical 

result 

3. select experimental design to be suitable for fishery 

technology and innovation 

4. search and learn by oneself using appropriate 

technology and information in working 

5. behave oneself by standing in morality and 

goodness, have ethics and public consciousness 

746-115  คณิตศาสตร์ส าหรับการเกษตรและประมง 

             (Mathematics for Agriculture and Fisheries) 

 

ผู้เรยีนสามารถ 

1. อธิบายความรู้ทางฟิสิกส์ เพื่อใช้ทางเทคโนโลยีประมง 

อธิบายความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์  

2. แสดงการค านวณที่ใช้คณิตศาสตร์พื้นฐาน 

3. ประพฤติตนโดยยดึมั่นในคุณธรรมและจรยิธรรม มี

จรรยาบรรณและจิตสาธารณะ 

 

Students are able to  

1. describe knowledge on mathematics for applying 

on fishery technology 

2. show the calculation to apply on basic 

mathematics 

3. behave oneself by standing in morality and 

goodness, have ethics and public consciousness 

กลุ่มวชิาเฉพาะ 
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- รายวิชาบังคับ 

730-221 เทคโนโลยีการผลิตแพลงก์ตอนและอาหารมีชีวิต 

            (Plankton and Live Feed Production  

            Technology) 

 

ผู้เรยีนสามารถ 

1. ประยุกต์ใช้ความรู้ทางเทคโนโลยีการผลิตแพลงก์ตอนและ

อาหารมีชีวิตเพื่อการจัดการประมง 

2. เพาะเลี้ยงแพลงกต์อนและอาหารมีชีวิตได ้

3.ค้นคว้าและเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยเลือกใช้เทคโนโลยีและสาร

สารสนเทศท่ีเหมาะสมในการปฏิบตัิงานทางเทคโนโลยีการผลติ

แพลงก์ตอนและอาหารมีชีวิต 

4. ประพฤติตนโดยยดึมั่นในคุณธรรมและจรยิธรรม มี

จรรยาบรรณและจิตสาธารณะ 

5. สื่อสารและน าเสนอด้วยภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่าง

ถูกต้องและตรงประเด็น 

Students are able to  

1. apply knowledge on  plankton and live food for 

fishery management 

2. culture on plankton and live food 

3. search and learn with oneself by selecting to use 

appropriate technology and information  in working 

on plankton and live feed production 

4. behave oneself by standing in morality and 

goodness, have ethics and public consciousness 

5. communicate and present in Thai and English 

correctly and exactly 

730-222 การผลิตอาหารสตัว์น้ าและนวัตกรรม 

            (Aquatic Animal Feed Production and  

             Innovation) 

ผู้เรยีนสามารถ 

1. ประยุกต์ความรู้ดา้นการผลติอาหารสตัว์น้ าและนวัตกรรมเพื่อ

การจัดการประมง 

2. ปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวกับผลิตอาหารสัตว์น้ า 

3. ค้นคว้าและเรียนรูด้้วยตนเอง โดยเลือกใช้เทคโนโลยีและสาร

สารสนเทศท่ีเหมาะสมในการปฏิบตัิงานทางการผลติอาหารสตัว์

น้ า 

4. ประพฤติตนโดยยดึมั่นในคุณธรรมและจรยิธรรม มี

จรรยาบรรณและจิตสาธารณะ 

Students are able to  

1. apply knowledge on aquatic animal feed 

production and innovation for fishery management 

2. work on aquatic animal feed production 

3. search and learn with oneself by selecting to use 

appropriate technology and information  in working 

on aquatic animal feed production 

4. behave oneself by standing in morality and 

goodness, have ethics and public consciousness 
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5. สื่อสารและน าเสนอด้วยภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่าง

ถูกต้องและตรงประเด็น 
5. communicate and present in Thai and English 

correctly and exactly 

730-313 ภาษาอังกฤษส าหรับเทคโนโลยีและนวัตกรรมประมง 

            (English for Fishery Technology and  

            Innovation) 

 

ผู้เรยีนสามารถ 

1. ประยุกต์ความรู้ทางภาษาอังกฤษส าหรับเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมประมงเพื่อการจัดการประมง 

2. ค้นคว้าและเรียนรูด้้วยตนเอง โดยเลือกใช้เทคโนโลยีและสาร

สารสนเทศท่ีเหมาะสมในการปฏิบตัิงานทางภาษาอังกฤษส าหรับ

เทคโนโลยีและนวัตกรรมประมง 

3. ประพฤติตนโดยยดึมั่นในคุณธรรมและจรยิธรรม มี

จรรยาบรรณและจิตสาธารณะ 

4. สื่อสารและน าเสนอด้วยภาษาองักฤษได้อย่างถูกต้องและตรง

ประเด็น 

Students are able to  

1. apply knowledge on English for fishery technology 

and innovation for fishery management 

2. search and learn with oneself by selecting to use 

appropriate technology and information  in working 

on English for fishery technology and innovation 

3. behave oneself by standing in morality and 

goodness, have ethics and public consciousness 

4. communicate and present in English correctly and 

exactly 

730-321 การเพาะเลี้ยงสาหรา่ยทะเล 

            (Marine Algae Culture) 

ผู้เรยีนสามารถ 

1. ประยุกต์ความรู้เกีย่วกับการเพาะเลีย้งสาหร่ายทะเลเพื่อการ

จัดการประมง 

2. เพาะเลี้ยงสาหรา่ยทะเล 

3. ค้นคว้าและเรียนรูด้้วยตนเอง โดยเลือกใช้เทคโนโลยีและสาร

สารสนเทศท่ีเหมาะสมในการปฏิบตัิงานทางการเพาะเลี้ยง

สาหร่ายทะเล 

4. ประพฤติตนโดยยดึมั่นในคุณธรรมและจรยิธรรม มี

จรรยาบรรณและจิตสาธารณะ 

Students are able to  

1. apply knowledge on marine algae culture for 

fishery management 

2. culture marine algae  

3. search and learn with oneself by selecting to use 

appropriate technology and information  in working 

on marine algae culture 

4. behave oneself by standing in morality and 

goodness, have ethics and public consciousness 
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5.สื่อสารและน าเสนอด้วยภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่าง

ถูกต้องและตรงประเด็น 
5. communicate and present in Thai and English 

correctly and exactly 

730-322 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์ปลา 

             (Fish Culture and Breeding Technology) 

 

ผู้เรยีนสามารถ 

1. ประยุกต์ความรู้ดา้นระบบการสืบพันธุ์ของปลา เทคโนโลยี

การขยายพันธ์ุปลาและการเพาะเลี้ยงปลา เพื่อการจัดการประมง 

2. ขยายพันธ์ุและเพาะเลีย้งปลาได้ 

3. ค้นคว้าและเรียนรูด้้วยตนเอง โดยเลือกใช้เทคโนโลยีและสาร

สารสนเทศท่ีเหมาะสมในการปฏิบตัิงานทางการเพาะเลี้ยงและ

ขยายพันธุ์ปลา 

4. ประพฤติตนโดยยดึมั่นในคุณธรรมและจรยิธรรม มี

จรรยาบรรณและจิตสาธารณะ 

5.สื่อสารและน าเสนอด้วยภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่าง

ถูกต้องและตรงประเด็น 

Students are able to  

1. apply knowledge on fish reproduction system, fish 

breeding and culture technology for fishery 

management 

2. breed  and  culture fish 

3. search and learn with oneself by selecting to use 

appropriate technology and information  in working 

on fish culture and breeding 

4. behave oneself by standing in morality and 

goodness, have ethics and public consciousness 

5. communicate and present in Thai and English 

correctly and exactly 

730-323 การออกแบบ การสร้างและการจัดการฟาร์มและโรง 

            เพาะฟัก 

            (Farm and Hatchery Design, Construction and  

            Management) 

 

ผู้เรยีนสามารถ 

1. ประยุกต์ความรู้ในการออกแบบ การสรา้งและการจัดการ

ฟาร์มและโรงเพาะฟักเพื่อการจดัการประมง 

2. เลือกท าเลและการออกแบบในการสร้างฟาร์มและโรงเพาะ

ฟักสัตว์น้ า  ระบบน้ า ระบบการให้อากาศ และปัจจัยในการ

ก่อสร้างที่เหมาะสม 

3. ประเมินงบประมาณและตีความหมายของแบบพิมพ์เขียวใน

การก่อสร้างฟาร์มและโรงเพาะฟักสัตว์น้ า 

Students are able to  

1. apply knowledge on  farm and  hatchery design, 

construction and management for fishery 

management 

2. select the site and design for farm and hatchery 

construction, water system, aeration system and 

appropriate factors in construction 
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4. ประพฤติตนโดยยดึมั่นในคุณธรรมและจรยิธรรม มี

จรรยาบรรณและจิตสาธารณะ 

5.สื่อสารและน าเสนอด้วยภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่าง

ถูกต้องและตรงประเด็น 

3. estimate budget and interpret blueprint in farm and 

hatchery construction 

4. behave oneself by standing in morality and 

goodness, have ethics and public consciousness 

5. communicate and present in Thai and English 

correctly and exactly 

730-324 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงกุ้งเศรษฐกิจ 

            (Economic Shrimp Culture Technology) 

 

ผู้เรยีนสามารถ 

1. ประยุกต์ความรู้ทางการเพาะเลีย้งกุ้งเศรษฐกิจเพื่อการจดัการ

ประมง 

2. เพาะเลี้ยงกุ้งเศรษฐกิจได ้

3. ค้นคว้าและเรียนรูด้้วยตนเอง โดยเลือกใช้เทคโนโลยีและสาร

สารสนเทศท่ีเหมาะสมในการปฏิบตัิงานทางการเพาะเลี้ยงกุ้ง

เศรษฐกิจ 

4. ประพฤติตนโดยยดึมั่นในคุณธรรมและจรยิธรรม มี

จรรยาบรรณและจิตสาธารณะ 

5.สื่อสารและน าเสนอด้วยภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่าง

ถูกต้องและตรงประเด็น 

Students are able to  

1. apply knowledge on economic shrimp culture for 

fishery management 

2. culture economic shrimp 

3. search and learn with oneself by selecting to use 

appropriate technology and information  in working 

on economic shrimp culture 

4. behave oneself by standing in morality and 

goodness, have ethics and public consciousness 

5. communicate and present in Thai and English 

correctly and exactly 
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730-334 การวิเคราะห์คณุภาพของผลิตภณัฑ์ประมง 

            (Analysis of Fishery Product Quality) 

ผู้เรยีนสามารถ 

1. ประยุกต์ความรู้ดา้นองค์ประกอบทางเคมีของสัตว์น้ าและ

ผลิตภณัฑ์ การเปลี่ยนแปลงคุณภาพสัตว์น้ าหลังการตาย พิษและ

อันตรายที่พบในสัตว์น้ าที่บริโภคและการตรวจวเิคราะห์คณุภาพ

เพื่อการจัดการประมง 

2. วิเคราะห์คณุภาพของผลิตภัณฑ์ประมง 

3. ค้นคว้าและเรียนรูด้้วยตนเอง โดยเลือกใช้เทคโนโลยีและสาร

สารสนเทศท่ีเหมาะสมในการปฏิบตัิงานทางการวิเคราะห์

คุณภาพของผลิตภัณฑ์ประมง 

4. ประพฤติตนโดยยดึมั่นในคุณธรรมและจรยิธรรม มี

จรรยาบรรณและจิตสาธารณะ 

Students are able to  

1. describe knowledge on chemical compositions of 

aquatic animals and products, quality changes of fish 

after death, toxins and hazards found in consumed 

fish and quality analysis for fishery management 

2. analyze of fishery product quality 

3. search and learn with oneself by selecting to use 

appropriate technology and information  in working 

on analysis of fishery product quality 

4. behave oneself by standing in morality and 

goodness, have ethics and public consciousness 

730-341 โรคและปรสิตของสตัวน์้ า 

            (Diseases and Parasites of Aquatic Animals) 

 

ผู้เรยีนสามารถ 

1. ประยุกต์ความรู้ดา้นสุขภาพสัตว์น้ า  โรค ปรสติและการ

จัดการเพื่อการจัดการประมง 

2. ปฏิบัติงานทางด้านโรคและปรสิตของสัตว์น้ า 

3. ค้นคว้าและเรียนรูด้้วยตนเองโดยเลือกใช้เทคโนโลยีและ

สารสนเทศท่ีเหมาะสมในการปฏิบตัิงานทางด้านโรคและปรสติ

ของสัตว์น้ า 

4. ประพฤติตนโดยยดึมั่นในคุณธรรมและจรยิธรรม มี

จรรยาบรรณ ความรับผดิชอบ และมีจิตสาธารณะ 

5. สื่อสารและน าเสนอด้วยภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่าง

ถูกต้องและตรงประเด็น 

Students are able to  

1. apply knowledge on aquatic animal health, 

diseases, parasites and management for fishery 

management 

2. work on diseases and parasites of aquatic animals 

3. search and learn with oneself by selecting to use 

appropriate technology and information  in working 

on diseases and parasites of aquatic animals 

4. behave oneself by standing in morality and 

goodness, have ethics and public consciousness 

5. communicate and present in Thai and English 

correctly and exactly 
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730-411 พันธุศาสตร์ทางเทคโนโลยีประมง 

            (Genetics in Fishery Technology)  

ผู้เรยีนสามารถ 

1. ประยุกต์ความร ู้ด้านพันธุศาสตร์ทางเทคโนโลยีประมง เพื่อ

การจัดการประมง 

2. ปฏิบัติงานทางพันธุศาสตร์ทางเทคโนโลยปีระมง 

3.  ค้นคว้าและเรยีนรูด้้วยตนเองโดยเลือกใช้เทคโนโลยีและ

สารสนเทศท่ีเหมาะสมในการปฏิบตัิงานทางด้านพันธุศาสตร์ทาง

เทคโนโลยีประมง 

4. ประพฤติตนโดยยดึมั่นในคุณธรรมและจรยิธรรม มี

จรรยาบรรณ ความรับผดิชอบ และมีจิตสาธารณะ 

5. สื่อสารและน าเสนอด้วยภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่าง

ถูกต้องและตรงประเด็น 

Students are able to  

1. apply knowledge of genetics in fishery technology 

for fishery management 

2. work on genetics in fishery technology 

3. search and learn with oneself by selecting to use 

appropriate technology and information  in working 

on genetics in fishery technology 

4. behave oneself by standing in morality and 

goodness, have ethics and public consciousness 

5. communicate and present in Thai and English 

correctly and exactly 

730-421 เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเพาะเลีย้งปูทะเล 

            (Marine Crab Culture Technology and  

            Innovation) 

 

ผู้เรยีนสามารถ 

1. ประยุกต์ความรู้เรื่องชนิดและชวีวิทยาของปูทะเลเศรษฐกจิ 

เทคโนโลยีการเพาะพันธ์ุลูกปูทะเล  เทคนิคการน าลูกปูจาก

ธรรมชาติและจากการเพาะฟักมาเลี้ยง   เทคนิคในการเลีย้งปู  

อาหารปูและการให้อาหาร การเกบ็เกี่ยวผลผลิตปูทะเล ธุรกิจ

การผลิตปูทะเลและการตลาด เพือ่การจัดการประมง 

2. จ าแนกชนิดของปูทะเล 

3. อนุบาล เลี้ยงปูทะเล และผลิตปูนิ่มได ้

4. ค้นคว้าและเรียนรูด้้วยตนเองโดยเลือกใช้เทคโนโลยีและ

สารสนเทศท่ีเหมาะสมในการปฏิบตัิงานทางด้านการเพาะเลีย้งปู

ทะเล 

5. แสดงแนวคิดทางนวัตกรรมการเพาะเลี้ยงปูทะเล 

Students are able to  

1. apply knowledge on species and biology of 

economic marine crab, marine crab larvae 

propagation technology, techniques to introduce 

natural and hatching crab larvae for culture, culture 

techniques, crab food and feeding, marine crab 

product harvesting, marine crab production business 

and marketing for fishery management 

2. identify marine crab species 

3. nurse, culture of marine crab and soft-shell crab 

production 
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6. ประพฤติตนโดยยดึมั่นในคุณธรรมและจรยิธรรม มี

จรรยาบรรณ ความรับผดิชอบ และมีจิตสาธารณะ 

4. search and learn with oneself by selecting to use 

appropriate technology and information  in working 

on marine crab culture 

5. show idea on marine crab culture innovation 

6. behave oneself by standing in morality and 

goodness, have ethics and public consciousness 

730-441 กฎหมายและมาตรฐานทางประมง 

            (Fishery Laws and Standards) 

ผู้เรยีนสามารถ 

1. ประยุกต์ความรู้ดา้นกฎหมายประมง และมาตรฐานทาง

ประมงเพื่อการจัดการประมง 

2. ปฏิบัติงานโดยใช้ความรู้ทางกฎหมายและมาตรฐานประมง 

3. ค้นคว้าและเรียนรูด้้วยตนเองโดยเลือกใช้เทคโนโลยีและ

สารสนเทศท่ีเหมาะสมในการปฏิบตัิงานท่ีเกี่ยวข้องกับกฎหมาย

และมาตรฐานประมง 

4. ประพฤติตนโดยยดึมั่นในคุณธรรมและจรยิธรรม มี

จรรยาบรรณ ความรับผดิชอบ และมีจิตสาธารณะ 

5. สื่อสารและน าเสนอด้วยภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่าง

ถูกต้องและตรงประเด็น 

Students are able to  

1. apply knowledge on fishery laws and standards 

2. work using fishery laws and standards 

3. search and learn by oneself using appropriate 

technology and information to work on fishery laws 

and standards 

4. behave oneself by standing in morality and 

goodness, have ethics and public consciousness 

5. communicate and present in Thai and English 

correctly and exactly  

730-442 การควบคุมคุณภาพทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

            ประมง 

            (Quality Control in Fishery Technology and  

            Innovation) 

 

ผู้เรยีนสามารถ 

1. ประยุกต์ความรู้ดา้นการควบคมุคุณภาพทางเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมประมงตลอดห่วงโซ่อุปทานเพื่อการจัดการประมง 

2. ปฏิบัติงานด้านการควบคุมคณุภาพและจดัการตลอดห่วงโซ่

อุปทาน 

Students are able to  

1. apply knowledge on quality control in fishery 

technology and innovation through supply chain for 

fishery management 

2. work on quality control and management through 

supply chain 
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3. ค้นคว้าและเรียนรูด้้วยตนเองโดยเลือกใช้เทคโนโลยีและ

สารสนเทศท่ีเหมาะสมในการปฏิบตัิงานท่ีเกี่ยวข้องกับการ

ควบคุมคุณภาพทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมประมง 

4. ประพฤติตนโดยยดึมั่นในคุณธรรมและจรยิธรรม มี

จรรยาบรรณ ความรับผดิชอบ และมีจิตสาธารณะ 

5. สื่อสารและน าเสนอด้วยภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่าง

ถูกต้องและตรงประเด็น 

6. ท างานร่วมกับผู้อื่นได้ในฐานะผูน้ าและผู้ตามทีด่ ี

3. search and learn by oneself using appropriate 

technology and information to work on quality 

control in fishery technology  

4.  behave oneself by standing in morality and 

goodness, have ethics and public consciousness 

5. communicate and present in Thai and English 

correctly and exactly 

6. work in collaborate with others as a good leader 

and follower 

730-451 การเป็นผู้ประกอบการและการจัดการธุรกิจประมง 

            (Entrepreneurship and Fishery Business  

            Management)  

 

ผู้เรยีนสามารถ 

1. ประยุกต์ความรู้เกีย่วกับการผลติ การตลาดและการเป็น

ผู้ประกอบการ การวิเคราะห์ต้นทนุ-รายรับ  การวิเคราะห์

โครงการการลงทุนธุรกิจ  การเขียนแผนธุรกิจ    การประยุกต์ใช้

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการประกอบธุรกิจ    การจัดการโล

จิสติกส์ และโซ่อุปทานในธุรกิจประมง 

2. ปฏิบัติงานโดยใช้ความรู้การเปน็ผู้ประกอบการและการ

จัดการธุรกจิประมง 

3. ค้นคว้าและเรียนรูด้้วยตนเองโดยเลือกใช้เทคโนโลยีและ

สารสนเทศท่ีเหมาะสมในการปฏิบตัิงานท่ีเกี่ยวข้องกับการเป็น

ผู้ประกอบการและการจดัการธรุกจิประมง 

4. ประพฤติตนโดยยดึมั่นในคุณธรรมและจรยิธรรม มี

จรรยาบรรณ ความรับผดิชอบ และมีจิตสาธารณะ 

Students are able to  

1. apply knowledge on production, marketing and 

entrepreneurship concepts, cost-return analysis, 

project feasibility study, business plan preparation, 

sufficient economy application for business, logistics 

and supply chain management in fishery business 

2. work on entrepreneurship and fishery business 

management 

3. search and learn by oneself using appropriate 

technology and information to work entrepreneurship 

and fishery business management 

4. behave oneself by standing in morality and 

goodness, have ethics and public consciousness 
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5. สื่อสารและน าเสนอด้วยภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่าง

ถูกต้องและตรงประเด็น 

6. ท างานร่วมกับผู้อื่นได้ในฐานะผูน้ าและผู้ตามทีด่ี 

7. เสนอแผนธุรกิจทีเ่กี่ยวข้องกับประมงได้อย่างถูกต้อง 

5. communicate and present in Thai and English 

correctly and exactly 

6. work in collaborate with others as a good leader 

and follower 

7. purpose business plan related to fishery correctly 

730-491 สัมมนา 

            (Seminar) 

ผู้เรยีนสามารถ 

1. ประยุกต์ความรู้ทางเทคโนโลยแีละนวัตกรรมประมงตลอด

ห่วงโซ่อุปทาน เพื่อการจัดการประมง 

2. ปฏิบัติงานทางเทคโนโลยีประมง 

3. ค้นคว้าและเรียนรูด้้วยตนเองโดยเลือกใช้เทคโนโลยีและ

สารสนเทศท่ีเหมาะสมในการปฏิบตัิงานทางเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมประมง 

4. ประพฤติตนโดยยดึมั่นในคุณธรรมและจรยิธรรม มี

จรรยาบรรณ ความรับผดิชอบ และมีจิตสาธารณะ 

5. สื่อสารและน าเสนอด้วยภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่าง

ถูกต้องและตรงประเด็น 

6. ท างานร่วมกับผู้อื่นได้ในฐานะผูน้ าและผู้ตามทีด่ี 

Students are able to  

1. apply knowledge on fishery technology and 

innovation through supply chain for fishery 

management 

2. work on fishery technology 

3. search and learn by oneself using appropriate 

technology and information to work on fishery 

technology and innovation  

4. behave oneself by standing in morality and 

goodness, have ethics and public consciousness 

5. communicate and present in Thai and English 

correctly and exactly 

6. work in collaborate with others as a good leader 

and follower 

730-492 วิจัยทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมประมง 

             (Research on Fishery Technology and  

            Innovation) 

 

ผู้เรยีนสามารถ 

1. ประยุกต์ความรู้ทางเทคโนโลยแีละนวัตกรรมประมงตลอด

ห่วงโซ่อุปทาน เพื่อการจัดการประมง 

2. ปฏิบัติงานทางเทคโนโลยีประมง  

Students are able to  

1. apply knowledge on fishery technology and 

innovation through supply chain for fishery 

management 
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3. ค้นคว้าและเรียนรูด้้วยตนเองโดยเลือกใช้เทคโนโลยีและ

สารสนเทศท่ีเหมาะสมในการปฏิบตัิงานทางเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมประมง 

4. ประพฤติตนโดยยดึมั่นในคุณธรรมและจรยิธรรม มี

จรรยาบรรณ ความรับผดิชอบ และมีจิตสาธารณะ 

5. สื่อสารและน าเสนอด้วยภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่าง

ถูกต้องและตรงประเด็น 

6. ท างานร่วมกับผู้อื่นได้ในฐานะผูน้ าและผู้ตามทีด่ี 

7. แสดงแนวคิดทางนวัตกรรมในการวิจัยทางเทคโนโลยีประมง 

2. work on fishery technology 

3. search and learn by oneself using appropriate 

technology and information to work on fishery 

technology and innovation  

4. behave oneself by standing in morality and 

goodness, have ethics and public consciousness 

5. communicate and present in Thai and English 

correctly and exactly 

6. work in collaborate with others as a good leader 

and follower 

7. show concept on innovation in research on fishery 

technology 

ชุดวิชาที่ 1 บังคับ 

730-331 ชุดวิชา: เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวสัตว์น้ าและ 

  ผลิตภัณฑ์ประมง                    

  Module: Postharvest Technology of Fish  

  and Fishery Products 

ผู้เรยีนสามารถ 

1. ประยุกต์องค์ความรู้ทางเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวสัตว์น้ า

และผลิตภัณฑ์ประมงเพื่อการจัดการประมง  

2. เก็บรักษา และแปรรูปสัตว์น้ าได้ 

3.  ค้นคว้าและเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยเลือกใช้เทคโนโลยีและสาร

สารสนเทศที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานทางเทคโนโลยีหลังการ

เก็บเกี่ยวสัตว์น้ า 

4. สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ ในฐานะผู้น าและผู้ตามที่ดี 

5.  ประพฤติตนโดยยึดมั่ น ในคุณธรรมและจริยธรรม มี

จรรยาบรรณ ความรับผิดชอบ และมีจิตสาธารณะ 

Students are able to  

1. apply knowledge on postharvest technology of fish 

and fishery products for fishery management 

2. preserve and process aquatic animals 

3. search and learn by oneself using appropriate 

technology and information to work on fishery 

technology and innovation  

4. work in collaborate with others as a good leader 

and follower 

5. behave oneself by standing in morality and 

goodness, have ethics and public consciousness 
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6. สื่อสารและน าเสนอด้วยภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่าง

ถูกต้องและตรงประเด็น 

6. communicate and present in Thai and English 

correctly and exactly 

- รายวิชาเลือก 

ด้านเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

730-223 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกราม 

            (Giant Freshwater Prawn Culture Technology) 

ผู้เรยีนสามารถ 

1. ประยุกต์ความรู้ทางเทคโนโลยกีารเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกรามเพื่อ

