
  

 

 

 
หลกัสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ 
สาขาวชิาทรัพยากรประมง 
หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2559 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สาขาวชิาทรัพยากรประมงและชายฝ่ัง 
คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยอีตุสาหกรรม 

มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตสุราษฎร์ธานี 
 



  

 

สารบัญ 

 
เร่ือง หน้า 
หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป   

1) รหสัและช่ือหลกัสูตร 1 
2) ช่ือปริญญาและสาขาวชิา 1 
3) วชิาเอก  1 
4) จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลกัสูตร 1 
5) รูปแบบของหลกัสูตร  1 
6) สถานภาพของหลกัสูตรและการพิจารณาอนุมติั/เห็นชอบหลกัสูตร 2 
7) ความพร้อมในการเผยแพร่หลกัสูตรคุณภาพและมาตรฐาน 2 
8) อาชีพท่ีสามารถประกอบไดห้ลงัส าเร็จการศึกษา 2 
9) ช่ือ นามสกุล เลขประจ าตวับตัรประชาชน ต าแหน่ง และคุณวฒิุการศึกษาของอาจารย ์ 3 
 ผูรั้บผดิชอบหลกัสูตร 
10) สถานท่ีจดัการเรียนการสอน 5 
11) สถานการณ์ภายนอกหรือการพฒันาท่ีจ าเป็นตอ้งน ามาพิจารณาในการวางแผนหลกัสูตร 5 
12) ผลกระทบจาก ขอ้ 11.1 และขอ้ 11.2 ต่อการพฒันาหลกัสูตรและความเก่ียวขอ้งกบัพนัธกิจ 6 
  ของสถาบนั 
13) ความสัมพนัธ์กบัหลกัสูตรอ่ืนท่ีเปิดสอนในคณะอ่ืน/ภาควชิาอ่ืนของสถาบนั 7 

หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลกัสูตร 
1) ปรัชญา ความส าคญั และวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร 10 
2) แผนพฒันาปรับปรุง 12 

หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลกัสูตร 
1) ระบบการจดัการศึกษา 15 
2) การด าเนินการหลกัสูตร 15 
3) หลกัสูตรและอาจารยผ์ูส้อน 18 
4) องคป์ระกอบเก่ียวกบัประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) 58 
5) ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการท าโครงงานหรืองานวจิยั  60 

หมวดที ่4 ผลการเรียนรู้กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
1) การพฒันาคุณลกัษณะพิเศษของนกัศึกษา 62 
2) การพฒันาผลการเรียนรู้ในแต่ละดา้น 63 
3) แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวชิา 67 

  (Curriculum Mapping) 
 



 

 

สารบัญ (ต่อ) 
 

เร่ือง หน้า 
หมวดที ่5 หลกัเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

1) กฎระเบียบหรือหลกัเกณฑ ์ในการใหร้ะดบัคะแนน (เกรด) 76 
2) กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนกัศึกษา 76 
3) เกณฑก์ารส าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร 76 

หมวดที ่6 การพฒันาคณาจารย์ 
1) การเตรียมการส าหรับอาจารยใ์หม่ 77 
2) การพฒันาความรู้และทกัษะใหแ้ก่คณาจารย ์ 77 

หมวดที ่7 การประกนัคุณภาพหลกัสูตร 
1) การบริหารหลกัสูตร 79 
2) การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 79 
3) การบริหารคณาจารย ์ 80 
4) การบริหารบุคลากรสนบัสนุนการเรียนการสอน 80 
5) การสนบัสนุนและการใหค้  าแนะน านกัศึกษา 81 
6) ความตอ้งการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิต 81 
7) ตวับ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 82 

หมวดที ่8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลกัสูตร 
1) การประเมินประสิทธิผลของการสอน 84 
2) การประเมินหลกัสูตรในภาพรวม 84 
3) การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลกัสูตร 84 

 4) การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลกัสูตรและแผนกลยทุธ์การสอน 84 
ภาคผนวก 

 ก.  ภาระงานสอนและผลงานทางวชิาการของอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 86 
 ข.  ขอ้เสนอแนะของกรรมการผูท้รงคุณวุฒิและการด าเนินการของหลกัสูตร 91 
 ค.  เกณฑแ์ละคุณสมบติัการไดรั้บเกียรตินิยม 109 
 ง.  แบบฟอร์มแสดงร้อยละของกระบวนการจดัการเรียนรู้ของแต่ละรายวชิาในหลกัสูตรท่ีสะทอ้น 110 
     Active Learning   
 จ.  ระเบียบมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วา่ดว้ยการศึกษาขั้นปริญญาตรี 117 
 ฉ.  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตร 131



 

 

รายละเอยีดของหลกัสูตร 
หลกัสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวชิาทรัพยากรประมง 
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ช่ือสถาบันอุดมศึกษา  มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตสุราษฎร์ธานี 
 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม  
 สาขาวชิาทรัพยากรประมงและชายฝ่ัง 
 

หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 
 

1. รหัสและช่ือหลกัสูตร 
ภาษาไทย:  หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาทรัพยากรประมง 
ภาษาองักฤษ:  Bachelor of Science Program in Fishery Resources 
 

2. ช่ือปริญญาและสาขาวชิา 
ภาษาไทย ช่ือเตม็ (ไทย) : วทิยาศาสตรบณัฑิต (ทรัพยากรประมง) 
 ช่ือยอ่ (ไทย) : วท.บ. (ทรัพยากรประมง) 
ภาษาองักฤษ ช่ือเตม็ (องักฤษ) : Bachelor of Science (Fishery Resources) 
 ช่ือยอ่ (องักฤษ) : B.Sc. (Fishery Resources) 
 

3. วชิาเอก 
ไม่มี 
 

4. จ านวนหน่วยกติทีเ่รียนตลอดหลกัสูตร 
137 หน่วยกิต 

 
5. รูปแบบของหลกัสูตร 

5.1 รูปแบบ  
หลกัสูตรระดบัปริญญาตรี หลกัสูตร 4 ปี 

5.2 ภาษาทีใ่ช้ 
ใชภ้าษาไทยเป็นหลกัและภาษาองักฤษไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 50 ของรายวชิา 

5.3 การรับนักศึกษา 
รับนกัศึกษาไทยและนกัศึกษาต่างชาติท่ีใชภ้าษาไทยไดเ้ป็นอยา่งดี 
 

1 
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5.4 ความร่วมมือกบัสถาบันอ่ืน  
เป็นหลกัสูตรเฉพาะของคณะท่ีจดัการเรียนการสอนโดยตรง 

5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
ใหป้ริญญาเพียงสาขาวชิาเดียว 
 

6. สถานภาพของหลกัสูตรและการพจิารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลกัสูตร 
 หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2559 
 หลกัสูตรปรับปรุงพ.ศ. .........ปรับปรุงมาจากหลกัสูตร …………พ.ศ. ......... 
 ได้ รับ ความ เห็ นชอบ จากสภาวิท ย าเขต สุ ราษฎ ร์ธ านี  ในคราวป ระ ชุมค ร้ัง ท่ี  11(1/2559)  
  เม่ือวนัท่ี 23 มกราคม 2559 
 ได้ รับความ เห็นชอบและอนุมัติ จากสภามหาวิทยาลัย  ในคราวประชุม ค ร้ัง ท่ี  373(3/2559) 

เม่ือวนัท่ี 2 เมษายน 2559 
 

เปิดสอนภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 
 

7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลกัสูตรคุณภาพและมาตรฐาน   
หลกัสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและกรอบมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวฒิุ ระดบัอุดมศึกษา

แห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2562 
 

8. อาชีพทีส่ามารถประกอบได้หลงัส าเร็จการศึกษา 
1) ผูป้ระกอบการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ าและธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกบัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเพาะเล้ียง

สัตวน์ ้า  
2) เจา้หน้าท่ีในหน่วยงานภาคเอกชนได้แก่ นักวิชาการประมง นักวิชาการประมงทะเล นักวิชาการ

ประจ าห้องปฏิบติัการวิทยาศาสตร์ นกัวิชาการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ า เจา้หน้าท่ีฝ่ายผลิตประจ าโรงงาน
แปรรูปอาหารทะเล 

3) เจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ นักวิชาการประมง นักวิชาการประจ าห้องปฏิบัติการ
วทิยาศาสตร์ 

4) อาจารยผ์ูส้อนในสถาบนัการศึกษา 
5) ศึกษาต่อระดบับณัฑิตศึกษา 
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9. ช่ือ นามสกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร 
 

 อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตร 

ล าดบัที่ 
เลขประจ าตวั
ประชาชน 

ต าแหน่ง 
ทางวชิาการ 

ช่ือ – สกลุ 

คุณวุฒิ
ระดบัอุดมศึกษา
(เรียงล าดบัจาก
คุณวฒิุสูงสุดถึง
ระดบัปริญญาตรี) 

สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน 
ปี 

พ.ศ. 

1. 5 9206 00013 08 4 ผูช่้วย
ศาสตราจารย ์

นางสาวกานดา  ค ้าชู วท.ด. 
วท.ม. 
วท.บ. 

ชีววิทยา 
ชีววิทยา 
เพาะเล้ียงสตัวน์ ้า 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

2549 
2543 
2540 

2. 3 8499 00066 82 8 ผูช่้วย
ศาสตราจารย ์

นายพงศศ์กัด์ิ  เหล่าดี วท.ด. 
วท.ม. 
วท.บ. 

ชีววิทยา 
ชีววิทยา 
เพาะเล้ียงสตัวน์ ้า 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

2545 
2541 
2539 

3. 3 9298 00001 66 9 อาจารย ์ นางดวงรัตน ์ ชูเกิด ปร.ด. 
วท.ม. 
วท.บ. 

วาริชศาสตร์ 
เทคโนโลยีอาหาร 
วาริชศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

2555 
2538 
2534 

4. 3 9399 00266 16 8 อาจารย ์ นายสุวฒัน ์ จุฑาพฤทธ์ิ ปร.ด. 
 

วท.ม. 
วศ.บ. 

การจดัการทรัพยากร
ทะเลและชายฝ่ัง 
วิทยาศาสตร์เชิงค านวณ 
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
 
มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี 

2557 
 

2552 
2544 
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ล าดบัที่ 
เลขประจ าตวั
ประชาชน 

ต าแหน่ง 
ทางวชิาการ 

ช่ือ – สกลุ 

คุณวุฒิ
ระดบัอุดมศึกษา
(เรียงล าดบัจาก
คุณวฒิุสูงสุดถึง
ระดบัปริญญาตรี) 

สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน 
ปี 

พ.ศ. 

5. 3 3111 00016 78 5 อาจารย ์ นายสุวฒัน์ 
ธนานุภาพไพศาล 

วท.ม. 
วท.บ. 

วิทยาศาสตร์การประมง 
วาริชศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

2534 
2526 
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10. สถานทีจั่ดการเรียนการสอน   
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
นอกจากน้ียงัจดัการเรียนการสอนท่ีศูนย์วิจยัและพฒันาสายพนัธ์ุกุ้ง อ าเภอไชยา จงัหวดัสุราษฎร์ธานี และ 
ในภาคการศึกษาท่ีมีการลงทะเบียนเรียนรายวิชาสหกิจศึกษาจะให้นกัศึกษาไปปฏิบติัสหกิจศึกษา ณ หน่วยงาน/
สถานประกอบการ ทั้งภาครัฐและเอกชน 
 
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพฒันาทีจ่ าเป็นต้องน ามาพจิารณาในการวางแผนหลกัสูตร 

11.1 สถานการณ์หรือการพฒันาทางเศรษฐกจิ 
สืบเน่ืองจากแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ีสิบเอ็ด พ.ศ. 2555 – 2559 ยุทธศาสตร์ ท่ี 5.3 

ยุทธศาสตร์ความเขม้แข็งภาคเกษตร ความมัน่คงของอาหารและพลงังาน ยุทธศาสตร์ ท่ี 5.4 การปรับโครงสร้าง
เศรษฐกิจสู่การเติบโตอยา่งมีคุณภาพและย ัง่ยืนในประเด็นการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การพฒันาท่ีมีคุณภาพ
และย ัง่ยืนโดยสร้างความเข้มแข็งให้กับผูป้ระกอบการ โดยเฉพาะผู ้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ        
ขนาดย่อม การพฒันาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจยัและนวตักรรมในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับภาคการผลิต 
ยุทธศาสตร์ท่ี 5.6 ยุทธศาสตร์การจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอย่างย ัง่ยืน ในประเด็นการอนุรักษ ์
ฟ้ืนฟูและสร้างความมัน่คงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม อีกทั้ งยุทธศาสตร์การวิจยัของชาติ      
พ.ศ. 2555-2559 ท่ีเก่ียวกับการสร้างศกัยภาพและความสามารถ เพื่อการพฒันาทางเศรษฐกิจท่ีมีการมุ่งเน้น        
ในการสร้างเสริมองค์ความรู้ เพื่อเป็นพื้นฐานสู่การสร้างศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนา              
ทางเศรษฐกิจอย่างสมดุลและย ัง่ยืน โดยค านึงถึงหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งเน้นการวิจยัเพื่อพฒันา
ประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรซ่ึงครอบคลุมการเพิ่มผลผลิต และสร้างมูลค่าผลิตผลทางประมง        
จากการเพาะเล้ียงสัตว์น ้ า ประกอบกับการท่ีผูน้ าประเทศสมาชิกอาเซียนได้เห็นชอบเม่ือปี พ.ศ. 2545           
ให้จัดตั้ ง “ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” ภายในปี พ .ศ . 2558 เพื่อส่งเสริมให้อาเซียนเป็นตลาดและ               
ฐานการผลิตเดียวท่ีมีการเคล่ือนยา้ยเงินทุน สินคา้บริการ การลงทุน แรงงานฝีมือระหว่างประเทศสมาชิก  
โดยเสรี ส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขนัของอาเซียนลดช่องว่างของระดบัการพฒันาของประเทศ
สมาชิกอาเซียนและส่งเสริมให้อาเซียนสามารถรวมตัวเข้ากับประชาคมโลกได้อย่างไม่อยู่ในภาวะ                  
ท่ีเสียเปรียบนั้น 

ในฐานะท่ีเป็นสถาบันการศึกษาซ่ึงมีภารกิจหลักในการผลิตบัณฑิตเพื่อรับใช้สังคมในบทบาท 
ท่ีสอดคลอ้งกบันโยบายการพฒันาประเทศ สามารถใชค้วามรู้ในการพฒันาประเทศใหมี้ความเจริญ สามารถ
แข่งขนักบันานาประเทศได ้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี จึงด าเนินการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรประมง  
ซ่ึงมีการจดัการเรียนการสอนในระดบัปริญญาตรีท่ีสอดคล้องตามยุทธศาสตร์การพฒันาประเทศ พื้นท่ีตั้ง 
ของจังหวดัสุราษฎร์ธานี ภูมิภาคพื้นท่ีภาคใต้ตอนบน โดยมีพื้นท่ีติดชายฝ่ังทะเลในเขตอ าเภอไชยา                  
มีศูนย์วิจัยและพัฒนาสายพันธ์ุกุ้งท่ีสามารถรองรับการจัดการเรียนการสอน การวิจัยของหลักสูตร                 
ซ่ึงสามารถตอบสนองต่อนโยบายการพัฒนาประเทศทางด้านทรัพยากรประมงได้อย่างครบถ้วน                  
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โดยหลักสูตรเน้นการสร้างนักวิชาการ นักวิจัย ผู ้ประกอบการทางด้านประมง ท่ีสามารถน าความรู้              
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการสร้างนวตักรรม การเพิ่มผลผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้กบัทรัพยากรสัตวน์ ้ า การอนุรักษแ์ละการจดัการทรัพยากรประมง เพื่อการพฒันาทางเศรษฐกิจตลอดจน
การเตรียมความพร้อมของบุคลากรเพื่อขยายก าลังการผลิตภาคอุตสาหกรรมการเพาะเล้ียงสัตว์น ้ า                   
สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและย ัง่ยนื 

 
11.2 สถานการณ์หรือการพฒันาทางสังคมและวฒันธรรม 

สถานการณ์หรือการพฒันาทางสังคมและวฒันธรรมท่ีน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูต ร 
ได้ตระหนักถึงสภาพของสังคมไทยในปัจจุบันท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างมาก นอกจากน้ีจะมีการจดัตั้ ง
ประชาคมอาเซียนข้ึนในปี พ.ศ. 2558 เพื่อท าให้ประเทศสมาชิกมีความเอ้ืออาทรต่อกนั ประชากรมีสภาพ
ความเป็นอยู่ท่ีดีได้รับการพฒันาในทุกด้าน มีความมัน่คงทางสังคมทางด้านอาหาร รวมทั้งการยกระดับ  
ความเป็นอยู่ของผูด้้อยโอกาส การพฒันาการฝึกอบรมการศึกษาระดับพื้นฐานและระดบัสูง การพฒันา                 
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การสร้างงานเพื่อเตรียมบุคลากรของประเทศเข้าสู่การเป็นประชาคม
อาเซียน ท่ีท าให้เกิดการเคล่ือนยา้ยประชากรอย่างเสรี จึงจ าเป็นต้องมีการสร้างศกัยภาพในการพฒันา
ประสิทธิภาพดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางดา้นทรัพยากรประมง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพาะเล้ียง
สัตว์น ้ า  เพื่อการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตผลทางประมงอย่างย ั่งยืน  การพัฒนาศักยภาพ                      
ในการแข่งขนัของสินค้าประมงจึงมีความจ าเป็นเร่งด่วนในการผลิตบุคลากรด้านการจดัการทรัพยากร
ประมง ดา้นการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ าท่ีมีความรู้สมยัใหม่ทั้งทางดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเพาะเล้ียง
สัตวน์ ้ าเชิงลึกและดา้นธุรกิจสัตวน์ ้ าโดยมีจิตส านึกในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม ส่งเสริมการเพาะเล้ียงท่ีย ัง่ยืน
เพื่อพฒันาภาคอุตสาหกรรมการเพาะเล้ียงสัตว์น ้ าของประเทศให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนและสอดคล้อง          
กบัวถีิชีวติของสังคมไทย 

 
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และข้อ 11.2 ต่อการพฒันาหลกัสูตรและความเกีย่วข้องกบัพนัธกจิของสถาบัน 

12.1 การพฒันาหลกัสูตร 
ผลกระทบจากสถานการณ์หรือการพฒันาทางเศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรม ท าให้การวางแผน 

การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร จ าเป็นต้องค านึงถึ งศักยภาพในการตอบสนอง และสามารถรองรับ              
ความตอ้งการบุคลากรดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยท่ีีมีความรู้ความสามารถ เพื่อตอบสนองความตอ้งการ
ของภาคการผลิตทรัพยากรประมง ซ่ึงมีความส าคญัทางเศรษฐกิจทั้งในพื้นท่ีภาคใตต้อนบนและภูมิภาคอ่ืน         
ในประเทศ ค านึงถึ งการพัฒนาหลักสูตรให้ครอบคลุมความ รู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี                      
และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยท่ีเน้นการเป็นสถาบันการเรียนรู้พลวตัระดับแนวหน้า               
ในการผลิตบณัฑิตและพฒันาบุคลากรท่ีมีมาตรฐานคุณภาพการอุดมศึกษา 
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12.2 ความเกีย่วข้องกบัพนัธกจิของสถาบัน 