การจัดการประมง 

2. เพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกรามได ้

3. ค้นคว้าและเรียนรูด้้วยตนเองโดยเลือกใช้เทคโนโลยีและ

สารสนเทศท่ีเหมาะสมในการปฏิบตัิงานทางเทคโนโลยีการ

เพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกราม 

4. สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ ในฐานะผู้น าและผู้ตามที่ดี 

5.  ประพฤติตนโดยยึดมั่ น ในคุณธรรมและจริยธรรม มี

จรรยาบรรณ ความรับผิดชอบ และมีจิตสาธารณะ 

6. สื่อสารและน าเสนอด้วยภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่าง

ถูกต้องและตรงประเด็น 

 

Students are able to  

1. apply knowledge on giant freshwater prawn culture 

technology and economic aquatic animal culture 

2. culture giant freshwater prawn  

3. search and learn by oneself using appropriate 

technology and information to work on giant 

freshwater prawn culture 

4. work in collaborate with others as a good leader 

and follower 

5. behave oneself by standing in morality and 

goodness, have ethics and public consciousness 

6. communicate and present in Thai and English 

correctly and exactly 

730-224  การเพาะเลี้ยงปลาสวยงามเชิงพาณิชย์ 

             (Commercial Aquarium Fish Culture) 

 

ผู้เรยีนสามารถ 

1. ประยุกต์ความรู้ทางการเพาะเลีย้งปลาสวยงามเชิงพาณิชย์

เพื่อการจัดการประมง 

2. เพาะเลี้ยงปลาสวยงามเชิงพาณชิย์ได ้

Students are able to  

1. apply knowledge on commercial aquarium fish 

culture for fishery management 

2. culture commercial aquarium fish  
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3. ค้นคว้าและเรียนรูด้้วยตนเองโดยเลือกใช้เทคโนโลยีและ

สารสนเทศท่ีเหมาะสมในการปฏิบตัิงานทางการเพาะเลี้ยงปลา

สวยงามเชิงพาณิชย ์

4. สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ ในฐานะผู้น าและผู้ตามที่ดี 

5.  ประพฤติตนโดยยึดมั่ น ในคุณธรรมและจริยธรรม มี

จรรยาบรรณ ความรับผิดชอบ และมีจิตสาธารณะ 

6. สื่อสารและน าเสนอด้วยภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่าง

ถูกต้องและตรงประเด็น 

 

3. search and learn by oneself using appropriate 

technology and information to work on commercial 

aquarium fish culture 

4. work in collaborate with others as a good leader 

and follower 

5. behave oneself by standing in morality and 

goodness, have ethics and public consciousness 

6. communicate and present in Thai and English 

correctly and exactly 

730-225 พรรณไม้น้ าเศรษฐกิจ 

            (Economic Aquatic Plants) 

ผู้เรยีนสามารถ 

1. ประยุกต์ความรู้ทางพรรณไม้น้ าเศรษฐกิจเพื่อการจัดการ

ประมง 

2. เพาะเลี้ยงพรรณไม้น้ าเศรษฐกจิได ้

3. ค้นคว้าและเรียนรูด้้วยตนเองโดยเลือกใช้เทคโนโลยีและ

สารสนเทศท่ีเหมาะสมในการปฏิบตัิงานทางการเพาะเลี้ยงพรรณ

ไม้น้ าเศรษฐกิจ 

4. สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ ในฐานะผู้น าและผู้ตามที่ดี 

5.  ประพฤติตนโดยยึดมั่ น ในคุณธรรมและจริยธรรม มี

จรรยาบรรณ ความรับผิดชอบ และมีจิตสาธารณะ 

6. สื่อสารและน าเสนอด้วยภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่าง

ถูกต้องและตรงประเด็น 

Students are able to  

1. apply knowledge on economic aquatic plants for 

fishery management  

2. culture economic aquatic plants   

3. search and learn by oneself using appropriate 

technology and information to work on economic 

aquatic plant culture 

4. work in collaborate with others as a good leader 

and follower 

5. behave oneself by standing in morality and 

goodness, have ethics and public consciousness 

6. communicate and present in Thai and English 

correctly and exactly 

730-325 นวัตกรรมการขยายพันธุ์และปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้ า ผู้เรยีนสามารถ Students are able to  
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            เศรษฐกิจ 

            (Innovation of Economic Aquatic Animal  

            Propagation and  Genetic Improvement) 

 

1. ประยุกต์ความรู้ทางนวัตกรรมการขยายพันธ์ุและปรับปรุง

พันธุ์สัตว์น้ าเศรษฐกิจเพื่อการจดัการประมง 

2. ปฏิบัติงานทางการขยายพันธ์ุและปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้ า

เศรษฐกิจ 

3. ค้นคว้าและเรียนรูด้้วยตนเองโดยเลือกใช้เทคโนโลยีและ

สารสนเทศท่ีเหมาะสมในการปฏิบตัิงานทางการขยายพันธุ์และ

ปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้ าเศรษฐกิจ 

4. สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ ในฐานะผู้น าและผู้ตามที่ดี 

5.  ประพฤติตนโดยยึดมั่ น ในคุณธรรมและจริยธรรม มี

จรรยาบรรณ ความรับผิดชอบ และมีจิตสาธารณะ 

6. สื่อสารและน าเสนอด้วยภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่าง

ถูกต้องและตรงประเด็น  

7. แสดงแนวคิดทางนวัตกรรมในการขยายพันธุ์และปรับปรุง

พันธุ์สัตว์น้ าเศรษฐกิจ 

1. apply knowledge on innovation of economic 

aquatic animal propagation and  genetic improvement 

for fishery management 

2. work on economic aquatic animal propagation and  

genetic improvement 

3. search and learn by oneself using appropriate 

technology and information to work on economic 

aquatic animal propagation and  genetic improvement 

4. work in collaborate with others as a good leader 

and follower 

5. behave oneself by standing in morality and 

goodness, have ethics and public consciousness 

6. communicate and present in Thai and English 

correctly and exactly 

7. show concept on innovation in economic aquatic 

animal propagation and  genetic improvement 

730-326 การเพาะเลี้ยงหอยทะเล 

            (Marine Mollusc Culture) 

ผู้เรยีนสามารถ 

1. ประยุกต์ความรู้ทางการเพาะเลีย้งหอยทะเลเพื่อการจัดการ

ประมง 

2. เพาะเลี้ยงหอยทะเลได ้

3. ค้นคว้าและเรียนรูด้้วยตนเองโดยเลือกใช้เทคโนโลยีและ

สารสนเทศท่ีเหมาะสมในการปฏิบตัิงานทางการเพาะเลี้ยงหอย

ทะเล 

Students are able to  

1. apply knowledge on marine mollusc culture for 

fishery management 

2. culture marine mollusc  

3. search and learn by oneself using appropriate 

technology and information to work on marine crab 

culture  
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รายวิชา ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา Course Learning Outcomes 

4. สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ ในฐานะผู้น าและผู้ตามที่ดี 

5.  ประพฤติตนโดยยึดมั่ น ในคุณธรรมและจริยธรรม มี

จรรยาบรรณ ความรับผิดชอบ และมีจิตสาธารณะ 

6. สื่อสารและน าเสนอด้วยภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่าง

ถูกต้องและตรงประเด็น  

  

4. work in collaborate with others as a good leader 

and follower 

5. behave oneself by standing in morality and 

goodness, have ethics and public consciousness 

6. communicate and present in Thai and English 

correctly and exactly 

730-327 การเพาะเลี้ยงปลิงทะเล 

            (Sea Cucumber Culture) 

 

ผู้เรยีนสามารถ 

1. ประยุกต์ความรู้ทางการเพาะเลีย้งปลิงทะเลแบบบรูณาการ

เพื่อการจัดการประมง 

2. ปฏิบัติงานทางการเพาะเลี้ยงปลิงทะเล  

3. ค้นคว้าและเรียนรูด้้วยตนเองโดยเลือกใช้เทคโนโลยีและ

สารสนเทศท่ีเหมาะสมในการปฏิบตัิงานทางการเพาะเลี้ยง

ปลิงทะเล 

4. สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ ในฐานะผู้น าและผู้ตามที่ดี 

5.  ประพฤติตนโดยยึดมั่ น ในคุณธรรมและจริยธรรม มี

จรรยาบรรณ ความรับผิดชอบ และมีจิตสาธารณะ 

6. สื่อสารและน าเสนอด้วยภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่าง

ถูกต้องและตรงประเด็น  

 

Students are able to  

1. apply knowledge on sea cucumber culture for 

fishery management 

2. work on sea cucumber culture 

3. search and learn by oneself using appropriate 

technology and information to work on sea cucumber 

culture  

4. work in collaborate with others as a good leader 

and follower 

5. behave oneself by standing in morality and 

goodness, have ethics and public consciousness 

6. communicate and present in Thai and English 

correctly and exactly 

730-422 การท าฟาร์มสัตว์น้ าแบบผสมผสาน 

              (Integrated Aquafarming) 

ผู้เรยีนสามารถ 

1. ประยุกต์ความรู้ทางการท าฟารม์สัตว์น้ าแบบผสมผสานเพื่อ

การจัดการประมง 

2. ปฏิบัติงานทางการท าฟาร์มสัตว์น้ าแบบผสมผสาน  

Students are able to  

1. apply knowledge on integrated aquafarming for 

fishery management 

2. work on integrated aquafarming 
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รายวิชา ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา Course Learning Outcomes 

3. ค้นคว้าและเรียนรูด้้วยตนเองโดยเลือกใช้เทคโนโลยีและ

สารสนเทศท่ีเหมาะสมในการปฏิบตัิงานทางการท าฟาร์มสัตว์น้ า

แบบผสมผสาน 

4. สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ ในฐานะผู้น าและผู้ตามที่ดี 

5.  ประพฤติตนโดยยึดมั่ น ในคุณธรรมและจริยธรรม มี

จรรยาบรรณ ความรับผิดชอบ และมีจิตสาธารณะ 

6. สื่อสารและน าเสนอด้วยภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่าง

ถูกต้องและตรงประเด็น  

 

3. search and learn by oneself using appropriate 

technology and information to work on integrated 

aquafarming 

4. work in collaborate with others as a good leader 

and follower 

5. behave oneself by standing in morality and 

goodness, have ethics and public consciousness 

6. communicate and present in Thai and English 

correctly and exactly 

730-423 เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

            (Technology and Innovation in Aquaculture) 

ผู้เรยีนสามารถ 

1. ประยุกต์ความรู้ทางเทคโนโลยแีละนวัตกรรมทางการ

เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าเพื่อการจดัการประมง 

2. ปฏิบัติงานโดยใช้ความรู้ทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการ

เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า  

3. ค้นคว้าและเรียนรูด้้วยตนเองโดยเลือกใช้เทคโนโลยีและ

สารสนเทศท่ีเหมาะสมในการปฏิบตัิงานทางการท าฟาร์มสัตว์น้ า

แบบผสมผสาน 

4. สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ ในฐานะผู้น าและผู้ตามที่ดี 

5.  ประพฤติตนโดยยึดมั่ น ในคุณธรรมและจริย ธรรม มี

จรรยาบรรณ ความรับผิดชอบ และมีจิตสาธารณะ 

6. สื่อสารและน าเสนอด้วยภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่าง

ถูกต้องและตรงประเด็น  

Students are able to  

1. apply knowledge on technology and innovation in 

aquaculture for fishery management 

2. work on using technology and innovation in 

aquaculture 

3. search and learn by oneself using appropriate 

technology and information to work on technology 

and innovation in aquaculture 

4. work in collaborate with others as a good leader 

and follower 

5. behave oneself by standing in morality and 

goodness, have ethics and public consciousness 

6. communicate and present in Thai and English 

correctly and exactly 
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รายวิชา ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา Course Learning Outcomes 

7. แสดงแนวคิดทางนวัตกรรมทางเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสตัว์

น้ า  

7. show concept on innovation in aquaculture 

technology 

730-424 นวัตกรรมอาหารเพื่อสุขภาพของสัตว์น้ า 

            (Innovation of Functional feed for Aquatic    

            Animals) 

ผู้เรยีนสามารถ 

1. ประยุกต์ความรู้ทางนวัตกรรมอาหารเพื่อสุขภาพของสัตว์น้ า

เพื่อการจัดการประมง 

2. ปฏิบัติงานทางนวัตกรรมอาหารเพื่อสุขภาพของสตัว์น้ า 

3. ค้นคว้าและเรียนรูด้้วยตนเองโดยเลือกใช้เทคโนโลยีและ

สารสนเทศท่ีเหมาะสมในการปฏิบตัิงานทางนวัตกรรมอาหาร

เพื่อสุขภาพของสัตว์น้ า  

4. สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ ในฐานะผู้น าและผู้ตามที่ดี 

5.  ประพฤติตนโดยยึดมั่ น ในคุณธรรมและจริยธรรม มี

จรรยาบรรณ ความรับผิดชอบ และมีจิตสาธารณะ 

6. สื่อสารและน าเสนอด้วยภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่าง

ถูกต้องและตรงประเด็น  

7. แสดงแนวคิดทางนวัตกรรมอาหารเพื่อสุขภาพของสัตว์น้ า 

Students are able to  

1. apply knowledge on innovation of functional feed 

for aquatic animals for fishery management 

2. work on innovation of functional feed for aquatic 

animals 

3. search and learn by oneself using appropriate 

technology and information to work on innovation of 

functional feed for aquatic animals 

4. work in collaborate with others as a good leader 

and follower 

5. behave oneself by standing in morality and 

goodness, have ethics and public consciousness 

6. communicate and present in Thai and English 

correctly and exactly 

7. show concept on innovation of functional feed for 

aquatic animals 

730-425 ระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าอัจฉริยะ  

            (Smart Fishery in Aquacultural System) 

ผู้เรยีนสามารถ 

1. ประยุกต์ความรู้ทางระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าอัจฉริยะเพื่อ

การจัดการประมง  

2. ปฏิบัติงานโดยใช้ความรู้ทางระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า

อัจฉริยะ 

Students are able to  

1. apply knowledge on smart farming in aquacultural 

system for fishery management 

2. work using smart farming in aquacultural system  
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รายวิชา ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา Course Learning Outcomes 

3. ค้นคว้าและเรียนรูด้้วยตนเองโดยเลือกใช้เทคโนโลยีและ

สารสนเทศท่ีเหมาะสมในการปฏิบตัิงานทางระบบการเพาะเลี้ยง

สัตว์น้ าอัจฉรยิะ   

4. สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ ในฐานะผู้น าและผู้ตามที่ดี 

5.  ประพฤติตนโดยยึดมั่ น ในคุณธรรมและจริยธรรม มี

จรรยาบรรณ ความรับผิดชอบ และมีจิตสาธารณะ 

6. สื่อสารและน าเสนอด้วยภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่าง

ถูกต้องและตรงประเด็น  

3. search and learn by oneself using appropriate 

technology and information to work on smart farming 

in aquacultural system 

4. work in collaborate with others as a good leader 

and follower 

5. behave oneself by standing in morality and 

goodness, have ethics and public consciousness 

6. communicate and present in Thai and English 

correctly and exactly 

730-426 การบรรจุและการขนส่งสัตว์น้ า 

            (Packing and Transportation of Aquatic   

            Animals) 

ผู้เรยีนสามารถ 

1. ประยุกต์ความรู้ทางการบรรจุและการขนส่งสัตว์น้ าเพื่อการ

จัดการประมง  

2. บรรจุและขนส่งสตัว์น้ าได ้

3. ค้นคว้าและเรียนรูด้้วยตนเองโดยเลือกใช้เทคโนโลยีและ

สารสนเทศท่ีเหมาะสมในการปฏิบตัิงานทางการบรรจุและการ

ขนส่งสัตว์น้ า 

4. สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ ในฐานะผู้น าและผู้ตามที่ดี 

5.  ประพฤติตนโดยยึดมั่ น ในคุณธรรมและจริยธรรม มี

จรรยาบรรณ ความรับผิดชอบ และมีจิตสาธารณะ 

6. สื่อสารและน าเสนอด้วยภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่าง

ถูกต้องและตรงประเด็น 

Students are able to  

1. apply knowledge on packing and transportation of 

aquatic animals for fishery management 

2. pack and transport of aquatic animals  

3. search and learn by oneself using appropriate 

technology and information to work on packing and 

transportation of aquatic animals  

4. work in collaborate with others as a good leader 

and follower 

5. behave oneself by standing in morality and 

goodness, have ethics and public consciousness 

6. communicate and present in Thai and English 

correctly and exactly 

730-227 ชุดวิชาธุรกิจ: ธุรกิจการผลิตสัตว์น้ าสวยงามเศรษฐกิจ  ผู้เรยีนสามารถ Students are able to  
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รายวิชา ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา Course Learning Outcomes 

            และธุรกิจเกี่ยวเนื่อง   

 (Module: Economic Ornamental Aquatic    

            Animal Production and Related Business) 

1. ประยุกต์องค์ความรู้ทางธุรกิจการผลิตสัตว์น้ าสวยงาม

เศรษฐกิจเพื่อการจัดการประมง 

2. ผลิตสัตว์น้ าสวยงามเศรษฐกิจได้  

3. ค้นคว้าและเรียนรู้ด้วยตนเองโดยเลือกใช้เทคโนโลยีและ

สารสนเทศที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานทางธุรกิจการผลิตสัตว์

น้ าสวยงามเศรษฐกิจและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง 

4. สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ ในฐานะผู้น าและผู้ตามที่ดี 

 

5.  ประพฤติตนโดยยึดมั่ น ในคุณธรรมและจริยธรรม มี

จรรยาบรรณ ความรับผิดชอบ และมีจิตสาธารณะ 

6. สื่อสารและน าเสนอด้วยภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่าง

ถูกต้องและตรงประเด็น 

7. เสนอแผนธุรกิจทีเ่กี่ยวข้องกับการผลิตสัตว์น้ าสวยงาม

เศรษฐกิจได้อย่างถูกต้อง 

1. apply knowledge on business of economic 

ornamental aquatic animal production for fishery 

management 

2. produce economic ornamental aquatic animal  

3. search and learn by oneself using appropriate 

technology and information to work on economic 

ornamental aquatic animal production and related 

business 

4. work in collaborate with others as a good leader 

and follower 

5. behave oneself by standing in morality and 

goodness, have ethics and public consciousness 

6. communicate and present in Thai and English 

correctly and exactly 

7. purpose business plan related to economic 

ornamental aquatic animal production correctly 

- รายวิชาเลือก 

ด้านผลิตภัณฑ์ประมง 

730-335 เทคโนโลยผีลิตภณัฑ์สตัว์น้ าแปรรูปแช่เย็นและแช ่

            เยือกแข็ง 

            (Technology of Chilled and Frozen  

            Processed Fish Products) 

ผู้เรยีนสามารถ 

1. ประยุกต์ความรู้ทางเทคโนโลยผีลิตภณัฑ์สตัว์น้ าแปรรูปแช่

เย็นและแช่เยือกแข็งเพือ่การจัดการประมง 

2. ปฏิบัติงานทางเทคโนโลยีผลิตภณัฑ์สตัว์น้ าแปรรูปแช่เย็นและ

แช่เยือกแข็ง 

Students are able to  

1. apply knowledge on technology of chilled and 

frozen processed  fish products for fishery 

management 
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รายวิชา ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา Course Learning Outcomes 

3. ค้นคว้าและเรียนรูด้้วยตนเองโดยเลือกใช้เทคโนโลยีและ

สารสนเทศท่ีเหมาะสมในการปฏิบตัิงานทางเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์

สัตว์น้ าแปรรูปแช่เย็นและแช่เยือกแข็ง 

4. สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ ในฐานะผู้น าและผู้ตามที่ดี 

5.  ประพฤติตนโดยยึดมั่ น ในคุณธรรมและจริยธรรม มี

จรรยาบรรณ ความรับผิดชอบ และมีจิตสาธารณะ 

6. สื่อสารและน าเสนอด้วยภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่าง

ถูกต้องและตรงประเด็น 

2. work on chilled and frozen processed  fish 

products  

3. search and learn by oneself using appropriate 

technology and information to work on technology of 

chilled and frozen processed  fish products  

4. work in collaborate with others as a good leader 

and follower 

5. behave oneself by standing in morality and 

goodness, have ethics and public consciousness 

6. communicate and present in Thai and English 

correctly and exactly 

730-336 หลักฮาลาลส าหรับธรุกิจสินค้าประมง 

            (Halal Principle for Fishery Products  

            Business) 

ผู้เรยีนสามารถ 

1. ประยุกต์ความรู้ทางหลักฮาลาลส าหรับธรุกิจสินค้าประมงเพื่อ

การจัดการประมง 

2. ปฏิบัติงานโดยใช้ความรู้ทางหลกัฮาลาลส าหรับธรุกิจสินคา้

ประมง  

3. ค้นคว้าและเรียนรูด้้วยตนเองโดยเลือกใช้เทคโนโลยีและ

สารสนเทศท่ีเหมาะสมในการปฏิบตัิงานทางหลักฮาลาลส าหรับ

ธุรกิจสินค้าประมง  

4. สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ ในฐานะผู้น าและผู้ตามที่ดี 

5.  ประพฤติตนโดยยึดมั่ น ในคุณธรรมและจริยธรรม มี

จรรยาบรรณ ความรับผิดชอบ และมีจิตสาธารณะ 

Students are able to  

1. apply knowledge on halal principle for fishery 

products business for fishery management 

2. work using halal principle for fishery products 

business  

3. search and learn by oneself using appropriate 

technology and information to work on halal principle 

for fishery products business  

4. work in collaborate with others as a good leader 

and follower 

5. behave oneself by standing in morality and 

goodness, have ethics and public consciousness 
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6. สื่อสารและน าเสนอด้วยภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่าง

ถูกต้องและตรงประเด็น 

7. เสนอแผนธุรกิจทีเ่กี่ยวข้องกับหลักฮาลาลส าหรับธุรกิจสินค้า

ประมงได้ถูกต้อง  

6. communicate and present in Thai and English 

correctly and exactly 

7. purpose business plan related to halal principle for 

fishery products business correctly  

730-337 เคมีอาหารส าหรับผลติภัณฑ์ประมง  

             (Food Chemistry for Fishery Products) 

ผู้เรยีนสามารถ 

1. ประยุกต์ความรู้ทางเคมีอาหารส าหรับผลติภณัฑ์ประมงเพื่อ

การจัดการประมง  

2. ปฏิบัติงานทางเคมีอาหารส าหรบัผลติภณัฑ์ประมง  

3. ค้นคว้าและเรียนรูด้้วยตนเองโดยเลือกใช้เทคโนโลยีและ

สารสนเทศท่ีเหมาะสมในการปฏิบตัิงานทางเคมีอาหารส าหรับ

ผลิตภณัฑ์ประมง   

4. สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ ในฐานะผู้น าและผู้ตามที่ดี 

5.  ประพฤติตนโดยยึดมั่ น ในคุณธรรมและจริยธรรม มี

จรรยาบรรณ ความรับผิดชอบ และมีจิตสาธารณะ 

6. สื่อสารและน าเสนอด้วยภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่าง

ถูกต้องและตรงประเด็น 

Students are able to  

1. apply knowledge on food chemistry for fishery 

products for fishery management  

2. work on food chemistry for fishery products  

3. search and learn by oneself using appropriate 

technology and information to work on food 

chemistry for fishery products  

4. work in collaborate with others as a good leader 

and follower 

5. behave oneself by standing in morality and 

goodness, have ethics and public consciousness 

6. communicate and present in Thai and English 

correctly and exactly 

730-338 ความปลอดภัยด้านอาหารของผลิตภณัฑ์สตัว์น้ า 

            (Food Safety of Fish Products) 

ผู้เรยีนสามารถ 

1. ประยุกต์ความรู้ทางความปลอดภัยดา้นอาหารของผลิตภัณฑ์

สัตว์น้ าเพื่อการจัดการประมง 

2. ปฏิบัติงานโดยใช้ความรู้ทางความปลอดภัยด้านอาหารของ

ผลิตภณัฑ์สตัว์น้ า  

Students are able to  

1. apply knowledge on food safety of fish products for 

fishery management 

2. work using food safety of fish products  
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3. ค้นคว้าและเรียนรูด้้วยตนเองโดยเลือกใช้เทคโนโลยีและ

สารสนเทศท่ีเหมาะสมในการปฏิบตัิงานทางเคมีอาหารส าหรับ

ผลิตภณัฑ์ประมง   

4. สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ ในฐานะผู้น าและผู้ตามที่ดี 

5.  ประพฤติตนโดยยึดมั่ น ในคุณธรรมและจริยธรรม มี

จรรยาบรรณ ความรับผิดชอบ และมีจิตสาธารณะ 

6. สื่อสารและน าเสนอด้วยภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่าง

ถูกต้องและตรงประเด็น 

3. search and learn by oneself using appropriate 

technology and information to work on food safety of 

fish products 

4. work in collaborate with others as a good leader 

and follower  

5. behave oneself by standing in morality and 

goodness, have ethics and public consciousness 

6. communicate and present in Thai and English 

correctly and exactly  

730-431 เทคโนโลยีการแปรรปูสตัว์น้ าในภาชนะบรรจุปิดสนิท 

            (Processing Technology of Fish Products in      

            Hermetically Sealed Containers) 

ผู้เรยีนสามารถ 

1. ประยุกต์ความรู้ทางเทคโนโลยกีารแปรรปูสัตว์น้ าในภาชนะ

บรรจุปดิสนิทเพื่อการจัดการประมง 

2. ปฏิบัติงานทางเทคโนโลยีการแปรรูปสัตว์น้ าในภาชนะบรรจุ

ปิดสนิท  

3. ค้นคว้าและเรียนรูด้้วยตนเองโดยเลือกใช้เทคโนโลยีและ

สารสนเทศท่ีเหมาะสมในการปฏิบตัิงานทางเทคโนโลยีการแปร

รูปสัตว์น้ าในภาชนะบรรจุปิดสนิท    

4. สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ ในฐานะผู้น าและผู้ตามที่ดี 

5.  ประพฤติตนโดยยึดมั่ น ในคุณธรรมและจริยธรรม มี

จรรยาบรรณ ความรับผิดชอบ และมีจิตสาธารณะ 

6. สื่อสารและน าเสนอด้วยภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่าง

ถูกต้องและตรงประเด็น 

Students are able to  

1. apply knowledge on processing technology of fish 

products in hermetically sealed container for fishery 

management 

2. work on processing technology of fish products in 

hermetically sealed container  

3. search and learn by oneself using appropriate 

technology and information to work on processing 

technology of fish products in hermetically sealed 

container  

4. work in collaborate with others as a good leader 

and follower  

5. behave oneself by standing in morality and 

goodness, have ethics and public consciousness 
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6. communicate and present in Thai and English 

correctly and exactly 

730-432 จุลชีววิทยาผลิตภัณฑ์ประมง 

            (Microbiology in Fishery Products) 

ผู้เรยีนสามารถ 

1. ประยุกต์ความรู้ทางจุลชีววิทยาผลิตภณัฑ์ประมงเพื่อการ

จัดการประมง 

2. ปฏิบัติงานทางจุลชีววิทยาผลิตภัณฑ์ประมง 

3. ค้นคว้าและเรียนรูด้้วยตนเองโดยเลือกใช้เทคโนโลยีและ

สารสนเทศท่ีเหมาะสมในการปฏิบตัิงานทางจุลชีววิทยา

ผลิตภณัฑ์ประมง 

4. สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ ในฐานะผู้น าและผู้ตามที่ดี 

5.  ประพฤติตนโดยยึดมั่ น ในคุณธรรมและจริยธรรม มี

จรรยาบรรณ ความรับผิดชอบ และมีจิตสาธารณะ 

6. สื่อสารและน าเสนอด้วยภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่าง

ถูกต้องและตรงประเด็น 

Students are able to  

1. apply knowledge on microbiology in fishery 

products for fishery management 

2. work on microbiology in fishery products   

3. search and learn by oneself using appropriate 

technology and information to work on microbiology 

in fishery products  

4. work in collaborate with others as a good leader 

and follower  

5. behave oneself by standing in morality and 

goodness, have ethics and public consciousness 

6. communicate and present in Thai and English 

correctly and exactly 

730-433 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ประมงและนวตักรรม  

            (Fishery Product Development and  

            Innovation) 

ผู้เรยีนสามารถ 

1. ประยุกต์ความรู้ทางการพัฒนาผลิตภณัฑ์ประมงเพื่อการ

จัดการประมง 

2. ปฏิบัติงานโดยใช้ความรู้ทางการพัฒนาผลติภณัฑ์ประมง 

3. ค้นคว้าและเรียนรูด้้วยตนเองโดยเลือกใช้เทคโนโลยีและ

สารสนเทศท่ีเหมาะสมในการปฏิบตัิงานทางการพัฒนา

ผลิตภณัฑ์ประมง  

4. สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ ในฐานะผู้น าและผู้ตามที่ดี 

Students are able to  

1. apply knowledge on fishery product development 

for fishery management 

2. work using fishery product development  

3. search and learn by oneself using appropriate 

technology and information to work on fishery 

product development 
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5.  ประพฤติตนโดยยึดมั่ น ในคุณธรรมและจริยธรรม มี

จรรยาบรรณ ความรับผิดชอบ และมีจิตสาธารณะ 

6. สื่อสารและน าเสนอด้วยภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่าง

ถูกต้องและตรงประเด็น  

7. แสดงแนวคิดทางนวัตกรรมทางการพัฒนาผลิตภณัฑ์ประมง 

4. work in collaborate with others as a good leader 

and follower 

5. behave oneself by standing in morality and 

goodness, have ethics and public consciousness 

6. communicate and present in Thai and English 

correctly and exactly 

7. show concept on innovation of fishery product 

development 

730-434 ความก้าวหน้าและนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ประมง 

            (Advances and Innovation in Fishery Products) 

ผู้เรยีนสามารถ 

1. ประยุกต์ความรู้ทางความก้าวหน้าและนวัตกรรมด้าน

ผลิตภณัฑ์ประมงเพื่อการจดัการประมง 

2. ปฏิบัติงานโดยใช้ความรู้ทางความก้าวหน้าและนวัตกรรมด้าน

ผลิตภณัฑ์ประมง 

3. ค้นคว้าและเรียนรูด้้วยตนเองโดยเลือกใช้เทคโนโลยีและ

สารสนเทศท่ีเหมาะสมในการปฏิบตัิงานทางความก้าวหน้าและ

นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ประมง   

4. สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ ในฐานะผู้น าและผู้ตามที่ดี 

5.  ประพฤติตนโดยยึดมั่ น ในคุณธรรมและจริยธรรม มี

จรรยาบรรณ ความรับผิดชอบ และมีจิตสาธารณะ 

6. สื่อสารและน าเสนอด้วยภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่าง

ถูกต้องและตรงประเด็น  

7. แสดงแนวคิดทางนวัตกรรมทางผลิตภณัฑ์ประมง 

 

Students are able to  

1. apply knowledge on advance and innovation in 

fishery product for fishery management  

2. work using advance and innovation in fishery 

product  

3. search and learn by oneself using appropriate 

technology and information to work on advance and 

innovation in fishery product 

4. work in collaborate with others as a good leader 

and follower 

5. behave oneself by standing in morality and 

goodness, have ethics and public consciousness 

6. communicate and present in Thai and English 

correctly and exactly 

7. show concept on innovation of fishery product  
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730-435 การบริหารการผลิตและการตลาดอุตสาหกรรมประมง

 (Production Management and Marketing in  

            Fishery Industry) 

ผู้เรยีนสามารถ 

1. ประยุกต์ความรู้ทางการบริหารการผลิตและการตลาด

อุตสาหกรรมประมงเพื่อการจัดการประมง 

2. ปฏิบัติงานทางการบริหารการผลิตและการตลาดอุตสาหกรรม

ประมง 

2. ปฏิบัติงานโดยใช้ความรู้ทางความก้าวหน้าและนวัตกรรมด้าน

ผลิตภณัฑ์ประมง 

3. ค้นคว้าและเรียนรูด้้วยตนเองโดยเลือกใช้เทคโนโลยีและ

สารสนเทศท่ีเหมาะสมในการปฏิบตัิงานทางการบริหารการผลติ

และการตลาดอุตสาหกรรมประมง  

4. สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ ในฐานะผู้น าและผู้ตามที่ดี 

5.  ประพฤติตนโดยยึดมั่ น ในคุณธรรมและจริยธรรม มี

จรรยาบรรณ ความรับผิดชอบ และมีจิตสาธารณะ 

6. สื่อสารและน าเสนอด้วยภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่าง

ถูกต้องและตรงประเด็น  

Students are able to  

1. apply knowledge on production management and 

marketing in fishery industry for fishery management 

2. work on production management and marketing in 

fishery industry  

3. search and learn by oneself using appropriate 

technology and information to work on production 

management and marketing in fishery industry 

4. work in collaborate with others as a good leader 

and follower 

5. behave oneself by standing in morality and 

goodness, have ethics and public consciousness 

6. communicate and present in Thai and English 

correctly and exactly 

 

730-436 ธุรกิจขนาดย่อมส าหรับผลิตภณัฑ์ประมง 

 (Small Business for Fishery Products) 

 

ผู้เรยีนสามารถ 

1. ประยุกต์ความรู้ทางธุรกิจขนาดย่อมส าหรับผลิตภัณฑ์ประมง

เพื่อการจัดการประมง 

2. ปฏิบัติงานทางธุรกิจขนาดย่อมส าหรับผลติภณัฑ์ประมง 

3. ค้นคว้าและเรียนรูด้้วยตนเองโดยเลือกใช้เทคโนโลยีและ

สารสนเทศท่ีเหมาะสมในการปฏิบตัิงานทางธุรกจิขนาดย่อม

ส าหรับผลติภณัฑ์ประมง 

4. สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ ในฐานะผู้น าและผู้ตามที่ดี 

Students are able to  

1. apply knowledge on small and medium enterprises 

for fishery products for fishery management 

2. work on small and medium enterprises for fishery 

products 

3. search and learn by oneself using appropriate 

technology and information to work on small and 

medium enterprises for fishery products 
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5.  ประพฤติตนโดยยึดมั่ น ในคุณธรรมและจริยธรรม มี

จรรยาบรรณ ความรับผิดชอบ และมีจิตสาธารณะ 

6. สื่อสารและน าเสนอด้วยภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่าง

ถูกต้องและตรงประเด็น 

7. เสนอแผนธุรกิจทีเ่กี่ยวข้องกับธุรกิจขนาดย่อมส าหรับ

ผลิตภณัฑ์ประมงได้ถูกต้อง 

4. work in collaborate with others as a good leader 

and follower 

5. behave oneself by standing in morality and 

goodness, have ethics and public consciousness 

6. communicate and present in Thai and English 

correctly and exactly 

7. purpose business plan related to small and 

medium enterprises for fishery products correctly 

- รายวิชาเลือก 

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประมง 

  

730-261 สมุทรศาสตร ์  

            (Oceanography) 

ผู้เรยีนสามารถ 

1. ประยุกต์ความรู้ทางสมุทรศาสตร์เพื่อการจัดการประมง 

2. ปฏิบัติงานทางสมุทรศาสตร ์

3. ค้นคว้าและเรียนรูด้้วยตนเองโดยเลือกใช้เทคโนโลยีและ

สารสนเทศท่ีเหมาะสมในการปฏิบตัิงานทางสมุทรศาสตร ์

4. สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ ในฐานะผู้น าและผู้ตามที่ดี 

5.  ประพฤติตนโดยยึดมั่ น ในคุณธรรมและจริยธรรม มี

จรรยาบรรณ ความรับผิดชอบ และมีจิตสาธารณะ 

6. สื่อสารและน าเสนอด้วยภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่าง

ถูกต้องและตรงประเด็น 

Students are able to  

1. apply knowledge on oceanography for fishery 

management 

2. work on oceanography 

3. search and learn by oneself using appropriate 

technology and information to work on oceanography 

4. work in collaborate with others as a good leader 

and follower 

5. behave oneself by standing in morality and 

goodness, have ethics and public consciousness 

6. communicate and present in Thai and English 

correctly and exactly 

 



191 
 

 
 

รายวิชา ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา Course Learning Outcomes 

730-262 สัตว์น้ าไม่มีกระดูกสันหลังเศรษฐกิจและการใช้ 

            ประโยชน์ 

            (Economic Aquatic Invertebrates and  

            Utilization) 

 

ผู้เรยีนสามารถ 

1. ประยุกต์ความรู้ทางสตัว์น้ าไม่มกีระดูกสันหลังเศรษฐกิจและ

การใช้ประโยชน์เพื่อการจัดการประมง 

2. ปฏิบัติงานทางสัตว์น้ าไม่มีกระดูกสันหลังเศรษฐกิจและการใช้ 

ประโยชน ์

3. ค้นคว้าและเรียนรูด้้วยตนเองโดยเลือกใช้เทคโนโลยีและ

สารสนเทศท่ีเหมาะสมในการปฏิบตัิงานทางสัตว์น้ าไม่มีกระดูก

สันหลังเศรษฐกิจและการใช้ประโยชน์ 

4. สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ ในฐานะผู้น าและผู้ตามที่ดี 

5.  ประพฤติตนโดยยึดมั่ น ในคุณธรรมและจริยธรรม มี

จรรยาบรรณ ความรับผิดชอบ และมีจิตสาธารณะ 

6. สื่อสารและน าเสนอด้วยภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่าง

ถูกต้องและตรงประเด็น 

Students are able to  

1. apply knowledge on economic aquatic 

invertebrates and utilization for fishery management 

2. work on economic aquatic invertebrates and 

utilization  

3. search and learn by oneself using appropriate 

technology and information to work on economic 

aquatic invertebrates and utilization  

4. work in collaborate with others as a good leader 

and follower 

5. behave oneself by standing in morality and 

goodness, have ethics and public consciousness 

6. communicate and present in Thai and English 

correctly and exactly 

730-263 ทักษะการเรียนรู้ทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมประมง 

            (Learning Skills on Fishery Technology and  

            Innovation) 

 

ผู้เรยีนสามารถ 

1. ประยุกต์ทักษะการเรยีนรู้ทางเทคโนโลยีและนวตักรรมประมง

เพือ่การจัดการประมง 

2. เรียนรู้ทักษะทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมประมง 

3. ค้นคว้าและเรียนรูด้้วยตนเองโดยเลือกใช้เทคโนโลยีและ

สารสนเทศท่ีเหมาะสมในการปฏิบตัิงานทางการเรียนรู้ทักษะทาง

เทคโนโลยีและนวัตกรรมประมง 

4. สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ ในฐานะผู้น าและผู้ตามที่ดี 

Students are able to  

1. apply knowledge on learning skills on fishery 

technology and innovation for fishery management 

2. work on learning skills on fishery technology and  

innovation  

3. search and learn by oneself using appropriate 

technology and information to work on learning skills 

on fishery technology and innovation  
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5.  ประพฤติตนโดยยึดมั่ น ในคุณธรรมและจริยธรรม มี

จรรยาบรรณ ความรับผิดชอบ และมีจิตสาธารณะ 

6. สื่อสารและน าเสนอด้วยภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่าง

ถูกต้องและตรงประเด็น 

4. work in collaborate with others as a good leader 

and follower 

5. behave oneself by standing in morality and 

goodness, have ethics and public consciousness 

6. communicate and present in Thai and English 

correctly and exactly 

730-264 วิทยาศาสตร์ทางทะเลและชายฝั่งพื้นฐาน 

            (Basic Marine and Coastal Science) 

 

ผู้เรยีนสามารถ 

1. ประยุกต์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ทางทะเลและชายฝั่งพื้นฐาน

เพื่อการจัดการประมง  

2. ปฏิบัติงานทางวิทยาศาสตร์ทางทะเลและชายฝั่งพื้นฐาน 

3. ค้นคว้าและเรียนรู้ด้วยตนเองโดยเลือกใช้เทคโนโลยีและ

สารสนเทศที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานทางวิทยาศาสตร์ทาง

ทะเลและชายฝั่งพื้นฐาน 

4. สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ ในฐานะผู้น าและผู้ตามที่ดี 

5.  ประพฤติตนโดยยึดมั่ น ในคุณธรรมและจริยธรรม มี

จรรยาบรรณ ความรับผิดชอบ และมีจิตสาธารณะ 

6. สื่อสารและน าเสนอด้วยภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่าง

ถูกต้องและตรงประเด็น 

Students are able to  

1. apply knowledge on basic marine and coastal 

science for fishery management 

2. work on basic marine and coastal science  

3. search and learn by oneself using appropriate 

technology and information to work on basic marine 

and coastal science  

4. work in collaborate with others as a good leader 

and follower 

5. behave oneself by standing in morality and 

goodness, have ethics and public consciousness 

6. communicate and present in Thai and English 

correctly and exactly 

730-361 การจัดการทรัพยากรชายฝั่งแบบบูรณาการ 

           (Integrated Coastal Resource Management) 

 

ผู้เรยีนสามารถ 

1. ประยุกต์ความรู้ทางการจดัการทรัพยากรชายฝั่งแบบบรูณา

การเพื่อการจดัการประมง   

2. ปฏิบัติงานทางการจัดการทรัพยากรชายฝั่งแบบบรูณาการ 

Students are able to  

1. apply knowledge on integrated coastal resource 

management for fishery management 

2. work on integrated coastal resource management  
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3. ค้นคว้าและเรียนรู้ด้วยตนเองโดยเลือกใช้เทคโนโลยีและ

สารสนเทศที่ เหมาะสมในการปฏิบัติ งานทางการจัดการ

ทรัพยากรชายฝั่งแบบบูรณาการ 

4. สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ ในฐานะผู้น าและผู้ตามที่ดี 

5.  ประพฤติตนโดยยึดมั่ น ในคุณธรรมและจริยธรรม มี

จรรยาบรรณ ความรับผิดชอบ และมีจิตสาธารณะ 

6. สื่อสารและน าเสนอด้วยภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่าง

ถูกต้องและตรงประเด็น 

3. search and learn by oneself using appropriate 

technology and information to work on integrated 

coastal resource management  

4. work in collaborate with others as a good leader 

and follower 

5. behave oneself by standing in morality and 

goodness, have ethics and public consciousness 

6. communicate and present in Thai and English 

correctly and exactly 

730-362 การจัดการสารสนเทศทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม  

            ประมง 

            (Information Management in Fishery   

            Technology and Innovation) 

 

ผู้เรยีนสามารถ 

1. ประยุกต์ความรู้ทางการจัดการสารสนเทศทางเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมประมงเพื่อการจัดการประมง   

2. จัดการสารสนเทศทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมประมง 

3. ค้นคว้าและเรียนรู้ด้วยตนเองโดยเลือกใช้เทคโนโลยีและ

สารสนเทศที่ เหมาะสมในการปฏิบัติ งานทางการจัดการ

สารสนเทศทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมประมง 

4. สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ ในฐานะผู้น าและผู้ตามที่ดี 

5.  ประพฤติตนโดยยึดมั่ น ในคุณธรรมและจริยธรรม มี

จรรยาบรรณ ความรับผิดชอบ และมีจิตสาธารณะ 

6. สื่อสารและน าเสนอด้วยภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่าง

ถูกต้องและตรงประเด็น 

students are able to  

1. apply knowledge on information management in 

fishery technology and innovation for fishery 

management 

2. work on information management in fishery 

technology and innovation 

3. search and learn by oneself using appropriate 

technology and information to work on information 

management in fishery technology and innovation 

4. work in collaborate with others as a good leader 

and follower 

5. behave oneself by standing in morality and 

goodness, have ethics and public consciousness 



194 
 

 
 

รายวิชา ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา Course Learning Outcomes 

6. communicate and present in Thai and English 

correctly and exactly 

730-461 การประยุกตร์ะบบสารสนเทศภมูิศาสตร์ทางการ 

            ประมง 

            (Geographic Information System Application  

            in Fisheries) 

ผู้เรยีนสามารถ 

1. ประยุกต์ความรู้ทางระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ทางการ   

ประมงเพื่อการจัดการประมง   

 2. จัดการสารสนเทศภูมิศาสตร์ทางการประมง 

3. ค้นคว้าและเรียนรูด้้วยตนเองโดยเลือกใช้เทคโนโลยีและ

สารสนเทศท่ีเหมาะสมในการปฏิบตัิงานทางการประยุกต์ระบบ

สารสนเทศภมูิศาสตร์ทางการประมง 

4. สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ ในฐานะผู้น าและผู้ตามที่ดี 

5.  ประพฤติตนโดยยึดมั่ น ในคุณธรรมและจริยธรรม มี

จรรยาบรรณ ความรับผิดชอบ และมีจิตสาธารณะ 

6. สื่อสารและน าเสนอด้วยภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่าง

ถูกต้องและตรงประเด็น 

students are able to  

1. apply knowledge on geographic information system 

application on fisheries for fishery management 

2. work on geographic information system application 

on fisheries technology and innovation 

3. search and learn by oneself using appropriate 

technology and information to work geographic 

information system application on fisheries  

4. work in collaborate with others as a good leader 

and follower 

5. behave oneself by standing in morality and 

goodness, have ethics and public consciousness 

6. communicate and present in Thai and English 

correctly and exactly 

730-462 เทคโนโลยีชีวภาพทางการประมง 

            (Fishery Biotechnology) 

ผู้เรยีนสามารถ 

1. ประยุกต์ความรู้ทางเทคโนโลยชีีวภาพทางการประมงเพื่อการ

จัดการประมง   

 2. ปฎิบัติงานทางเทคโนโลยีชีวภาพทางการประมง 

3. ค้นคว้าและเรียนรูด้้วยตนเองโดยเลือกใช้เทคโนโลยีและ

สารสนเทศท่ีเหมาะสมในการปฏิบตัิงานทางเทคโนโลยีชีวภาพ

ทางการประมง  

students are able to  

1. apply knowledge on fishery biotechnology for 

fishery management 

2. work on fishery biotechnology  

3. search and learn by oneself using appropriate 

technology and information to work fishery 

biotechnology 
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4. สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ ในฐานะผู้น าและผู้ตามที่ดี 

5.  ประพฤติตนโดยยึดมั่ น ในคุณธรรมและจริยธรรม มี

จรรยาบรรณ ความรับผิดชอบ และมีจิตสาธารณะ 

6. สื่อสารและน าเสนอด้วยภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่าง

ถูกต้องและตรงประเด็น 

4. work in collaborate with others as a good leader 

and follower 

5. behave oneself by standing in morality and 

goodness, have ethics and public consciousness 

6. communicate and present in Thai and English 

correctly and exactly 

730-401 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 

            (Cooperative Education Preparation) 

ผู้เรยีนสามารถ 

1. ประยุกต์ใช้ความรู้ทีเ่รียนกับการปฏิบัติงานจริงตรงสาขา  

2. มีทักษะการคิดวิเคราะห์/สังเคราะห์ อย่างเป็นระบบเพื่อ

แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในงานท่ีท า 

3. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยสีมัยใหม่ในองค์กรเพื่อการปฏิบตัิงานได ้

4. มีทักษะการสื่อสารและน าเสนองานกับคนในองค์กรทุกระดับ

ที่สอดคล้องกับบริบทของวัฒนธรรมองค์กรที่ปฏิบตัิงาน 

5. แสดงออกถึงความเป็นผู้มีคณุธรรมจริยธรรมในวิชาชีพ 

6. แสดงออกถึงความเป็นผู้ใส่ใจและเรียนรู้พัฒนาตนเองอย่าง

สม่ าเสมอ 

Students are able to  

1. apply using learned knowledge with working in 

direct field  

2. show thinking analysis/ synthesis skills 

systematically for solving problem in work 

3. apply using new technology in organization for 

work 

4. show communication and presentation skills with 

others in organization at all levels related to context 

of worked organization culture 

5. show to be a person who has morality and ethics 

professional  

6. show to be a person who always attends and learn 

to develop oneself   

730-402 สหกิจศึกษา 

            (Cooperative Education) 

ผู้เรยีนสามารถ 

1. ประยุกต์ใช้ความรู้ทีเ่รียนกับการปฏิบัติงานจริงตรงสาขา  

Students are able to  

1. apply using learned knowledge with working in 

direct field  
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2. มีทักษะการคิดวิเคราะห์/สังเคราะห์ อย่างเป็นระบบเพื่อ

แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในงานท่ีท า 

3. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยสีมัยใหม่ในองค์กรเพื่อการปฏิบตัิงานได ้

4. มีทักษะการสื่อสารและน าเสนองานกับคนในองค์กรทุกระดับ

ที่สอดคล้องกับบริบทของวัฒนธรรมองค์กรที่ปฏิบตัิงาน 

5. แสดงออกถึงความเป็นผู้มีคณุธรรมจริยธรรมในวิชาชีพ 

6. แสดงออกถึงความเป็นผู้ใส่ใจและเรียนรู้พัฒนาตนเองอย่าง

สม่ าเสมอ 

2. show thinking analysis/ synthesis skills 

systematically for solving problem in work 

3. apply using new technology in organization for 

work 

4. show communication and presentation skills with 

others in organization at all levels related to context 

of worked organization culture 

5. show to be a person who has morality and ethics 

professional  

6. show to be a person who always attends and learn 

to develop oneself   

730-404 ฝึกงาน 

            (Field work) 

ผู้เรยีนสามารถ 

1. ประยุกต์องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมประมงเพื่อ

ใช้ในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 

2. สามารถเพาะเลี้ยงสตัว์น้ า หรือเก็บรักษา และแปรรูปสัตว์น้ า

ในสถานประกอบการได ้

3. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสืบค้นข้อมูลที่

เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการได้ 

4. สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้  

5. มีคุณธรรมและจรยิธรรม มีจรรยาบรรณ ความรับผดิชอบต่อ

สังคมและมีจติสาธารณะ 

6. สื่อสารและน าเสนอด้วยภาษาไทยและภาษาอังกฤษได ้

Students are able to  

1. apply knowledge on fishery technology and 

innovation for work in organization  

2. culture aquatic animal or preserve and process of 

aquatic animal in organization 

3. apply information technology for searching data 

related to work in organization 

4. work in collaborate with others  

5. have morality, ethics and responsibility to society 

and  public consciousness  

6. communicate and present with Thai and English   
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ภาคผนวก ซ 

ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคน 
 

 (1) ชื่อ นางสาวจติิมา สุวรรณมาลา*  วุฒิการศึกษา  ปร.ด. (วิทยาศาสตร์ทางทะเล) 

     สาขาวิชา   วิทยาศาสตร์ทางทะเล  ต าแหน่งทางวิชาการ   อาจารย์ 

 

1. ภาระงานสอน 

       ภาระงานสอนในหลกัสูตรนี้ 

รหัส ช่ือวิชา หน่วยกิต 

730-111     Principle of Biology for Fishery Technology and 

Innovation 

3((3)-0-6) 

730-112 Principle of Biology for Fishery Technology and 

Innovation Laboratory 

1(0-3-0) 

730-211 Aquatic Invertebrates 3((2)-3-4) 

 730-227 Module: Economic Ornamental Aquatic Animal 

Production and Related Business 

6((4)-6-8) 

730-262 Economic Aquatic Invertebrates and Utilization 2((1)-3-2) 

730-263 Learning Skills on Fishery Technology and 

Innovation 

2((1)-3-2) 

730-264 Basic Marine and Coastal Science 2((1)-3-2) 

730-313 English for Fishery Technology and Innovation 2((1)-3-2) 

730-326 Marine Mollusc Culture 2((1)-3-2) 

730-327 Sea Cucumber Culture 2((1)-3-2) 

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

730-402 Cooperative Education  6(0-36-0) 

730-404 Field Work ไม่น้อยกว่า 

300 ช่ัวโมง 

730-421 Marine Crab Culture Technology and Innovation 3((2)-3-4) 

730-423 Technology and Innovation in Aquaculture 2((1)-3-2) 

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

730-492 Research on Fishery Technology and Innovation  3(0-9-0) 

 

2. ผลงานวิชาการ 

    ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี   

  ผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 

ภัทราวดี ศรมีีเทียน และจิตมิา สุวรรณมาลา. (2562). การเจริญเติบโตของปูทะเล (Scylla spp.) หลังการลอกคราบ.  

วารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง. 13, 25-36. 
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ภัทราวดี ศรมีีเทียน และจิตมิา สุวรรณมาลา. (2562). ผลของเพศและน้ าหนักต่ออัตราการรอดตายของปูทะเล (Scylla  

spp.). วารสารเกษตรพระจอมเกล้า. 37, 405–413. 