จากวิสัยทัศน์และพันธกิจของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ซ่ึงสอดคล้อง              
กับวิสั ยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คือมุ่ ง สู่ความเป็น เลิศทางวิชาการ                         
ด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผลิตบัณฑิตท่ีเก่ง เป็นคนดี และมีจรรยาบรรณ         
การพฒันาหลกัสูตรจึงเน้นการพฒันาให้บณัฑิตมีความรู้ความสามารถในดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ทางดา้นทรัพยากรประมง ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติั เพื่อการพฒันาทางเศรษฐกิจทั้งภาคเกษตรกรรมและ
ภาคอุตสาหกรรม มีศักยภาพในการวิเคราะห์แก้ปัญหา เพื่อเท่าทันต่อความเปล่ียนแปลงของยุคสมัย                
มีสมรรถนะสากล มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจรรยาบรรณทางวชิาชีพ 

 

13. ความสัมพนัธ์กบัหลกัสูตรอ่ืนทีเ่ปิดสอนในคณะอ่ืน/ภาควชิาอ่ืนของสถาบัน 
13.1 กลุ่มวชิา/รายวชิาในหลกัสูตรนีท้ีเ่ปิดสอนโดยคณะ/ภาควชิา/หลกัสูตรอ่ืน  

จ านวน 24 รายวชิา ไดแ้ก่ 
1) สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจดัการ จ านวน 3 รายวชิา คือ 

 925-001 
 

ทกัษะชีวติ 
Life Skills 

3(3-0-6) 
 

 925-003 
 

เอเชียศึกษา  
Asian Study 

3(3-0-6) 
 

 925-004 
 

สุขภาวะกายและจิต 
Healthy Body and Mind 
 

3(2-2-5) 
 

2) สาขาวชิาการจดัการ คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจดัการ จ านวน 1 รายวชิา คือ 
926-372 

 
การจดัการธุรกิจฟาร์ม 
Farm Business Management 

3(3-0-6) 
 

 
3) สาขาวิชาการจดัการท่องเท่ียวและนันทนาการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจดัการ จ านวน               
1 รายวชิา คือ 

935-112 
 

ทกัษะการวา่ยน ้า 
Skill in Swimming 

1(0-2-1) 
 

 
4) สาขาวชิาภาษาต่างประเทศ คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจดัการ จ านวน 4 รายวชิา คือ 

936-001 
 

936-002 

ทกัษะการส่ือสาร     
Communication Skills 
การฟัง-พูดภาษาองักฤษ   

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 
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936-003 

 
936-005 

 

English Listening-Speaking  
การอ่าน-เขียนภาษาองักฤษ 
English Reading-Writing 
ภาษาองักฤษในท่ีท างาน   
English in Workplace  

 
3(3-0-6) 

 
3(3-0-6) 

 
 

5) สาขาวชิาเทคโนโลยกีารจดัการอุตสาหกรรม คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม 
  จ านวน 3 รายวชิา คือ 

921-011 
 

ฟิสิกส์วทิยาศาสตร์ชีวภาพ 
Life Science Physics  

3(3-0-6) 
 

921-012 
 

923-001 

ปฏิบติัการฟิสิกส์วทิยาศาสตร์ชีวภาพ 
Life Science Physics Laboratory 
วทิยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม 
Environmental Sciences 
 

1(0-3-0) 
 

3(3-0-6) 

6) สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม 
      จ  านวน 2 รายวชิา คือ 

932-051 
 

จุลชีววทิยา  
Microbiology 

3(3-0-6) 
 

932-052 ปฏิบติัการจุลชีววทิยา  
Microbiology Laboratory 

1(0-3-0) 
 

 
7) สาขาวชิาคณิตศาสตร์ประยกุตแ์ละสารสนเทศ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม 
จ านวน 4 รายวชิา คือ 

934-001 
 

934-002 
 

934-011 
 

934-017 
 

คณิตศาสตร์และสถิติในชีวติประจ าวนั 
Mathematics and Statistics in Daily Life 
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
Computer and Information Technology 
หลกัคณิตศาสตร์  
Principles of Mathematics 
สถิติพื้นฐาน  
Basic Statistics 

3(3-0-6) 
 

3(2-2-5) 
 

3(3-0-6) 
 

3(2-2-5) 
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  8) สาขาวชิาเคมีประยกุต ์คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม จ านวน 6 รายวิชา คือ 

937-011 เคมีพื้นฐาน 
Basic Chemistry 

3(3-0-6) 
 

937-012 ปฏิบติัการเคมีพื้นฐาน 
Basic Chemistry Laboratory 

1(0-3-0) 
 

937-013 เคมีอินทรีย ์ 
Organic Chemistry 

3(3-0-6) 
 

937-014 ปฏิบติัการเคมีอินทรีย ์ 
Organic Chemistry Laboratory 

1(0-3-0) 
 

937-019 
 

ชีวเคมี  
Biochemistry 

3(3-0-6) 
 

937-020 ปฏิบติัการชีวเคมี  
Biochemistry Laboratory 

1(0-3-0) 

 
 13.2 กลุ่มวชิา/รายวชิาในหลักสูตรนีท้ี่เปิดสอนให้ภาควชิา/หลกัสูตรอ่ืน  
  จ านวน 4 รายวชิา ไดแ้ก่ 

932-071 หลกัชีววทิยา 
Principles of Biology 

2(2-0-4) 
 

932-072 ปฏิบติัการหลกัชีววทิยา 
Principles of Biology Laboratory 

1(0-3-0) 

932-274 พนัธุศาสตร์ 
Genetics 

3(3-0-6) 

932-275 ปฏิบติัการพนัธุศาสตร์ 
Genetics Laboratory 

1(0-3-0) 

 
13.3 การบริหารจัดการ 

1) แต่งตั้งและมอบหมายคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร ด าเนินการเก่ียวกบักระบวนการจดัการ
เรียนการสอนเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายรายวชิา 

2) แต่งตั้งผูป้ระสานงานรายวิชาทุกรายวิชา เพื่อท าหน้าท่ีประสานงานกบัคณะ คณะกรรมการ  
บ ริหารหลักสูตร อาจารย์ผู ้สอนและนักศึกษาในการพิจารณารายวิชา การจัดการเรียนการสอน                      
และการประเมินผล 
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3) อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรและคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรประสานงานกบัอาจารยผ์ูส้อน 
ในทุกรายวชิา เพื่อประสานงานดา้นเน้ือหาสาระใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานผลการเรียนรู้ 

หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลกัสูตร 
 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวตัถุประสงค์ของหลกัสูตร 
1.1 ปรัชญา 

เพื่อผลิตบณัฑิตท่ีมีความรู้ ความสามารถ ทกัษะและศกัยภาพทางดา้นทรัพยากรประมง รวมไปถึง 
การเพาะเล้ียงสัตวน์ ้าโดยบูรณาการศาสตร์ (Multi disciplinary) งานวจิยัและองคค์วามรู้ดา้นวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีท่ีเก่ียวขอ้ง สามารถประยุกต์ใชโ้ดยมีส านึกและตระหนกัถึงความส าคญัในคุณค่าของทรัพยากร
ประมงท่ีเก่ียวข้องอย่างย ัง่ยืน น าไปประกอบวิชาชีพอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม โดยมุ่งเน้นการ
ตอบสนองความตอ้งการเชิงพื้นท่ีภาคใต ้เพื่อคงไวซ่ึ้งความมัน่คงทางดา้นอาหารและความอุดมสมบูรณ์ของ
ทรัพยากรประมงของประเทศ 

 
1.2 ความส าคัญ 

การพฒันาเทคโนโลยีและวิทยาการทางด้านการประมงโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ า 
ในประเทศไทยนั้ นมีความก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว เพื่อสนองตอบต่อความต้องการของตลาดโลก                 
ทั้ งใน แง่ของปริมาณและคุณภาพของสัตว์น ้ าเศรษฐกิจต่างๆ รวมถึงสัตว์น ้ าชนิดใหม่ๆ (Candidate 
economic species)  ในอดีตการพฒันาการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ าได้เน้นทางด้านเทคโนโลยีทางวิศวกรรมและ
เคร่ืองมือต่างๆ อยา่งง่าย ตลอดจนวตัถุดิบทอ้งถ่ิน เพื่อประกอบกิจการฟาร์มเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ าให้ไดป้ริมาณ
ผลผลิตสัตว์น ้ าโดยข้ึนอยู่กับธรรมชาติและขีดจ ากัดของการผลิตในหลายๆ ด้าน ทั้ งเทคโนโลยีและ           
อ งค์ค วาม รู้ในก ารพัฒ น า จนม าถึ งยุค ปั จ จุบัน ได้ มี วิ ว ัฒ น าก ารของ เท คโน โลยี ต่ างๆ  เข้ า สู่                                      
การน าเทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูง และเทคโนโลยีทางด้านพนัธุวิศวกรรมมาใช้พฒันาพ่อแม่พนัธ์ุสัตวน์ ้ า 
(Broodstock) เพื่อเพิ่มผลผลิตทั้งการเพิ่มจ านวนลูกพนัธ์ุสัตวน์ ้ า (Seed stock) การเพิ่มคุณภาพและอตัรารอด 
การพฒันาอาหารสัตวน์ ้ า  เพื่อเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการ การพฒันาเทคโนโลยีชีวภาพมาใช้ในการจดัการ
สุขภาพสัตวน์ ้ า และค านึงถึงมาตรฐานอาหารปลอดภยั (Food safety) ตลอดจนการจดัการคุณภาพน ้ าและ
ส่ิงแวดล้อมในการเล้ียงสัตว์น ้ า เพื่อให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีสีเขียว (Green technology) และพร้อม
รับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อมด้วย อาทิเช่น ตระหนักถึงการพัฒนาเพาะเล้ียงสัตว์น ้ าท่ีย ัง่ยืน เป็นมิตร                    
ต่อส่ิงแวดลอ้ม เป็นตน้ 

ประเทศไทยซ่ึงถือเป็นผูน้ าอนัดบั 5 ทางด้านการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ าของโลก และจากสถิติการค้า     
สัตวน์ ้ าส่งออกปี พ.ศ. 2552 จ านวน 1.87 ลา้นตนัคิดเป็น 224,512.5 ลา้นบาท โดยท่ีประเทศไทยได้เปรียบ
ดุลการคา้สูงถึง 156,005 ลา้นบาท จากพื้นท่ีการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ า (น ้ าจืด ชายฝ่ังและฟาร์มทะเล) ทัว่ประเทศ
จ านวน 1,460,739 ไร่และคิดเป็นจ านวนฟาร์มเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ าทัว่ประเทศมากถึง 582,444  ฟาร์ม (สถิติการ
ประมง, 2552) ส าหรับภาคใต้นับว่ามีศกัยภาพเชิงพื้นท่ีในการเพาะเล้ียงสัตว์น ้ าโดยเฉพาะพื้นท่ีภาคใต้
ตอนบนท่ีมีจงัหวดัสุราษฎร์ธานีเป็นศูนยก์ลางของพื้นท่ี ได้ก าหนดกลยุทธ์และแผนยุทธศาสตร์จงัหวดั          
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สุราษฎร์ธานีรวมไปถึงยุทธศาสตร์ของกลุ่มจงัหวดัภาคใตฝ่ั้งอ่าวไทยในดา้นบริหารจดัการ พฒันาศกัยภาพ
อนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูทรัพยากรประมงและชายฝ่ัง ซ่ึงมีความพร้อมในเชิงพื้นท่ีและมีหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งต่างๆ 
ให้การสนบัสนุน โดยเฉพาะอยา่งยิ่งมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ซ่ึงมีความพร้อม  
ในแง่ของสถานท่ี (สถานวิจยัเทคโนโลยีชีวภาพสัตวน์ ้ า ศูนยว์ิจยัและพฒันาสายพนัธ์ุกุง้ ในพื้นท่ีทุ่งไสไช 
อ าเภอไชยา) และความพร้อมของบุคลากรผูเ้ช่ียวชาญสายวิชาการทางด้านประมง เพาะเล้ียงสัตว์น ้ า 
เทคโนโลยีชีวภาพ วิทยาศาสตร์ทางทะเล และการจดัการทรัพยากรชายฝ่ัง ให้การทุ่มเทในด้านการเรียน     
การสอนและการท าวจิยัรวมถึงการบริการวิชาการแก่ชุมชนทั้งระดบัทอ้งถ่ินและระดบัภูมิภาค ทั้งหน่วยงาน
ภาครัฐบาลและเอกชนในระดบัพื้นท่ีและระดบัประเทศซ่ึงเป็นก าลงัส าคญัอยา่งดียิ่งในการสนับสนุนและ
ผลิตทรัพยากรบุคคลทางดา้นทรัพยากรประมงและชายฝ่ัง 

จากการพฒันาประเทศในทุกๆ ดา้นทั้งวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมต่างๆ ไม่วา่จะเป็น 
ดา้นเกษตรอุตสาหกรรม ดา้นอุตสาหกรรมการผลิต หรือแมแ้ต่ท่ีอยูอ่าศยัหรือกิจกรรมการท่องเท่ียวบริเวณ
ชายฝ่ังและทางทะเล ลว้นมีส่วนในการเพิ่มผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มใกลเ้คียง โดยเฉพาะอยา่งยิ่งทะเลและ
ชายฝ่ัง ซ่ึงเป็นแอ่งรองรับของเสียและการเปล่ียนแปลงของกิจกรรมมนุษย์ทั้ งทางกายภาพและชีวภาพ   
ตลอดจนการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศของโลก การประมงท่ีมากเกินก าลงัการผลิตจากธรรมชาติ 
(Overfishing) ความตอ้งการบริโภคอาหารทะเลท่ีสูงข้ึน แต่ก าลงัผลิตอาหารทะเลมีแนวโน้มลดลง อตัรา    
การขยายตัวของประชากร การใช้ประโยชน์ในพื้นท่ีชายฝ่ัง โรงงานอุตสาหกรรม แท่นเจาะน ้ ามัน                               
และปัจจยัแวดล้อมอ่ืนๆ ท่ีส่งผลกระทบและการเปล่ียนแปลงต่อนิเวศทรัพยากรประมงและชายฝ่ัง เช่น 
ปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาวจากสภาวะโลกร้อน การท าลายสัตว์หน้าดินจากการประมงผิดประเภท  
มลพิษของเสียจากอุตสาหกรรม น ้ ามนัดิบร่ัวไหล การรุกล ้ าพื้นท่ีชายฝ่ัง การกดัเซาะชายฝ่ัง ปรากฏการณ์ 
น ้ าทะเลเปล่ียนสี ขนาดของสัตวน์ ้ าท่ีจบัไดมี้ขนาดเล็ก การปนเป้ือนของโลหะหนักในสัตวน์ ้ า ผลกระทบ 
จากการท่องเท่ียวทางทะเล ทั้งหมดน้ีจึงเป็นเหตุผลให้มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี  
ซ่ึงมีศักยภาพทั้ งด้านบุคลากรผูเ้ช่ียวชาญเชิงพื้นท่ีภาคใต้ตอนบน ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญเช่ือมโยง             
ต่อปัญหาต่างๆ โดยการสร้างองค์ความรู้และการผลิตบณัฑิตเพื่อตอบโจทยค์วามตอ้งการทรัพยากรบุคคล
ระดับวิทยาศาสตรบัณฑิตทางด้านทรัพยากรประมง เพื่อเพิ่มศกัยภาพการพฒันาและการใช้ประโยชน์
ทรัพยากรประมงอยา่งย ัง่ยนื 

 
1.3 วตัถุประสงค์ 

1) ผลิตบัณฑิตท่ีสนองต่อความต้องการบุคลากรท่ีมีความรู้ ความสามารถทักษะวิชาชีพ และ
ประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยสีมยัใหม่ทางดา้นทรัพยากรประมง 

2) เช่ือมโยงบุคลากรทางการศึกษา คณาจารย ์หน่วยงานท่ีมีศกัยภาพ ทั้งภาครัฐ เอกชน และองคก์ร 
ท่ีเก่ียวข้องต่างๆ ด้านทรัพยากรประมง ในการพฒันาบณัฑิตท่ีมีคุณลักษณะท่ีเป็นท่ีต้องการ      
ในแต่ละหน่วยงาน เพื่อเป็นส่วนหน่ึงในก าลงัส าคญัในการพฒันาประเทศ 
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3) เพื่อผลิตบณัฑิต ท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล ความพอเพียงและ
จรรยาบรรณในวชิาชีพ 

 
2. แผนพฒันาปรับปรุง 

คาดวา่จะด าเนินการแลว้เสร็จภายในรอบการศึกษา (5 ปี) 
แผนการพฒันา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลกัฐาน/ตัวบ่งช้ี 

1. ปรับปรุงหลกัสูตรตามเกณฑ ์ 
มาตรฐานของ สกอ. และ
มาตรฐานวชิาชีพ 

1. ติดตามการปรับปรุงหลกัสูตรอยา่ง
สม ่าเสมอ 

2. ประชุมผูรั้บผิดชอบหลกัสูตร  
คณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
คณาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 

3. ติดตามความกา้วหนา้ขององคค์วามรู้ 
ในวชิาชีพ 

 

1. เอกสารการปรับปรุง
หลกัสูตร 

2. รายงานการประชุมหลกัสูตร 
รายงานการประเมินหลกัสูตร 

3. รายงานการเขา้ร่วมประชุม 
อบรม สัมมนา เพื่อติดตาม
ความกา้วหนา้ขององคค์วามรู้
ในวชิาชีพ และผลการ
ประเมิน 

2. ส่งเสริมการจดัการเรียน   
การสอนใหเ้ป็น Active 
Learning 

1. เพิ่มพูนทกัษะอาจารยใ์นการจดัการเรียน
การสอนแบบ Active Learning 

2. แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งอาจารยผ์ูส้อน
ในรายวชิาต่างๆ  

3. ประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอน
แบบ Active Learning 

 

1. มีโครงการเพิ่มพูนทกัษะ
อาจารยใ์นการจดัการเรียน
การสอนแบบ Active 
Learning อยา่งนอ้ยปีละ 1 
คร้ัง 

2. อาจารยใ์นหลกัสูตรเขา้ร่วม
กิจกรรมการเพิ่มพูนทกัษะ
การจดัการเรียนการสอนแบบ 
Active Learning อยา่งนอ้ย 1 
คน/ปี 

3. ผลการประเมินประสิทธิภาพ
การเรียนการสอนแบบ 
Active Learning หรือความ
พึงพอใจของผูเ้รียน 

3. ส่งเสริมการเรียนรู้ท่ีเนน้
ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง 

1. เพิ่มพูนทกัษะอาจารยใ์นการจดัการเรียน
การสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง 

2. ก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
และการประเมินผลท่ีเนน้พฒันาการ 

1. มีโครงการเพิ่มพูนทกัษะ 
การจดัการเรียนการสอน 
ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง
อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 
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แผนการพฒันา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลกัฐาน/ตัวบ่งช้ี 
ของผูเ้รียนในแผนการจดัท ารายละเอียด
ของรายวชิา 
 

3. ประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอน 
ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 