    ผลงานท่ีน าเสนอในที่ประชุมวชิาการและ/หรือมีการตีพมิพ์รวมเล่ม 

ซูไวยา ปาเซเลาะ และจิติมา สุวรรณมาลา. (2564). ความหลากหลายของชนิดและความชุกชุมของสตัว์น้ าในคลอง

 บริเวณพื้นท่ีป่าชายเลนปลูก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี. การประชุมวิชาการระดบัชาติ 

 มหาวิทยาลยัทักษิณ ครั้งท่ี 31 ประจ าปี 2564: วิจัยและนวัตกรรมสงัคมยุคหลังโควดิ-19 มหาวิทยาลยัทักษิณ, 

 พัทลุง, 20-21 พฤษภาคม 2564, 1219-1226. 

ธนภรณ์  เริ่มวงศ์  พจนารถ  แก่นจันทร์ และจติิมา  สุวรรณมาลา. (2564). สารสกัดซลัเฟตพอลิแซ็กคาไรด ์

 และคณุค่าทางโภชนาการของสาหร่าย Caulerpa corynephora, Caulerpa lentillifera, Chaetomorpha 

 sp. และ Gracilaria fisheri. การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งท่ี 59 สาขาประมง. 

 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ, 10-12 มีนาคม 2564, 553-560. 

สอฟียูดีน มะแอ จติิมา สุวรรณมาลา และซุกรี หะยีสาแม. (2564). องค์ประกอบของอาหารในกระเพาะอาหารของ 

          เม่นแต่งตัวน้ าตาล Temnopleurus toreumaticus (Leske, 1778) ที่พบบริเวณอ่าวปัตตานี จังหวดัปัตตานี.  

          การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งท่ี 59 สาขาประมง. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 

 กรุงเทพฯ, 10-12 มีนาคม 2564, 606-613. 

 

(2) ชื่อ  นายสุพัฒน์ คงพ่วง*                วุฒิการศึกษา          Ph.D. (Aquaculture) 

     สาขาวิชา  Aquaculture               ต าแหน่งทางวิชาการ   อาจารย์ 

 

1. ภาระงานสอน 

    ภาระงานสอนในหลกัสูตรนี ้

รหัส ช่ือวิชา หน่วยกิต 

730-213 Coastal Ecology and Conservation 2((1)-3-2) 

730-214 Water Quality Analysis and Management    3((2)-3-4) 

 730-227 Module: Economic Ornamental Aquatic 

Animal Production and Related Business 

6((4)-6-8) 

730-311 Basic Statistics in Fishery Technology 2((1)-3-2) 

730-323 Farm and Hatchery Design, Construction 

and Management      

3((2)-3-4) 

730-324 Economic Shrimp Culture Technology 3((2)-3-4) 

730-362 Information Management in Fishery 

Technology and Innovation 

2((1)-3-2) 

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

730-402 Cooperative Education  6(0-36-0) 

730-404 Field Work ไม่น้อยกว่า 

300 ช่ัวโมง 

730-422 Integrated Aquafarming 2((1)-3-2) 

730-423 Technology and Innovation in Aquaculture 2((1)-3-2) 
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730-425 Smart Fishery in Aquacultural System 2((1)-3-2) 

730-451 Entrepreneurship and Fishery Business 

Management 

3((2)-3-4) 

730-461 Geographic Information System Application 

in Fisheries 

2((1)-3-2) 

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

730-492 Research on Fishery Technology and 

Innovation  

3(0-9-0) 

 

2. ผลงานวิชาการ 

    ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี   

  ผลงานท่ีน าเสนอในที่ประชุมวิชาการและ/หรือมีการตีพิมพ์รวมเลม่ 

นิคม ละอองศิริวงศ์ สุพัฒน์ คงพ่วง ลักขณา ละอองศิริวงศ์ ประมัยพร ทองคณารักษ์  นภสินธุ์  รัตนสมบูรณ์และ 

 จุฑารัตน์  กิตติวานิช. (2562). การคัดเลือกพื้นที่ท่ีเหมาะสมกับการเลี้ยงปลากะพงขาวในกระชังบริเวณ 

            ทะเลสาบ สงขลาตอนนอกด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์. การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัย 

            เกษตรศาสตร์ ครั้งท่ี 57. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ, 29 มกราคม -1 กุมภาพันธ์ 2562, 330-337.  

 

 (3) ชื่อ  นางอมมี  เบญจมะ*       วุฒิการศึกษา    วท.ม. (เทคโนโลยีทางอาหาร) 

     สาขาวิชา   เทคโนโลยีทางอาหาร            ต าแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย ์

1. ภาระงานสอน 

   ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้

รหัส ช่ือวิชา หน่วยกิต 

730-311 Basic Statistics in Fishery Technology 2((1)-3-2) 

730-312 Experimental Design for Fishery Technology 

and Innovation 

3((2)-3-4) 

730-331 Module: Postharvest Technology of Fish and 

Fishery Products 

6((4)-6-8) 

730-335 Technology of Chilled and Frozen Processed 

Fish Products 

2((1)-3-2) 

730-336 Halal Principle for Fishery Products Business 2((1)-3-2) 

730-337 Food Chemistry for Fishery Products 2((1)-3-2) 

730-338 Food Safety of Fish Products 2((1)-3-2) 

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

730-402 Cooperative Education 6(0-36-0) 

730-404 Field Work ไม่น้อยกว่า 

300 ช่ัวโมง 
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730-431 Processing Technology of Fish Products in 

Hermetically Sealed Containers 

2((1)-3-2) 

730-433 Fishery Product Development and 

Innovation 

2((1)-3-2) 

730-434 Advances and Innovation in Fishery 

Products 

2((1)-3-2) 

730-435 Production Management and Marketing in 

Fishery Industry 

2((1)-3-2) 

730-436 Small Business for Fishery Products 2((1)-3-2) 

730-441 Fishery Laws and Standards 2((2)-0-4) 

730-442 Quality Control in Fishery Technology and 

Innovation 

3((2)-3-4) 

730-451 Entrepreneurship and Fishery Business 

Management 

3((2)-3-4) 

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

730-492 Research on Fishery Technology and 

Innovation  

3(0-9-0) 

2. ผลงานวิชาการ 

    ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี   

  ผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 

Sakpetch, P., Benchama, O., Masniyom, P., Salaipeth, L. and Kanjan, P. (2021). Physicochemical 

characteristics and flavor profiles of fermented fish sauce (budu) during fermentation in 

commercial manufacturing plant. Journal of Food Science and Technology. 58, 1-10.  

Benjama, O., Klaocheed, S. and Masniyom, P. (2020). Effect of hot-air temperature on drying kinetics 

 and quality of dwarf prawn. Journal of Fisheries Technology Research. 14, 82-91. 

 

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

     สาขาวิชา วิทยาศาสตร์การประมง  ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์

 

1. ภาระงานสอน 

   ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้

รหัส ช่ือวิชา หน่วยกิต 

730-121 Principles of Sufficiency Economy 

Aquaculture 

3((2)-3-4) 

730-222 Aquatic Animal Feed Production and 

Innovation 

3((2)-3-4) 

730-223 Giant Freshwater Prawn Culture Technology 2((1)-3-2) 

730-224 Commercial Aquarium Fish Culture 2((1)-3-2) 
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 730-227 Module: Economic Ornamental Aquatic 

Animal Production and Related Business 

6((4)-6-8) 

730-324 Economic Shrimp Culture Technology 3((2)-3-4) 

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

730-402 Cooperative Education 6(0-36-0) 

730-404 Field Work ไม่น้อยกว่า 

300 ช่ัวโมง 

730-422 Integrated Aquafarming 2((1)-3-2) 

730-425 Smart Fishery in Aquacultural System 2((1)-3-2) 

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

730-492 Research on Fishery Technology and 

Innovation  

3(0-9-0) 

 

2. ผลงานวิชาการ 

    ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี   

  ผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 

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, 752-758.  

 

 

    ผลงานท่ีน าเสนอในที่ประชุมวชิาการและ/หรือมีการตีพมิพ์รวมเล่ม 

ต่วนมูรณีย์ ตอแก เศวต ไชยมงคล และอิสระ อินตะนัย. (2563). ผลของความเค็มร่วมกับออกซิเจนในน้ าต่ออัตราการ 

 หายใจ อัตราการขับแอมโมเนีย อัตราการอยู่รอด และอัตราการเจริญเติบโต ในระยะจูวีไนล์ของกุ้งก้ามกราม 

 (Macrobrachium   rosenbergii (de Man)). การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งท่ี 30  

       ประจ าปี 2563 และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งท่ี 1, พัทลุง,  

 30 พฤษภาคม 2564, 97-105. 

 

(5) ชื่อ  นางสาวนริัติศัย เพชรสุภา*              วุฒิการศึกษา           Ph.D. (Aquaculture) 

     สาขาวิชา   Aquaculture   ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 

 

1. ภาระงานสอน 

   ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้

รหัส ช่ือวิชา 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) 

730-114 Biology of Fish 3((2)-3-4) 
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รหัส ช่ือวิชา หน่วยกิต 

730-223 Giant Freshwater Prawn Culture Technology 2((1)-3-2) 

730-224 Commercial Aquarium Fish Culture 2((1)-3-2) 

 730-227 Module: Economic Ornamental Aquatic 

Animal Production and Related Business 

6((4)-6-8) 

730-313 English for Fishery Technology and 

Innovation 

2((1)-3-2) 

730-325 Innovation of Economic Aquatic Animal 

Propagation and Genetic Improvement 

2((1)-3-2) 

730-341 Diseases and Parasites of Aquatic Animals 3((2)-3-4) 

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

730-402 Cooperative Education 6(0-36-0) 

730-404 Field Work ไม่น้อยกว่า 

300 ช่ัวโมง 

730-411 Genetics in Fishery Technology 3((2)-3-4) 

730-423 Technology and Innovation in Aquaculture 2((1)-3-2) 

730-441 Fishery Laws and Standards 2((2)-0-4) 

730-442 Quality Control in Fishery Technology and 

Innovation 

3((2)-3-4) 

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

730-492 Research on Fishery Technology and 

Innovation  

3(0-9-0) 
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2. ผลงานวิชาการ 

    ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี   

  ผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 

Sangrueng, L., Buatip, S., Petchsupa, N. and Srichairat, N. (2021). Diversity of the adult frogs (Amphibia: 

 Anura) in Prince of Songkla University, Pattani Campus, Thailand. Naresuan University Journal: 

 Science and Technology. 29, 73-85. 

    ผลงานท่ีน าเสนอในที่ประชุมวชิาการและ/หรือมีการตีพมิพ์รวมเล่ม 

นิรัติศัย เพชรสุภา  ฉวีวรรณ  ทวีรัตน์ และชลธี  ชีวะเศรษฐธรรม. (2564). ผลของสาหรายสไปรูลินา 

 (Spirulina  platensis) ที่เลีย้งดวยอาหารตางกันตอการตดิเช้ือ Vibrio parahaemolyticus  ในลูกกงุขาว 

 (Litopenaeus  vannamei)  ระยะ Post Larvae. การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ  

 ครั้งท่ี 31 ประจ าปี 2564: วิจัยและนวัตกรรมสังคมยุคหลังโควิด-19 มหาวิทยาลัยทักษณิ, พัทลุง,   

 20-21 พฤษภาคม 2564, 1179-1185. 

วรรณิษา แสงแก้ว ชลธี ชีวะเศรษฐีธรรม ระพีพร เรืองช่วย และนริตัิศัย เพชรสภุา. (2564). การประยุกต์ใช้โปรไบติก 

ในอาหารกุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus  vannamei) ที่เลี้ยงในระบบน้ าเขียวท่ีใช้ Tetraselmis sp.  

 การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งท่ี 59 สาขาประมง. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 

 กรุงเทพฯ, 10-12 มีนาคม 2564, 545-552. 

 

* หมายเหตุ   ล าดับที่ 1 ถึง 5 เป็นอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 

(6) ชื่อนายพายัพ  มาศนิยม             วุฒิการศึกษา            ปร.ด. (เทคโนโลยีอาหาร) 

       สาขาวิชา เทคโนโลยีอาหาร  ต าแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย ์

1. ภาระงานสอน 

   ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้

รหัส ช่ือวิชา หน่วยกิต 

730-113 Introduction to Fishery Technology and 

Innovation 

2((2)-0-4) 

730-212 Microbiology in Fishery Technology and 

Innovation) 

3((2)-3-4) 

 730-227 Module: Economic Ornamental Aquatic 

Animal Production and Related Business 

6((4)-6-8) 

730-331 Module: Postharvest Technology of Fish 

and Fishery Products 

6((4)-6-8) 

730-335 Technology of Chilled and Frozen 

Processed Fish Products 

2((1)-3-2) 

730-336 Halal Principle for Fishery Products Business 2((1)-3-2) 

730-337 Food Chemistry for Fishery Products 2((1)-3-2) 

730-338 Food Safety of Fish Products 2((1)-3-2) 
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730-404 Field Work ไม่น้อยกว่า 300 

ช่ัวโมง 

730-431 Processing Technology of Fish Products in 

Hermetically Sealed Containers 

2((1)-3-2) 

730-432 Microbiology in Fishery Products 2((1)-3-2) 

730-433 Fishery Product Development and 

Innovation 

2((1)-3-2) 

730-442 Quality Control in Fishery Technology and 

Innovation 

3((2)-3-4) 

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

730-492 Research on Fishery Technology and 

Innovation 

2(0-6-0) 

 

2. ผลงานวิชาการ 

    ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี   

  ผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 

Kanjan, P., Sakpetch, P., Masniyom, P. and Hongpattarakere, T. (2021). Quality characteristics of high 

salt fermented fish sauce (budu) produced using autochthonous Virgibacillus 

halodenitrificans PS21 and Staphylococcus simulans PMRS35. International Journal of Food 

Science and Technology. 56, 1-10.  

Sakpetch, P., Benchama, O., Masniyom, P., Salaipeth, L. and Kanjan, P. (2021). Physicochemical 

characteristics and flavor profiles of fermented fish sauce (budu) during fermentation in 

commercial manufacturing plant. Journal of Food Science and Technology. 58, 1-10.  

Benjama, O., Klaocheed, S. and Masniyom, P. (2020). Effect of Hot-air Temperature on Drying Kinetics  

and Quality of Dwarf Prawn.  Journal of Fisheries Technology Research. 14, 82-91. 

Azhani, S., Hniman, A., Laehmad, N., Masniyom, P., Noipom, T. and 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, 1597-1603. 

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. 

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, 1655-1660 

ผลงานท่ีน าเสนอในที่ประชุมวิชาการและ/หรือมีการตีพิมพ์รวมเล่ม 

Azhani, S., Hniman,A., Mad-Ali, S., Laehmad, N., Masniyom, P., Hanifarianty, S. and Wae-Hayee, M. (2018).  
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Sensory and physical properties of pla- duk- ra based on open sun and Infrared drying. 

 International Conference on Halal Innovation in Products and Services.  . July 13- 14, 2018 at 

 Prince of Songkla University, Songkhla, Thailand. pp 47-50. 

Azhani, S. , Hniman,A. , Mad- Ali, S. , Laehmad, N. , Masniyom, P. , Hanifarianty, S.  and Wae- Hayee, M.  

 ( 2018) . The effect quality of pla- duk- ra at different condition of open sun and shade drying. 

 International Conference on Halal Innovation in Products and Services, . July 13- 14, 2018 at 

 Prince of Songkla University, Songkhla, Thailand. pp 39-42. 

 

(7) ชื่อ  นางระพีพร  เรืองช่วย  วุฒิการศึกษา  Ph.D. (Aquatic Bioscience) 

สาขาวิชา  Aquatic Bioscience  ต าแหน่งทางวิชาการ  รองศาสตราจารย ์

1. ภาระงานสอน 

   ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้  

รหัส ช่ือวิชา 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) 

730-113 Introduction to Fishery Technology and 

Innovation 

2((2)-0-4) 

730-121 Principles of Sufficiency Economy 

Aquaculture 

3((2)-3-4) 

730-221 Plankton and Live Feed Production 

Technology                     

3((2)-3-4) 

730-225 Economic Aquatic Plants 2((1)-3-2) 

730-321 Marine Algae Culture 2((1)-3-2) 

      730-423 Technology and Innovation in Aquaculture 2((1)-3-2) 

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

730-492 Research on Fishery Technology and 

Innovation 

3(0-9-0) 

2. ผลงานทางวิชาการ 

    ประเภทวิจัย 

 ผลงานวิจัยท่ีตีพมิพ์ในวารสารทางวิชาการ 

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

              dioxide concentration on growth of Ulva intestinalis in Photobioreactor. IOP  

              Conference Series: Earth and Environmental Science 416,012020. 8, 1765-1774. 

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, 1-12. 
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Ruangchuay, R., Nguyen, P.T. and Lueangthuvapranit, C. (2019). Patterns of element concentrations and 

heavy metal accumulations in different habitats of edible seaweed, Gracilaria fisheri ( Xia and 

Abbott) Abbott, Zhang and Xia (Gracilariales, Rhodophyta) Cultivation. Journal of Fisheries and 

Environment.42, 13-25.  

Nguyen, P.T., Ruangchuay, R. and Lueangthuwapranit, C. (2018). Patterns of elemental concentrations 

 and heavy metal accumulation in edible seaweed, Gracilaria   fisheri ( xia and abbott) abbott, 

 Zhang and Xia (Gracilariales, rhodophyta) cultivated in Southern Thailand. Journal of Fisheries 

 and Environment. 42, 13-25. 

 

(8) ชื่อ  นางสาวพจนารถ แก่นจนัทร์  วุฒิการศึกษา           ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ) 

    สาขาวิชา   เทคโนโลยีชีวภาพ  ต าแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย ์

 

1. ภาระงานสอนปัจจุบัน 

 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
 

รหัส ช่ือวิชา 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) 

730-212 Microbiology in Fishery Technology and    

Innovation) 

3((2)-3-4) 

730-222 Aquatic Animal Feed Production and 

Innovation 

3((2)-3-4) 

730-263 Learning Skills on Fishery Technology and 

Innovation 

2((1)-3-2) 

 

730-338 Food Safety of Fish Products 2((1)-3-2) 

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

730-402 Cooperative Education 6(0-36-0) 

730-404 Field Work ไม่น้อยกว่า 

300 ช่ัวโมง 

730-424 Innovation of Functional Feed for Aquatic 

Animal 

2((1)-3-2) 

730-432 Microbiology in Fishery Products 2((1)-3-2) 

730-462 Fishery Biotechnology 2((1)-3-2) 

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

730-492 Research on Fishery Technology and 

Innovation 

3(0-9-0) 
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2. ผลงานทางวิชาการ 

    ประเภทวิจัย 

 ผลงานวิจัยท่ีตีพมิพ์ในวารสารทางวิชาการ 

Kanjan, P., Sakpetch, P., Masniyom, P. and Hongpattarakere, T. (2021). Quality characteristics of high 

salt fermented fish sauce (budu) produced using autochthonous Virgibacillus 

halodenitrificans PS21 and Staphylococcus simulans PMRS35. International Journal of Food 

Science and Technology. 56, 1-10.  

Sakpetch, P., Benchama, O., Masniyom, P., Salaipeth, L. and Kanjan, P. (2021). Physicochemical 

characteristics and flavor profiles of fermented fish sauce (budu) during fermentation in 

commercial manufacturing plant. Journal of Food Science and Technology. 58, 1-10.  

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, 109183. 

 

ผลงานท่ีน าเสนอในที่ประชุมวิชาการและ/หรือมีการตีพิมพ์รวมเล่ม 

ธนภรณ์  เริ่มวงศ์  พจนารถ  แก่นจันทร์ และจติิมา  สุวรรณมาลา.  (2564). สารสกัดซัลเฟตพอลิแซ็กคาไรด์ 

 และคณุค่าทางโภชนาการของสาหร่าย Caulerpa corynephora, Caulerpa lentillifera, Chaetomorpha 

 sp. และ Gracilaria fisheri. ใน การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งท่ี 59 สาขาประมง. 

 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ วันท่ี 10-12 มีนาคม 2564, 553-560 

เทียนทิพย ไกรพรม  พจนารถ แกนจันทร อามีเนาะห ลาเตะ สิทธิศักดิ์ จันทรัตน และณัฐฐารัตน์ โกศล. (2563). 

 การศึกษา การยอยได้ของกากสาคูหมักโดยวิธีเอนไซมเพปซินและเซลลูเลส. แกนเกษตร, 48 (พิเศษ 1),  

 285-290. 

 

(9) ชื่อ   นายณัฐพงษ์  บวรเรืองโรจน ์  วุฒิการศึกษา    วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ) 

     สาขาวิชา  เทคโนโลยีชีวภาพ  ต าแหน่งทางวิชาการ    อาจารย์ 

1. ภาระงานสอน 

   ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้

รหัส ช่ือวิชา หน่วยกิต 

730-214 Water Quality Analysis and Management    3((2)-3-4) 

730-221 Plankton and Live Feed Production 

Technology                     

3((2)-3-4) 

730-323 Farm and Hatchery Design, Construction 

and Management      

3((2)-3-4) 

730-426 Packing and Transportation of Aquatic 

Animals 

2((1)-3-2) 

730-462 Fishery Biotechnology 2((1)-3-2) 

730-491 Seminar 1(0-2-1) 
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730-492 Research on Fishery Technology and 

Innovation 

3(0-9-0) 

 

2. ผลงานทางวิชาการ 

    ประเภทวิจัย 

 ผลงานวิจัยท่ีตีพมิพ์ในวารสารทางวิชาการ 

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

dioxide concentration on growth of Ulva intestinalis in Photobioreactor. IOP  Conference Series: 

 Earth and Environmental Science 416,012020. 8, 1765-1774. 

 

(10) ชื่อ    นายซุกรี  หะยสีาแม  วุฒิการศึกษา                    Ph.D. (Biological Science) 

     สาขาวิชา   Biological Science            ต าแหน่งทางวิชาการ          รองศาสตราจารย ์

1. ภาระงานสอน 

   ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้

รหัส ช่ือวิชา หน่วยกติ 

730-113 Introduction to Fishery Technology and 

Innovation 

2((2)-0-4) 

730-114 Biology of Fish 3((2)-3-4) 

730-213 Coastal Ecology and Conservation 2((1)-3-2) 

730-261 Oceanography 3((2)-3-4) 

730-312 Experimental Design for Fishery Technology 

and Innovation 

3((2)-3-4) 

730-361 Integrated Coastal Resource Management 2((1)-3-2) 

730-441 Fishery Laws and Standards 2((2)-0-4) 

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

730-492 Research on Fishery Technology and 

Innovation 

3(0-9-0) 

 
2. ผลงานทางวชิาการ  
ประเภทวิจัย 

 ผลงานวิจยัที่ตีพมิพ์ในวารสารทางวิชาการ 

Chuaykaur, K., Hajisamae, S., Ruangchuay, R., Dinh, T.D. and Fazrul, H. (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, 1-10.  

Fazrul, H., 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, 17-32.  
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Azahari, M., Hassan, M., Hajisamae, S., Nik Ali, N.A., Fazrul, H. and Abd Aziz, H. (2020). Effect of Coconut 

 Leaves, Coconut Palm ( Cocosnucifera)  as Artificial Bait on the Catch of Fish Traps at Telaga 

 Batin Water, Terengganu. Scientific journal of Fisheries and Marine. 12, 1-9.  

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.  

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, 

155-162.  