4. พฒันาสารสนเทศท่ีสนบัสนุน 
การเรียนรู้ดว้ยตนเอง 

2. อาจารยใ์นหลกัสูตรเขา้ร่วม
กิจกรรมการเพิ่มพูนทกัษะ
การจดัการเรียนการสอน 
ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง
อยา่งนอ้ย 1 คน/ปี 

3. ผลการประเมินประสิทธิภาพ
การเรียนการสอนท่ีเนน้
ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางหรือ
ความพึงพอใจของผูเ้รียน 

4. ในหลกัสูตรมีรายวชิาท่ี
ก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้
ดว้ยตนเองเช่น คอมพิวเตอร์
ช่วยสอน (CAI) หรือ Virtual 
Classroom อยา่งนอ้ยปีละ     
2 รายวชิา 

4. ปรับปรุงวธีิการวดัและการ
ประเมินผล 

1. เพิ่มพูนทกัษะอาจารยเ์ก่ียวกบัวธีิการวดั
และประเมินผล 

2. ก าหนดใหมี้คณะกรรมการวิเคราะห์
ขอ้สอบในทุกรายวชิา 

3. ก าหนดเกณฑใ์นการวดัและประเมิน 
แต่ละรายวชิา 

1. มีโครงการเพิ่มพูนทกัษะ    
ในการวดัการประเมินผลของ
อาจารยทุ์กๆ 2 ปี 

2. มีอาจารยใ์นหลกัสูตร 
ร่วมกิจกรรมการเพิ่มพูน
ทกัษะในการวดัและ
ประเมินผลอยา่งนอ้ย            
1 คร้ัง/ปี 

3. รายงานผลการประเมิน
ขอ้สอบ 

4. เกณฑก์ารวดัและประเมินผล 
5. รายวชิาในหลกัสูตรท่ีใช้

วธีิการวดัและประเมินผล 
ตามเกณฑท่ี์ก าหนด 

5. ส่งเสริมการจดัการเรียนรู้
เพือ่ใหบ้รรลุมาตรฐานผล
การเรียนรู้ทุกดา้น 

1. พฒันาทกัษะอาจารยใ์นการจดัการ
เรียนรู้และการประเมินผลการเรียนรู้
ดา้นคุณธรรม จริยธรรม ดา้นความรู้ 

1. อาจารยใ์นหลกัสูตรเขา้ร่วม
กิจกรรมเพิ่มพูนทกัษะ      
การจดัการเรียนรู้ตาม
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แผนการพฒันา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลกัฐาน/ตัวบ่งช้ี 
ดา้นทกัษะทางปัญญา ดา้นทกัษะ
ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและ 
ความรับผดิชอบ ทกัษะในการวเิคราะห์
เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศรวมทั้งทกัษะ 
การปฏิบติัทางวชิาชีพ  

2. ประเมินทกัษะอาจารยใ์นการจดัการ
เรียนรู้ และการประเมินผลการเรียนรู้
ของนกัศึกษาตามมาตรฐานผล          
การเรียนรู้ในแต่ละดา้นอยา่งต่อเน่ือง 

 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ หรือ
ทกัษะการปฏิบติัทางวชิาชีพ
อยา่งนอ้ย ปีละ 1 คร้ัง 

2. ผลการประเมินประสิทธิภาพ
การจดัการเรียนรู้              
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้       
แต่ละดา้น 

3. ความพึงพอใจของผูเ้รียน    
ต่อการจดัการเรียนรู้ของ
อาจารย ์

4. ผลการประเมินนกัศึกษา     
ในมาตรฐานผลการเรียนรู้   
ในแต่ละดา้น 
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หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการและโครงสร้างของหลกัสูตร 
 
1. ระบบการจัดการศึกษา 

1.1 ระบบ 
จดัการศึกษาระบบทวิภาค ข้อก าหนดต่างๆ เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

วา่ดว้ยการศึกษาขั้นปริญญาตรี (ภาคผนวก จ) 
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 

มีการจดัการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ในชั้นปีท่ี 3  
1.3 การเทยีบเคียงหน่วยกติในระบบทวภิาค 

ไม่มี 
 

2. การด าเนินการหลกัสูตร 
2.1 วนั-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 

วชิาภาคทฤษฏี เรียนวนัจนัทร์ ถึงวนัศุกร์ เวลา 08:30 - 16:30 น. 
วชิาภาคปฎิบติั เรียนวนัจนัทร์ ถึงวนัศุกร์ เวลา 08:30 - 16:30 น. 
ภาคตน้ เดือนสิงหาคม –ธนัวาคม 
ภาคปลาย เดือนมกราคม –พฤษภาคม 
ภาคฤดูร้อน เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
1) ส าเร็จการศึกษาไม่ต ่ากวา่มธัยมศึกษาตอนปลายในแผนการเรียนของวทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
2) ผ่านการคดัเลือกตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และหรือเป็นไปตาม

ระเบียบขอ้บงัคบัของการคดัเลือกของมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
3) ผา่นการคดัเลือกตามเกณฑก์ารคดัเลือกภายใตโ้ครงการพิเศษของมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
4) เป็นผูมี้ความประพฤติดี 
5) มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่เจ็บป่วยหรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือมีความผดิปกติ 

ท่ีเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
6) มีคุณสมบติัอ่ืนครบถว้น ตามท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด 

2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
1) ความรู้และทกัษะพื้นฐานดา้นภาษาองักฤษค่อนขา้งต ่า 
2) ความสามารถในการปรับตวัจากการเรียนรู้ระดบัมธัยมศึกษา 
3) ความรู้พื้นฐานทางดา้นคณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์ ค่อนขา้งต ่า 
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2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากดัของนักศึกษาในข้อ 2.3 
1) จัด กิจกรรม ท่ี เน้น ให้นัก ศึกษาฝึกการใช้ทักษะภาษาอังกฤษ  เช่น  การอ่านบทความ                               

ท่ีเป็นภาษาองักฤษ หรือการน าเสนอหน้าชั้นเรียนเป็นภาษาองักฤษ การจดังาน English Day     
เป็นตน้ 

2) จดักิจกรรมเตรียมความพร้อมในการเรียน และการใชชี้วติในมหาวทิยาลยัใหแ้ก่นกัศึกษาใหม่ 
3)  จดัการสอนเสริมหรือโครงการพี่เล้ียงวิชาการให้แก่นกัศึกษาท่ีมีปัญหาในการเรียน คณิตศาสตร์ 

และวทิยาศาสตร์เพื่อใหน้กัศึกษาเรียนผา่นรายวชิาคณิตศาสตร์ และวทิยาศาสตร์พื้นฐาน 
 

2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี   
 

จ านวนนักศึกษา 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 
ชั้นปีท่ี 1 60 60 60 60 60 
ชั้นปีท่ี 2 - 60 60 60 60 
ชั้นปีท่ี 3 - - 60 60 60 
ชั้นปีท่ี 4 - - - 60 60 
รวม 60 120 180 240 240 

คาดว่าจะจบการศึกษา - - - 60 60 
 
 

2.6 งบประมาณตามแผน 
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วยบาท) 

รายละเอยีดรายรับ ปีงบประมาณ 
 
 

2560 2561 2562 2563 2564 

ค่าบ ารุงการศึกษา 360,600  721,200  1,081,800  1,442,400      1,442,400  

ค่าลงทะเบียน 1,799,400  3,598,800  5,398,200  7,197,600      7,197,600  

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 1,800,000  1,944,000  2,099,500  2,267,500      2,448,900  

รวมรายรับ 3,960,000  6,264,000  8,579,500  10,907,500    11,088,900  



17 
 

 

 
2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วยบาท) 

หมวด เงิน 
ปีงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 2564 
ก. งบด าเนินการ  
1. ค่าใชจ่้ายบุคลากร 1,800,000  1,944,000  2,099,500  2,267,500  2,448,900  
2. ค่าใชจ่้ายด าเนินงาน (ไม่รวม 3) 523,000  883,000  1,243,000  1,603,000  1,603,000  
3. ทุนการศึกษา - - - - - 
4. รายจ่ายระดบัมหาวทิยาลยั 464,600  565,400  668,500  774,100  810,380  

รวม (ก) 2,787,600  3,392,400  4,011,000  4,644,600  4,862,280  
ข. งบลงทุน 

ค่าครุภณัฑ ์ 1,000,000  100,000  100,000  100,000  100,000  

รวม (ข) 1,000,000  100,000  100,000  100,000  100,000  

รวม (ก) + (ข) 3,787,600  3,492,400  4,111,000  4,744,600  4,962,280  

จ านวนนกัศึกษา  60  120  180  240  240  

ค่าใชจ่้ายต่อหวันกัศึกษา 63,100  29,100  22,800  19,800  20,700  

 
2.7 ระบบการศึกษา 
 แบบชั้นเรียน 
 แบบทางไกลผา่นส่ือส่ิงพิมพเ์ป็นหลกั 
 แบบทางไกลผา่นส่ือแพร่ภาพและเสียงเป็นส่ือหลกั 
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นส่ือหลกั (E-learning) 
 แบบทางไกลทางอินเตอร์เนต 
 อ่ืนๆ (ระบุ) 

 
2.8 การเทยีบโอนหน่วยกติ รายวชิาและการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา  

เป็นไปตามระเบียบมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วา่ดว้ยการศึกษาขั้นปริญญาตรี 
 

2.9 การจัดการเรียนการสอน 
 หลักสูตรจดัการเรียนการสอนแบบเชิงรุก (Active Learning) โดยแต่ละรายวิชาจดักระบวนการ
เรียนรู้แบบเชิงรุกไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของชั่วโมงบรรยาย และต้องมีรายวิชาในหลักสูตรไม่น้อยกว่า      
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ร้อยละ 70 จดัการเรียนการสอนแบบเชิงรุก โดยทุกรายวิชาใช้ภาษาองักฤษร่วมในการจดัการเรียนการสอน
ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 50 ของรายวชิา   
3. หลกัสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

3.1 หลกัสูตร 
3.1.1 จ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสูตร 137 หน่วยกติ 

3.1.2 โครงสร้างหลกัสูตร  
ก.หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 32 หน่วยกติ 
1) กลุ่มวชิาภาษา 12 หน่วยกิต 
2) กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 11 หน่วยกิต 
3) กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 9  หน่วยกิต 
ข. หมวดวชิาเฉพาะ 92 หน่วยกติ 
1) กลุ่มวชิาคณิตศาสตร์และวทิยาศาสตร์พื้นฐาน 21 หน่วยกิต 
2) กลุ่มวชิาแกน 33 หน่วยกิต 
3) กลุ่มวชิาชีพ 38  หน่วยกิต 
 - วชิาชีพบงัคบั 26  หน่วยกิต 
 - วชิาชีพเลือก 12 หน่วยกิต 
ค. หมวดวชิาเลือกเสรี 6  หน่วยกติ 
ง. ฝึกงาน/โครงงาน/สหกจิศึกษา 7 หน่วยกติ 

 

3.1.3 รายวชิา 
ก. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 32 หน่วยกติ 

 1) กลุ่มวชิาภาษา 12 หน่วยกติ 
- วชิาบงัคบั 

936-001 ทกัษะการส่ือสาร 3(3-0-6)  
 Communication Skills  
936-002 การฟัง-พูดภาษาองักฤษ 3(3-0-6) 
 English Listening - Speaking  
936-003 การอ่าน-เขียนภาษาองักฤษ 3(3-0-6) 
 English Reading-Writing 
936-005 ภาษาองักฤษในท่ีท างาน 3(3-0-6) 
 English in the Workplace  

 
 2) กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 11 หน่วยกติ 

- วชิาบงัคบั 
925-001 ทกัษะชีวติ 3(3-0-6) 
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 Life Skills 
925-003 เอเชียศึกษา 3(3-0-6) 
 Asian Study  
925-004 สุขภาวะกายและจิต 3(2-2-5) 
 Healthy Body and Mind 
932-070 กิจกรรมเสริมหลกัสูตร 1 1(0-0-3) 
 Co-Curricular Activities I 
935-112 ทกัษะการวา่ยน ้า 1(0-2-1) 
 Skill in Swimming 
 

 3) กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณติศาสตร์ 9  หน่วยกติ 
- วชิาบงัคบั 

923-001 วทิยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม 3(3-0-6)  
 Environmental Science  
934-001 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวติประจ าวนั 3(3-0-6) 
 Mathematics and Statistics in Daily Life 
934-002 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2-5) 
 Computer and Information Technology  

  
ข. หมวดวชิาเฉพาะ 92 หน่วยกติ 

 1) กลุ่มวชิาคณติศาสตร์และวิทยาศาสตร์พืน้ฐาน  21 หน่วยกติ 
921-011 ฟิสิกส์วทิยาศาสตร์ชีวภาพ 3(3-0-6) 
 Life Science Physics  
921-012 ปฏิบติัการฟิสิกส์วทิยาศาสตร์ชีวภาพ 1(0-3-0)  
 Life Science Physics Laboratory   
932-071 หลกัชีววทิยา 2(2-0-4)  
 Principles of Biology 
932-072 ปฏิบติัการหลกัชีววทิยา 1(0-3-0)  
 Principles of Biology Laboratory 
934-011 หลกัคณิตศาสตร์ 3(3-0-6)  
 Principles of  Mathematics 
934-017 สถิติพื้นฐาน  3(2-2-5) 
 Basic Statistics 
937-011 เคมีพื้นฐาน 3(3-0-6) 
 Basic Chemistry 
937-012 ปฏิบติัการเคมีพื้นฐาน 1(0-3-0) 
 Basic Chemistry Laboratory  
937-019 ชีวเคมี 3(3-0-6)  



20 
 

 

 Biochemistry 
937-020 ปฏิบติัการชีวเคมี 1(0-3-0)  
 Biochemistry Laboratory 

 2) กลุ่มวชิาแกน 33 หน่วยกติ 
932-051 จุลชีววทิยา 3(3-0-6)  
 Microbiology 
932-052 ปฏิบติัการจุลชีววทิยา 1(0-3-0)  
 Microbiology Laboratory 
932-270 สมุทรศาสตร์ 3(3-0-6) 
 Oceanography 
932-271 สัตวไ์ม่มีกระดูกสันหลงั 3(2-3-4) 
 Invertebrate Zoology 
932-272 สรีรวทิยาสัตวน์ ้า  3(2-3-4) 
 Aquatic Animal Physiology 
932-273 นิเวศวทิยาแหล่งน ้าจืด 3(2-3-4) 
 Freshwater Ecology 
932-274 พนัธุศาสตร์ 3(3-0-6) 
 Genetics 
932-275 ปฏิบติัการพนัธุศาสตร์ 1(0-3-0) 
 Genetics Laboratory 
932-276 มีนวทิยา 3(2-3-4) 
 Ichthyology 
932-370 การจดัการคุณภาพน ้าเพื่อการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้า 3(2-3-4) 
 Water Quality Management for Aquaculture 
932-371 วธีิการวจิยัทางการประมง 3(2-3-4) 
 Research Methods in Fisheries  
937-013 เคมีอินทรีย ์ 3(3-0-6) 
 Organic Chemistry 
937-014 ปฏิบติัการเคมีอินทรีย ์ 1(0-3-0) 
 Organic Chemistry Laboratory 
 

 3) กลุ่มวชิาชีพ 38 หน่วยกติ 
 - วชิาชีพบงัคบั 26 หน่วยกิต 

932-170 ทรัพยากรประมง 3(3-0-6) 
 Fishery Resources 
932-171 ปฏิบติังานฟาร์มเพาะเล้ียงสัตวน์ ้า 1(0-3-0) 
 Practical Training in Aquaculture Farm 
932-372 เทคโนโลยกีารเพาะเล้ียงสัตวน์ ้า  3(2-3-4) 
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 Aquaculture Technology 
932-373 ชีววทิยาประมง 3(2-3-4) 
 Fishery Biology 
932-374 อาหารสัตวน์ ้า 3(2-3-4)   
 Aquatic Animal Nutrition 
932-375 การเป็นผูป้ระกอบการทางดา้นการผลิตและแปรรูปสัตวน์ ้ า 3(3-0-6) 
 Entrepreneurship in Aquatic Animal Production and Processing 
932-376 โรคสัตวน์ ้า 3(2-3-4) 
 Aquatic Animal Diseases 
932-377 เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการประมง 3(2-3-4) 
 Information Technology for Fisheries   
932-378 เคร่ืองมือและกฎหมายประมง 3(3-0-6) 
 Fishing Gears and Fishery Laws 
932-379 สัมมนา 1(0-2-1) 
 Seminar  

 
 - วชิาชีพเลือก 12                  หน่วยกิต 
926-372 การจดัการธุรกิจฟาร์ม 3(3-0-6) 
 Farm Business Management 
932-381 ทรัพยากรป่าชายเลนและการอนุรักษ์ 3(3-0-6) 
 Mangrove Resource and Conservation 
932-382 การจดัการทรัพยากรทะเลและชายฝ่ังโดยชุมชน 3(3-0-6) 
 Community-Based Management for Marine and Coastal Resources 
932-383 ด าน ้าเพื่อการวจิยัวทิยาศาสตร์ทางทะเล 3(2-3-4) 
 Diving for Marine Science Research 
932-384 มลพิษทางน ้า 3(2-3-4) 
 Water Pollution 
932-385 สัตวน์ ้าหายากและการอนุรักษ ์ 3(3-0-6) 
 Aquatic Endanger Species and Conservation 
932-386 หญา้ทะเลและการอนุรักษ ์ 3(3-0-6) 
 Seagrasses and Conservation 
932-387 อุตุนิยมวทิยาทางทะเล 3(3-0-6) 
 Marine Meteorology 
932-388 นิเวศวทิยาแนวปะการัง 3(3-0-6) 
 Coral Reef Ecology 
932-389 สาหร่ายวทิยา 3(2-3-4) 
 Phycology 
932-393 เทคโนโลยหีลงัการเก็บเก่ียวสัตวน์ ้า 3(2-3-4)  
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 Aquatic Animal Post Harvest Technology 
932-394 พนัธุศาสตร์สัตวน์ ้าและการปรับปรุงพนัธ์ุ 3(3-0-6)  
 Aquatic Animal Genetics and Improvement 
932-395 การเพาะเล้ียงสัตวน์ ้าแบบบูรณาการ 3(3-0-6)  
 Integrated Aquaculture 
932-396 การพฒันาอาหารสัตวน์ ้า 3(2-3-4) 
 Aquatic Animal Nutrition Development 
932-397 การเพาะเล้ียงสัตวน์ ้าสวยงาม 3(2-3-4) 
 Ornamental Aquatic Animal Culture 
932-398 ชีววทิยาครัสเตเชียนและการเพาะเล้ียง 3(2-3-4) 
 Crustacean Biology and Farming 
932-399 ชีวโมเลกุลในการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้า 3(2-3-4) 
 Molecular Biology in Aquaculture 
932-480 เทคโนโลยกีารเพาะเล้ียงกุง้ 3(2-3-4) 