 

* หมายเหตุ   ล าดับที่ 6 ถึง 10 เป็นอาจารย์ประจ าหลักสตูร 

 

ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ า 

(1) ชื่อนายชลธี   ชีวะเศรษฐธรรม      วุฒิการศึกษา             Ph.D. (Fish Biology and Nutrition) 

สาขาวิชา  Fish Biology and Nutrition   ต าแหน่งทางวิชาการ   ผู้ช่วยศาสตราจารย ์

1. ภาระงานสอน 

   ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้

รหัส ช่ือวิชา หน่วยกิต 

730-221 Plankton and Live Feed Production 

Technology                     

3((2)-3-4) 

730-222 Aquatic Animal Feed Production and 

Innovation 

3((2)-3-4) 

730-312 Experimental Design for Fishery Technology 

and  Innovation 

3((2)-3-4) 

730-421 Marine Crab Culture Technology and 

Innovation 

3((2)-3-4) 

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

730-492 Research on Fishery Technology and 

Innovation 

3(0-9-0) 
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 (2) ชื่อ  นางสาวจันธิรา  แก้วศรีทอง      วุฒิการศึกษา        Ph.D. (Food Science and Technology) 

     สาขาวิชา Food Science and Technology   ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 

1. ภาระงานสอน 

   ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้

รหัส ช่ือวิชา หน่วยกิต 

730-113 Introduction to Fishery Technology and 

Innovation 

2((2)-0-4) 

730-212 Microbiology in Fishery Technology and    

Innovation) 

3((2)-3-4) 

730-334 Analysis of Fishery Product Quality 3((2)-3-4) 

730-426 Packing and Transportation of Aquatic 

Animals 

2((1)-3-2) 

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

730-492 Research on Fishery Technology and 

Innovation 

3(0-9-0) 

 

(3) ชื่อ  นางนิฟาตมะห์  มะกาเจ  วุฒิการศึกษา  Ph.D. (Engineering Science) 

       สาขาวิชา คณิตศาสตร ์  ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย ์

1. ภาระงานสอน 

    ภาระงานสอนในหลกัสูตรนี ้

รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 

746-115 Mathematics for Agriculture and Fisheries 3((3)-0-6) 

 

 (4) ชื่อ นางจรีรตัน์ รวมเจรญิ  วุฒิการศึกษา ปร.ด.(วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีพอลิเมอร์)   

       สาขาวิชา เคม ี   ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์

1. ภาระงานสอนในปัจจุบัน 

    ภาระงานสอนในหลกัสูตรนี ้

รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 
721-115 Principle of Chemistry  3((3)-0-6) 

721-112 General Chemistry Laboratory 1(0-3-0) 
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(5) ชื่อ นางสาวธิดารัตน์ วิชัยดิษฐ  วุฒิการศึกษา ปร.ด. (ฟิสิกส์) 

      สาขาวิชา  ฟิสิกส์   ต าแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย ์

1. ภาระงานสอน 

   ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้

รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 

723-113 Principles of General Physics 3((3)-0-6) 

723-114 Physics Laboratory 1(0-3-0) 
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ภาคผนวก ฌ 

ข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและการด าเนินการของหลักสูตร   

 

1. ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริยัน ธัญกิจจานุกูล คณะประมง    

   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน 

ข้อเสนอแนะ การด าเนินการ 

1. ความสัมพันธ์ระหว่างหลักสูตรกับความ

ต้องการของประเทศ : หลักสูตรสอดคล้องกับ

ความต้องการของประเทศหรือไม่ เพียงใด และ

อย่างไร  

- หลักสูตรมีการปรับปรุงค่อนข้างจะสอดคล้องกับ

แนวทางและความต้องการของประเทศ อีกทั้งเน้น

ทางด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยและนวัตกรรม แต่

แนวทางการบริหารและจัดการหลักสูตรให้บรรลุ

ตามวัตถุประสงค์ของการปรับปรุงหลักสูตร รวมทั้ง

การมุ่งเน้น การลงมือปฏิบัติจริงในสถานที่ฝึกงาน

และสหกิจศึกษา 

 

 

 

 

- หลักสูตรได้ปรับปรุงให้สอดคล้องกับแนวทางและ

ความต้องการของประเทศ เน้นทางด้านเทคโนโลยี

ที่ทันสมัย และได้เพ่ิมในส่วนของนวัตกรรม ส่วน

แนวทางการบริหารและจัดการหลักสูตรให้บรรลุ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร จะด าเนินการโดยผ่าน

มติที่ประชุมของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ซึ่ง

ประกอบด้วยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ

อาจารย์ประจ าหลักสูตร  ซึ่งจะมีการประชุมในการ

บริหารและจัดการหลักสูตรอย่างสม่ าเสมอ ตลอด

ปีการศึกษา นอกจากนี้ในหลักสูตรปรับปรุงนี้ยังจัด

ให้นักศึกษาทุกคนต้องผ่านการฝึกงานในด้านที่

นักศึกษาสนใจ และจัดให้นักศึกษาที่มีความสนใจ

และความพร้อมในการปฏิบัติสหกิจในสถาน

ประกอบการตามความต้องการของนักศึกษา 

2. ความสัมพันธ์ระหว่างหลักสูตรกับความ

ต้องการของท้องถิ่นภาคใต้ : หลักสูตรสอดคล้อง

กับความต้องการของท้องถิ่นภาคใต้หรือไม่ 

เพียงใด และอย่างไร 

- มีความสัมพันธ์ระหว่างหลักสูตรและความ

ต้องการของท้องถิ่นภาคใต้ มีความสอดคล้องใน

เชิงทิศทางการศึกษาและองค์ความรู้ของสัตว์น้ า

และพรรณไม้น้ าเศรษฐกิจในพ้ืนที่ และทิศทางการ

 

 

 

- 
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ข้อเสนอแนะ การด าเนินการ 

พัฒนาทางด้านเศรษฐกิจของสินค้าสัตว์น้ าหรือ

สินค้าทางด้านประมงดังกล่าว 

3. ความก้าวหน้าทันสมัยของหลักสูตรและ

เนื้อหาสาระของหลักสูตร : หลักสูตรและเนื้อหา

สาระของหลักสูตรนี้มีความก้าวหน้าและความ

ทันสมัยของหลักสูตรมากน้อยเพียงไร อย่างไร 

เ ม่ือเทียบกับหลักสูตรชั้นน าทั้ งในและนอก

ประเทศ 

- หลักสูตรมีความทันสมัยและมีเนื้อหาสาระที่

ค่อนข้างจะสอดคล้องกับบริบทของการพัฒนาใน

พ้ืนที่ แต่บุคลากรและองค์ความรู้ในรายวิชาและ

เนื้อหาสาระในบางวิชา อาจจะยังไม่สามารถที่จะ

ให้นักศึกษาสามารถน าไปใช้ต่อได้อย่างจริงจัง มี

รายวิชาหลายวิชาที่ค่อนข้างจะเฉพาะทาง หรือมุ่ง

เฉพาะสัตว์น้ าบางชนิด ท าให้เนื้อหาสาระอาจจะไม่

เพียงพอส าหรับการเน้นการลงมือปฏิบัติได้อย่าง

แท้จริงของนักศึกษา และรวมทั้งการที่จะสามารถ

น าไปใช้ประกอบอาชีพต่อไปได้ 

 

 

 

 

 

 

- หลักสูตรได้ออกแบบรายวิชาและเนื้อหาสาระให้

สอดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ทุกภาคส่วน รวมทั้งผู้ใช้บัณฑิตและหน่วยงานที่จะ

รับบัณฑิตท างาน จึงได้ออกแบบให้รายวิชาใน

หลักสูตรครอบคลุมตั้งแต่ต้นน้ าจนถึงปลายน้ า 

ทางด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจึงจัดให้มีรายวิชาทั้ง

การเพาะเลี้ยงปลา คือ 730-322 เทคโนโลยีการ

เพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์ปลาและ 730-325 

นวัตกรรมการขยายพันธุ์และปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้ า

เ ศ รษฐกิ จ   ก า ร เพาะ เลี้ ย ง กุ้ ง ไ ด้ ป รั บ ต า ม

สถานการณ์  คือ  730 -324 เทคโนโลยี การ

เพาะเลี้ยงกุ้งเศรษฐกิจ และ มุ่งเน้นการเพาะเลี้ยง

ปูทะเล เนื่องจากเป็นจุดเด่นในพ้ืนที่ จึงจัดรายวิชา 

730-421 เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเพาะเลี้ยง

ปูทะเล  ส่ วนรายวิชาทางปลายน้ าทางด้ าน

ผลิตภัณฑ์ประมงและธุรกิจการประมงได้จัด

รายวิชาที่บัณฑิตสามารถน าไปประกอบอาชีพได้

เช่นเดียวกับในส่วนของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

เพ่ือให้ครอบคลุมห่วงโซ่อุปทาน 

4. ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  

   4.1 วัตถุประสงค์เป็นที่เข้าใจชัดเจน  

        ; ใช่ � ไม่ใช่ 

เหตุผลประกอบ / ข้อเสนอแนะ 

- ไม่มีข้อเสนอแนะ 

- 
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   4.2 วัตถุประสงค์สอดคล้องกับภารกิจของคณะ

  

        ; ใช่ � ไม่ใช่ 

เหตุผลประกอบ / ข้อเสนอแนะ 

- ไม่มีข้อเสนอแนะ 

 

- 

   4.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตรตอบสนองต่อ

นักศึกษา 

        และสังคม  

        ; ใช่ � ไม่ใช่ 

เหตุผลประกอบ / ข้อเสนอแนะ 

- ไม่มีข้อเสนอแนะ 

 

- 

   4.4 การจัดหลักสูตรสอดคล้องกับวัตถุประสงค์

  

        ; ใช่ � ไม่ใช่ 

เหตุผลประกอบ / ข้อเสนอแนะ 

- ไม่มีข้อเสนอแนะ 

 

- 

   4.5 มีดุลยภาพระหว่างเนื้อหาความรู้ทั่วไปกับ

เนื้อหา 

        ความรู้เฉพาะทาง  

        ; ใช่ � ไม่ใช่ 

เหตุผลประกอบ / ข้อเสนอแนะ 

- ไม่มีข้อเสนอแนะ 

 

- 

5. ความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุประสงค์ โครงสร้าง 

เนื้อหาสาระของหลักสูตร และรายวิชา : 

วัตถุประสงค์  

โครงสร้าง เนื้อหาสาระของหลักสูตร และ

รายวิชามคีวามสัมพันธ์กันมากน้อยเพียงใด 

- ความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุประสงค์ โครงสร้าง 

เ นื้ อห าสาระของหลั กสู ต รและรายวิ ช า  มี

ความสัมพันธ์ค่อนข้างมาก และเห็นเด่นชัด แต่

แนวทางการบริหารและจัดการหลักสูตรให้บรรลุ

  

 

 

 

 

- หลักสูตรได้จัดการให้มีคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรในการบริหารและจัดการหลักสูตรให้

บรรลุตามวัตถุประสงค์และส่งเสริมให้บุคลากร

ผู้สอนและฝ่ายสนับสนุนไปพัฒนาตนเองโดยการ
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ตามวัตถุประสงค์ของการปรับปรุงหลักสูตร รวมทั้ง

การพัฒนาบุคลากรผู้สอนให้มีความสอดคล้องกับ

แนวทางดังกล่าว ค่อนข้างจะมีความส าคัญเป็น

อย่างมากเช่นกัน 

เข้าร่วมประชุมหรืออบรมทางวิชาการเพ่ือให้ได้

ความรู้ที่ทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

6. เนื้อหาสาระของหลักสูตร : เนื้อหาสาระของ

หลักสูตรมีความครอบคลุม และสามารถน าไปใช้

มากน้อยเพียงใด 

- เนื้อหาสาระของหลักสูตรมีความครอบคลุม และ

สามารถน าไปใช้ได้ค่อนข้างมากเช่นกัน แต่เนื้อหา

สาระในบางวิชา อาจจะยั งไม่สามารถที่จะให้

นักศึกษาสามารถน าไปใช้ต่อได้อย่างจริ งจั ง

ในตอนนี้ ก็คงต้องเน้นการพัฒนาให้สอดคล้องกับ

เนื้อหาสาระของหลักสูตรต่อไป 

 

 

 

- หลักสูตรได้ปรับปรุงเนื้อหาและส่งเสริมให้

นักศึกษามีการปฏิบัติเพ่ิมมากขึ้นโดยจัดการเรียน

การสอนแบบ active learning และ WIL  

7. คุณลักษณะหรือคุณสมบัติเด่นของบัณฑิตจาก

หลักสูตรควรเป็นอย่างไร 

- มีความรู้ความสามารถและทักษะที่เพียงพอ 

สามารถลงมือปฏิบัติเพ่ือการประกอบอาชีพใน

สาขาที่เก่ียวข้องได้อย่างแท้จริง 

 

 

- 

8. ข้อเสนอแนะ  

    8.1 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

- ค่อนข้างจะชัดเจนและสอดคล้องกับความ

ต้องการในการผลิตบัณฑิตในปัจจุบัน 

- 

    8.2 โครงสร้างของหลักสูตร 

- ยังคงมีจ านวนหน่วยกิตที่ค่อนข้างมาก ควร

มุ่งเน้นการลงมือปฏิบัติ เพ่ือเป็นการเสริมทักษะ

และสามารถปฏิบัติและแก้ไขปัญหาที่อาจจะ

เกิดข้ึนได้อย่างแท้จริง 

 

- ได้ปรับลดหน่วยกิตเป็น 131 หน่วยกิต (เดิม 137 

หน่วยกิต) และได้ เ พ่ิมการปฏิบัติ ในเกือบทุก

รายวิชาที่เป็นวิชาเฉพาะในหลักสูตร  

    8.3 การจัดหลักสูตรและรายวิชา  

- ควรมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะและการเรียนรู้จาก

สถานประกอบการจริง หรือลงมือปฏิบัติได้อย่าง

แท้จริง รายวิชาไม่ควรมากเกินไป ควรเน้นทักษะ

การแก้ไขปัญหาจากประสบการณ์จริงๆ มากกว่า 

 

- หลักสูตรได้จัดการเรียนการสอนในเกือบทุก

รายวิชาเป็นการเรียนในภาคปฏิบัติการ และใน

หลายรายวิชามีการจัดการให้นักศึกษาเรียนรู้จาก

สถานประกอบการจริง เช่น 730-341 โรคและ
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การเรียนในเนื้อหาสามารถใช้การเรียนการสอนใน

ลักษณะอ่ืนๆ ประกอบได้ 

ปรสิตของสัตว์น้ า 730-321 การเพาะเลี้ยงสาหร่าย

ทะเล และ 730-421 เทคโนโลยีและนวัตกรรมการ

เพาะเลี้ยงปูทะเล นอกจากนี้ยังจัดการเรียนการ

สอนในเกือบทุกรายวิชาเป็นการสอนแบบ active 

learning และ WIL ร้อยละ 76.84  ของรายวิชา

ในหลักสูตร 

    8.4 การบริหารหลักสูตรและการเรียนการ

สอน 

- ควรเปิดกว้างส าหรับรูปแบบของการเรียนรู้ตลอด

ชีวิต หรือการทยอยเก็บหน่วยกิต รวมทั้งการเทียบ

โอนความรู้จากผู้ที่สนใจจะเรียนเ พ่ิมเติม ใน

มหาวิทยาลัย การบริหารหลักสูตรและการเรียน

การสอนให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

ค่อนข้างจะส าคัญมาก รวมไปถึงแนวทางของการ

พัฒนาบุคลากรสายวิชาการและองค์ความรู้ เพ่ือ

มาทดแทนและรองรับการเกษียณอายุในระยะที่มี

การใช้หลักสูตร ซึ่งมักจะไม่ปรากฏในการพัฒนา

หลักสูตร  

 

 

- หลักสูตรได้มีการปรับปรุงหลักสูตรโดยมีการจัด

ชุ ด ร า ย วิ ช า โ ม ดู ล เ พ่ื อ ใ ห้ นั ก ศึ ก ษ า แ ล ะ

บุคคลภายนอกสามารถเลือกเรียนตามความ

ต้องการได้  นอกจากนี้ หลั กสู ตรมีแผนและ

ด าเนินการจัดอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาให้มีการ

เรียนการสอนในระบบทีม ( team teaching) 

มากกว่าร้อยละ 80 ของรายวิชาที่สอน 

    8.5 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

- ไม่มีข้อเสนอแนะ 

 

- 

2. ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ :  นายชูศักดิ์ จริงจิตร  ผู้จัดการทั่วไป บริษัทซีเวลท์ โฟรเซ่นฟูดส์

จ ากัด จ.สงขลา 

ข้อเสนอแนะ การด าเนินการ 

1. ความสัมพันธ์ระหว่างหลักสูตรกับความต้องการ

ของประเทศ : หลักสูตรสอดคล้องกับความต้องการ

ของประเทศหรือไม่ เพียงใด และอย่างไร  

- การผลิตบัณฑิตเพ่ือสร้างความเข้มแข็งภาคเกษตรและ

ความมั่นคงด้านอาหาร เป็นหนึ่งในความต้องการของ

ประเทศ ดังนั้นจึงมีความต้องการก าลังแรงงานที่มีความรู้

ในด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมประมง เมื่อพิจารณาถึง

หลักสูตร มีเนื้อหาครอบคลุมสามารถตอบโจทย์ได้ แต่

ทั้งนี้พบว่าในปัจจุบันนักศึกษาที่จบการศึกษาไปมักจะ

 

 

 

- หลักสูตรได้ปรับปรุงให้มีการเรียนใน

ภาคปฏิบัติ เกือบทุกรายวิชา และจัดให้

นักศึกษาทุกคนต้องผ่านการฝึกงานในสถาน

ประกอบการในรายวิชา 730-404 ฝึกงาน 

และในระหว่างการเรียนมีการจัดกิจกรรมที่



217 
 

 
 

ข้อเสนอแนะ การด าเนินการ 

ขาดทักษะและไม่สามารถปฏิบัติงานได้ทันทีตามที่ผู้

ว่าจ้างต้องการ 

ข้อเสนอแนะ 

   1) การลดจ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรลง เพ่ือให้

นักศึกษามีเวลาเรียนรู้จากการปฏิบัติในสถานที่จริง และ

เพ่ิมการสอนเชิงรุก (active learning) 

 

 

   2)  ถึ ง แม้ ว่ า จ ะ ได้ รั บ ค ว าม ร่ ว มมื อ จ ากส ถ า น

ประกอบการที่สามารถน านักศึกษาดูงานตามสถาน

ประกอบการจริง แต่อนาคตให้หลักสูตรสร้างสถาน

ประกอบการจ าลองในมหาวิทยาลัยให้มากที่สุดเท่าที่จะ

เป็นไปได้ เพ่ือให้นักศึกษาได้ปฏิบัติจริงและลดเวลาใน

การเดินทาง 

ฝึกทักษะเพ่ือน าไปใช้ในการปฏิบัติงาน

ต่อไป 

 

 

- หลักสูตรได้ปรับลดหน่วยกิตเป็น 131 

หน่วยกิต (เดิม 137 หน่วยกิต) และได้เพ่ิม

การปฏิบัติในเกือบทุกรายวิชาที่เป็นวิชา

เฉพาะในหลักสูตร และจัดการเรียนการ

สอนแบบ active learning และ WIL 

- หลักสูตรมีสถานประกอบการจ าลองที่จะ

ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติงาน คือ หน่วยวิจัย

และเพาะฟักสัตว์น้ าสะกอม อ.เทพา จ.

สงขลา และหลักสูตรอยู่ระหว่างด าเนินการ

สร้ า ง โรง เพาะฟักปูทะ เลและสั ตว์ น้ า

เศรษฐกิจในพ้ืนที่ตั้ง 

2. ความสัมพันธ์ระหว่างหลักสูตรกับความต้องการ

ของท้องถิ่นภาคใต้ : หลักสูตรสอดคล้องกับความ

ต้องการของท้องถิ่นภาคใต้หรือไม่ เพียงใด และ

อย่างไร 

- หลักสูตรมีความสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น 

เนื่องจากพ้ืนที่ติดชายทะเล ชุมชน และสังคมในพ้ืนที่มี

การท าอุตสาหกรรมประมง 

ข้อเสนอแนะ 

  1) หลักสูตรควรมีกิจกรรมสัมมนา อบรม เพ่ือเกษตรกร

ในพ้ืนที่ นอกจากจะเป็นการให้ความรู้และยกระดับความ

เป็นอยู่ของเกษตรกร ยังเป็นการเพ่ิมทักษะให้กับอาจารย์

และนักศึกษา ที่จะได้บูรณาการความรู้และค้นหาหัว

ข้อจ ากัดในการประกอบอาชีพ 

 

  2) ควรส ารวจความต้องการและปัญหาที่ส่งผลกระทบ

ต่อการผลิต การตลาด เพ่ือหาแนวทางแก้ไขปัญหา

 

 

 

 

- หลักสูตรได้จัดบริการวิชาการในพ้ืนที่ เช่น 

การเพาะเลี้ยงสาหร่ายทะเล การเพาะเลี้ยง

ปูทะเล ให้แก่เกษตรกรในพ้ืนที่และผู้ที่สนใจ

จนสามารถจัดตั้งชมรมปูทะเล ปัตตานี ซึ่ง

เ พ่ิมทักษะให้กับอาจารย์ นักศึกษาและ

เกษตรกรร่วมกัน 

- หลักสูตรได้มีการส ารวจความต้องการของ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน รวมทั้งภาค

การผลิตและภาคการตลาดท าให้ทราบ

ความต้องการของทั้งสองภาค อีกทั้งในช่วง

ระหว่ า งการนิ เทศน์นั กศึ กษาฝึ กงาน

หลักสูตรได้สร้างความร่วมมือกับสถาน

ประกอบการและเกษตรกรในเรื่องปัญหาที่
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ดังกล่าว พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง

หลักสูตรกับเกษตรกร 

ส่งผลกระทบต่อการผลิตและการตลาดเพ่ือ

น ามาปรับปรุงในการจัดการเรียนการสอน

ของหลักสูตรทุกปี 

 

3. ความก้าวหน้าทันสมัยของหลักสูตรและเนื้อหาสาระ

ของหลักสูตร : หลักสูตรและเนื้อหาสาระของหลักสูตร

นี้มีความก้าวหน้าและความทันสมัยของหลักสูตรมาก

น้อยเพียงไร อย่างไร เมื่อเทียบกับหลักสูตรชั้นน าทั้งใน

และนอกประเทศ 

- หลักสูตรและเนื้อหาหลักสูตรมีเนื้อหาครอบคลุม 

ทันสมัย และสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน อย่างไรก็

ตามพบว่าการเปลี่ยนแปลงในทุกๆ ด้านค่อนข้างเป็นไป

อย่างรวดเร็ว เพ่ือให้หลักสูตรสามารถตอบสนองกับ

ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น  

ข้อเสนอแนะ 

   จากหลักสูตรที่ก าหนดชุดวิชา (Module) กลุ่มวิชาเอก

เลือก ทางหลักสูตรควรประเมินปีต่อปีถึงความต้องการ

และกระแสตลาดแรงงาน เพ่ือให้บัณฑิตที่จบไปมีองค์

ความรู้ในเรื่องที่สังคมต้องการ มีหลายสถาบันที่ใช้ชื่อชุด

วิชากว้างๆ เพ่ือให้สามารถปรับเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็ว 

เช่น การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าเศรษฐกิจ 

 

 

 

 

 

- หลักสูตรได้มีการปรับปรุงหลักสูตรโดยมี

การจัดชุดรายวิชาโมดูลเพื่อให้นักศึกษาและ

บุคคลภายนอกสามารถเลือกเรียนตาม

ความต้องการได้ นอกจากนี้หลักสูตรได้ท า

ระบบการประกันคุณภาพ (AUN-QA) ทุกปี

เพ่ือน ามาปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับ

สถานการณ์ปัจจุบัน 

4. ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  

   4.1 วัตถุประสงค์เป็นที่เข้าใจชัดเจน  

        ; ใช่ � ไม่ใช่ 

 

เหตุผลประกอบ / ข้อเสนอแนะ 

- ไม่มีข้อเสนอแนะ 

- 

   4.2 วัตถุประสงค์สอดคล้องกับภารกิจของคณะ  

        ; ใช่ � ไม่ใช่ 

เหตุผลประกอบ / ข้อเสนอแนะ 

- ไม่มีข้อเสนอแนะ 

 

- 
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   4.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตรตอบสนองต่อนักศึกษา 

        และสังคม  

        ; ใช่ � ไม่ใช่ 

เหตุผลประกอบ / ข้อเสนอแนะ 

- ไม่มีข้อเสนอแนะ 

 

- 

   4.4 การจัดหลักสูตรสอดคล้องกับวัตถุประสงค์  

        ; ใช่ � ไม่ใช่ 

เหตุผลประกอบ / ข้อเสนอแนะ 

- ไม่มีข้อเสนอแนะ 

 

- 

   4.5 มีดุลยภาพระหว่างเนื้อหาความรู้ทั่วไปกับเนื้อหา 

        ความรู้เฉพาะทาง  

        ; ใช่ � ไม่ใช่ 

เหตุผลประกอบ / ข้อเสนอแนะ 

- ไมม่ีข้อเสนอแนะ 

 

- 

5. ความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุประสงค์ โครงสร้าง 

เนื้อหาสาระของหลักสูตร และรายวิชา : วัตถุประสงค์  

โครงสร้าง เนื้อหาสาระของหลักสูตร และรายวิชามี

ความสัมพันธ์กันมากน้อยเพียงใด 

- ในภาพรวม เนื้อหาสาระของหลักสูตรและรายวิชามี

ความสัมพันธ์กันมาก เนื่องจากการเข้าถึงองค์ความรู้ใน

ปัจจุบัน นักศึกษาสามารถเข้าถึงสื่อและองค์ความรู้ได้

ง่าย 

ข้อเสนอแนะ 

อยากให้มีการทดลองเรียนในลักษณะย้อนกลับ คือ การ

เรียนรู้จากประสบการณ์แล้วค่อนย้อนกลับมาเรียน

ทฤษฎี เช่น การให้โจทย์นักศึกษาไปท าโดยยังไม่มีวิชา

บรรยาย เพ่ือให้นักศึกษาค้นหาความรู้ด้วยตนเองและ

เรียนรู้โดยการลองผิดลองถูก 

  

 

 

 

- หลักสูตรได้ปรับการจัดการเรียนการสอน

ในบางรายวิชาให้เป็นแบบย้อนกลับ 

6. เนื้อหาสาระของหลักสูตร : เนื้อหาสาระของ

หลักสูตรมีความครอบคลุม และสามารถน าไปใช้มาก

น้อยเพียงใด 

ข้อเสนอแนะ 
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หลักสูตรควรมีวิธีประเมินว่าเนื้อหาสาระของหลักสูตรมี

ความครอบคลุมเพียงใด และสามารถไปใช้มากน้อย

เพียงใด ด้วยการส่งนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม หรือการ

แข่งขันทักษะการปฏิบัติ 

- หลักสูตรได้ท าระบบการประกันคุณภาพ 

( AUN- QA)  ทุ ก ปี เ พ่ื อ น า ม า ป รั บ ป รุ ง

หลักสูตรให้สอดคล้องกับสถานการณ์

ปัจจุบัน และส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วม

กิจกรรมทางวิชาการ เช่น การน าเสนอ

ผลงานทางวิชาการทั้งภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัยและส่งเสริมให้เข้าร่วมแข่งขัน

ทักษะการปฏิบัติ เช่น งานเกษตรปลายด้าม

ขวาน โครงการ smart start idea ของ

ธนาคารออมสิน 

7. คุณลักษณะหรือคุณสมบัติเด่นของบัณฑิตจาก

หลักสูตรควรเป็นอย่างไร 

  1) มีทักษะ ปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่น อดทน 

  2) มีทัศนคติที่ดี สามารถสื่อสารและท างานร่วมกับผู้อ่ืน

ได้ 

- 

8. ข้อเสนอแนะ - 

    8.1 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

- ไม่มีข้อเสนอแนะ 

 

    8.2 โครงสร้างของหลักสูตร 

- ไม่มีข้อเสนอแนะ 

- 

    8.3 การจัดหลักสูตรและรายวิชา  

- จากการวิเคราะห์พบว่า นักศึกษาแรกเข้ามีปัญหาใน

เรื่องการปรับตัวและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย และยัง

ขาดเป้าหมายความมุ่นมั่นในการเรียน จึงขอเสนอให้ 

ภาคเรียนที่ 1 ปี 1 รายวิชา 730-113 Introduction to 

Fishery and Innovation เพ่ิมสาระของเนื้อหานอกจาก

การอธิบายห่วงโซ่อุปทานด้านประมง สถานการณ์ทาง

เศรษฐกิจ และตลาดของสินค้าสัตว์น้ าและผลิตภัณฑ์

ประมง และความส าคัญของเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ประมงแล้ว ควรเพิ่มเติมเรื่องอาชีพของผู้จบการศึกษาไป

แล้ว แบบสอบถามเป้าหมายของผู้เรียนว่าภายหลังจบ

การศึกษาต้องการประกอบอาชีพอะไร เพ่ือให้ผู้เรียนมี

 