 Shrimp Culture Technology 
932-481 เทคโนโลยกีารเพาะเล้ียงปลา 3(2-3-4) 
 Fish Culture Technology 
932-482 เทคโนโลยกีารเพาะเล้ียงหอย 3(2-3-4) 
 Mollusk Culture Technology 
932-483 เทคโนโลยวีศิวกรรมเพาะเล้ียงสัตวน์ ้า 3(2-3-4) 
 Aquaculture Engineering Technology 
932-484 เน้ือเยือ่วทิยาเพื่อการวิจยัทางดา้นสัตวน์ ้า 3(2-3-4) 
 Histology for Aquatic Animal Reseach 
932-485 ปรสิตสัตวน์ ้า 3(2-3-4) 
 Aquatic Animal Parasites 
932-486 การเพาะเล้ียงแพลงกต์อน 3(2-3-4) 
 Plankton Culture 
932-487 หวัขอ้พิเศษทางทรัพยากรประมง 3(3-0-6) 
 Special Topics in Fishery Resources 
 

ค. หมวดวชิาเลือกเสรี 6 หน่วยกติ 
 นกัศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวชิาใดๆ ท่ีเปิดสอนในมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์หรือ
มหาวทิยาลยัอ่ืนๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศท่ีเปิดสอน  



23 
 

 

 
ง. ฝึกงานและโครงงานนักศึกษาหรือสหกจิศึกษา 7 หน่วยกติ 
 แผนที ่1 

932-390 ฝึกงาน ไม่นอ้ยกวา่ 300 ชัว่โมง 
 Practical Training 
932-391  โครงงานนกัศึกษา 1 2(0-6-0) 
 Student Project I 
932-491 โครงงานนกัศึกษา 2 5(0-15-0) 
 Student Project II 

 แผนที ่2 
932-390 ฝึกงาน ไม่นอ้ยกวา่ 300 ชัว่โมง 
 Practical Training 
932-392 สหกิจศึกษา 1 1(1-0-2) 
 Cooperative Study I  
932-492 สหกิจศึกษา 2 6(0-18-0) 
 Cooperative Study II 
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ความหมายของเลขรหัสประจ ารายวชิาทีใ่ช้ในหลักสูตรและหน่วยกติ 
 ความหมายของรหัสประจ าวชิา 

เลขรหสัประจ าวชิาท่ีใชใ้นหลกัสูตร ประกอบดว้ยตวัเลข 6 หลกั ซ่ึงแบ่งเป็น 2 กลุ่ม       
กลุ่มละ 3 หลกั โดยมีเคร่ืองหมายขีดคัน่ (-) อยูร่ะหวา่งตวัเลขทั้งสองกลุ่ม โดยมีรายละเอียด        
ของรหสัประจ าวชิา ดงัน้ี 

 เลขรหัส 3 ตัวแรก  หมายถึง รหัสคณะ ภาควชิา/สาขาวชิา มีรายละเอยีดดังนี้ 
921, 923 หม าย ถึ ง  ร ายวิ ช าของส าข าวิช า เท คโน โลยีก ารจัด ก าร อุ ตส าห กรรม                           

คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม 
932  หมายถึง รายวชิาของสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร 

และสาขาวิชาทรัพยากรประมงและชายฝ่ัง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

934 หมาย ถึ ง  รายวิช าของส าขาวิช าค ณิ ตศาสต ร์ประยุกต์และส ารสน เทศ                         
คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม 

925, 935, 936 หมายถึง รายวชิาของคณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจดัการ 
 937  หมายถึง รายวชิาของสาขาเคมีประยกุต ์คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
   อุตสาหกรรม 
 เลขรหัสตัวที ่4    
 เลข 0  หมายถึง รายวชิาในหมวดศึกษาทัว่ไปและรายวชิาพื้นฐานวทิยาศาสตร์และ 
   คณิตศาสตร์ 
 เลข 1-4  หมายถึง ระดบัการศึกษาชั้นปีท่ี 1-4 
 เลขรหัสตัวที ่5  รายวชิาชีพรหัส 932 มีรายละเอยีดดังนี้ 
 เลข 0  หมายถึง รายวชิาในหลกัสูตรเทคโนโลยจุีลินทรีย ์คณะวทิยาศาสตร์และ  
   เทคโนโลยอุีตสาหกรรม 
 เลข 1-6  หมายถึง รายวชิาในหลกัสูตรวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร    
   คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม 
 เลข 7-9   หมายถึง รายวชิาในหลกัสูตรของสาขาวชิาทรัพยากรประมงและชายฝ่ัง 
   คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม 
 เลขรหัสตัวที ่6  หมายถึงล าดับที่ของรายวชิา 
 ความหมายของจ านวนหน่วยกติ 
 เลขตวัท่ี 1 หมายถึง จ านวนหน่วยกิตรวม 
 เลขตวัท่ี 2  หมายถึง จ านวนชัว่โมงภาคทฤษฎีต่อสัปดาห์ 
 เลขตวัท่ี 3  หมายถึง จ านวนชัว่โมงภาคปฏิบติัต่อสัปดาห์ 
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 เลขตวัท่ี 4  หมายถึง จ านวนชัว่โมงศึกษาดว้ยตนเองต่อสัปดาห์ 
 ในค าอธิบายรายวิชาอาจมีค าต่างๆ ปรากฏอยู่ใตช่ื้อของรายวิชาซ่ึงมีความหมายเฉพาะท่ีควรทราบ
ดงัน้ี 

1. รายวชิาบังคับเรียนก่อน (Prerequisite) 
1.1 รายวิชาบังคับเรียนก่อน หมายถึง รายวิชาซ่ึงผูล้งทะเบียนเรียนรายวิชาหน่ึงๆ จะต้อง        

เคยลงทะเบียนและผ่านการประเมินผลการเรียนมาแล้ว ก่อนหน้าท่ีจะมาลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้ น          
และในการประเมินผลนั้น จะไดร้ะดบัขั้นใด ๆ ก็ได ้

1.2 รายวิชาบังคับเรียนผ่านก่อน หมายถึง รายวิชาซ่ึงผูล้งทะเบียนเรียนรายวิชาหน่ึงๆ จะตอ้ง
เคยลงทะเบียนและผ่านการประเมินผลการเรียนมาแล้ว ก่อนหน้าท่ีจะมาลงทะเบียนเรียนวิชานั้น และ 
ในการประเมินผลนั้น จะตอ้งไดรั้บระดบัขั้นไม่ต ่ากวา่ D หรือ ไดส้ัญลกัษณ์ G หรือ P หรือ S 

2. รายวิชาบั งคับ เรียน ร่วม  (Corequisite) หมายถึง รายวิชาท่ีผู ้ลงทะเบี ยนรายวิชาห น่ึงๆ  
จะตอ้งลงทะเบียนเรียนพร้อมกนัไป หรือเคยลงทะเบียนเรียนและผ่านการประเมินผลมาก่อนแลว้ก็ได ้และ 
ในการประเมินผลนั้นจะไดร้ะดบัขั้นใดๆ ก็ได ้อน่ึงการท่ีรายวิชา B เป็นรายวิชาบงัคบัเรียนร่วมของรายวชิา 
A มิไดห้มายความวา่รายวชิา A จะตอ้งเป็นรายวชิาบงัคบัเรียนร่วมของรายวชิา B ดว้ย 

3. รายวิชาบังคับเรียนควบกัน (Concurrent) หมายถึง รายวิชาซ่ึงผูล้งทะเบียนเรียนรายวิชาหน่ึงๆ 
จะตอ้งลงทะเบียนเรียนพร้อมกนัไปในการลงทะเบียนรายวชิานั้นเป็นคร้ังแรก โดยตอ้งไดรั้บการประเมินผล
ดว้ย การท่ีรายวิชา B เป็นรายวิชาบงัคบัเรียนควบกนัของรายวิชา A จะมีผลให้รายวิชา A เป็นรายวิชาบงัคบั
เรียนควบกนัของรายวิชา B โดยอตัโนมติั และในค าอธิบายรายวิชาปรากฏช่ือรายวิชาบงัคบัเรียนควบกนั    
ในทั้งสองแห่งโดยสลบัช่ือกนั 
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แสดงแผนการศึกษา 

ปีที ่1 
 
ภาคการศึกษาที ่1 

รหัส รายวชิา จ านวนหน่วยกติ 
(ทฤษฎ-ีปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

925-004 สุขภาวะกายและจิต 3(2-2-5) 
932-071 หลกัชีววทิยา 2(2-0-4) 
932-072 ปฏิบติัการหลกัชีววทิยา  1(0-3-0) 
932-170 ทรัพยากรประมง 3(3-0-6) 
934-001 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวติประจ าวนั 3(3-0-6) 
935-112 ทกัษะการวา่ยน ้า 1(0-2-1) 
936-002 การฟัง-พูดภาษาองักฤษ 3(3-0-6) 
937-011 เคมีพื้นฐาน  3(3-0-6) 
937-012 ปฏิบติัการเคมีพื้นฐาน 1(0-3-0) 

 รวม 20(16-10-34) 
 

ภาคการศึกษาที ่2 
รหัส รายวชิา จ านวนหน่วยกติ 

(ทฤษฎ-ีปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
925-001 ทกัษะชีวติ 3(3-0-6) 
932-051 จุลชีววทิยา 3(3-0-6) 
932-052 ปฏิบติัการจุลชีววทิยา 1(0-3-0) 
932-171 ปฏิบติังานฟาร์มเพาะเล้ียงสัตวน์ ้า 1(0-3-0) 
934-002 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2-5) 
936-001 ทกัษะการส่ือสาร 3(3-0-6) 
936-003 การอ่าน-เขียนภาษาองักฤษ 3(3-0-6) 
937-013 เคมีอินทรีย ์ 3(3-0-6) 
937-014 ปฏิบติัการเคมีอินทรีย ์ 1(0-3-0) 

 รวม 21(17-11-35) 
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ปีที ่2 

 
ภาคการศึกษาที ่1 

รหัส รายวชิา จ านวนหน่วยกติ 
(ทฤษฎ-ีปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

932-070 กิจกรรมเสริมหลกัสูตร 1 1(0-0-3) 
932-270 สมุทรศาสตร์ 3(3-0-6) 
932-271 สัตวไ์ม่มีกระดูกสันหลงั 3(2-3-4) 
932-272 สรีรวทิยาสัตวน์ ้า  3(2-3-4) 
932-273 นิเวศวทิยาแหล่งน ้าจืด 3(2-3-4) 
934-011 หลกัคณิตศาสตร์ 3(3-0-6) 
937-019 ชีวเคมี 3(3-0-6) 
937-020 ปฏิบติัการชีวเคมี 1(0-3-0) 

 รวม 20(15-12-33) 
 

ภาคการศึกษาที ่2 
รหัส รายวชิา จ านวนหน่วยกติ 

(ทฤษฎ-ีปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
921-011 ฟิสิกส์วทิยาศาสตร์ชีวภาพ 3(3-0-6) 
921-012 ปฏิบติัการฟิสิกส์วทิยาศาสตร์ชีวภาพ 1(0-3-0) 
923-001 วทิยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม  3(3-0-6) 
925-003 เอเชียศึกษา 3(3-0-6) 
932-274 พนัธุศาสตร์ 3(3-0-6) 
932-275 ปฏิบติัการพนัธุศาสตร์ 1(0-3-0) 
932-276 มีนวทิยา 3(2-3-4) 
934-017 สถิติพื้นฐาน 3(2-2-5) 

 รวม 20(16-11-33) 
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แผนโครงงาน 

ปีที ่3 
 

ภาคการศึกษาที ่1 
รหัส รายวชิา จ านวนหน่วยกติ 

(ทฤษฎ-ีปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
932-370 การจดัการคุณภาพน ้าเพื่อการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้า 3(2-3-4) 
932-371 วธีิการวจิยัทางการประมง 3(2-3-4) 
932-372 เทคโนโลยกีารเพาะเล้ียงสัตวน์ ้า 3(3-0-6) 
932-373 ชีววทิยาประมง  3(2-3-4) 
932-374 อาหารสัตวน์ ้า 3(2-3-4) 
xxx-xxx วชิาชีพเลือก 3(x-y-z) 
xxx-xxx วชิาเลือกเสรี 3(x-y-z) 

 รวม 21(x-y-z) 
 

ภาคการศึกษาที ่2 
รหัส รายวชิา จ านวนหน่วยกติ 

(ทฤษฎ-ีปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
932-375 การเป็นผูป้ระกอบการทางดา้นการผลิตและแปรรูปสัตวน์ ้ า 3(3-0-6) 
932-376 โรคสัตวน์ ้า 3(2-3-4) 
932-377 เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการประมง 3(2-3-4) 
932-378 เคร่ืองมือและกฎหมายประมง 3(3-0-6) 
932-379 สัมมนา 1(0-2-1) 
932-391 โครงงานนกัศึกษา 1  2(0-6-0) 
936-005 ภาษาองักฤษในท่ีท างาน 3(3-0-6) 

 รวม 18(13-14-27) 
 

ภาคฤดูร้อน  
932-390 ฝึกงาน               ไม่นอ้ยกวา่  300 ชัว่โมง 
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ปีที ่4 
 
ภาคการศึกษาที ่1 

รหัส รายวชิา จ านวนหน่วยกติ 
(ทฤษฎ-ีปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

932-491 โครงงานนกัศึกษา 2   5(0-15-0) 
xxx-xxx วชิาชีพเลือก 3(x-y-z) 
xxx-xxx วชิาชีพเลือก 3(x-y-z) 

 รวม 11(x-y-z) 
 
 

ภาคการศึกษาที ่2 
รหัส รายวชิา จ านวนหน่วยกติ 

(ทฤษฎ-ีปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
xxx-xxx วชิาชีพเลือก 3(x-y-z) 
xxx-xxx วชิาเลือกเสรี 3(x-y-z) 

 รวม 6(x-y-z) 
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แผนสหกจิศึกษา 

ปีที ่3 
 

ภาคการศึกษาที ่1 
รหัส รายวชิา จ านวนหน่วยกติ 

(ทฤษฎ-ีปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
932-370 การจดัการคุณภาพน ้าเพื่อการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้า 3(2-3-4) 
932-371 วธีิการวจิยัทางการประมง 3(2-3-4) 
932-372 เทคโนโลยกีารเพาะเล้ียงสัตวน์ ้า 3(3-0-6) 
932-373 ชีววทิยาประมง  3(2-3-4) 
932-374 อาหารสัตวน์ ้า 3(2-3-4) 
xxx-xxx วชิาชีพเลือก 3(x-y-z) 
xxx-xxx วชิาเลือกเสรี 3(x-y-z) 

 รวม 21(x-y-z) 
 

ภาคการศึกษาที ่2 
รหัส รายวชิา จ านวนหน่วยกติ 

(ทฤษฎ-ีปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
932-375 การเป็นผูป้ระกอบการทางดา้นการผลิตและแปรรูป

สัตวน์ ้า 
3(3-0-6) 

932-376 โรคสัตวน์ ้า 3(2-3-4) 
932-377 เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการประมง 3(2-3-4) 
932-378 เคร่ืองมือและกฎหมายประมง 3(3-0-6) 
932-379 สัมมนา 1(0-2-1) 
932-392 สหกิจศึกษา 1 1(1-0-2) 
936-005 ภาษาองักฤษในท่ีท างาน 3(3-0-6) 

 รวม 17(14-8-29) 
 
 

ภาคฤดูร้อน  
932-390 ฝึกงาน ไม่นอ้ยกวา่ 300 ชัว่โมง 
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ปีที ่4 

 

ภาคการศึกษาที ่1 
รหัส รายวชิา จ านวนหน่วยกติ 

(ทฤษฎ-ีปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
932-492 สหกิจศึกษา 2 6(0-18-0) 

 รวม 6(0-18-0) 
 

 

ภาคการศึกษาที ่2 
รหัส รายวชิา จ านวนหน่วยกติ 

(ทฤษฎ-ีปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
xxx-xxx วชิาชีพเลือก 3(x-y-z) 
xxx-xxx วชิาชีพเลือก 3(x-y-z) 
xxx-xxx วชิาชีพเลือก 3(x-y-z) 
xxx-xxx วชิาเลือกเสรี 3(x-y-z) 

 รวม 12(x-y-z) 
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3.1.4 ค าอธิบายรายวชิา 

 
921-011 ฟิสิกส์วทิยาศาสตร์ชีวภาพ 3(3-0-6) 
 Life Science Physics 

หน่วยและการวดัทางชีวภาพ  แรงและการเคล่ือนท่ีของส่ิงมีชีวิต งานและพลังงาน 
ในทางชีวภาพ กลศาสตร์ของไหลในระบบส่ิงมีชีวิต ความร้อนและอุณหภูมิระบบส่ิงมีชีวิตปรากฏการณ์
คล่ืน แสง เสียงต่อส่ิงมีชีวิต ไฟฟ้าและแม่เหล็กในทางชีวภาพ นิวเคลียร์ในทางชีวภาพ คล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า 
ต่อส่ิงมีชีวติ 

Units and measurement in life science; force and motion in biology; work and energy in 
biology sys; fluid mechanic in biological system; heat and temperature of biological system; effect of 
wave sound light of biological system; electricity and magnetism in biological system; radiation in 
biological ; electromagnetic wave on biological system 

 
921-012 ปฏิบัติการฟิสิกส์วทิยาศาสตร์ชีวภาพ                                                                       1(0-3-0)  
 Life Science Physics Laboratory 
 หน่วยและการวดั กราฟและสมการ การตกอย่างอิสระของวตัถุภายใต้แรงโน้มถ่วง 
พลงังานศกัยก์ารหาค่าสัมประสิทธ์ิความหนืดของของเหลว ความตึงผิวของของเหลว การน าความร้อน  
การแผ่รังสีของสารกมัมนัตรังสี การเกิดภาพของเลนส์และการหาความยาวโฟกสั ทศันศาสตร์ อุปกรณ์วดั
พื้นฐานทางไฟฟ้า สนามไฟฟ้า 

Unit and measurement; Graph and equation; Free fall; Potential energy; Viscosity of 
fluid; Surface tension of fluid; Heat conduction; Radiation of radioactivity; Image from lens and focal 
length; Optical instuments; Basic Electrical Measurement Equipments; Electric field   

 
923-001 วทิยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม 3(3-0-6) 
 Environmental Science  
 หลกัการทางด้านนิเวศวิทยา ปัญหาส่ิงแวดล้อมอนัเน่ืองมาจากการเพิ่มจ านวนประชากร 
เช่น มลพิษทางน ้ าและอากาศ ปัญหาขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก  
การลดลงของโอโซน ฝนกรด  การตดัไมท้  าลายป่า พืชสัตวท่ี์ใกลสู้ญพนัธ์ุ รวมถึงผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
และสุขภาพของมนุษย ์การป้องกันและการแก้ปัญหา ประเด็นทางด้านส่ิงแวดล้อมร่วมสมัย พลังงาน
ทางเลือกและความย ัง่ยนื 
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 Ecological principles; environmental impacts of population growth such as air and water 
pollutions, hazardous and solid waste, global climate change, ozone depletion, acid rain, deforestation, 
endangered species, their economic and human health impact, prevention and problem solving; 
conventional environmental issues; alternative energy and sustainability 
 
925-001 ทกัษะชีวติ 3(3-0-6) 
 Life Skills 
 ทักษะชีวิตท่ีมีความจ าเป็นในชีวิตประจ าวนั โดยเน้นทักษะการคิด ภาวะการเป็นผูน้ า 
ความสัมพนัธ์ระหว่างมนุษยก์บัสังคม  จรรยาบรรณมนุษย ์ แนวคิดทางปรัชญาและศาสนาท่ีมีความส าคญั 
ต่อมนุษย ์หลกัเศรษฐกิจพอเพียง กฎหมายการเมืองการปกครอง การมีจิตสาธารณะและรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 
 Skills for everyday living; critical thinking and leadership; relationship between man and 
society; ethics, philosophy and religion as part of the human experience; theories of sufficient economy; 
political and governance law; public mind and environmental conservation 
 
925-003  เอเชียศึกษา                                                                         3(3-0-6)       
  Asian Study 
 ประวติัความเป็นมาของประเทศต่าง ๆ ในทวีปเอเชีย ภูมิประเทศ ภูมิศาสตร์ วฒันธรรม  
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศทั้งทางด้านการค้าและการทูต  โครงการ     
ความร่วมมือระหวา่งประเทศ การรวมกลุ่มและความขดัแยง้ในภูมิภาค  
 The history of countries in Asia, landscape, geography, culture, economy, society, politics 
and international relationship both in commercial and diplomatic aspect; international cooperation 
projects; unity and conflict in the region 

 
925-004 สุขภาวะกายและจิต  3(2-2-5) 
 Healthy Body and Mind  
 สุขภาวะแบบองค์รวม  การดูแลสุขภาพกายและจิต  การพฒันาบุคลิกภาพ การเสริมสร้าง      
วฒิุภาวะทางอารมณ์และสุนทรียารมณ์ 
 Holistic health; physical and mental health care; personality development; enhancement 
of emotional quotient and aesthetic appreciation 
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926-372 การจัดการธุรกจิฟาร์ม                                                                     3(3-0-6)  
 Farm Business Management 
 ประยุกต์หลักทางเศรษฐศาสตร์และการจัดการ  เพื่ อใช้ในการจัดการธุรกิจฟาร์ม                  
การวิเคราะห์และวางแผนการท าฟาร์ม การวางแผนและงบประมาณฟาร์ม การบนัทึกขอ้มูลและการท าบญัชี
ฟ าร์ม  การว ัดผลส าเร็จในการด า เนินการธุรกิจฟ าร์ม  ก ารวางแผนการใช้ท รัพยากรในฟ าร์ม                              
อยา่งมีประสิทธิภาพ  ปัจจยัท่ีมีผล   ต่อการด าเนินการธุรกิจฟาร์ม สินเช่ือการจดัการฟาร์ม การจดัการฟาร์ม
ภายใตค้วามเส่ียงและความไม่แน่นอน 
 Application of economic and management concepts to farm business management; 
analysis and plan on farming; farm planning and budgeting; farm recording and accounting; measurement 
on the success of farm operation; effective planning on using farm resource; factors affecting farm 
business operation; business farm credit; farm management under risk and uncertainty 
 
932-051 จุลชีววทิยา  3(3-0-6) 
 Microbiology 
 รายวชิาบังคับเรียนก่อน : 932–071 หลกัชีววทิยา 
 รูปร่างลักษณะทั่วไปของจุลินทรีย ์ศึกษาเมแทบอลิซึมของแบคทีเรีย พนัธุศาสตร์และ 
การเติบโต การจดัจ าแนกจุลินทรีย ์จุลินทรียก่์อโรค ระบบภูมิคุม้กนัของร่างกายท่ีต่อตา้นจุลินทรียก่์อโรค 
การควบคุมจุลินทรียโ์ดยวิธีทางกายภาพและเคมี จุลชีววิทยาส่ิงแวดลอ้มและการประยุกต์ใช้เพื่อแกปั้ญหา
ส่ิงแวดลอ้ม 
 General morphology of microorganism; study of bacteria in metabolism; genetic and 
growth; classification of microorganism; pathogenic microorganism; body immune system against 
pathogenic microorganisms; physical and chemical controlling of microorganisms; environmental 
microbiology and application for environment resolution 
 
932-052 ปฏิบัติการจุลชีววทิยา  1(0-3-0) 
 Microbiology Laboratory 
 รายวชิาบังคับเรียนก่อนหรือเรียนร่วม : 932-051 จุลชีววทิยา 
 แนะน าการใชห้้องปฏิบติัการจุลชีววิทยา การใชก้ลอ้งจุลทรรศน์ การเตรียมอาหารเล้ียงเช้ือ 
และการฆ่าเช้ือ  เทคนิคทางจุลชีววิทยา การยอ้มสีแบคทีเรีย ศึกษาการเจริญเติบโตของจุลินทรีย ์การศึกษา
เช้ือรา ยีสต์ สาหร่าย การท าลายและการยบัย ั้งการเจริญของเช้ือจุลินทรีย์ และการตรวจนับจุลินทรียใ์น
ส่ิงแวดลอ้ม 
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 Introduction to the use of microbiological laboratory; the use of microscope; media 
preparation and sterilization; microbiological techniques, bacteria staining, studying microbial growth, 
study of fungi yeast and algae, destruction and inhibition of microorganism, and enumeration of 
microorganism in environment 
 
932-070 กจิกรรมเสริมหลกัสูตร 1  1(0-0-3) 
 Co-Curricular Activities I 
 การท ากิจกรรมเชิงบูรณาการองค์ความรู้ เน้นประโยชน์สังคมและประโยชน์เพื่อนมนุษย ์    
เป็นกิจท่ีหน่ึง ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม จิตส านึกสาธารณะ การท างานเป็นทีมทั้งในสาขาวิชา และหรือ
ระหวา่งสาขาวชิา ภายใตค้  าแนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกษา 
 Activities integrating body of knowledge emphasizing those activities for the benefits of 
society and mankind as first priority; cultivating morals, ethics and public mind; teamworking within 
and/or across disciplines under the supervision of advisors 
 
932-071 หลกัชีววทิยา 2(2-0-4) 

Principles of Biology 
 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ  โครงสร้างเซลล์และหน้าท่ี การแบ่งเซลล์ การสังเคราะห์ด้วยแสง 
อวยัวะและระบบต่างๆ ของร่างกาย การถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธุกรรม การจดัจ าแนกส่ิงมีชีวติ ระบบนิเวศ              
และส่ิงแวดลอ้ม  
 Biological science; cell structure and function; cell division; photosynthesis; organs and 
body systems; heredity; classification of organisms; ecosystem and environment 
 
932-072 ปฏิบัติการหลกัชีววทิยา 1(0-3-0) 

Principles of Biology Laboratory 
รายวชิาบังคับเรียนก่อนหรือเรียนร่วม : 932-071 หลกัชีววิทยา  

 กลอ้งจุลทรรศน์ เซลล์และโครงสร้างเซลล์ การแบ่งเซลล์ การสังเคราะห์ด้วยแสง อวยัวะ
และระบบต่างๆ ของร่างกาย การถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธุกรรม การจดัจ าแนกส่ิงมีชีวติ 
 Microscopy; cell and cell structure; cell division; photosynthesis; organs and body 
systems; genetic transfers; classification of living organisms 
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932-170 ทรัพยากรประมง                                                            3(3-0-6)  
 Fishery Resources 
 ความหมายและความส าคญัของทรัพยากรประมง การประมงพื้นบา้น การประมงพาณิชย ์
เศรษฐศาสตร์ประมง การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรประมง แนวโน้มของทรัพยากรประมง แนวนโยบาย  
ในการบริการจดัการทรัพยากรประมง พระราชบญัญติัและกฎหมายประมง 
 Definition and importance of fishery resources; artisanal fishery; commercial fishery; 
fishery economic; fishery resources utilization; fishery resources trends; fishery resources management 
policies; acts and laws in fishery 
 
932-171 ปฏิบัติงานฟาร์มเพาะเลีย้งสัตว์น า้ 1(0-3-0) 
 Practical Training in Aquaculture Farm 
 รายวชิาบังคับเรียนก่อน : 932-170 ทรัพยากรประมง 
 ปฏิบติังานฟาร์มเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ า ทกัษะการเตรียมบ่อเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ า เตรียมระบบน ้ า  
ระบบใหอ้ากาศ ระบบกรองน ้า คุณสมบติัน ้า ทกัษะการเตรียมอาหารสัตวน์ ้า ศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 
 Practice in aquaculture farm; skills in aquaculture pond preparation, water system, 
aeration system, water  filtration system, water quality; skills in aquatic animal feed preparation; field 
study trip 
 
932-270 สมุทรศาสตร์  3(3-0-6) 
 Oceanography  
 ประวัติศาสตร์การศึกษาทางวิทยาศาสตร์ทางทะเล โครงสร้างและการเคล่ือนตัว               
ของเปลือกโลก ขอบเขตของไหล่ทวีปและพื้นมหาสมุทร ตะกอนในทะเล เคมีของน ้ าทะเล ฟิสิกส์ของน ้ า
ทะเล คล่ืนน ้ าข้ึนน ้ าลงและการหมุนเวียนกระแสน ้ าในมหาสมุทร ผลผลิตเบ้ืองต้นจากแพลงก์ตอนพืช       
และพืชทะเล สัตวท์ะเล ชุมชนส่ิงมีชีวิตทางทะเล ขอ้ค านึงถึงของส่ิงแวดลอ้มทางทะเล ปรากฎการณ์โลก
ร้อน  
 History of marine science studies; earth crust structure and plate tectonic; ocean 
continental margins and basins; marine sediment; seawater chemistry; seawater physics; wave tides and 
ocean circulation; ocean primary productivity of phytoplankton and plants, marine animals, marine 
communities; ocean environmental concerns; global warming phenomenon 
 
932-271 สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลงั 3(2-3-4) 
 Invertebrate Zoology 
 สัณฐานวิทยา สรีรวิทยา การสืบพันธ์ุ นิ เวศวิทยาและการจ าแนกประเภทของสัตว์                
ไม่มีกระดูกสันหลงั รวมถึงพวกสัตวท่ี์มีแกนล าตวัชั้นต ่า 
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 Morphology; physiology; reproduction; ecology and classification of invertebrates 
including lower chordates 
 
932-272 สรีรวิทยาสัตว์น า้                                                                       3(2-3-4) 
 Aquatic Animal Physiology  
 รายวชิาบังคับเรียนก่อน : 932-071 หลกัชีววิทยา,  932-072 ปฏิบัติการหลกัชีววทิยา  
 การท างานของระบบสรีระในปลาและสัตว์ไม่ มีกระดูกสันหลังบางชนิด โดยเน้น 
ระบบประสาท การควบคุมสมดุลน ้ าและเกลือแร่ การท างานของกลา้มเน้ือ ระบบย่อยอาหาร ระบบหายใจ 
ระบบหมุนเวยีนเลือด ระบบขบัถ่าย และระบบต่อมไร้ท่อ 
 Function of physiological systems in fish and some invertebrates emphasized on nervous 
system, osmoregulation, muscular activity, digestive system, respiratory system, circulatory system, 
excretory system and endocrine system 
 
932-273 นิเวศวิทยาแหล่งน า้จืด 3(2-3-4) 
 Freshwater Ecology 
 วฏัจกัรของน ้ า ประเภทของระบบนิเวศแหล่งน ้ าจืด ระบบนิเวศแหล่งน ้ าน่ิง ระบบนิเวศ     
แหล่งน ้ าไหล ส่ิงมีชีวิตในระบบนิเวศน ้ าจืด คุณสมบัติทางกายภาพ เคมีและชีวภาพของแหล่งน ้ าจืด 
ความสัมพนัธ์ระหวา่งส่ิงมีชีวติและส่ิงแวดลอ้มในระบบนิเวศแหล่งน ้าจืด  
 Hydrological cycle; type of freshwater ecosystem; lentic ecosystem; lotic ecosystem; 
aquatic animals in freshwater ecosystem; physical, chemical and biological properties of freshwater; 
interaction of organisms and environment in freshwater ecosystem 
 
932-274 พนัธุศาสตร์ 3(3-0-6) 
 Genetics 
 รายวชิาบังคับเรียนก่อน : 932-071 หลกัชีววิทยา, 932-072 ปฏิบัติการหลกัชีววทิยา  
 ความรู้พื้นฐานเก่ียวกับพนัธุกรรมในส่ิงมีชีวิตตั้ งแต่ระดับตวัตนจนถึงระดับประชากร           
การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมในส่ิงมีชีวิต สารพันธุกรรม  โรคทางพันธุกรรม การประยุกต ์
ใชพ้นัธุศาสตร์ทางดา้นวทิยาศาสตร์ชีวภาพ 
 Basic knowledge of genetic in organisms from individual to population level; heredity in 
organisms; genetic materials; genetic disorder; application of genetics in biological science 
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932-275 ปฏิบัติการพนัธุศาสตร์ 1(0-3-0) 
 Genetics Laboratory 
 รายวชิาบังคับเรียนก่อนหรือเรียนร่วม : 932-274 พนัธุศาสตร์  
 การทดลองเก่ียวกบัการถ่ายทอดลกัษณะในพืช แมลงหวีแ่ละจุลินทรีย ์การใชส้ถิติประเมิน 
ผลการทดลองทางพนัธุศาสตร์ 
 Inheritant experiments in plants, fruit fly, and microorganism; the use of biostatistics in 
genetic experiments 
 
932-276 มีนวทิยา 3(2-3-4) 
 Ichthyology 
 ประวัติของวิชามีนวิทยา หลักการจัดสายวิวฒันาการ สัณฐานวิทยา สรีรวิทยาและ
อนุกรมวธิานของปลา ความหลากหลายและการอนุรักษป์ลา 
 History of ichthyology; principles of phylogeny, morphology, physiology, and taxonomy 
of fish; diversity and conservation of fish 
 
932-370 การจัดการคุณภาพน า้เพ่ือการเพาะเลีย้งสัตว์น า้ 3(2-3-4) 
 Water Quality Management for Aquaculture 
 รายวชิาบังคับเรียนก่อน : 937-011 เคมีพืน้ฐาน, 937-012 ปฏิบัติการเคมีพืน้ฐาน 
 คุณสมบติัทางดา้นกายภาพ เคมีและชีวภาพของน ้ า เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน ้ า ระบบน ้ า   
ในโรงเพาะฟักและบ่อเล้ียงสัตวน์ ้า การจดัการคุณภาพน ้าและของเสียจากการเพาะเล้ียงทางน ้า  
 Physical, chemical and biological of water properties; water quality standard, water 
systems in hatchery, and rearing ponds; water quality and waste management for aquaculture  
 
932-371 วธีิการวจัิยทางการประมง 3(2-3-4) 
 Research Methods in Fisheries  
 รายวชิาบังคับเรียนก่อน : 934-017 สถิติพืน้ฐาน 
 วิธีคิดการวิจยั การวิจัยเชิงคุณภาพและปริมาณ การออกแบบสอบถาม การเก็บข้อมูล 
ทั้งภาคสนามและการวางแผนการทดลอง การประมวลผลข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย
โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ การเขียนโครงร่างและรายงานการวจิยั 
 Research conception; qualitative and quantitative research; questionnaire design, field 
data collecting and experimental designs; data processing and statistical analysis by statistic programs; 
research proposal and report writing 
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932-372 เทคโนโลยกีารเพาะเลีย้งสัตว์น า้                                                               3(2-3-4)  
 Aquaculture Technology 
 เทคโนโลยแีละการประยุกตใ์ชใ้นการเพาะพนัธ์ุ การอนุบาลและการเล้ียงสัตวน์ ้ าและพืชน ้ า 
การปรับปรุงพัน ธ์ุ  มาตรฐานฟาร์มเพาะเล้ียงสัตว์น ้ า (Code of Coducts, Good Aquaculture Practice) 
การศึกษาดูงานนอกสถานท่ีดา้นการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้า 
 Technology and application for breeding, nursing and culturing of aquatic animals and 
plants; genetic improvement; aquaculture standard farming (Code of Coducts, Good Aquaculture 
Practice); study trip for aquaculture  
 
932-373 ชีววทิยาประมง 3(2-3-4) 
 Fishery Biology 
 รายวชิาบังคับเรียนก่อน : 932-170 ทรัพยากรประมง 
 ชีววิทยาของสัตว์น ้ าและวฏัจักรชีวิต ความสัมพันธ์ระหว่างสัตว์น ้ ากับส่ิงแวดล้อม  
การแพร่กระจายและการประเมินประชากรทางการประมง รูปแบบการเปล่ียนแปลงประชากร การแทนท่ี 
 การเจริญเติบโต การตาย และการยา้ยถ่ิน 
 Aquatic animal biology and life cycle; relationship between aquatic animals and 
environment; distribution and population assessment in fisheries; pattern of population dynamic, 
recruitment, growth, mortality, and migration 
 
932-374 อาหารสัตว์น า้ 3(2-3-4) 
 Aquatic Animal Nutrition 
 ระบบการยอ่ยอาหาร ความตอ้งการสารอาหารของสัตวน์ ้า ประเภทของสารอาหาร คุณภาพ
ของอาหาร การสร้างสูตรอาหาร การผลิตอาหาร การตรวจสอบและการจดัเก็บ 
 Digestive system; nutrient requirement of aquatic animals; types of nutrient; feed quality; 
feed formulation; feed processing, inspection and storage 

 
932-375 การเป็นผู้ประกอบการทางด้านการผลติและแปรรูปสัตว์น า้ 3(3-0-6) 
 Enterpreneurship in Aquatic Animal Production and Processing 
 ความสัมพันธ์ของการผลิต  การแปรรูปและการบริโภคสัตว์น ้ า ปัจจัยท่ี มี อิทธิพล                          
ต่อการประกอบการ การจดัตั้งธุรกิจ หลกัทฤษฏีการบริหารและการปฏิบติัการธุรกิจ การบริหารการผลิต  
การบริหารเงินทุน การจดัการบญัชีอยา่งง่าย การบริหารทรัพยากรบุคคล การบริหารการตลาด 
 



40 
 

 

 Relationship among production, processing and consuming of aquatic animals; factor 
affecting business running; business founding; theory on business administration and operation; 
production administration; investment administration; simple account management; human resource 
administration; marketing administration 
 
932-376 โรคสัตว์น า้ 3(2-3-4) 
 Aquatic Animal Diseases 
 กลไกการป้องกนัตวัของสัตวน์ ้า สมมติฐานการเกิดโรค ปัจจยัท่ีก่อใหเ้กิดโรค ชนิดของโรค
ติดเช้ือและไม่ติดเช้ือ โรคท่ีเกิดจากแบคทีเรีย รา ไวรัส ปรสิต เทคนิคการแยกเช้ือ การทดสอบและการตรวจ
วนิิจฉยัโรค พยาธิวทิยาของการเกิดโรค หลกัและวธีิการควบคุม ป้องกนั และการรักษาโรคในสัตวน์ ้า 
 Defense mechanism of aquatic animals; hypothesis cause of disease; factors affecting 
diseases; type of infectious and non-infectious diseases; the disease caused by bacteria, fungi, virus and 
parasite; techniques for disease isolation, testing and diagnosis; principle and methods for control, 
prevention and treatment of diseases in aquatic animals 
 
932-377 เทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือการประมง                                               3(2-3-4)  
 Information Technology for Fisheries 
 เทคโนโลยีสารสนเทศและการจดัการฐานขอ้มูลทรัพยากรประมง การประยกุตใ์ช้เคร่ืองมือ
และซอฟตแ์วร์ในการวเิคราะห์ขอ้มูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง ภูมิสารสนเทศเบ้ืองตน้ 
 Information technology and database management for fishery resources; tools and 
software application for marine and coastal resource data analysis; basic of geographic information system 
 