-  หลักสูตรได้ เ พ่ิมสาระของเนื้ อหาใน

ร า ย วิ ช า  7 3 0 - 1 1 3 Introduction to 

Fishery and Innovation เ รื่ อ ง  อ าชี พ

ทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมประมง 

และได้จัดวิชาเลือกเอกในภาคการเรียนที่ 2 

ปีการศึกษาท่ี 1 แล้ว นอกจากนี้หลักสูตรได้

จัดกิจกรรมให้ศิษย์เก่าได้มาแนะแนวอาชีพ 

ประสบการณ์การท างาน เป้าหมายในชีวิต

ให้กับนักศึกษา เพ่ือสร้างแรงบันดาลใจให้มี

ความมุ่งม่ันและสร้างเป้าหมายในชีวิต 
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ความมุ่งมั่นและสร้างเป้าหมายในชีวิต ส าหรับภาคเรียน

ที่ 2 ปีการศึกษาที่ 1 การจัดวิชาเลือกเอกแทนที่วิชา

เลือกเสรี เพ่ือให้นักศึกษามีโอกาสสัมผัสและคุ้นเคยกับ

อาจารย์และรุ่นพ่ี 

    8.4 การบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน 

- ปัญหาเรื่องมีจ านวนผู้เรียนน้อย เป็นปัญหาส าคัญที่สุด

ที่หลักสูตรต้องหาแนวทางในการเพ่ิมจ านวนผู้เรียน มี

ความเห็นว่าในส่วนค่าบ ารุงการศึกษาๆ/ค่าธรรมเนียม

เหมาจ่ายหัวละ 18,000 บาทต่อภาคการศึกษา สูงกว่า

มหาวิทยาลัยอ่ืนที่อยู่ในพ้ืนที่ใกล้เคียง ประกอบกับ

นักเรียนในพ้ืนที่ส่วนใหญ่มีปัญหาเศรษฐกิจในครอบครัว 

ทางหลักสูตรควรพิจารณาจัดหาทุนการศึกษาหรือหา

รายได้ให้กับนักศึกษาระหว่างเรียน เพ่ือเป็นการแบ่งเบา

ภาระ หรือน าเสนอผลกระทบต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือ

พิจารณาปรับลด 

 

- หลักสูตรและคณะได้จัดกิจกรรมแนะแนว

ก า ร ศึ ก ษ า ทั้ ง ภ า ย ใ น แ ล ะ ภ า ย น อ ก

มหาวิทยาลั ย โดยผ่ านช่ องทางต่ า งๆ 

นอกจากนี้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้

หาแนวทางร่วมกับศิษย์ เก่า เ พ่ือจัดหา

ทุนการศึกษาให้นักศึกษาในระหว่างเรียน 

รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมเพ่ือฝึกทักษะและ

หารายได้ระหว่างเรียนอีกด้วย เช่น การ

เลี้ยงปลาสวยงาม การเลี้ยงกุ้งต้นทุนต่ า 

การเลี้ยงปูทะเล นอกจากนี้หลักสูตรได้

สะท้อนข้อมูลเรื่องค่าบ ารุงการศึกษาที่สูง

กว่ามหาวิทยาลัยอ่ืนในพ้ืนที่ไปทางคณะ

และมหาวิทยาลัยแล้ว 

    8.5 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

- หลักสูตรควรท าแบบสอบถามภาครัฐ (กรมประมง) 

ภาคเอกชน และองค์กรที่เกี่ยวข้องถึงแผนงานการรับ

บุคลากรเข้าท างานในองค์กรนั้นๆ ทุกปี เพ่ือผลิตบัณฑิต

ให้มีองค์ความรู้สอดคล้องกับความต้องการ 

 

- หลักสูตรได้ท าระบบการประกันคุณภาพ 

( AUN- QA)  ทุ ก ปี เ พ่ื อ น า ม า ป รั บ ป รุ ง

หลักสูตรให้สอดคล้องกับสถานการณ์

ปัจจุบัน โดยในรายงานประกันคุณภาพของ

หลักสูตรได้มีการจัดท าแบบสอบถามจาก

หน่วยงานรัฐและเอกชนเพ่ือน ามาปรับปรุง

การ เ รี ยนการสอนของหลั กสู ต ร ในปี

การศึกษาต่อไป 

 

3. ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ :  ดร.ฐิติพร หลาวประเสริฐ  ผู้อ านวยการกองวิจัยและพัฒนาสุขภาพ

สัตว์น้ า กรมประมง 
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1. ความสัมพันธ์ระหว่างหลักสูตรกับความต้องการ

ของประเทศ : หลักสูตรสอดคล้องกับความต้องการ

ของประเทศหรือไม่ เพียงใด และอย่างไร  

- หลักสูตรมีความสอดคล้องกับความต้องการของ

ประเทศมาก เนื่องจากเป็นหลักสูตรที่มีการเรียนการ

สอนที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานด้านภาค

การประมงตลอดห่วงโซ่การผลิตสัตว์น้ า (ต้นน้ า กลางน้ า 

ปลายน้ า) และอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่มีการขยายตัวของ

ตลาดการบริโภคสัตว์น้ าในรูปแบบต่างๆ ทั้งในและ

ต่างประเทศ 

ข้อเสนอแนะ 

  1) เพ่ิมสัดส่วนภาคปฏิบัติที่มากกว่าภาคทฤษฎี โดย

จัดการเรียนภาคปฏิบัติในสถานประกอบการจริง เพ่ิม

โอกาสให้นักศึกษาได้ฝึกฝนการปฏิบัติงานจริง และมี

โอกาสได้รับการจ้างงานในอนาคต 

  2) เพ่ิมการเรียนการสอนที่เกี่ยวกับระบบสารสนเทศ

และการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในระบบการเพาะเลี้ยง

สัตว์น้ า เนื่องจากเทคโนโลยีมีความทันสมัยมากขึ้น และ

มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่หยุดนิ่งและรวดเร็ว 

 

 

 

- หลักสูตรได้ออกแบบรายวิชาที่เพ่ิมการ

ปฏิบัติในเกือบทุกรายวิชาของรายวิชาเฉพาะ 

และจัดการ เรี ยนการสอนแบบ active 

learning แ ล ะ  WIL ใ น ก า ร ใ ช้ ร ะ บ บ

สารสนเทศและเทคโนโลยีสมัยใหม่ หลักสูตร

ได้จัดการเรียนการสอนในส่วนนี้ เกือบทุก

รายวิชาทางด้านเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า และยังได้

เ พ่ิมรายวิชาในกลุ่ มวิชา เลื อกทางด้ าน

เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าโดยตรงในกรณีที่นักศึกษา

สนใจ คือ 730-425 ระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์

น้ า อั จ ฉ ริ ย ะ  ( Smart Fishery in 

Aquacultural System)  

2. ความสัมพันธ์ระหว่างหลักสูตรกับความต้องการ

ของท้องถิ่นภาคใต้ : หลักสูตรสอดคล้องกับความ

ต้องการของท้องถิ่นภาคใต้หรือไม่ เพียงใด และ

อย่างไร 

- หลักสูตรมีความสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น

ภาคใต้มาก เนื่องจากเป็นหลักสูตรที่มีการเรียนการสอน

ที่นักศึกษาสามารถน าความรู้ ทักษะและประสบการณ์ที่

ได้จากการเรียนมาใช้ประกอบอาชีพ ทั้งในหน่วยงาน

ราชการและภาคเอกชน และด้วยลักษณะภูมิประเทศ

ของภาคใต้ มีทะเลทั้ง 2 ฝั่ง (อ่าวไทยและอันดามัน) อุดม

สมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรสัตว์น้ าที่มีอยู่ในธรรมชาติ จึง

เอ้ืออ านวยต่อการประกอบอาชีพด้านการประมง ทั้งการ

ประมงในแหล่งน้ าธรรมชาติและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า  

 

 

 

 

- หลักสูตรได้ออกแบบรายวิชาที่เพ่ิมการ

ปฏิบัติในเกือบทุกรายวิชาของรายวิชาเฉพาะ 

และจัดการ เรี ยนการสอนแบบ active 

learning แ ล ะ  WIL ใ น ก า ร ใ ช้ ร ะ บ บ

สารสนเทศและเทคโนโลยีสมัยใหม่ หลักสูตร

ได้จัดการเรียนการสอนในส่วนนี้เกือบทุก

รายวิชาทางด้านเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า และยังได้

เ พ่ิมรายวิชาในกลุ่ มวิชา เลื อกทางด้ าน

เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าโดยตรงในกรณีที่นักศึกษา
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ข้อเสนอแนะ 

  1) เพ่ิมสัดส่วนภาคปฏิบัติที่มากกว่าภาคทฤษฎี โดย

จัดการเรียนภาคปฏิบัติในสถานประกอบการจริง เพ่ิม

โอกาสให้นักศึกษาได้ฝึกฝนการปฏิบัติงานจริง และมี

โอกาสได้รับการจ้างงานในอนาคต 

  2) เพ่ิมการเรียนการสอนที่เกี่ยวกับระบบสารสนเทศ 

นวัตกรรมและการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในภาคการ

ประมง และระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า เนื่องจากโลกมี

นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ เกิดขึ้นเสมอ และมีการ

เปลี่ยนแปลงอย่างไม่หยุดนิ่งและรวดเร็ว 

สนใจ คือ 730-425 ระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์

น้ า อั จ ฉ ริ ย ะ  ( Smart Fishery in 

Aquacultural System) 

3. ความก้าวหน้าทันสมัยของหลักสูตรและเนื้อหาสาระ

ของหลักสูตร : หลักสูตรและเนื้อหาสาระของหลักสูตร

นี้มีความก้าวหน้าและความทันสมัยของหลักสูตรมาก

น้อยเพียงไร อย่างไร เมื่อเทียบกับหลักสูตรชั้นน าทั้งใน

และนอกประเทศ 

-  ห ลั ก สู ต ร และ เนื้ อ ห าสา ร ะขอ งหลั ก สู ต รนี้  มี

ความก้าวหน้าและความทันสมัยของหลักสูตรมาก แต่

เมื่อได้เปรียบเทียบกับหลักสูตรชั้นน าทั้งในและนอก

ประเทศ มีความคิดเห็นว่า จ านวนวิชาเรียนมีจ านวนมาก

เกินไปและกระจัดกระจาย นักศึกษาอาจมีความสับสนใน

การเลือกวิชาเรียน ไม่สามารถโฟกัสได้ว่าควรจะเรียน

วิชาใดบ้าง เ พ่ือในอนาคตสามารถน ามาใช้ในการ

ประกอบอาชีพได้ จ าเป็นต้องมีอาจารย์หรือเจ้าหน้าที่

ช่วยแนะน าในการเลือกวิชาเรียน โดยคณะอาจารย์ควร

เปิดโอกาสให้นักศึกษาแสดงศักยภาพที่มีอยู่ในตัวเอง 

และเลือกวิชา 

 

 

 

 

 

- หลักสูตรได้จัดรายวิชาที่ครอบคลุมความรู้

และทักษะการปฏิบัติตั้งแต่ต้นน้ าจนถึง

ปลายน้ า เพ่ือให้บัณฑิตสามารถท างานได้ใน

หน่วยงานที่หลากหลายตามห่วงโซ่อุปทาน   

นอกจากนี้มีรายวิชาผู้ประกอบการและการ

จัดการธุรกิจประมงซึ่งรองรับยุทธศาสตร์

ชาติที่ส่งเสริมให้บัณฑิตสามารถประกอบ

ธุรกิจได้ 

ในส่วนของการเลือกวิชาเรียนเพ่ือการ

ประกอบอาชีพทางหลักสูตรได้เพ่ิมสาระ

ทางด้านอาชีพทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ประมง ในรายวิชา 730-113 Introduction 

to Fishery and Innovation เ พ่ื อ ใ ห้

นักศึกษาปีที่ 1 ได้ทราบเป็นแนวทางในการ

เลือกรายวิชาเลือกที่สอดคล้องกับการ

ประกอบอาชีพ และหลักสูตรยังได้จัด

อาจารย์ที่ปรึกษาที่สอนในแต่ละด้านของ
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สาขาให้ค าแนะน าในการเลือกวิชาเลือกที่

นักศึกษาสนใจและน าไปประกอบอาชีพได้  

4. ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  

   4.1 วัตถุประสงค์เป็นที่เข้าใจชัดเจน  

        ; ใช่ � ไม่ใช่ 

เหตุผลประกอบ / ข้อเสนอแนะ 

- เขียนวัตถุประสงค์ของหลักสูตรได้ชัดเจน สะท้อนภาพ

ชัดเจนของคุณสมบัติของบัณฑิตท่ีจบการศึกษา 

- 

   4.2 วัตถุประสงค์สอดคล้องกับภารกิจของคณะ  

        ; ใช่ � ไม่ใช่ 

เหตุผลประกอบ / ข้อเสนอแนะ 

- ไม่มีข้อเสนอแนะ 

 

- 

   4.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตรตอบสนองต่อนักศึกษา 

        และสังคม  

        ; ใช่ � ไม่ใช่ 

เหตุผลประกอบ / ข้อเสนอแนะ 

- ไม่มีข้อเสนอแนะ 

 

- 

   4.4 การจัดหลักสูตรสอดคล้องกับวัตถุประสงค์  

        ; ใช่ � ไม่ใช่ 

เหตุผลประกอบ / ข้อเสนอแนะ 

- ไม่มีข้อเสนอแนะ 

 

- 

   4.5 มีดุลยภาพระหว่างเนื้อหาความรู้ทั่วไปกับเนื้อหา 

        ความรู้เฉพาะทาง  

         � ใช่  ;ไม่ใช่ 

เหตุผลประกอบ / ข้อเสนอแนะ 

- มีความเห็นว่าทั้งเนื้อหาความรู้ทั่วไปและเนื้อหาความรู้

เฉพาะทางมีค่อนข้างมาก เหมือนว่านักศึกษาต้องเรียน

แบบครอบจักรวาล ไม่แน่ใจในเรื่องดุลยภาพ 

 

 

 

 

- ทางหลักสูตรได้ส ารวจความต้องการของผู้

มี ส่ วนได้ส่ วน เสี ย เ พ่ือน ามา ใช้ ในการ

ปรับปรุงหลักสูตร และน าผลส ารวจมา

ออกแบบรายวิชาให้สอดคล้องกับปรัชญา

และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
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5. ความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุประสงค์ โครงสร้าง 

เนื้อหาสาระของหลักสูตร และรายวิชา : วัตถุประสงค์  

โครงสร้าง เนื้อหาสาระของหลักสูตร และรายวิชามี

ความสัมพันธ์กันมากน้อยเพียงใด 

-  ด้วยจ านวนวิชาเรียนมีจ านวนมาก การบ่งบอก

ความสัมพันธ์ของแต่ละวิชาท าได้ค่อนข้างยาก อาจารย์

อาจจะต้องก าหนดชุดวิชาที่มีความสัมพันธ์กันให้

นักศึกษาได้เลือกเรียน เพราะนักศึกษาอาจไม่สามารถหา

ความสัมพันธ์ของแต่ละวิชาเองได้ อย่างไรก็ตามสามารถ

ติดตามและประเมินผลหลังจากมีการปรับใช้หลักสูตร

ใหม่นี้ไปแล้ว 

  

 

 

 

- หลักสูตรได้ปรับลดหน่วยกิตเป็น 131 

หน่วยกิต (เดิม 137 หน่วยกิต) และได้เพ่ิม

การปฏิบัติในเกือบทุกรายวิชาที่เป็นวิชา

เฉพาะในหลักสูตร และจัดการเรียนการ

สอนแบบ active learning และ WIL 

-  หลั กสู ต ร ได้ มอบหมาย ให้ อ าจ า ร ย์

ผู้ รับผิดชอบหลักสูตรได้อธิบายและให้

ค าปรึกษาแก่นักศึกษาในเรื่องรายละเอียด

ของหลักสูตรและความสัมพันธ์ของรายวิชา

เพ่ือให้นักศึกษาได้เข้าใจและแสดงศักยภาพ

ที่มีอยู่ในตัวเอง และเลือกวิชาได้ 

6. เนื้อหาสาระของหลักสูตร : เนื้อหาสาระของ

หลักสูตรมีความครอบคลุม และสามารถน าไปใช้มาก

น้อยเพียงใด 

- ด้วยจ านวนวิชาเรียนมีจ านวนมาก จึงครอบคลุมด้าน

การประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในปัจจุบัน ส่วน

เรื่องการน าไปใช้ประโยชน์ขึ้นอยู่กับการรับรู้ และ

ความสามารถของนักศึกษาแต่ละคน ซึ่งสามารถวัดได้

จากการทดสอบความรู้ก่อนและหลังการเรียน 

 

 

 

- หลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอนที่มี

การทดสอบความรู้ก่อนและหลังการเรียน 

และจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ 

active learning เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์

ของรายวิชา 

7. คุณลักษณะหรือคุณสมบัติเด่นของบัณฑิตจาก

หลักสูตรควรเป็นอย่างไร 

   1) มีความรู้พื้นฐานที่ดี ที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้และ

ต่อยอดการท างานได้ 

   2) มีบุคลิกภาพที่ดี มีลักษณะของผู้มีความรู้ 

ความสามารถ 

   3) มีความเชื่อมั่นในตัวเองว่าเป็นผู้มีวิชาความรู้ที่เรียน

มาและสามารถตอบโจทย์ความต้องการของนายจ้างได้ 

 

 

 

- หลักสูตรได้น าข้อเสนอแนะนี้ไปใช้ในการ

ปรับปรุงหลักสูตรและบริหารหลักสูตร 
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   4) มีระเบียบวินัย สามารถปฏิบัติตามข้อก าหนดของ

หน่วยงานได้ และมีความจงรักภักดีต่อองค์กร 

   5) ยอมรับการเปลี่ยนแปลง ปรับตัวได้เร็ว ตามบริบท

และสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป 

   6) มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ แยกแยะ และ

สามารถแก้โจทย์ปัญหาได้ดี 

   7) มีความคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ เช่น เสนอโครงการ 

Start up ที่เป็นประโยชน์ต่อนายจ้าง 

   8) มีความกล้าแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อ

การพัฒนางาน 

   9) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถท างานร่วมกับคนอ่ืน 

ทั้งผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาได้ดี 

   10) หมั่นหาความรู้ใหม่ๆ อยู่เสมอ เช่น เทคโนโลยี

สมัยใหม่ ที่สามารถน ามาพัฒนางานให้เกิดผลก าไรสูงสุด 

8. ข้อเสนอแนะ - 

    8.1 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

- ไม่มีข้อเสนอแนะ 

 

    8.2 โครงสร้างของหลักสูตร 

-  คว ร เปรี ยบ เที ยบกั บ หลั กสู ต ร ก ารศึ กษ า ข อ ง

สถาบันการศึกษาอ่ืนที่มีชื่อเสียงและสามารถผลิต

นักศึกษาได้ตรงความต้องการ และสามารถแข่งขันได้ของ

ตลาดแรงงาน 

 

- หลักสูตรได้จัดท าผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับ

หลักสูตรตามแนวทางการศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์

ซึ่งได้เปรียบเทียบหลักสูตรนี้กับหลักสูตร

การศึกษาของสถาบันการศึกษาอ่ืนที่มี

ชื่อเสียงในประเทศ 

    8.3 การจัดหลักสูตรและรายวิชา  

- ควรจัดชุดรายวิชาที่มีความสัมพันธ์กัน เพ่ือน าไปสู่การ

ผลิตนักศึกษาที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน ตาม

ความถนัด ความสนใจมากกว่าการผลิตนักศึกษาที่มี

ความรู้ทั่วไป เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันใน

การประกอบอาชีพ 

 

-  ห ลั ก สู ต ร ไ ด้ จั ด ท า ชุ ด ร า ย วิ ช า 

(Module)เพ่ือน าไปสู่การผลิตนักศึกษาที่มี

ความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน ตามความ

ถนัดและสนใจ   

    8.4 การบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน 

ข้อเสนอแนะ 
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ข้อเสนอแนะ การด าเนินการ 

   1) ควรคัดเลือกนักศึกษาที่มีพ้ืนฐานความรู้ทางด้าน

วทิยาศาสตร์ 

   2) ควรคัดเลือกนักศึกษาที่มีความประสงค์ ตั้งใจ และ

สนใจจริงในการประกอบอาชีพด้านการประมง การ

เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง 

   3) ควรคัดเลือกนักศึกษาที่มีต้นทุนเดิมอยู่ เช่น มีพ่อ

แม่ ญาติพ่ีน้องประกอบอาชีพด้านนี้ เป็นต้น 

   4) ควรคัดเลือกนักศึกษาที่มีบุคลิกภาพและวิสัยทัศน์ดี 

- หลักสูตรได้น าข้อเสนอแนะดังกล่าวไปใช้

การบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน 

โดยเน้นคัดเลือกนักศึกษาที่ พ้ืนฐานความรู้

ทางด้านวิทยาศาสตร์  มีความสนใจและ

ตั้งใจ จริงในการประกอบอาชีพด้านประมง 

การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าหรืออุตสาหกรรม

ประมง  

    8.5 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

   1) เพิ่มการประชาสัมพันธ์หลักสูตรผ่านช่องทางต่างๆ 

เพ่ือให้เกิดการรับรู้ในวงกว้าง 

   2) เพิ่มการแนะน าหลักสูตรในโรงเรียนมัธยม เพ่ือให้

นักเรียนได้รับข้อมูลหลักสูตรนี้ให้มากขึ้น 

 

-หลักสูตรได้เพ่ิมการประชาสัมพันธ์

หลักสูตรผ่านทางช่องทางออนไลน์ต่างๆ ทั้ง 

facebook, website ของคณะและ

มหาวิทยาลัย และยังจัดกิจกรรมแนะแนว

หลักสูตรทั้งในและนอกมหาวิทยาลัยให้

นักเรียนในโรงเรียนมัธยมในพ้ืนที่ภาคใต้

ตอนล่าง 
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ภาคผนวก ญ 

เอกสารเปรียบเทียบปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสตูรเดิมกับหลักสตูรปรับปรุงใหม ่

  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

ปรัชญาของหลักสูตร 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี

การประมงมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และมีทักษะปฏิบัติ

ทางเทคโนโลยีการประมง มีคุณธรรม ความรับผิดชอบ และ

จรรยาบรรณในวิชาชีพ สามารถประมวลและบูรณาการความรู้

ร่วมกับศาสตร์อื่น รวมทั้งมีสมรรถนะในการพัฒนาตนเอง  

ตอบสนองต่อความต้องการในภาคการประมงของท้องถิ่น

ภาคใต้และประเทศ 

ปรัชญาของหลักสูตร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมประมง มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ทางวิชาการ

และมีสมรรถนะการปฏิบัติงานทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ประมงตลอดห่วงโซ่อุปทาน สามารถบูรณาการความรู้ทาง

วิชาชีพกับศาสตร์อื่นให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อ

สร้างความมั่นคงทางอาหารและทรัพยากรประมง พัฒนา

ผลิตผลสัตว์น้ าและผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน  

หลักสูตรมีการจัดการศึกษาโดยใช้ปรัชญาพิพัฒนาการนิยม 

(progressivism) ที่พัฒนาผู้เรียนในทุกด้านและเน้นผูเ้รียนเปน็

ศูนย์กลางของการเรียนรู้  ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต

และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ให้สามารถปรับตัวและ

แก้ปัญหาได้ตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป รวมทั้งผลิตบัณฑิตให้

มีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีจิต

สาธารณะและถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจท่ีหนึ่ง  

 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

เพื่อผลิตบัณฑติที่มีคณุลักษณะดังนี้ 

1. มีคุณธรรม จรยิธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพ มีมนุษย

สัมพันธ์และความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีและสังคม 

2. มีความรู้ ความช านาญทั้งทางทฤษฎีและการปฏิบตัิทาง

เทคโนโลยีการประมง  

3. สามารถเช่ือมโยงความรู้ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง สามารถคิด

วิเคราะห์ แก้ปัญหาในงานท่ีปฏิบัติได้อย่างเป็นระบบ  

4. มีศักยภาพในการเรียนรู้ศาสตร์ใหม่และสามารถเลือกใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

5. สามารถพัฒนางานวิจัยหรือสร้างสรรค์งาน รวมทั้ง

สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ได้  

6. สามารถประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อ

พัฒนาสมรรถนะการแข่งขันในระดับสากล 

 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังนี้ 

1. มีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์ และมีความรับผิดชอบต่อ

หน้าที่และสังคม รวมทั้งมีจิตสาธารณะและถือประโยชน์ของ

เพื่อนมนุษย์เป็นกิจท่ีหนึ่ง 

2. มีความรู้  ความเข้าใจในหลักการทางเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมประมงทั้งภาคทฤษฎี และมีทักษะปฏิบัติ สามารถ

ประยุกต์ใช้ความรู้ได้ 

3. มีสมรรถนะในการเรียนรู้ตลอดชีวิต สามารถบูรณาการองค์

ความรู้กับศาสตร์ที่ เกี่ยวข้องเพื่อน าไปคิดวิเคราะห์และ

แก้ปัญหาได้  

4. สามารถพัฒนางานวิจัยหรือสร้างสรรค์งานทางเทคโนโลยี

และนวัตกรรมประมง และถ่ายทอดความรู้ได้ 

5 .  ส ามารถประยุ กต์ ใ ช้ ความรู้ เ พื่ อพัฒนาสู่ ก าร เป็น

ผู้ประกอบการและการจัดการธุรกิจประมง ตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงและมีสมรรถนะในการแข่งขัน 
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ภาคผนวก ฎ 

เอกสารเปรียบเทียบหลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2560 กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565 

ส่วนที่ 1 ตารางเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565 

หมวดวิชา เกณฑ์ขั้นต่ าของสกอ. 