932-378 เคร่ืองมือและกฎหมายประมง 3(3-0-6) 
 Fishing Gears and Fishery Laws 
 รายวชิาบังคับเรียนก่อน : 932-170 ทรัพยากรประมง 
 เค ร่ืองมือท าการประมงและวิ ธีการใช้  กฎหมายและพระราชบัญญัติ ท่ี เก่ี ยวข้อง                      
กบัการประมง  
 Types and usage of fishing gears; law and regulations relating to fisheries  
 
932-379 สัมมนา 1(0-2-1) 
 Seminar  
 สัมมนาในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกับทรัพยากรประมง การทบทวนวรรณกรรม การเขียนและ
น าเสนอรายงานทางวชิาการ 
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 Seminar in fishery resources-related topics; literature reviews; academic report writing 
and presentation 
 
932-381 ทรัพยากรป่าชายเลนและการอนุรักษ์ 3(3-0-6) 
 Mangrove Resource and Conservation 
 รายวชิาบังคับเรียนก่อน : 932-170 ทรัพยากรประมง 
 พื้นท่ีป่าชายเลน ลักษณะปากแม่น ้ าและชายฝ่ัง กระแสน ้ าและน ้ าข้ึนน ้ าลง ระบบนิเวศ        
ป่าชายเลน องค์ประกอบของป่าชายเลน ชนิดและความหนาแน่นของพรรณไม้ป่าชายเลน ชีวมวล               
จากป่าชายเลน องค์ประกอบดินและน ้ าในป่าชายเลน ความหลากหลายทางชีวภาพในป่าชายเลน               
ความเสียหายจากการใช้ประโยชน์ของมนุษย ์เกษตรกรรม ประมงและการท่องเท่ียว วิถีประมงพื้นบา้น      
ในป่าชายเลน การใชป้ระโยชน์และการอนุรักษพ์ื้นท่ีป่าชายเลน  
 Mangrove area; estuary and coastal characteristics; current and tide; mangrove 
ecosystem; mangrove composition; species and density of mangrove plants; biomass from mangrove 
forest; soil and water composition in mangrove forest; biodiversity in mangrove forest; derogation from 
man use, agriculture, fishery and tourism; local fishery activities in mangrove forest; utilization and 
mangrove area conservation 
 
932-382 การจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝ่ังโดยชุมชน                             3(3-0-6)  
 Community-Based Management for Marine and Coastal Resources 
 ประเภทและลักษณะของชุมชนชายฝ่ัง การมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจดัการ
ทรัพยากรประมง เคร่ืองมือส าหรับการประเมินสภาวะชนบทอย่างเร่งด่วนต่อชุมชนชาวประมง (RRA: 
Rapid Rural Appraisal) หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและองคก์รไม่แสวงผลประโยชน์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใช้
ทรัพยากรประมงและชุมชนชายฝ่ัง ความส าคญัและการเช่ือมโยงระหวา่งทรัพยากรประมงและชุมชนชายฝ่ัง
ในมิติทางดา้นเศรษฐสังคม 
 Types and characteristic of coastal community; coastal stakeholder collaboration for 
fishery resources management; tools for Rapid Rural Appraisal (RRA) for coastal community; 
government, private and non-government organizations related to usage of fishery resources and coastal 
community; importance and connection between fishry resources and coastal community in terms of 
socio-economic issues 
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932-383 ด าน า้เพ่ือการวจัิยวทิยาศาสตร์ทางทะเล 3(2-3-4) 
 Diving for Marine Science Research 
 หลักการด าน ้ าแบบผิวน ้ าและการด าน ้ าแบบใช้เคร่ืองช่วยหายใจ การใช้ประโยชน์              
จากการด าน ้ าเพื่อใชใ้นการส ารวจวิจยัใตท้ะเล กรณีศึกษาวิจยัโครงสร้างประชากรส่ิงมีชีวิตในแนวปะการัง 
และชุมชนสัตวห์นา้ดิน ส่ิงมีชีวติท่ีเป็นอนัตรายท่ีอาศยัอยูใ่นทะเล 
 Principles of skin and SCUBA diving; application of driving for underwater 
investigation; case study research on population structure of coral reef and benthic communities; 
dangerous marine creatures  
 
932-384 มลพษิทางน า้ 3(3-0-6) 
 Water Pollution 
 รายวชิาบังคับเรียนก่อน : 937-011 เคมีพืน้ฐาน, 937-012 ปฏิบัติการเคมีพืน้ฐาน 
 วฏัจกัรของน ้า คุณภาพน ้ าตามธรรมชาติ แหล่งก าเนิดของมลพิษทางน ้า การเคล่ือนไหวและ
การส่งผา่นสารมลพิษในน ้ า การสะสมและการถ่ายทอดสารมลพิษในตะกอนและส่ิงมีชีวิต ผลกระทบและ
กรณีศึกษาดา้นมลพิษทางน ้า ค่ามาตรฐานคุณภาพน ้า การป้องกนัและควบคุมปัญหามลพิษทางน ้า 
 Water cycles; natural water quality; sources of water pollutants; water pollutants 
movement and transportation; accumulation and transfer of pollutants in sediment and aquatic life; effects 
and case studies in water pollution; water quality standard; water pollution protection and control 
 

932-385 สัตว์น า้หายากและการอนุรักษ์                                                     3(3-0-6)  
 Aquatic Endanger Species and Conservation 
 นิยามของชนิดสัตวน์ ้ าหายาก การจดัล าดบัความส าคญัของสัตวน์ ้ าหายากเพื่อการอนุรักษ์
และคุ้มครอง กระบวนการอนุรักษ์ การพึ่ งพาบริบทในการจัดการด้านการอนุรักษ์สัตว์น ้ าหายาก 
กระบวนการสร้างขอ้ตกลง พระราชบญัญติั และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการอนุรักษส์ัตวน์ ้าหายาก หน่วยงาน
หรือองคก์รท่ีเก่ียวขอ้งต่อมิติดา้นการอนุรักษส์ัตวน์ ้า ความรับผดิชอบต่อสังคมขององคก์ร 
 Definition of aquatic endanger species; the prioritirization of aquatic endanger species for 
conservation and protection; conservation process; context of interdependence for aquatic endanger 
species conservative management; contribution process for agreements, acts and laws related to aquatic 
endanger species conservation; institute or organization related to aquatic animal conservation; Corporate 
Social Responsibility (CSR) of organization  
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932-386 หญ้าทะเลและการอนุรักษ์                                                                                3(3-0-6)  
 Seagrasses and Conservation 
 การจดัจ าแนกหญา้ทะเล การกระจายของหญา้ทะเลในประเทศไทยและต่างประเทศ ระบบ
นิเวศหญ้าทะเลและความส าคัญ ผลกระทบจากกิจกรรมของมนุษย์ท่ีมีผลต่อระบบนิเวศหญ้าทะเล              
การใชป้ระโยชน์และการจดัการหญา้ทะเลอยา่งย ัง่ยนื 
 Identification of seagrasses; distribution of seagrasses in Thailand and oversea countries; 
seagrass ecosystem and importance; impact of human activities to seagrass ecosystem; utilization and 
management for seagrass sustainability 
 
932-387 อุตุนิยมวทิยาทางทะเล                                                                              3(3-0-6)  
 Marine Meteorology 
 รายวชิาบังคับเรียนก่อน : 932-270 สมุทรศาสตร์ 
 ระบบโลก ชั้ นบรรยากาศ และมวลน ้ าหลักในมหาสมุทร  การเปล่ียนแปลงอุณหภูมิ           
ต่อสภาวะโลกร้อน กระแสลมและฤดูกาล น ้าฟ้าของการเกิดฝน ลูกเห็บและหิมะ  การวดัค่าทางอุตุนิยมวทิยา
เบ้ืองตน้ แผนท่ีอากาศ พายุและการเคล่ือนท่ี องค์กรการพยากรณ์อากาศโลก การประยุกต์ใช้อุ ตุนิยมวิทยา   
ในการเดินเรือและกิจกรรมชายฝ่ัง 
 Earth system, atmosphere, major water mass in ocean; temperature change to global 
warming; wind and seasons; precipitation of rain, hailstone and snow; fundamental in meteorology 
measurements; weather map; storm and movement; world meteorology organization; application of  
meteorology for maritime and coastal activity  
 
932-388 นิเวศวิทยาแนวปะการัง 3(3-0-6) 
 Coral Reef Ecology 
 ชีววิทยาของปะการัง ระบบนิเวศแนวปะการัง พฒันาการของแนวปะการัง สัณฐานวิทยา
และเขตของแนวปะการัง ความสัมพนัธ์ของส่ิงมีชีวิตในแนวปะการัง การแพร่กระจายของแนวปะการัง      
ทัว่โลก การใช้ประโยชน์จากแนวปะการัง ปัญหาและปัจจยัท่ีท าให้แนวปะการังเส่ือมโทรม การศึกษา           
นอกสถานท่ี 
 Biology of corals; coral reef ecosystem; development of coral reefs; coral reef 
morphology and zonation; interrelationships among coral associated organisms; global distribution of 
coral reefs; utilization of coral reefs; problems and factors causing coral reef degradation; field trip study 
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932-389  สาหร่ายวิทยา 3(2-3-4) 
 Phycology 
 สัณฐานวิทยา การจ าแนกหมวดหมู่ การแพร่กระจาย การเพาะเล้ียงสาหร่าย ประโยชน์และ 
โทษของสาหร่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประมง  
 Morphology; classification; distribution; algae culture; advantages and disadvantages of 
algae related to fisheries 
 
932-390 ฝึกงาน ไม่น้อยกว่า 300 ช่ัวโมง 
 Practical Training 
 ฝึกงานในสาขาท่ีเก่ียวขอ้งภายใตก้ารดูแลของอาจารยท่ี์ปรึกษาและ/หรือคณะกรรมการ 
อย่างน้อย 300 ชั่วโมง ในสถานประกอบการของรัฐหรือเอกชนในประเทศไทยหรือต่างประเทศ เพื่อฝึก
ปฏิบติัในการเป็นผูป้ระกอบการ 
 Practical training of related fields under supervision of advisor and/or committee 
members for at least 300 hours in government organization or private enterprise in Thailand or overseas 
for practical training in entrepreneurship  
  
932-391 โครงงานนักศึกษา 1 2(0-6-0) 
 Student Project I 
 ก าหนดหัวข้อโครงงานท่ีสนใจในสาขาท่ีเก่ียวข้อง ทบทวนวรรณกรรม เขียนข้อเสนอ
โครงงานและน าเสนอ ภายใตก้ารดูแลของอาจารยท่ี์ปรึกษา 
 Assign interested project topic in related field; literature review; proposal writing and 
presentation under the supervision of advisor  
 
932-392 สหกจิศึกษา 1 1(1-0-2) 
 Cooperative Study I  
 เง่ือนไข : มีคุณสมบติัตรงตามเกณฑท่ี์ก าหนดส าหรับผูท้  าสหกิจศึกษา 
 เตรียมความพร้อมเพื่อเข้าปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการหน่วยงานราชการ 
รัฐวสิาหกิจหรือภาคเอกชน 
 Preparation for working in government office, state enterprise or private enterprise 
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932-393 เทคโนโลยีหลงัการเกบ็เกี่ยวสัตว์น า้ 3(2-3-4) 
 Aquatic Animal Post Harvest Technology 
 การเปล่ียนแปลงทางสรีรวิทยา กายภาพและเคมีของสัตวน์ ้ าระหวา่งการการเพาะเล้ียงและ
ภายหลงัการเก็บเก่ียว เทคนิคการปฏิบติัหลงัการเก็บเก่ียว คุณภาพผลิตภณัฑ์ การควบคุมบรรยากาศเพื่อรักษา
คุณภาพสัตวน์ ้า การเก็บรักษาสัตวน์ ้าดว้ยระบบท าความเยน็ การตลาดและการขนส่ง 
 The physiological, physical and chemical changes of aquatic animals during culture and 
postharvest; postharvest handling techniques; product quality, atmosphere control for preserved quality of 
aquatic animals; aquatic animal preservation using cooling system; marketing and transportation 
 
932-394 พนัธุศาสตร์สัตว์น า้และการปรับปรุงพนัธ์ุ 3(3-0-6) 
 Aquatic Animal Genetics and Improvement 
 รายวชิาบังคับเรียนก่อน : 932-274 พนัธุศาสตร์, 932-275 ปฏิบัติการพนัธุศาสตร์ 
 บทบาทของพนัธุศาสตร์ต่อการประมง การถ่ายทอดลกัษณะคุณภาพในสัตวน์ ้ า ลกัษณะ
ปริมาณและการป รับป รุงพัน ธ์ุ  ระบบการผสมพัน ธ์ุ  การผสมเลือดชิด พัน ธุศาสตร์ประชากร                            
และการประยุกต์ใช้ เซลล์พนัธุศาสตร์ของสัตวน์ ้ า การปรับปรุงพนัธ์ุโดยการจดัชุดโครโมโซม เทคนิค              
ทางอณูพันธุศาสตร์ ในการศึกษาความแปรปรวนทางพนัธุกรรมในสัตว์น ้ า การปรับปรุงพนัธ์ุสัตว์น ้ า        
โดยเทคนิคพนัธุวศิวกรรม 
 Role of genetics on fishery; qualitative traits transmission in aquatic animals; quantitative 
traits and genetic improvement; mating system; inbreeding; population genetics and application; 
cytogenetics of aquatic animals; genetic improvement by chromosome manipulation; molecular techniques 
for study on genetic variation in aquatic animals; aquatic animal genetic improvement by genetic 
engineering techniques 
 
932-395 การเพาะเลีย้งทางน า้แบบบูรณาการ 3(3-0-6) 
 Integrated Aquaculture 
 หลักการและแนวคิดเชิงบูรณาการในการเพาะเล้ียงทางน ้ า การเพาะเล้ียงสัตว์น ้ า               
แบบผสมผสาน เศรษฐกิจพอเพียง การท าฟาร์มสัตว์น ้ าแบบอินทรีย ์ระบบการรวมการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ า   
และปลูกพืช การศึกษาดูงานภาคสนาม 
 Principle and concept in integrated aquaculture, integrated aquatic animal culture; 
sufficient economy; organic aquatic animal farming; aquaponic culture system; field study trip  
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932-396 การพฒันาอาหารสัตว์น า้ 3(2-3-4) 
 Aquatic Animal Nutrition Development 
 อาหารมีชีวิตในอุตสาหกรรมเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ า การเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการของอาหาร     
มีชีวิต การผลิตอาหารโดยใช้วตัถุดิบทดแทน การออกแบบสูตรอาหารและการผลิต การประเมินคุณภาพ     
และความปลอดภยัของอาหาร 
 Live feed in industrial aquaculture; nutritional enrichment of live feed; feed production 
using alternative raw material substitution; feed recipes design and production; feed quality and safety 
assessment 
 
932-397 การเพาะเลีย้งสัตว์น า้สวยงาม 3(2-3-4) 
 Ornamental Aquatic Animal Culture 
 หลักการการเพาะเล้ียงสัตว์น ้ าสวยงามและพรรณไม้น ้ า อุปกรณ์และการตกแต่งตู้เล้ียง 
วิธีการเพาะและขยายพนัธ์ุ การปรับปรุงพนัธ์ุ การป้องกนั ควบคุมและรักษาโรค การน าเข้าและส่งออก 
ผลกระทบของสัตว์น ้ าต่างถ่ินและการประเมินความเส่ียง จริยธรรมในการเล้ียงสัตว์น ้ าสวยงาม                     
เพื่อสันทนาการ ปฏิบติัการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้าและพืชน ้าสวยงาม 
 Principles of ornamental aquatic animal and plant culture; aquarium equipment and 
decorations; breeding and propagation; genetic improvement; disease prevention, control and treatment; 
import and export; impacts of alien aquatic species and risk assessment; ethical considerations of aquatic 
animals for recreation; laboratory experiments related to ornamental aquatic animal and plant culture 
 
932-398 ชีววทิยาครัสเตเชียนและการเพาะเลีย้ง 3(2-3-4) 
 Crustacean Biology and Farming 
 รายวชิาบังคับเรียนก่อน : 932-271 สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลงั 
 ชนิดของสัตว์เศรษฐกิจกลุ่มครัสเตเชียน สัณฐานวิทยาและสรีรวิทยาของสัตว์น ้ า                     
กลุ่มครัสเตเชียน การพฒันาการของตวัอ่อน พฤติกรรม การเติบโตและการลอกคราบ หลกัคิดการเพาะเล้ียง 
ครัสเตเชียนเศรษฐกิจท่ีมีศกัยภาพ ทิศทางการเพาะเล้ียงครัสเตเชียนในปัจจุบนัและอนาคต  
 Types of economic crustacean species; morphology and physiology of crustacean, 
embryo development; behavior; growth and molting; concepts of potentially economic crustacean for 
aquaculture, trend of crustacean culture in recent year and in the future 
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932-399 ชีวโมเลกุลในการเพาะเลีย้งสัตว์น า้ 3(2-3-4) 
 Molecular Biology in Aquaculture 
 ชีวโมเลกุลระดับเซลล์ หน้าท่ีของยีนและโปรตีน การควบคุมการแสดงออกของยีน
ความหมายของจีโนม การหาล าดับเบสของจีโนม เคร่ืองหมายจีโนม การจดัท าแผนท่ีจีโนม ฐานข้อมูล          
ชีวสารสนเทศ ชีวโมเลกุลของการเกิดโรคในสัตวน์ ้า การประยกุตใ์ชชี้วโมเลกุลเพื่อการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้า 
 Cell molecular biology; gene and protein functions; regulation of gene expression; 
concepts of genomes; genome sequencing; genome markers; genome mapping; bioinformatics database; 
molecular biology of pathogenesis in aquatic animals; applications of molecular biology in aquaculture 
 
932-480 เทคโนโลยกีารเพาะเลีย้งกุ้ง 3(2-3-4) 
 Shrimp Culture Technology 
 ชีววิทยากุ้ง  เทคนิคการเพาะพนัธ์ุกุ้ง การอนุบาลและการเล้ียงกุ้งชนิดท่ีมีความส าคัญ 
ทางเศรษฐกิจ  การเหน่ียวน าการวางไข่  การผสมเทียม การปรับปรุงพนัธ์ุ การใช้ฮอร์โมนเพื่อควบคุมเพศ  
การใช้จุลินทรียใ์นระบบการอนุบาลและการเล้ียง การน ากระบวนการทางเทคโนโลยีชีวภาพมาประยุกต์ใช้
ในการผลิตกุง้  การตลาดกุง้และผลิตภณัฑก์ุง้ 
 Shrimp biology; techniques of shrimp breeding; nursing and culture of economically 
important shrimp species; inducing spawning; artificial breeding; genetic improvement; using hormone to 
control shrimp sex; application of microorganisms in nursing and culture system; application of 
biotechnology for shrimp production; shrimp and shrimp product marketing 
 
932-481 เทคโนโลยกีารเพาะเลีย้งปลา 3(2-3-4) 
 Fish Culture Technology 
 รายวชิาบังคับเรียนก่อน : 932-276 มีนวทิยา 
 ชีววทิยาปลาทะเล ปลาน ้ ากร่อยและปลาน ้ าจืดท่ีมีความส าคญัทางเศรษฐกิจ  เทคนิควิธีการ
คดัพันธ์ุ การเพาะพนัธ์ุ การผสมข้ามสายพันธ์ุ การใช้ฮอร์โมนกระตุ้นการวางไข่และควบคุมเพศปลา          
การอนุบาลและการเล้ียงปลา  การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการเพาะ การเล้ียง การเพิ่มผลผลิต      
และผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ 
 Biology of economic marine fish, brackish water fish and freshwater fish; techniques for 
genetic selection, breeding, cross-breeding, hormone usage for spawn stimulating and sex control of fish; 
nursing and culturing fish; biotechnological application for breeding, culturing, increased productivity and 
economic return 
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932-482 เทคโนโลยกีารเพาะเลีย้งหอย 3(2-3-4) 
 Mollusk Culture Technology 
 ชีววิทยาของหอยชนิดท่ีมีความส าคญัทางเศรษฐกิจ เทคนิคการเพาะพนัธ์ุโดยการกระตุน้
ด้านอุณหภูมิ ความเค็มและฮอร์โมน  การอนุบาลและการเล้ียงหอย การประยุกต์ใช้กระบวนการ 
ทางเทคโนโลยชีีวภาพในการผลิตหอย ระบบการตลาดหอย 
 Biology of economically important mollusk species, breeding techniques by temperature, 
salinity and hormones stimulation; nursing and rearing of mollusk; application of biotechnology for 
mollusk production; mollusk marketing system 
 
932-483 เทคโนโลยวีิศวกรรมการเพาะเลีย้งสัตว์น า้ 3(2-3-4) 
 Aquaculture Engineering Technology 
 รายวชิาบังคับเรียนก่อน : 932-370 การจัดการคุณภาพน า้เพ่ือการเพาะเลีย้งสัตว์น า้ 
 หลกัการในการวางระบบน ้ า การออกแบบระบบน ้ าเพื่อการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ า  การไหล      
ของน ้ าและการวดัระดับน ้ า การออกแบบระบบบ่อเล้ียงสัตว์น ้ า ระบบกรองน ้ า ระบบการฆ่าเช้ือโรค       
ระบบการใหอ้ากาศ  เทคโนโลยกีารใหอ้าหารและการเก็บเก่ียวผลผลิต  
 Principles of water system design; water system design for aquaculture; water flow and 
water level measurement; aquaculture pond system design; water filtration system; disinfection system; 
aeration system;  feeding and harvesting technologies 
 
932-484 เน้ือเย่ือวิทยาเพ่ือการวจัิยทางด้านสัตว์น า้ 3(2-3-4) 
 Histology for Aqautic Animal Research 
 หลักการและวิธีการในการศึกษาลักษณะโครงสร้างทางจุลกายวิภาคของสัตว์น ้ า 
 การประยกุตใ์ชเ้พื่องานวจิยัดา้นการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้า 
 Principles and methods for microscopic structure study of aquatic animals; application for 
aquaculture research  
 
932-485 ปรสิตสัตว์น า้ 3(2-3-4) 
 Aquatic Animal Parasites  
 ลักษณะทางสัณฐานวิทยา วงจรชีวิต อนุกรมวิธาน ระบาดวิทยาและการวินิจฉัยปรสิต  
กลไกการติดเช้ือปรสิต พยาธิสภาพของโรค การประยกุตใ์ชเ้ทคนิคระดบัจุลภาคและชีวโมเลกุลในการศึกษา
ปรสิตในสัตวน์ ้า การป้องกนัและควบคุมปรสิตก่อโรคในสัตวน์ ้า 
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 Morphology, life cycle, taxonomy, epidemiology and diagnosis of parasite; mechanisms 
of parasite infections, pathogenesis; applications of microscopic and molecular techniques for aquatic 
animal parasite study; prevention and control of pathogenic parasite in aquatic animals 
 
932-486 การเพาะเลีย้งแพลงก์ตอน 3(2-3-4) 
 Plankton Culture 
 ความหมาย ประเภทและการจัดจ าแนกแพลงก์ตอน ผลของธาตุอาหารและปัจจัย
ส่ิงแวดล้อมต่อการเพาะเล้ียงแพลงก์ตอน เทคนิคการแยกและการเพาะเล้ียงแพลงก์ตอน ประโยชน์             
ของแพลงกต์อนในการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้า    
 Definition, classification and identification of plankton; effect of nutrients and 
environmental factors on plankton culture; isolation and plankton culture techniques; advantages of 
plankton in aquaculture 
 
932-487 หัวข้อพเิศษทางทรัพยากรประมง 3(3-0-6) 
 Special Topics in Fishery Resources 

การศึกษาคน้ควา้อิสระในหวัขอ้ท่ีสนใจ ดา้นทรัพยากรประมงและเทคโนโลยท่ีีเก่ียวขอ้ง 
Independent study on interesting issues in fishery resources and related technologies 

 
932-491 โครงงานนักศึกษา 2 5(0-15-0) 
 Student Project II 
 รายวชิาบังคับเรียนก่อน : 932-391 โครงงานนักศึกษา 1 
 ด าเนินงานวิจยัตามโครงร่างงานวิจยัท่ีไดรั้บอนุมติั เขียนรายงานฉบบัสมบูรณ์และน าเสนอ
ภายใตก้ารควบคุมของอาจารยท่ี์ปรึกษา  
 Conducting research follow the approved research proposal, writing and presentation of 
research project under the supervision of supervisor 
 
932-492 สหกจิศึกษา 2 6(0-18-0) 
 Cooperative Study II 
 รายวชิาบังคับเรียนก่อน : 932-392 สหกจิศึกษา 1 
 การปฏิบติังานในสถานประกอบการอุตสาหกรรม หรือรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานราชการ 
เป็นเวลา 1 ภาคการศึกษา ภายใต้การให้ค  าปรึกษาของคณาจารย์ท่ี รับผิดชอบและมีการประเมินผล               
การปฏิบติังาน 
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 Working one semester in industrial factory or state enterprise or goverment office under 
the supervision and evaluation of the lecturers 
 
934-001 คณติศาสตร์และสถิติในชีวติประจ าวนั 3(3-0-6) 
 Mathematics and Statistics in Daily Life  
 ร้อยละ อตัราส่วน บัญญัติไตรยางศ์ สมการเชิงเส้นและสมการก าลังสอง  การค านวณ         
ค่าไฟฟ้า ค่าน ้ าประปาและภาษี ความส าคญัของสถิติในชีวิตประจ าวนั เคร่ืองมือและการเก็บรวบรวมขอ้มูล    
การวิ เคราะห์การแปลผลการน าเสนอข้อมูล  และการน าคณิตศาสตร์และสถิ ติไปใช้ประโยชน์                          
ในชีวติประจ าวนั 
 Percent, ratio, rule of three, linear equation and quadratic equation, calculation of 
electricity bill, tap water bill and tax, statistics in daily life, tools and data gathering, data analysis, data 
interpretation, and data presentation, applications of mathematics and statistics in daily life  
 
934-002 คอมพวิเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ 3(2-2-5) 
 Computer and Information Technology  
 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัระบบคอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบของฮาร์ดแวร์ และซอฟตแ์วร์  
ระบบการประมวลผลขอ้มูล การประยกุตใ์ชค้อมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ แหล่งสารสนเทศ  
การคน้หาและคน้คืนสารสนเทศ การวเิคราะห์สารสนเทศ  การสังเคราะห์และการน าเสนอสารสนเทศ  
การส่ือสารขอ้มูล  ปฏิบติัการซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ในเชิงพาณิชย ์  
 Introduction to computer system; hardware and software components; data processing 
system; computer and information technology applications; information resources; information searching 
and retrieval; information analysis; synthesis and presentation; data communications; commercial 
computer software practices 
 
934-011 หลกัคณติศาสตร์ 3(3-0-6) 
 Principles of Mathematics 
 ฟังก์ชันและกราฟ  ลิมิตและความต่อเน่ือง อนุพันธ์และการประยุกต์ ปริพันธ์และการ
ประยกุต ์เมทริกซ์และระบบสมการเชิงเส้น 
 Functions and graphs; limit and continuity; differentiation of function and its applications; 
integration and its applications, matrix and system of linear equations 
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934-017 สถิติพืน้ฐาน 3(2-2-5) 
 Basic Statistics 
 เซตและทฤษฎีความน่าจะเป็น ตวัแปรสุ่มและฟังก์ชันความน่าจะเป็น การแจกแจงความ
น่าจะเป็นแบบต่อเน่ืองและไม่ต่อเน่ือง การแจกแจงตวัอย่าง ทฤษฎีการประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน  
สหสัมพนัธ์และการถดถอย การถดถอยเชิงเส้นตรง การวิเคราะห์ความแปรปรวน โปรแกรมประยุกต์  
ดา้นสถิติ 
 Set and probability theory; random variable and probability function; probability 
distribution, continuously and non-continuously; sample distribution; estimation theory; hypothesis; 
correlation aand regression; linear regression; analysis of variance; application programming for Statistics 
 
935-112   ทกัษะการว่ายน า้                                                                                        1(0-2-1)  
 Skill in Swimming  
 ความรู้ ความเขา้ใจ เก่ียวกบัประวติัความเป็นมาของการวา่ยน ้า เทคนิคและทกัษะการวา่ยน ้ า 
ท่าต่าง ๆ มารยาทของการเป็นผูเ้ล่นและผูดู้ท่ีดี การบริหารร่างกาย  การบ ารุงรักษาสุขภาพ และการดูแลรักษา
อุปกรณ์และเคร่ืองอ านวยความสะดวกในการวา่ยน ้า 
 Background and history of swimming; swimming techniques and skills in various styles; 
etiquette for swimmer and sport audience; exercise; health care; maintenance of swimming facilities and 
equipment 
 
936-001 ทกัษะการส่ือสาร                                                                                   3(3-0-6)  
 Communication Skills 
 การส่ือสาร บุคลิกภาพ มนุษยสัมพนัธ์  และการใชภ้าษาไทยเพื่อการส่ือสาร หลกัการและ 
การฝึกทกัษะ การเขียนทางวชิาการและการพูดตามวตัถุประสงคต่์าง ๆ  
 Communication, personality and interpersonal relations and Thai use for communication; 
principles and practice in academic writing and speaking skills for various purposes  
 
936-002 การฟัง-พูดภาษาองักฤษ                                                                 3(3-0-6)  
 English Listening - Speaking  
 เพื่ อ แ ย ก แ ย ะ เสี ย ง ต่ า ง ๆ  ใน ภ าษ าอั ง ก ฤ ษ  ก าร เน้ น เสี ย ง แ ล ะน ้ า เสี ย ง ผู ้ พู ด                                         
ในการส่ือความหมายต่าง ๆ  ทักษะการฟัง พูด เพื่อการส่ือสาร เน้นส านวนท่ีใช้ในการสนทนาใน
ชีวติประจ าวนั 
 Classification of different English sounds; using intonation to communicate different 
meanings; basic skills in everyday conversation 
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936-003 การอ่าน-เขียนภาษาองักฤษ                                                            3(3-0-6)  
 English Reading-Writing   
 รายวชิาบังคับเรียนก่อน : 936-002 การฟัง-พูดภาษาองักฤษ   
 เทคนิคการอ่านเบ้ืองต้น ทกัษะการอ่านเบ้ืองตน้ การอ่านเร่ืองราวต่าง ๆ บทความสั้ น ๆ 
โครงสร้างประโยคพื้นฐาน  รูปแบบประโยค  ทกัษะการเขียนเบ้ืองตน้  
 Basic reading skills in English; short story reading; article reading; basic sentence 
structures; basic writing skill and short paragraph writing 
 
936-005 ภาษาองักฤษในที่ท างาน                                                                        3(3-0-6) 
 English in the Workplace  
 ทกัษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาองักฤษท่ีต้องใช้ในการท างาน ทกัษะการท างาน       
และทกัษะชีวิตในท่ีท างาน และทกัษะภาษาองักฤษท่ีใช้ในการติดต่องาน ประสานงาน การพูดโทรศพัท ์         
การนัดหมาย การขอและให้ขอ้มูล การตอ้นรับแขกและลูกคา้ รวมทั้งภาษาองักฤษท่ีใช้ในการแก้ปัญหา    
และสถานการณ์ต่างๆ ในท่ีท างาน การเขียนและตอบกลับอีเมล์  การอธิบายตัวสินค้า การอธิบาย                   
การเปล่ียนแปลง การน าเสนอและการเจรจาต่อรอง 
 English skills in listening, speaking, reading and writing in a workplace; skills for work 
and life; skills in correspondence and coordination including telephoning, arranging meetings, welcoming 
visitors, solving problems in various situations, writing and replying to emails, describing products, 
describing change, presenting, and negotiating 
 
937-011 เคมีพืน้ฐาน 3(3-0-6) 
 Basic Chemistry  
 โครงสร้างอะตอมและตารางธาตุ พันธะเคมี ปริมาณสารสัมพันธ์ สสารและสถานะ         
ของสสาร สารละลาย สมบติัของสารละลาย อุณหพลศาสตร์เคมี จลนพลศาสตร์ สมดุลเคมี สมดุลกรด -เบส 
ไฟฟ้าเคมี เคมีนิวเคลียร์ 
 Atomic structure and periodic table; chemical bonding; stoichiometry; matter and state of 
matter; properties of solutions; thermodynamic chemistry; chemical kinetics; chemical equilibrium; acid-
base equilibrium; electrochemistry; nuclear chemistry 
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937-012 ปฏิบัติการเคมีพืน้ฐาน 1(0-3-0) 
 Basic Chemistry Laboratory 
 รายวชิาบังคับเรียนก่อนหรือเรียนร่วม : 937-011 เคมีพืน้ฐาน 
 เลขนัยส าคัญ  เคร่ืองตวงและความแม่น การแยกของแข็งออกจากของเหลว ปริมาณ          
สารสัมพนัธ์ การหาน ้าหนกัโมเลกุลของสารโดยการวดัอุณหภูมิท่ีลดลงของจุดเยอืกแขง็ อุณหพลศาสตร์เคมี  
การหาคา่พีเอชของสารละลายกรด-เบส สารละลายบฟัเฟอร์ สมดุลเคมี ไฟฟ้าเคมี  
 Significant figure; volumetric glassware and precision; separation of solid from liquid; 
stoichiometry; molecular weight determination by freezing-point depression; thermochemistry; pH 
determination of acid-base solution; buffer solution; chemical equilibrium; electrochemistry 
 
937-013 เคมีอนิทรีย์ 3(3-0-6) 
 Organic Chemistry 
 โครงสร้างและสมบติัทัว่ไปของสารอินทรีย ์การจ าแนกประเภท การเรียกช่ือ การเตรียม   
และปฏิกิริยาพื้นฐานของสารอินทรีย ์พอลิเมอร์ 
 General structures and properties of organic compounds; classification, nomenclature, and 
basic chemical reactions of organic compounds; polymers 
 
937-014 ปฏิบัติการเคมีอนิทรีย์ 1(0-3-0) 
 Organic Chemistry Laboratory 
 รายวชิาบังคับเรียนก่อนหรือเรียนร่วม : 937-013 เคมีอนิทรีย์  
 ปฏิบัติการเก่ียวกับการก าหนดสมบัติทางกายภาพและเคมีของสารประกอบอินทรีย ์
 การท าสารอินทรีย์ให้บริสุทธ์ิโดยวิธีการตกผลึก การสกัด และการกลั่น การสังเคราะห์สารอินทรีย ์                 
และการทดสอบปฏิกิริยาเคมีเฉพาะอยา่งของสารอินทรีย ์  
 The experiments are designed to identified physical and chemical properties of organic 
compounds; purification of organic compounds by crystallization extraction and distillation; synthesis of 
organic substance and specific reaction test for organic compounds 
 
937-019 ชีวเคมี 3(3-0-6) 
 Biochemistry 
 โครงสร้างและหน้าท่ีทางชีวภาพของโมเลกุล หลกัการเบ้ืองตน้ของไบโอเอนเนอร์เจติกส์ 
ปฏิกิริยาท่ีเก่ียวข้องกับเอนไซม์ กระบวนการเมแทบอลิซึมท่ีส าคัญในสัตว์ พืช และจุลินทรีย์ รวมทั้ ง
ความส าคญัของวติามิน  เกลือแร่  และฮอร์โมน 
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 Biomolecular structure and function; basic of bioenergetic; enzymatic reactions; 
metabolism of animal, plant and microorganism; roles of vitamins, minerals and hormone 
 
937-020 ปฏิบัติการชีวเคมี 1(0-3-0) 
 Biochemistry Laboratory 
 รายวชิาบังคับเรียนก่อนหรือเรียนร่วม : 937-019 ชีวเคมี  
 การแยกและลกัษณะของสารประกอบชีวภาพ  การเร่งปฏิกิริยาของเอนไซม์ การควบคุม 
การสร้างและการท างานของเอนไซม ์
 Isolation and characterization of biomolecules; enzymatic catalyzation; regulation and 
action of enzyme 
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3.2 ช่ือ สกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 
3.2.1 อาจารย์ประจ าหลกัสูตร 

ล าดบัที่ 
เลขประจ าตวั 
ประชาชน 

ต าแหน่ง 
ทางวชิาการ 

ช่ือ – สกลุ 

คุณวุฒิ
ระดบัอุดมศึกษา

(เรียงล าดบัจากคุณวฒุิสูงสุด
ถึงระดบัปริญญาตรี) 

สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษาจาก ภาระการสอนช.ม./ปีการศึกษา 

สถาบัน ปี พ.ศ. 2560 2561 2562 2563 

1. 5 9206 00013 08 4 ผูช่้วย
ศาสตราจารย ์

นางสาวกานดา  ค ้าชู 
(อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตร) 

วท.ด. 
วท.ม. 
วท.บ. 

ชีววิทยา 
ชีววิทยา 
เพาะเล้ียงสตัวน์ ้า 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

2549 
2543 
2540 

100 100 100 100 

2. 3 8499 00066 82 8 ผูช่้วย
ศาสตราจารย ์

นายพงศศ์กัด์ิ  เหล่าดี 
(อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตร) 

วท.ด. 
วท.ม. 
วท.บ. 

ชีววิทยา 
ชีววิทยา 
เพาะเล้ียงสตัวน์ ้า 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

2545 
2541 
2539 

80 80 80 80 

3. 3 9298 00001 66 9 อาจารย ์ นางดวงรัตน ์ ชูเกิด 
(อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตร) 

ปร.ด. 
วท.ม. 
วท.บ. 

วาริชศาสตร์ 
เทคโนโลยีอาหาร 
วาริชศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

2555 
2538 
2534 

120 120 120 120 

4. 3 9399 00266 16 8 อาจารย ์ นายสุวฒัน์ 
จุฑาพฤทธ์ิ 
(อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตร) 

ปร.ด. 
 

วท.ม. 
วศ.บ. 

การจดัการทรัพยากร
ทะเลและชายฝ่ัง 
วิทยาศาสตร์เชิงค านวณ 
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
 
มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี 

2557 
 

2552 
2544 

60 60 60 60 

5. 3 3111 00016 78 5 อาจารย ์ นายสุวฒัน์ 
ธนานุภาพไพศาล 
(อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตร) 

วท.ม. 
 

วท.บ. 