(หน่วยกิต) 

หลักสตูรปรับปรุง 

พ.ศ.2560 

(หน่วยกิต) 

หลักสตูรปรับปรุง 

 พ.ศ.2565 

 (หน่วยกิต) 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

     

2.หมวดวิชาเฉพาะ 

    1) กลุ่มพื้นฐานวิชาเอก 

    2) กลุ่มวิชาเฉพาะ 

       - รายวิชาบังคับ 

       - รายวิชาเลือก 

       - รายวิชาสหกิจศึกษา 

       - ฝึกงาน 

3. หมวดวิชาเลือกเสร ี

    รวม (กลุ่มทั่วไป) 

    รวม (กลุ่มที่เลือกสหกิจศึกษา) 

30 

 

72 

 

 

 

 

 

ไม่น้อยกว่า 120 

6 

 

30 

 

101*, 101** 

39 

 

52* 49** 

10* 6** 

7** 

ไม่มีหน่วยกิต 

6 

137* 

 137** 

30 

 

95*, 95** 

39 

 

46*, 43** 

10*, 6** 

7** 

ไม่มีหน่วยกิต 

6 

131* 

131** 

 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 

* กลุ่มท่ัวไป หมวดวิชาเฉพาะ ในกลุ่มวิชาเอกบังคับ 52 หน่วยกิต (รวมท้ังรายวิชาปัญหาพิเศษทางเทคโนโลยีการประมง 3 หน่วย

กิต) กลุ่มวิชาเอกเลือก 10 หน่วยกิต และมีฝึกงานไม่น้อยกว่า 300 ชั่วโมงรวมท้ังหมดไม่น้อยกว่า 137 หน่วยกิต 

 

** กลุ่มท่ีเลือกสหกิจศึกษา ในกลุ่มวิชาเอกบังคับ 49 หน่วยกิต กลุ่มวิชาเอกเลือก 6 หน่วยกิต ไม่มีฝึกงาน แต่มีสหกิจศึกษา 7 

หน่วยกิต (รายวิชาการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 1 หน่วยกิตและรายวิชาสหกิจศึกษา 6 หน่วยกิต) รวมท้ังหมด 137 หน่วย

กิต 

 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565 

* กลุ่มท่ัวไป หมวดวิชาเฉพาะ ในกลุ่มวิชาเฉพาะ, รายวิชาบังคับ 46 หน่วยกิต (รวมท้ังรายวิชาวิจัยทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ประมง 3 หน่วยกิต) รายวิชาเลือก 10 หน่วยกิต และมีฝึกงานไม่น้อยกว่า 300 ชั่วโมงรวมท้ังหมดไม่น้อยกว่า 131 หน่วยกิต 

 

** กลุ่มท่ีเลือกสหกิจศึกษา ในกลุ่มวิชาเฉพาะ, รายวิชาบังคับ 43 หน่วยกิต รายวิชาเลือก 6 หน่วยกิต ไม่มีฝึกงาน แต่มีสหกิจ

ศึกษา 7 หน่วยกิต (รายวิชาการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 1 หน่วยกิตและรายวิชาสหกิจศึกษา 6 หน่วยกิต) รวมท้ังหมด 131 

หน่วยกิต 
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ส่วนที่ 2 เอกสารเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                  30     หน่วยกิต 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                 30     หน่วยกิต 

หลักสตูรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัย สงขลา

นครินทร์ วิทยาเขตปตัตานี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

หลักสตูรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัย สงขลา

นครินทร์ วิทยาเขตปตัตานี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2565) 

2. หมวดวิชาเฉพาะ                 101    หน่วยกิต 

 

2.1 วิชาพ้ืนฐานวิชาเอก                 39 หน่วยกิต     

2. หมวดวิชาเฉพาะ    

 

2.1 วิชาพ้ืนฐานวิชาเอก                       

721-115 หลักเคม ี              3(3-0-6)   

            (Principles of Chemistry) 

คงเดิม 

721-112 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป                       1(0-1-3) 

            (General Chemistry Laboratory) 

คงเดิม 

 

723-113 หลักฟิสิกส์ทั่วไป               3(3-0-6) 

(Principles of General Physics) 

  

คงเดิม 

723-114 ปฏิบัติการฟิสิกส ์                          1(0-3-0) 

(Physics Laboratory) 

คงเดิม 

730-111 หลักชีววิทยาส าหรับเทคโนโลยีการประมง  

3(3-0-6) 

 (Principle of Biology for Fishery    

            Technology) 

ปรับชื่อรายวิชาเป็น 

730-111 หลักชีววิทยาส าหรับเทคโนโลยีและ 

            นวัตกรรมประมง                        3((3)-0-6) 

            (Principle of Biology for Fishery      

            Technology and Innovation) 

730-112 ปฏิบัติการหลักชีววิทยาส าหรับเทคโนโลยีการ 

 ประมง              1(0-3-0)  

 (Principle of Biology for Fishery  

            Technology Laboratory) 

730-112 ปฏิบัติการหลักชีววิทยาส าหรับเทคโนโลยีและ 

            นวัตกรรมประมง             1(0-3-0)  

 (Principle of Biology for Fishery  

            Technology and Innovation Laboratory) 

730-121 เทคโนโลยีการประมงเบือ้งต้น           3(3-0-6) 

 (Introduction to Fishery Technology) 

เปลี่ยนรหัส ช่ือ หน่วยกิตและค าอธิบายรายวิชาเป็น 

730-113 เทคโนโลยีและนวัตกรรมประมงเบื้องต้น  

                                                         2((2)-0-4) 

(Introduction to Fishery Technology and 

 Innovation) 

ความหมายและความส าคัญของประมงตลอด

ห่วงโซ่อุปทาน ประเภทของการประมง พัฒนาการประมง

และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าของประเทศไทย ผลิตภัณฑ์

ประมงและอุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น้ า สถานการณ์ทาง

เศรษฐกิจและการตลาดของสินค้าสัตว์น้ าและผลิตภัณฑ์
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ประมง แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ประมง 

730-122 ชีววิทยาของปลา                        3(2-3-4) 

 (Biology of Fish)  

เปลี่ยนรหัสวิชาเป็น 

730-114 ชีววิทยาของปลา                      3((2)-3-4) 

            (Biology of Fish)  

730-123 หลักการเพาะเลี้ยงสตัวน์้ าตามแนวเศรษฐกิจ            

            พอเพียง                3(3-0-6) 

            (Principles of Sufficiency Economy  

 Aquaculture) 

เปลี่ยนรหัสและค าอธิบายรายวิชาเป็น 

730-121 หลักการเพาะเลี้ยงสตัวน์้ าตามแนวเศรษฐกิจ            

            พอเพียง              3((2)-3-4) 

            (Principles of Sufficiency Economy          

            Aquaculture) 

            ความส าคัญของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า สัตว์น้ า

เศรษฐกิจ หลักการและกระบวนการในการเพาะเลี้ยงสัตว์

น้ า ระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ปัจจัยที่ส าคัญต่อการ

เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า คุณภาพน้ า อาหารและโรคสัตว์น้ า การ

ขยายพันธุ์และการเลี้ยงสัตว์น้ า หลักการเศรษฐกิจพอเพียง

และการน ามาประยุกต์ใช้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า   

730-221 สัตว์น้ าไม่มีกระดูกสันหลัง            3(2-3-4) 

 (Aquatic Invertebrates) 

เปลี่ยนรหัสวิชาเป็น 

730-211 สัตว์น้ าไม่มีกระดูกสันหลัง          3((2)-3-4) 

 (Aquatic Invertebrates) 

730-223 จุลชีววิทยาทางเทคโนโลยีการประมง   3(2-3-4) 

 (Microbiology in Fishery Technology) 

เปลี่ยนรหัสและชื่อรายวิชาเป็น 

730-212 จุลชีววิทยาทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมประมง                     

3((2)-3-4) 

 (Microbiology in Fishery Technology and 

 Innovation) 

746-115 คณิตศาสตร์ส าหรับการเกษตรและประมง  

                                                           3(3-0-6) 

            (Mathematics for Agriculture and      

            Fisheries) 

คงเดิม 
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730-332 การออกแบบการทดลองส าหรับเทคโนโลยีการ  

            ประมง       3(2-3-4) 

            (Experimental Design for Fishery      

            Technology) 

เปลี่ยนรหัส ช่ือและค าอธิบายรายวิชาเป็น 

730-312 การออกแบบการทดลองส าหรับ  

เทคโนโลยีและนวัตกรรมประมง       3((2)-3-4) 

(Experimental Design for Fishery      

Technology and Innovation) 

           หลักเบื้องต้นของการออกแบบการทดลองทาง

เทคโนโลยีการประมง แผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ 

แบบสุ่มสมบูรณ์ภายในบล็อก แบบแฟคตอเรียล แบบ

จัตุรัสลาติน แบบสปลิท พลอท การวิ เคราะห์ความ

แปรปรวน  การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของทรีทเมนต์ การ

ตีความผลวิเคราะห์ การประยุกต์ใช้ในงานวิจัยทาง

เทคโนโลยีการประมง 

730-225 นิเวศวิทยาและการอนุรกัษ์แหล่งน้ า    2(1-3-2) 

            (Aquatic Ecology and Conservation) 

เปลี่ยนรหัสและชื่อรายวิชาเป็น 

730-213 นิเวศวิทยาและการอนุรกัษ์ชายฝั่ง    2((1)-3-2) 

            (Coastal Ecology and Conservation) 

730-227 ปฏิบัติการงานช่างเบื้องต้นส าหรับเทคโนโลยีการ          

            ประมง                         1(0-3-0) 

 (Basic Technical Laboratory for Fishery 

 Technology) 

ไม่น ามาจัดในหลักสูตร 

730-232 การวิเคราะห์และการจดัการคณุภาพน้ า3(2-3-4) 

 (Water Quality Analysis and    

            Management) 

เปลี่ยนรหัสวิชาเป็น 

730-214 การวิเคราะห์และการจดัการคณุภาพน้ า 

             3((2)-3-4) 

 (Water Quality Analysis and    

            Management) 

เดิมไม่ม ี 730-311 สถิติพื้นฐานทางเทคโนโลยีประมง     2((1)-3-2) 

        (Basic Statistics in Fishery Technology) 

 ความรู้พื้นฐานทางสถิติ ประเภทของสถิติ ระดับ

ของการวัด ตัวแปรและข้อมูล สถิติเชิงพรรณนาและการ

วิเคราะห์ข้อมูล การแจกแจงของค่าเฉลี่ยตัวอย่าง การ

ทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน การ

ทดสอบความเป็นอิสระ การวิเคราะห์การถดถอยและ

สหสัมพันธ์เชิงเดียว การประยุกต์ใช้ส าหรับการวิจัยทาง

เทคโนโลยีประมง 

2.2 วิชาเอกบังคับ    2.2 วิชาเอกบังคับ 
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730-234  เทคโนโลยีการผลิตแพลงก์ตอนและอาหารมี 

             ชีวิต                3(2-3-4) 

 (Plankton and Live Feed Production  

 Technology)          

เปลี่ยนรหัสวิชาและปรบัค าอธิบายรายวิชาเป็น  

730-221 เทคโนโลยีการผลิตแพลงก์ตอนและอาหารมี 

             ชีวิต              3((2)-3-4) 

 (Plankton and Live Feed Production  

 Technology)      

      อนุกรมวิธานของแพลงก์ตอนพืช แพลงก์ตอน

สัตว์ และสิ่งมีชีวิตที่ใช้เป็นอาหารสัตว์น้ า ปัจจัย

สภาวะแวดล้อมที่เหมาะสม การเพาะและขยาย

พันธ์อาหารมีชีวิตเพ่ือการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า  การใช้

นวัตกรรมในการผลิตแพลงก์ตอนและอาหารมีชีวิต   

730-236 โภชนศาสตร์และการผลติอาหารสัตว์น้ า3(2-3-4) 

 (Nutrition and Feed Production of  

 Aquatic Animals) 

เปลี่ยนรหัส ช่ือและค าอธิบายรายวิชาเป็น 

730-222 การผลิตอาหารสตัว์น้ าและนวัตกรรม  3((2)-3-4) 

            (Aquatic Animal Feed Production and      

            Innovation)   

 บทบาทและความส าคัญของอาหารสัตว์น้ า ชนิด

ของอาหารสัตว์น้ า ระบบย่อยอาหาร ความต้องการ

พลังงาน สารอาหารที่มีผลต่อการเจริญเติบโต วัตถุดิบ

อาหาร การตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบอาหาร การสร้าง

สูตรอาหาร การผลิตอาหาร การประเมินคุณค่าทาง

โภชนาการวัตถุดิบอาหารและอาหารสัตว์น้ าการให้อาหาร  

นวัตกรรมอาหารสัตว์น้ า  

730-311 การเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์ปลา       3(3-0-6) 

            (Fish Culture and Breeding) 

ปรับอยู่ในรายวิชา  

730-322 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์ปลา        

             3((2)-3-4) 

            (Fish Culture and Breeding Technology) 

730-312 ปฏิบัติการเพาะเลี้ยงและขยายพันธ์ุปลา 

                                                          1(0-3-0) 

            (Fish Culture and Breeding Laboratory) 

ปรับอยู่ในรายวิชา  

730-322 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์ปลา        

             3((2)-3-4) 

            (Fish Culture and Breeding Technology) 

ความส าคัญของปลาเศรษฐกิจ ชนิด ชีววิทยาและระบบ

การสืบพันธุ์ของปลาเศรษฐกิจ  ระบบการเพาะเลี้ยงปลา

เศรษฐกิจและการจัดการ เทคโนโลยีการขยายพันธุ์ปลา 

การใช้ฮอร์โมนในการขยายพันธุ์ปลา การอนุบาลลูกพันธุ์

ปลา  การจัดการคุณภาพน้ าและอาหาร  โรคและการ

จัดการสุขภาพของปลา การเก็บเกี่ยวผลผลิต การตลาด
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พันธุ์ปลาเศรษฐกิจ  การใช้นวัตกรรมในการเพาะเลี้ยงและ

ขยายพันธุ์ปลา 

730-313 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลอย่างยั่งยืน 

                                    3(2-3-4) 

            (Sustainable Penaeid Shrimp Culture  

            Technology) 

เปลี่ยนรหัส ช่ือ หน่วยกิตและค าอธิบายรายวิชาเป็น 

730-324 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงกุ้งเศรษฐกิจ 2((1)-3-2) 

            (Economic Shrimp Culture Technology) 

              สถานการณ์การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล ชีววิทยาของ

กุ้งทะเลเศรษฐกิจ เทคนิคการเพาะพันธุ์และอนุบาล การ

น าเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสมมาใช้ในการเลี้ยงกุ้ง

ทะเล อัตราการปล่อย วิธีการปล่อยลูกกุ้ง การจัดการ

คุณภาพน้ าและอาหาร โรคและการจัดการสุขภาพของกุ้ง 

การควบคุมคุณภาพในการผลิตกุ้งทะเลการประเมินผล

ผลิตกุ้ งในบ่อ การเก็บเกี่ยวผลผลิต การลงทุนและ

การตลาดของการเลี้ยงกุ้งทะเลแบบพัฒนา  

730-314 โรคและปรสิตของสตัวน์้ า             3(2-3-4) 

(Diseases and Parasites of Aquatic       

 Animals) 

เปลี่ยนรหัสและค าอธิบายรายวิชาเป็น 

730-341 โรคและปรสิตของสตัวน์้ า           3((2)-3-4) 

(Diseases and Parasites of Aquatic       

            Animals) 

            สมมติฐานของสาเหตุที่เกิดโรคและปรสิตของ

สัตว์น้ า  ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งที่ท าให้เกิดโรคกับ

สภาพแวดล้อม โรคสัตว์น้ าที่ เกิดจากปรสิต เ ช้ือรา 

แบคทีเรียและไวรัส การวินิจฉัยโรค การจ าแนกชนิดของ

เช้ือโรค การป้องกันและควบคุมโรค นวัตกรรมทางด้าน

โรคและปรสิตของสัตว์น้ า  ปฏิบัติการเกี่ยวกับก าร

วินิจฉัยโรคของสัตว์น้ า การจ าแนกชนิดของเ ช้ือโรค 

เทคนิคทางเนื้อเยื่อในการศึกษาโรคสัตว์น้ า 

730-411 การเพาะเลี้ยงสาหร่ายทะเล              2(1-3-2) 

 (Marine Algae Culture) 

เปลี่ยนรหัสรายวิชาและค าอธิบายรายวิชาเป็น 

730-321 การเพาะเลี้ยงสาหร่ายทะเล            2((1)-3-2) 

 (Marine Algae Culture) 

 ความส าคัญของสาหร่ายทะเล การจ าแนก

สาหร่ายที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจ การเลี้ยงสาหร่าย

ตามธรรมชาติและในห้องปฏิบัติการ การพัฒนาเทคนิคการ

เลี้ยง กรรมวิธีการผลิต และการผลิตในอุตสาหกรรม  

นวัตกรรมการเพาะเลี้ยงสาหร่ายทะเล 

730-323 การออกแบบ การสร้างและการจัดการ ฟาร์ม     

            และโรงเพาะฟัก             3(2-3-4) 

ปรับค าอธิบายรายวิชา  

730-323 การออกแบบ การสร้างและการจัดการ ฟาร์ม     
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 (Farm and Hatchery Design, Construction        

and Management) 

            และโรงเพาะฟัก           3((2)-3-4) 

 (Farm and Hatchery Design, Construction        

            and Management) 

หลักการเลือกท าเลในการสร้างฟาร์มและโรงเพาะฟักสัตว์

น้ า  การออกแบบและสร้างโรงเพาะฟัก  ระบบน้ าและ

ระบบน้ าหมุนเวียน ระบบการให้อากาศ การเลือกวัสดุ

ก่อสร้าง กรรมวิธีการก่อสร้าง การประเมินงบประมาณ 

การตีความหมายแบบพิมพ์เขียว  การใช้นวัตกรรมในการ

จัดการฟาร์มและโรงเพาะฟัก 

730-341 ภาษาอังกฤษส าหรับเทคโนโลยีการประมง  

                                                           2(2-0-4) 

  (English for Fishery Technology) 

เปลี่ยนรหัส ช่ือ หนว่ยกิตและค าอธิบายรายวิชาเป็น 

730-313 ภาษาอังกฤษส าหรับเทคโนโลยีและนวัตกรรม    

            ประมง                                    2((1)-3-2)  

            (English for Fishery Technology and  

            Innovation)  

 หลักไวยากรณ์พื้นฐานและศัพท์ที่ ใ ช้ในทาง

เทคโนโลยีและนวัตกรรมประมง  การสื่อสารเบื้องต้น การ

อ่านและแปลบทความ การน าเสนอและการเขียนงาน

เบื้องต้นทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมประมง การเตรียม

ภาษาอังกฤษส าหรับการสมัครงานและการสัมภาษณ์ 

 

ไม่ม ี

730-331 ชุดวิชา เทคโนโลยหีลังการเก็บเกีย่วสัตว์น้ าและ       

            ผลิตภัณฑ์ประมง                        6((4)-6-8) 

            Module: Postharvest Technology of 

 Fish and Fishery Products               

            ความส าคัญทางเศรษฐกจิของสัตว์น้ าและ   

            ผลิตภัณฑ์ประมง การดแูลรักษาหลังการจับสัตว์

น้ าและเทคโนโลยีการเก็บรักษา หลักการและเทคโนโลยี

การแปรรปูสัตว์น้ า ผลติภณัฑส์ัตวน์้ าพ้ืนเมืองและระดับ

อุตสาหกรรม การใช้ประโยชน์จากเศษเหลือจากสัตว์น้ า 

การบรรจุผลิตภัณฑ์ประมง สุขลักษณะอาหาร มาตรฐาน

ผลิตภณัฑ์สตัว์น้ า  นวัตกรรมที่เกี่ยวข้อง 

730-352 การจัดการและเก็บรักษาสัตว์น้ าหลังการเก็บ 

            เกี่ยว                                        3(2-3-4) 

 (Postharvest Handling and Preservation of       

            Fish) 

น าไปรวมเป็นชุด module บังคับวิชา 

730-331 ชุดวิชา เทคโนโลยหีลังการเก็บเกีย่วสัตว์น้ าและ       

            ผลิตภัณฑ์ประมง                        6((4)-6-8) 

            Module: Postharvest Technology of 

  Fish and Fishery Products ) 
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730-354 การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ประมง           3(2-3-4) 

 (Analysis of Fishery Products) 

เปลี่ยนรหัสและชื่อรายวิชาเป็น 

730-334 การวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ประมง  

             3((2)-3-4)  

            (Analysis of Fishery Products Quality) 

730-411 การเพาะเลี้ยงปูทะเล                      2(1-3-2) 

  (Marine Crab Culture) 

เปลี่ยนรหัส ช่ือและค าอธิบายรายวิชาเป็น 

730-421 เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเพาะเลี้ยงปูทะเล 

                                                         2((1)-3-2) 

            (Marine Crab Culture Technology and     

            Innovation)    

            ชนิ ด และ ชี ว วิ ทย าของปู ทะ เ ล เ ศ รษฐกิ จ 

เทคโนโลยีการเพาะพันธุ์ลูกปูทะเล เทคนิคการน าลูกปูจาก

ธรรมชาติและจากการเพาะฟักมาเลี้ยง เทคนิคในการเลี้ยง

ปู อาหารปูและการให้อาหาร เทคโนโลยีการผลิตอาหารปู 

การเก็บเกี่ยวผลผลิตปูทะเล ธุรกิจการผลิตปูทะเลและ

การตลาด  นวัตกรรมการเพาะเลี้ยงปูทะเล ปฏิบัติการ

เกี่ยวกับการจ าแนกชนิดของปูทะเล การเพาะพันธุ์และการ

อนุบาลลูกปูทะเล การเลี้ยงปูทะเล การผลิตปูนิ่ม 

730-413 พันธุศาสตร์ในการเพาะเลี้ยงสตัว์น้ า    3(2-3-4) 

            (Genetics in Aquaculture) 

เปลี่ยนรหัส ช่ือและค าอธิบายรายวิชาเป็น 

730-411 พันธุศาสตร์ทางเทคโนโลยีประมง     3((2)-3-4) 

            (Genetics in Fishery Technology) 

            ทบทวนพันธุศาสตร์เบื้องต้น ความส าคัญและ

การประยุกต์ใช้พันธุศาสตร์ทางเทคโนโลยีประมง ลักษณะ

คุณภาพและลักษณะปริมาณในสัตว์น้ า หลักการปรับปรุง

พันธุ์สัตว์น้ า โดยการคัดพันธุ์  การแปลงเพศปลา การผสม

ข้ามพันธุ์ การจัดการชุดโครโมโซม และวิธีการทางพันธุ

วิศวกรรม   อณูพันธุศาสตร์พื้นฐาน  การใช้เทคโนโลยีทาง

พันธุศาสตร์และอณูพันธุศาสตร์เพื่อการเพิ่มผลผลิตและ

จัดการสุขภาพสัตว์น้ า  นวัตกรรมทางประมงที่ใช้หลักและ

ความรู้ทางพันธุศาสตร์ 

730-421 วิศวกรรมการเพาะเลีย้งสัตว์น้ า          3(2-3-4) 

 (Aquaculture Engineering) 

ไม่น ามาจัดในหลักสูตร 
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เดิมไม่ม ี 730-441 กฎหมายและมาตรฐานทางประมง    2((2)-0-4) 

            (Fishery Laws and Standards)  

 กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการประมง 

พระราชบัญญัติการประมง กฎหมายประมงระหว่าง

ประเทศและกฎหมายสากล กฎหมายและมาตรฐานอาหาร

กลุ่มสัตว์น้ าและผลิตภัณฑ์ กฎหมายที่ เกี่ยวข องกับ

มาตรฐานทางการประมงที่ทันสมัย ระบบมาตรฐานการ

ผลิตทางการประมงตออุตสาหกรรมประมง มาตรฐาน

สินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ การประมงอยางมีความ

รับผิดชอบของประเทศไทยและสากล   

730-423 กฎหมายและการควบคุมคุณภาพทางเทคโนโลยี     

            การประมง                                  3(2-3-4) 

            (Law and Quality Control in Fishery  

            Technology) 

เปลี่ยนช่ือ หน่วยกิตและค าอธิบายรายวิชาเป็น 

730-442 การควบคุมคุณภาพทางเทคโนโลยีและ 

            นวัตกรรมประมง                        2((1)-3-2) 

            (Quality Control in Fishery Technology       

            and Innovation)  

 หลักการควบคุมคุณภาพในการเพาะเลี้ยงสตัวน์้ า

และอุตสาหกรรมสัตว์น้ า ระบบการตรวจสอบย้อนกลับ 

มาตรฐานในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า มาตรฐานคุณภาพของ

สัตว์น้ าและการควบคุม ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ

ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า เทคโนโลยีประมงอินทรีย์  

มาตรฐานสุขภาพสัตว์น้ าเพื่อการส่งออก ระบบคุณภาพใน

อุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น้ า การจัดการของเสียและน้ าเสีย

ในโรงงานอุตสาหกรรมประมง 

730-432 การเป็นผู้ประกอบการและการจัดการธุรกิจ  

            ประมง                         3(2-3-4) 

 (Entrepreneurship and  Business     

             Management for Aquacultural Farm) 

 

เปลี่ยนรหัสและชื่อรายวิชาเป็น 

730-451 การเป็นผู้ประกอบการและการจัดการธุรกิจ  

            ประมง                       3((2)-3-4) 

 (Entrepreneurship and Fishery Business  

 Management) 

730-434 การบรรจุและการขนส่งสัตว์น้ า          2(1-3-2) 

 (Packing and Transportation of                

 Aquatic Animals) 

เปลี่ยนรหัสรายวิชาและน าไปจัดในกลุ่มวิชาเลือก 

730-426 การบรรจุและการขนส่งสัตว์น้ า        2((1)-3-2) 

 (Packing and Transportation of                

 Aquatic Animals) 

730-451 เทคโนโลยผีลิตภณัฑ์ประมง            3(2-3-4) 

 (Fishery Product Technology) 

 

น าไปรวมเป็นชุด module บังคับวิชา 

730-331 ชุดวิชา เทคโนโลยหีลังการเก็บเกีย่วสัตว์น้ าและ       

            ผลิตภัณฑ์ประมง                        6((4)-6-8) 
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            Module: Postharvest Technology of 

 Fish and Fishery Products ) 

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

 (Seminar) 

คงเดิม 

730-492 ปัญหาพิเศษทางเทคโนโลยีการประมง  3(0-9-0) 

 (Special Problems in Fishery Technology) 

เปลี่ยนช่ือและค าอธิบายรายวิชาเป็น 

730-492 วิจัยทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมประมง           

                                                          3(0-9-0) 

            (Research on Fishery Technology and  

            Innovation)  

 การวิจัย ในหัวข้อ เกี่ ยวกับเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมประมงภายใต้ค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา

หรือผู้ทรงคุณวุฒิ มีการเสนอรายงานผลจากการท าวิจัย 

อภิปราย และจัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์ 

2.2 กลุ่มวิชาเอกเลือก  ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต 

 ให้เลือกเรยีนจากรายวิชาเดิมและรายวิชาใหม่

ดังนี ้

2.2 กลุ่มวิชาเอกเลือก  ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต 

  

 

730-315 การเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกราม              2(1-3-2) 

 (Giant Freshwater Prawn Culture) 

 
  

เปลี่ยนช่ือและค าอธิบายรายวิชาเป็น 

730-223 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกราม 2((1)-3-2) 

            (Giant Freshwater Prawn Culture      

            Technology)  

 สถานการณ์การเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกราม ชีววิทยา

ของกุ้งก้ามกราม เทคนิคการเพาะพันธ์ุและอนุบาล การน า

เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสมมาใช้ในการเลี้ยงกุ้ง

ก้ามกราม การเลี้ยงกุ้งก้ามกรามร่วมกับสัตว์น้ าอื่น  อัตรา

และวิธีการปล่อย ลูกกุ้ง การจัดการคุณภาพน้ าและอาหาร 

โรคและการจัดการสุขภาพของกุ้ง การประเมินผลผลิตกุ้ง

ในบ่อ  การเก็บเกี่ยวผลผลิต การลงทุนและการตลาด  

730-316 การเพาะเลี้ยงหอยทะเล            2(1-3-2) 

            (Marine Mollusc Culture) 

เปลี่ยนรหัสรายวิชาและปรับค าอธิบายรายวิชาเป็น 

730-326 การเพาะเลี้ยงหอยทะเล          2((1)-3-2) 

            (Marine Mollusc Culture) 

 ชีววิทยาของหอยเศรษฐกิจ วิธีการเพาะเลี้ยง 

วิธีการเพาะฟักตัวอ่อน การรวบรวมตัวอ่อนตามธรรมชาติ 

การเลือกพื้นที่ส าหรับการเพาะเลี้ยง การจัดการหลังการ

เก็บเกี่ยว และธุรกิจผลิตหอยเศรษฐกิจ นวัตกรรมการ

เพาะเลี้ยงหอยทะเล 

730-318 การเพาะเลี้ยงปลาน้ าจดื            2(1-3-2) ไม่น ามาจัดในหลักสูตร 
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 (Freshwater Fish Culture) 

730-319 การเพาะเลี้ยงปลาสวยงามเชิงพาณิชย์ 2(1-3-2) 

            (Commercial Aquarium Fish Culture) 

เปลี่ยนรหัสและปรับค าอธิบายรายวิชาเป็น 

730-224 การเพาะเลี้ยงปลาสวยงามเชิงพาณิชย์ 

             2((1)-3-2) 

            ( Commercial Aquarium Fish Culture)

 สถานการณ์การเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม ชนิดของ

ปลาสวยงามที่ส าคัญทางเศรษฐกิจ  เทคนิคการเพาะเลี้ยง

และอนุบาลปลาสวยงาม อาหารและการให้อาหาร การ

จัดการคุณภาพน้ าและระบบการกรองน้ า โรคและการ

ป้องกันรักษา การปรับปรุงพันธุ์ การเลี้ยงปลาสวยงามทาง

การค้า เทคนิคการจัดตู้ปลา ปฏิบัติการเรื่อง การสร้างตู้

ปลา การเพาะพันธุ์และการเลี้ยงปลาสวยงาม ระบบกรอง

น้ า  โรคปลาสวยงาม นวัตกรรมการเพาะเลี้ยงปลา

สวยงาม 

730-322 พรรณไม้น้ าเศรษฐกิจ            2(1-3-2) 

            (Economic Aquatic Plants) 

เปลี่ยนรหัสรายวิชาและปรับค าอธิบายรายวิชาเป็น 

730-225 พรรณไม้น้ าเศรษฐกิจ          2((1)-3-2) 

            (Economic Aquatic Plants) 

 บทบาทและความส าคัญของพรรณไม้น้ า  

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของพรรณไม้น้ าในธรรมชาติ 

และพรรณไม้น้ าประดับ เทคนิคการผลิตและขยายพันธุ์

พรรณไม้น้ า การปลูกแบบไร้ดิน โรคและศัตรูของพรรณไม้

น้ า ระบบการเลี้ยงปลาสวยงามร่วมกับพรรณไม้น้ า การจัด

ตู้และสวนพรรณไม้น้ า  เทคโนโลยีชีวภาพพรรณไม้น้ า 

การตลาด นวัตกรรมการเพาะเลี้ยงพรรณไม้น้ า 

730-324 การเพาะเลี้ยงปลิงทะเลแบบบูรณาการ 2(1-3-2) 

            (Integrated Sea Cucumber Culture) 

เปลี่ยนรหัสและชื่อรายวิชาเป็น 

730-327 การเพาะเลี้ยงปลิงทะเล          2((1)-3-2) 

            (Sea Cucumber Culture) 

เดิมไม่ม ี 730-325 นวัตกรรมการขยายพันธุ์และปรับปรุงพันธุ์สัตว์   

            น้ าเศรษฐกิจ                              2((1)-3-2) 

            (Innovation of Economic Aquatic Animal 

            Propagation and Genetic Improvement) 

            หลักการขยายพันธุ์สัตว์น้ าเศรษฐกิจ  การคัด

พันธุ์   การเจริญของคัพภะและตัวอ่อนของสัตว์น้ า

เศรษฐกิจ ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพของลูกพันธุ์สัตว์น้ า

เศรษฐกิจ การอนุบาลลูกพันธุ์สัตว์น้ า ระบบการขยายพันธุ์

สัตว์น้ าและการจัดการ หลักการปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้ า
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เศรษฐกิจ  ระบบการปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้ าเศรษฐกิจและ

การจัดการ  นวัตกรรมการขยายพันธุ์และปรับปรุงพันธุ์

สัตว์น้ าเศรษฐกิจ 

730-342 เทคโนโลยีการประมงอินทรีย์            2(1-3-2) 

            (Organic Fishery Technology)  

ไม่น ามาจัดในหลักสูตร 

730-343 สมุทรศาสตร ์             2(1-3-2)     

            (Oceanography) 

เปลี่ยนรหัสรายวิชาเป็น 

730-261 สมุทรศาสตร ์           2((1)-3-2) 

            (Oceanography) 

730-344 สัตว์น้ าไม่มีกระดูกสันหลังเศรษฐกิจและการใช้       

            ประโยชน์                           2(1-3-2) 

            (Economic Aquatic Invertebrates and       

            Utilization) 

เปลี่ยนรหัสรายวิชาเป็น 

730-262 สัตว์น้ าไม่มีกระดูกสันหลังเศรษฐกิจและการใช้       

            ประโยชน์                         2((1)-3-2) 

            (Economic Aquatic Invertebrates and       

            Utilization) 

730-345 เทคนิคการเรียนรู้ด้วยตนเองทางวิทยาศาสตร ์

            และเทคโนโลยีการประมง            2(1-3-2) 

            (Self-learning Techniques on Fishery  

 Science and Technology) 

เปลี่ยนรหัส ช่ือและค าอธิบายรายวิชาเป็น 

730-263 ทักษะการเรียนรู้ทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม     

            ประมง                                     2((1)-3-2) 

            (Learning Skills on Fishery Technology  

            and Innovation)  

  ความส าคัญและองค์ประกอบของการเรียนรู้ 

ทักษะแห่งอนาคตที่ควรทราบ วิธีการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

กระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ

นวัตกรรมประมงด้วยตนเอง การจัดท าสื่อมัลติมีเดีย การ

น าเสนอผลงานทางวิชาการ 

เดิมไม่ม ี 730-264 วิทยาศาสตร์ทางทะเลและชายฝั่งพื้นฐาน     

                                                         2((1)-3-2) 

            (Basic Marine and Coastal Science) 

 หลักการเบื้องต้นในการส ารวจ การเก็บตัวอย่าง

เพื่อการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเลและชายฝั่ง 

การเตรียมความพร้อมเพื่อออกปฏิบัติการในพื้นที่ ทักษะ

การว่ายน้ า การลอยตัวและการด าน้ าแบบผิวน้ า การ

วางแผนเตรียมงานเพื่อการออกส ารวจ การออกภาคสนาม

เพื่อปฏิบัติการ การใช้เครื่องมือในการส ารวจและเก็บ

ตัวอย่าง การดูแลตนเองและปฐมพยาบาลเบื้องต้น 

730-353 ผลิตภณัฑ์สตัว์น้ าปรับโครงสร้าง         2(1-3-2) 

            (Restructured Fish Products) 

เปลี่ยนรหัส ช่ือและค าอธิบายรายวิชาเป็น 

730-335 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าแปรรูปแช่เย็นและ 

            แช่เยือกแข็ง                              2((1)-3-2) 



241 
 

 
 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

            (Technology of Chilled and Frozen  

            Processed Fish Products)  

       อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าแปรรูปแช่เย็น

และแช่เยือกแข็ง  เทคโนโลยีการแช่เย็นและแช่เยือกแข็ง

อาหาร ประเภทของผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าแปรรูปแช่เย็นและ

แช่เยือกแข็ง กระบวนการผลิต  การบรรจุและเก็บรักษา

ผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมร่วมเพื่อยืดอายุการ

เก็บรักษาผลิตภัณฑ์  คุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 

730-355 หลักการฮาลาลส าหรับธุรกิจผลิตภณัฑ์ประมง

                          2(2-0-4) 

 (Halal Principle for Fishery Product  

            Business) 

เปลี่ยนรหัส ช่ือ หน่วยกิตและค าอธิบายรายวิชาเป็น 

730-336 หลักฮาลาลส าหรับธุรกิจสินค้าประมง 2((1)-3-2) 

            (Halal Principle for Fishery Products      

             Business)   

            สถานการณ์ธุรกิจฮาลาลโลก ธุรกิจสินค้าและ

บริการฮาลาลในประเทศไทย หลักการผลิตสินค้าประมงฮา

ลาลมาตรฐานฮาลาล  การจัดการโซ่อุปทานส าหรับธุรกิจ

สินค้าประมงฮาลาล แนวทางการขอรับรองฮาลาล 

วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมฮาลาล 

730-356 เคมีอาหารส าหรับผลิตภัณฑ์ประมง     2(1-3-2) 

            (Food Chemistry for Fishery 

Products) 

เปลี่ยนรหัสรายวิชาเป็น 

730-337 เคมีอาหารส าหรับผลิตภัณฑ์ประมง  2((1)-3-2) 

            (Food Chemistry for Fishery Products) 

730-357 หัวข้อเรื่องเฉพาะทางอุตสาหกรรมผลติภณัฑ์       

            ประมง                                      2(1-3-2) 

             (Selected Topics in Fishery Product  

             Industry) 

 

เปลี่ยนรหัส ช่ือและค าอธิบายรายวิชาเป็น 

730-338 ความปลอดภัยด้านอาหารของผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า 

             2((1)-3-2) 

            (Food Safety of Fish Products) 

       ความปลอดภัยและการสุขาภิบาลอาหาร 

หลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับสุขลักษณะอาหาร การปฏิบัติที่ดี

ในการผลิตสัตว์น้ าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า ระบบวิเคราะห์

อันตรายและจุดวิกฤติที่ต้องควบคุม กฎหมาย ข้อบังคับ

และมาตรฐานในการผลิตสินค้าสัตว์น้ า องค์กรที่เกี่ยวข้อง   

730-358 การใช้ประโยชน์วัสดุเศษเหลือจากการแปรรูป 

            สัตว์น้ า                   2(2-0-4) 

(Waste Utilization from Fish Processing) 

ไม่น ามาจัดในหลักสูตร 

730-412 พยาธิวิทยาของสัตว์น้ า            2(1-3-2) 

 (Fish Pathology) 

คงเดิม 
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730-414 การท าฟาร์มสัตว์น้ าแบบผสมผสาน      2(1-3-2) 

            (Integrated Aquafarming) 

เปลี่ยนรหัส และปรับค าอธิบายรายวิชาเป็น 

730-422 การท าฟาร์มสัตว์น้ าแบบผสมผสาน  2((1)-3-2) 

            (Integrated Aquafarming)  

      หลักการท าฟาร์มสัตว์น้ าแบบผสมผสานและเป็น

มิตรกับสิ่ งแวดล้อม การใช้ประโยชน์เศษเหลือทาง

การเกษตรในท้องถิ่นส าหรับการท าฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ าและ

การปลูกพืชผักสวนครัว การประยุกต์หลักเศรษฐกิจ

พอเพียงในการท าฟาร์มสัตว์น้ า เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

ปฏิบัติการเกี่ยวกับการท าฟาร์มแบบผสมผสาน 

730-415 หวัข้อเรื่องเฉพาะทางเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยง 

 สัตว์น้ า                         2(1-3-2) 

  (Selected Topics in Aquaculture) 

 

เปลี่ยนรหัส ช่ือและปรับค าอธิบายรายวิชาเป็น 

730-423 เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเพาะเลี้ยงสัตว์ 

            น้ า                                         2((1)-3-2) 

             (Technology and Innovation in          

             Aquaculture) 

       หัวข้อเรื่ องที่น่าสนใจและทันสมัยทางการ

เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าที่ส่ งผลต่อการ

เปลี่ยนแปลงทางอุตสาหกรรมประมง 
 

เดิมไม่ม ี 730-424 นวัตกรรมอาหารเพื่อสุขภาพของสัตว์น้ า 

            (Innovation of Functional Feed for  

            Aquatic Animal)                      2((1)-3-2) 

 อาหารเพื่อสุขภาพส าหรับสัตว์น้ า การวิจัย

อาหารสัตว์น้ า แนวโน้มการใช้โพรไบโอติก พรีไบโอติก ซิน

ไบโอติกในอาหารสัตว์น้ า  การพัฒนาวิทยาศาสตร์  

เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านอาหารสัตว์น้ าในปัจจุบัน   

เดิมไม่ม ี 730-425 ระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าอัจฉริยะ  2((1)-3-2) 

            ( Smart Fishery in Aquacultural System) 

 ระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าอัจฉริยะ การใช้ IoT 

( Internet of Things)  Big Data ปัญญาประดิษฐ์  การ

ประมวลผลแบบคลาวด์และเทคโนโลยีหุ่นยนต์ควบคุมและ

จัดการระบบการเพาะเลีย้งสัตว์น้ า อุปกรณ์และเครื่องมือที่

ทันสมัยเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าและการจัดการระบบ 

การบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยกับการ

เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

730-431 สถิติส าหรับการวิจัยด้านเทคโนโลยีการประมง 

                                                           2(1-3-2) 

ไม่น ามาจัดในหลักสูตร 
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            (Statistics for Fishery      

            TechnologyResearch) 

 

730-433 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงปลาชายฝั่งอย่างยั่งยืน

                          3(2-3-4) 

 (Sustainable Coastal Fish Culture        

            Technology) 

ไม่น ามาจัดในหลักสูตร 

730-435 เทคโนโลยีชีวภาพทางการประมง       2(1-3-2) 

            (Fishery Biotechnology) 

เปลี่ยนรหัส และปรับช่ือรายวิชาเป็น 

730-462 เทคโนโลยีชีวภาพทางประมง          2((1)-3-2) 

            (Fishery Biotechnology) 

730-436 การจัดการสารสนเทศทางเทคโนโลยีการประมง

                                               2(1-3-2) 

            (Information Management in Fishery 

 Technology) 

เปลี่ยนรหัส และปรับชื่อรายวิชาเป็น 

730-362 การจัดการสารสนเทศทางเทคโนโลยีและ 

            นวัตกรรมประมง                         2((1)-3-2) 

            (Information Management in Fishery      

            Technology and Innovation)  

730-437 การประยุกตร์ะบบสารสนเทศภมูิศาสตร์ทางการ

 ประมง                         2(1-3-2) 

 (Geographic Information System      

            Application on Fisheries)  

เปลี่ยนรหัสรายวิชาเป็น 

730-461 การประยุกตร์ะบบสารสนเทศภมูิศาสตร์ทางการ

 ประมง                      2((1)-3-2) 

 (Geographic Information System      

            Application in Fisheries) 

730-438 การจัดการทรัพยากรชายฝั่งแบบบูรณาการ

                  2(1-3-2) 

            (Integrated Coastal Resource       

            Management) 

เปลี่ยนรหัสรายวิชาเป็น 

730-361 การจัดการทรัพยากรชายฝั่งแบบบูรณาการ

                2((1)-3-2) 

            (Integrated Coastal Resource  

            Management) 

730-452 ส่วนผสมและสารเติมแต่งอาหารในผลิตภณัฑ์ 

            ประมง              2(2-0-4) 

  (Food Ingredients and Additives in  

            Fishery Products)  

ไม่น ามาจัดในหลักสูตร 

730-453 กระบวนการทางความรอ้นส าหรับผลติภณัฑ์ 

            ประมง                    2(1-3-2) 

 (Thermal Process for Fishery Products)  

เปลี่ยนรหัส ช่ือและปรับค าอธิบายรายวิชาเป็น 

730-431 เทคโนโลยีการแปรรูปสัตว์น้ าในภาชนะบรรจุ 

            ปิดสนิท                                    2((1)-3-2) 

            (Processing Technology of Fish Products  

            in Hermetically Sealed Containers) 

 อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าในภาชนะบรรจุ

ปิดสนิท กระบวนการแปรรูปสัตว์น้ าในภาชนะบรรจุปิด
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สนิทชนิดของภาชนะบรรจุ เทคโนโลยีการฆ่าเชื้อด้วยความ

ร้อนและปัจจัยที่เกี่ยวข้องการเสื่อมเสียของผลิตภัณฑ์ 

คุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 

730-454 จุลชีววิทยาผลิตภัณฑ์ประมง            2(1-3-2) 

            (Microbiology in Fishery Products) 

เปลี่ยนรหัสรายวิชาเป็น 

730-432 จุลชีววิทยาผลิตภัณฑ์ประมง          2((1)-3-2) 

            (Microbiology in Fishery Products) 

730-455 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ประมง           2 (1-3-2) 

  (Fishery Product Development) 

 

เปลี่ยนรหัส ช่ือและปรับค าอธิบายรายวิชาเป็น 

730-433 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ประมงและนวัตกรรม

                                                    2((1)-3-2) 

            (Fishery Product Development and  

            Innovation)  

 ความส าคัญและทิศทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์

ประมง กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประมง หลักการแปร

รูปด้วยเทคนิคใหม่ วิธีการทางสถิติในงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

การประเมินคุณภาพในการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรม

ผลิตภัณฑ์ประมง 

730-456 การบริหารการผลิตและการตลาดอุตสาหกรรม

 ประมง              2(2-0-4) 

 (Production Management and Marketing     

            In Fishery Industry) 

เปลี่ยนรหัส หน่วยกติและปรับค าอธิบายรายวิชาเป็น 

730-435 การบริหารการผลิตและการตลาดอุตสาหกรรม 

            สัตว์น้ า                                  2((1)-3-2) 

            (Production Management and Marketing  

            in Fishery Industry)  

       โครงสร้างอุตสาหกรรมอาหาร สถานการณ์

อุตสาหกรรมประมง พื้นฐานการบริหารการการผลิต 

ระบบการผลิต การวางแผนและการควบคุมการผลิต การ

บริหารการตลาดสินค้าสัตว์น้ าและผลิตภัณฑ์ประมง 

แนวคิดการเพิ่มผลิตภาพ 

730-457 ธุรกิจขนาดย่อมส าหรับผลิตภณัฑ์ประมง    

             พื้นเมือง                 2(1-3-2) 

 (Small and Medium Enterprises for  

             Traditional Fishery Products)  

เปลี่ยนรหัส ช่ือและปรับค าอธิบายรายวิชาเป็น 

730-436 ธุรกิจขนาดย่อมส าหรับผลิตภัณฑ์ประมง 

                                                        2((1)-3-2) 

           (Small Business for Fishery Products) 

           ธุรกิจขนาดย่อม การเป็นผู้ประกอบการ การ

เริ่มต้นท าธุรกิจ การวางแผนธุรกิจ การตลาด การผลิต 

และการเงิน การจัดการห่วงโซ่อุปทาน นวัตกรรมและ

เทคโนโลยีส าหรับธุรกิจสินค้าผลิตภัณฑ์ประมง 

730-458 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยผีลติภณัฑ์ประมง   

             สมัยใหม่              2(2-0-4) 

เปลี่ยนรหัส ช่ือ หน่วยกิตและปรับค าอธิบายรายวิชาเป็น 

730-434 ความก้าวหน้าและนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

  (Modern Science and Technology in    

             Fishery Products) 

            ประมง                                    2((1)-3-2) 

            (Advances and Innovation in  Fishery   

            Products)  

       องค์ความรู้ใหม่ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผลิตภัณฑ์ประมง เทคนิคใหม่ด้านการเก็บรักษาและการ

แปรรูป  นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ประมง แนวทางการ

ประยุกต์ใช้ 

เดิมไม่ม ี 730-227 ชุดวิชา ธุรกิจการผลิตสตัว์น้ าสวยงามเศรษฐกิจ

 และธุรกิจเกี่ยวเนื่อง                    6((4)-6-8)     

 (Module: Economic Ornamental Aquatic 

 Animal Production and Related Business) 

 ธุรกิจสัตว์น้ าสวยงามเศรษฐกิจ   ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง

กับการผลิตสัตว์น้ าสวยงาม หลักการผลิตสัตว์น้ าสวยงาม

เศรษฐกิจ พันธุ์สัตว์น้ าสวยงาม การเพาะพันธุ์ การอนุบาล

และการเลี้ยงสัตว์น้ าสวยงาม  อาหารสัตว์น้ าสวยงาม   

อาหารมีชีวิตและนวัตกรรมการผลิตเพื่อการผลิตสัตว์น้ า

สวยงาม  เทคโนโลยีการให้อาหาร การจัดการคุณภาพน้ า  

การควบคุมคุณภาพระบบการผลิตสัตว์น้ าสวยงาม   การ

จัดการสุขภาพสัตว์น้ าสวยงามและนวัตกรรม    ระบบการ

เลี้ยงสัตว์น้ าสวยงามร่วมกับพรรณไม้น้ าประดับ  ระบบอค

วาโปนิกส์การเลี้ยงสัตว์น้ าสวยงามร่วมกับผัก  การเป็น

ผู้ประกอบการธุรกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าสวยงาม ผลิต

อาหารมีชีวิตและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง การจัดจ าหน่าย และ

การตลาด 

2.3 หมวดวิชา การฝึกงานและสหกิจศึกษา  2.3 หมวดวิชาสหกิจศึกษา 

730-401 เตรียมสหกิจศึกษา                        1(0-2-1)

 (Cooperative Education Preparation) 

730-401 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา      1(0-2-1)

 (Cooperative Education Preparation) 

730-402 สหกิจศึกษาทางเทคโนโลยีการประมง   

                                                         6(0-36-0)                                            

 (Cooperative Education in Fishery 

 Technology) 

ปรับชื่อรายวิชาเป็น 

730-402 สหกิจศึกษา                               6(0-36-0) 

            (Cooperative Education)  

730-404 การฝึกงาน                 300     ช่ัวโมง 

 (Field work)  

คงเดิม 
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ภาคผนวก ฏ 

เอกสารข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) 

 

1. MOU ระหว่าง ม.สงขลานครินทร์ และ Ocean University of China 

2. MOU ระหว่าง ม.สงขลานครินทร์ และ South China Agricultural University 

3. MOU ระหว่าง ม.สงขลานครินทร์ และ Universiti Malaysia Sabah 

4. MOU ระหว่าง ม.สงขลานครินทร์ และ Universiti Malaysia Terengganu 
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1. MOU ระหว่าง ม.สงขลานครินทร์ และ Ocean University of China 
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2. MOU ระหว่าง ม.สงขลานครินทร์ และ South China Agricultural University 
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3. MOU ระหว่าง ม.สงขลานครินทร์ และ Universiti Malaysia Sabah 
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4. MOU ระหว่าง ม.สงขลานครินทร์ และ Universiti Malaysia Terengganu 
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ภาคผนวก ฐ 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรีและการศึกษาตลอดชีวิต  

พ.ศ. 2563 
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อัตลักษณ์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ก าหนดอัตลักษณ์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดังนี้  

ภาษาไทย   ซื่อสัตยม์ีวินัย ใฝ่ปัญญา จิตสาธารณะ  

ภาษาอังกฤษ     Integrity Wisdom Social Engagement  

ค าย่อ (ภาษาอังกฤษ)  I-WiSE 

โดยประกอบได้ด้วย 3 ประเด็นหลกั คือ 

       I ย่อมาจาก Integrity หมายถึงนกัศึกษาสงขลานครินทร์ต้องมีความซื่อสัตย์ มีวินัย ทั้งต่อตนเอง สังคม และ

ประเทศชาติ คณุสมบัตดิ้านความซื่อสัตย์และการมีวินัยถือว่าเป็นคณุสมบัติเบื้องต้นและจ าเป็นส าหรบัทุกคนท่ีใช้ชีวิตใน

โลกนี้อย่างมีความสุขได ้

W ย่อมาจาก Wisdom หรือใฝ่ปญัญา นักศึกษาสงขลานครินทร์ต้องมีทักษะการเรยีนรู้อยู่ตลอดเวลา เข้าใจใน

เนื้อหาตามสาขาท่ีนักศึกษาเลือกเรียนมาให้มากท่ีสุด 

SE ย่อมาจาก Social Engagement หมายถึงการมีจติสาธารณะ ซึ่งคุณสมบัติข้อนี้สามารถสื่อถึงปณิธานของ

สงขลานครินทร์ได้เป็นอย่างดี นั่นก็คือ “ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” 

ลักษณะเด่นของบัณฑติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คือ เก่ง มีความรู้ เรยีนรูไ้ด้เองตลอดชีวิต เป็นคนดี มี

ความซื่อสัตย์สุจริต รับผดิชอบ อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข และถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจท่ีหนึ่ง 

 

 

กองบริการการศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
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ภาคผนวก ฑ 

เกณฑ์มาตรฐานและแนวปฏิบัติการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อรับปริญญาของนักศึกษาหลักสูตร

ระดับปริญญาตรี 
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ภาคผนวก ฒ 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรหรือคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
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