วิทยาศาสตร์ 
การประมง 
วาริชศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

2534 
 

2526 

120 140 140 140 
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3.2.2 อาจารย์ประจ า 

 ล าดบั
ที่ 

เลขประจ าตวัประชาชน 
ต าแหน่งทาง
วชิาการ 

ช่ือ – สกลุ 

คุณวุฒิ
ระดบัอุดมศึกษา

(เรียงล าดบัจากคุณวฒุิสูงสุดถึง
ระดบัปริญญาตรี) 

สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษาจาก ภาระการสอนช.ม./ปีการศึกษา 

สถาบัน ปี พ.ศ. 2560 2561 2562 2563 

1. 3 8601 00120 53 6 ผูช่้วย
ศาสตรา-
จารย ์

นางภทัทิรา  
พงษทิ์พยพ์าที 

ปร.ด. 
วท.ม. 
พย.บ. 

กายวิภาคศาสตร์ 
กายวิภาคศาสตร์ 
พยาบาลศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัมหิดล 
มหาวิทยาลยัมหิดล 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

2546 
2537 
2535 

100 100 100 100 

2. 3 9098 01064 20 6 ผูช่้วย
ศาสตรา-
จารย ์

นางสาวศิรุษา  
กฤษณะพนัธ์ุ 

Ph.D. 
วท.ม. 

 
วท.บ. 

Marine Science 
วิทยาศาสตร์การ
ประมง 
เพาะเล้ียงสตัวน์ ้า  

Nagasaki University, Japan 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

2552 
2549 

 
2534 

120 120 120 120 

3. 3 8416 00168 19 9 อาจารย ์ นางสาวจรีพร เรืองศรี Ph.D. 
วท.ม. 
วท.บ. 

Aquaculture 
เทคโนโลยีชีวภาพ 
วาริชศาสตร์ 

University of Nordland, Norway 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

2555 
2546 
2538 

120 120 120 120 

4. 3 8399 00219 14 4 อาจารย ์ นางสาวปาริชาต  
นิลวิเชียร 
 

Ph.D. 
 

M.Sc. 
 

วท.บ. 

Fisheries and Allied 
Aquacultures 
Fisheries and Allied 
Aquacultures 
เทคโนโลยีการประมง 

Auburn University, USA 
 
Auburn University, USA 
 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

2555 
 

2552 
 

2546 

101 101 101 101 

5. 3 9205 00081 73 1 อาจารย ์ นายสรายทุธ อ่อนสนิท Ph.D. 
วท.ม. 
วท.บ. 

Marine Biology 
วิทยาศาสตร์ทางทะเล 
วิทยาศาสตร์ทางทะเล 

Xiamen University, P.R. China 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล 

2554 
2546 
2541 

90 100 120 120 
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3.2.3 อาจารย์พเิศษ 

ล าดับที ่
เลขประจ าตัว
ประชาชน 

ต าแหน่งทาง
วชิาการ 

ช่ือ – สกุล 

คุณวุฒิ
ระดบัอุดมศึกษา

(เรียงล าดบัจากคุณวฒุิสูงสุดถึง
ระดบัปริญญาตรี) 

สาขาวชิา 
ส าเร็จการศึกษาจาก ภาระการสอนช.ม./ปีการศึกษา 

สถาบัน ปี พ.ศ. 2560 2561 2562 2563 

1. 3 1014 00750 77 0 ศาสตราจารย ์ นายบุญเสริม  
วิทยช านาญกลุ 

Ph.D. Neuroendocrinology University of Rochester, USA  2521 20 20 20 20 

2. 3 8499 00102 37 9 
 

อาจารย ์ นางชมพูนุช  ชยัรัตนะ ปร.ด. 
 

วิทยาศาสตร์ทางทะเล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 2552 20 20 20 20 

3. 3 1101 00613 40 7  นายนิลนาจ 
ชยัธนาวิสุทธ์ิ 

Ph.D. Marine Science Nagasaki University, Japan 2543 20 20 20 20 
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4. องค์ประกอบเกีย่วกบัประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)  
 นกัศึกษาทุกคนตอ้งผา่นการฝึกงานอยา่งน้อย 300 ชัว่โมง และสามารถเลือกเรียนรายวิชาสหกิจศึกษา 
ในชั้นปีท่ี 4 ได ้นกัศึกษาท่ีจะเลือกเรียนรายวิชาสหกิจศึกษาตอ้งผา่นเกณฑ์การคดัเลือกตามประกาศของหลกัสูตร 
หรือมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตสุราษฎร์ธานี 

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
 1. คุณธรรม จริยธรรม 

1) มีวินยั ซ่ือสัตย ์สุจริต ส านึกและรับผิดชอบในหน้าท่ีของตนเองและผูอ่ื้น เคารพในกฎ ระเบียบ 
สิทธิและศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์

2) ตระหนกัถึงความส าคญัในการใชชี้วติภายใตก้รอบคุณธรรม จริยธรรม เห็นคุณค่าความเป็นไทย
และความแตกต่างทางวฒันธรรม ทั้งในระดบัทอ้งถ่ินและนานาชาติ และด าเนินชีวิตบนพื้นฐาน
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

3) มีจิตสาธารณะท่ีถูกตอ้งและดีงาม มีส่วนร่วมในกิจกรรม และถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย ์ 
เป็นกิจท่ีหน่ึง 

4) มีทศันคติท่ีดีต่อวิชาชีพและแสดงออกถึงคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณในการปฏิบติังาน  
ทางวชิาการและวชิาชีพ 

 
 2. ความรู้ 

1) เขา้ใจความรู้พื้นฐานของศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด ารงชีวติ มีทกัษะในการปฏิบติัดา้นทรัพยากร
ประมงและการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้า 

2) มีความรอบรู้โดยการผสมผสานเน้ือหาในศาสตร์ต่าง ๆ ทนัต่อการเปล่ียนแปลงของสังคม 
วฒันธรรม ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม และสามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นวชิาชีพได ้

3) แสวงหาความรู้จากงานวจิยัและแหล่งเรียนรู้อ่ืนอยา่งต่อเน่ือง 
4)  มีความรู้ในสาขาวชิาทรัพยากรประมงทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติัอยา่งกว้างขวางเป็นระบบ

เป็นสากล และทนัสมยัต่อสถานการณ์โลก 
 
 3. ทกัษะทางปัญญา 

1) มีทักษะในการประมวลความคิดอย่างเป็นระบบ สามารถบูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่างๆ  
ใหเ้กิดประโยชน์แก่ตนเองและส่วนรวม 

2) สามารถสืบค้นและประเมินข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย สามารถน าผลการเรียนรู้  
จากประสบการณ์ภาคสนามมาประยุกต์ใชใ้นงานดา้นทรัพยากรประมงและการเพาะเล้ียงสัตว์
น ้า ทั้งในดา้นการเรียนการสอน การท าวจิยัและการปฏิบติังานจริงได ้

3) สามารถศึกษา คิดวเิคราะห์ รู้เท่าทนัสถานการณ์และแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์
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4) สามารถน าความรู้ไปเช่ือมโยงกบัภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเพื่อท าความเขา้ใจและสร้างสรรคส์ังคม 
5) มีความสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบติั ไปสู่การฝึกประสบการณ์ภาคสนาม

และการปฏิบติังานจริง ตามสถานการณ์ไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 

 4. ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 
1) มีความสามารถในการปรับตวั รับฟัง ยอมรับความคิดเห็น ท างานกบัผูอ่ื้นได้ทั้งในฐานะผูน้ า

และผูต้ามไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพรวมทั้งสามารถปรับตวัเขา้กบัผูร่้วมงาน/สถานประกอบการได ้
2) เขา้ใจความแตกต่างทางวฒันธรรม 
3) มีความคิดริเร่ิม สามารถวางแผน และตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม มีความกล้า 

ในการแสดงออกและมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรคใ์นการพฒันางานใหมี้คุณภาพยิง่ข้ึน 
4) มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีกบัผูร่้วมงานและบุคคลทัว่ไป 

 

 5. ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
1) เขา้ใจปัญหาหรือสถานการณ์ สามารถวิเคราะห์และเลือกใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์และ

สถิติท่ีเหมาะสมในการแกปั้ญหา  
2) สามารถใช้ภาษาเพื่อการส่ือสารในชีวิตประจ าวนัได้อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ            

ทั้งการฟัง พูด อ่านและเขียน 
3) กา้วทนัเทคโนโลยีปัจจุบนัและสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์   

เพื่อการสืบคน้ ศึกษาดว้ยตนเอง น าเสนอ และส่ือสาร 
4) 4) สามารถสืบค้นข้อมูลทางทรัพยากรประมงและศาสตร์ท่ี เก่ียวข้องโดยใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
5) สามารถใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในการน าเสนอความ รู้ทางด้านทรัพยากรประมง                     

ออกสู่สาธารณะอยา่งเหมาะสม 
 

4.2 ช่วงเวลา  
ฝึกงาน ภาคฤดูร้อนของปีการศีกษาท่ี 3 
สหกิจศึกษา ภาคการศึกษาท่ี 1 ของปีการศึกษาท่ี 4 
 

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
ฝึกงานไม่นอ้ยกวา่ 300 ชัว่โมง 7 ชัว่โมง/วนั จ  านวน 5-6 วนัต่อสัปดาห์ เป็นเวลา 8 สัปดาห์ 

 สหกิจศึกษา จดัเตม็เวลาในภาคการศึกษาท่ี 1 ของปีการศึกษาท่ี 4 
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5. ข้อก าหนดเกี่ยวกบัการท าโครงงานหรืองานวจัิย  
5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 
 การศึกษาและทดลองในหัวขอ้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเน้ือหาของรายวิชาในสาขาวิชาทรัพยากรประมง ภายใต ้   
การควบคุมของอาจารยท่ี์ปรึกษาซ่ึงมีความรู้ ความช านาญในหัวขอ้นั้นๆ จ านวนนกัศึกษาท่ีร่วมท าโครงงาน  
1-3 คนต่อกลุ่ม ทั้ งน้ีนักศึกษาร่วมกับอาจารย์ท่ีปรึกษาก าหนดหัวข้อท่ีจะท าการศึกษาและทดลอง จดัท า
ขอ้เสนอโครงการเสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาและคณะกรรมการเพื่อขอความเห็นชอบก่อน ภายหลงัการศึกษา
และทดลองแลว้ นกัศึกษาตอ้งจดัท ารายงานการทดลองฉบบัสมบูรณ์และน าเสนอผลการศึกษาและการทดลอง   
ต่อคณะกรรมการสอบโครงงาน 
 
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

1) มีความรู้และความเขา้ใจในกระบวนการวจิยั 
2) สามารถบูรณาการองค์ความรู้ต่างๆ ในการท างานวิจยัเบ้ืองตน้

เพื่อใชใ้นการแกปั้ญหาทางดา้นทรัพยากรประมงได ้
3) มีความรู้ความเข้าใจ หรือความช านาญในการใช้เคร่ืองมือ

วิ ท ย า ศ า ส ต ร์  โ ป ร แ ก ร ม ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ผ ล  
ในการท าโครงงาน 

4) มีความคิดเป็นเหตุเป็นผล มีทกัษะทางปัญญา สามารถแก้ไข
ปัญหาท่ีเกิดจากการท าวจิยั และสามารถท างานเป็นทีมได ้

5) สามารถเขียนรูปเล่มผลงานวิจยั และน าเสนอผลงานวิจยัใน
รูปแบบต่างๆ เพื่อการส่ือสารหรือเผยแพร่ได ้

6) โครงงานสามารถเป็นตน้แบบในการพฒันางานเพื่อต่อยอดได ้
 

5.3 ช่วงเวลา  
ภาคการศึกษาท่ี 2 ของปีการศึกษาท่ี 3 และภาคการศึกษาท่ี 1 ของปีการศึกษาท่ี 4  
 

5.4 จ านวนหน่วยกติ 
7 หน่วยกิต 
 

5.5 การเตรียมการ 
1) ผูป้ระสานงานรายวิชาช้ีแจงรายละเอียด กรอบเวลา และแผนงานในการท าโครงงาน ความถนดัและ

ความเช่ียวชาญของคณาจารยใ์นหลักสูตรให้นักศึกษาทราบ ให้ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับโครงงาน     
ทางเวบ็ไซต ์และปรับปรุงใหท้นัสมยัเสมอ 

2) ผู ้ประสานงานรายวิชา ประสานงาน ให้นัก ศึกษาร่วมกับอาจารย์ท่ีป รึกษาก าหนดหัวข้อ 
ท่ีจะท าการศึกษาและทดลอง ใหน้กัศึกษาเป็นรายคนหรือรายกลุ่ม 
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3) ก าหนดชัว่โมงการใหค้  าปรึกษาของอาจารย ์อาจารยท่ี์ปรึกษาจดัท าบนัทึกการใหค้  าปรึกษา 
4) อาจารยท่ี์ปรึกษาให้ค  าปรึกษาในการเลือกหัวขอ้ และกระบวนการศึกษาคน้ควา้ การเขียนโครงร่าง

โครงงาน จดัใหมี้การสอบโครงร่างโครงงาน โดยคณะกรรมการสอบ 
5) จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการวิจัย  จัด ส่ิ งอ านวยความสะดวก เค ร่ืองมือและอุปกรณ์                           

ท่ีใชใ้นการวจิยั 
6) อาจารยท่ี์ปรึกษาใหค้  าปรึกษาในการท าการทดลอง ประเมินผล และ เขียนรูปเล่มโครงงาน 
7) จัดให้นักศึกษาน าเสนอผลการศึกษาปากเปล่าต่อคณะกรรมการสอบ และ/หรือจัดกิจกรรม                

เพื่อใหน้กัศึกษาน าเสนอผลงานต่ออาจารยป์ระจ ารายวชิาและนกัศึกษาอ่ืนๆ 
 

5.6 กระบวนการประเมินผล 
1) ประเมินผลจากความกา้วหนา้ในการท าโครงงาน  
2) ประเมินผลจากความกา้วหนา้ในการท าโครงงาน การน าเสนอปากเปล่า และการเขียนรายงาน 
3) ผูเ้รียนประเมินผลการเรียนรู้ดว้ยตนเองตามแบบฟอร์ม  
4) ผูส้อนประเมินผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนตามแบบฟอร์ม  
5) การเขา้ร่วมกิจกรรมของผูเ้รียนในการน าเสนอผลงาน 
6) ผูป้ระสานงานรายวิชาประเมินผลการเรียนของผูเ้รียนตามเกณฑ์ท่ีก าหนด โดยความเห็นชอบ 

ของอาจารยท่ี์ปรึกษาโครงงาน 
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หมวดที ่4 ผลการเรียนรู้กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

 
1. การพฒันาคุณลกัษณะพเิศษของนักศึกษา 

คุณลกัษณะพเิศษ กลยุทธ์หรือกจิกรรมของนักศึกษา 
1. มีความสามารถดา้นการใช้

ภาษาองักฤษ 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. มีความสามารถดา้นเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
 
 
 
 
3. มีจิตวิญญาณของการถือประโยชน์

ของเพื่อนมนุษยเ์ป็นกิจท่ีหน่ึง 

1. มีการจดัการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษบางรายวชิา คิดเป็น 
ร้อยละ 50 ของรายวชิาทั้งหมดในหลกัสูตร 

2. เขา้ค่ายฝึกทกัษะการใชภ้าษาองักฤษ หรือร่วมกิจกรรมชมรม
ภาษาองักฤษ 

3. พฒันาส่ือการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย 
4. จดักิจกรรมทั้งในชั้นเรียน และนอกชั้นเรียนท่ีส่งเสริม 

การใชภ้าษาองักฤษ 
5. ร่วมกิจกรรมพฒันาทกัษะภาษาองักฤษของคณะ/มหาวทิยาลยั 
6. สนบัสนุนใหน้กัศึกษามีประสบการณ์ดูงานหรือฝึกงาน 

ในต่างประเทศ 
1. จดัอบรมเพื่อพฒันาทกัษะดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 
2. เขา้รับการทดสอบทกัษะดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 

ของศูนยค์อมพิวเตอร์ 
3. จดัการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ เช่น  

การสืบคน้จากหอ้งสมุด จากฐานขอ้มูลต่างๆ การจดัการเรียน     
แบบ E-Learning 

1. จดักิจกรรมในรายวชิากิจกรรมเสริมหลกัสูตรท่ีเนน้ 
การถือประโยชน์ ของพื่อนมนุษยเ์ป็นกิจท่ีหน่ึง 

2. สนบัสนุนงบประมาณในการท าโครงการท่ีเนน้การถือประโยชน์ 
ของเพื่อนมนุษยเ์ป็นกิจท่ีหน่ึง 

3. จดักิจกรรมในการน าเสนอโครงการท่ีเนน้การถือประโยชน์        
ของเพื่อนมนุษยเ์ป็นกิจท่ีหน่ึง 

4. สนบัสนุนการร่วมโครงการในวนัถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย ์
เป็นกิจท่ีหน่ึงของคณะ/มหาวิทยาลยั 

5. สอดแทรกจิตส านึกของการถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย ์           
เป็นกิจท่ีหน่ึงในการเรียนการสอน และการท ากิจกรรม               
ของนกัศึกษา 
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คุณลกัษณะพเิศษ กลยุทธ์หรือกจิกรรมของนักศึกษา 
6. สนบัสนุนการเขา้ร่วมกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคม 

2. การพฒันาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน  
2.1 คุณธรรม จริยธรรม 

2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1) มีวินยั ซ่ือสัตย ์สุจริต ส านึกและรับผิดชอบในหนา้ท่ีของตนเองและผูอ่ื้น เคารพในกฎ ระเบียบ สิทธิ

และศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์
2) ตระหนกัถึงความส าคญัในการใชชี้วติภายใตก้รอบคุณธรรม จริยธรรม เห็นคุณค่าความเป็นไทยและ

ความแตกต่างทางวฒันธรรม ทั้งในระดบัทอ้งถ่ินและนานาชาติ และด าเนินชีวิตบนพื้นฐานปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

3) มีจิตสาธารณะท่ีถูกต้องและดีงาม มีส่วนร่วมในกิจกรรม และถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย ์            
เป็นกิจท่ีหน่ึง 

4) มีทศันคติท่ีดีต่อวิชาชีพและแสดงออกถึงคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณในการปฏิบติังาน 
ทางวชิาการและวชิาชีพ 

2.1.2 กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1) ก าหนดวฒันธรรมองคก์ร เพื่อปลูกฝังใหน้กัศึกษามีระเบียบวนิยั 
2) เนน้การเขา้ชั้นเรียนตรงเวลาและการแต่งกายใหเ้ป็นตามระเบียบของมหาวทิยาลยั 
3) มอบหมายใหน้กัศึกษาท างานเป็นกลุ่ม ฝึกภาวะผูน้ า สมาชิกกลุ่ม ฝึกความรับผดิชอบ 
4) การเป็นแบบอยา่งท่ีดีของอาจารย ์และอาจารยผ์ูส้อนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในการสอน 
5) จดักิจกรรมส่งเสริมการปลูกฝังจิตวญิญาณในการถือประโยชน์สังคมเป็นท่ีตั้ง 
6) จดักิจกรรมยกยอ่งนกัศึกษาท่ีมีคุณธรรม  จริยธรรม ท าประโยชน์ต่อสังคม 
2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1) ประเมินความตรงต่อเวลาของนักศึกษาในการเขา้เรียน การส่งงานท่ีได้รับมอบหมาย การเขา้ร่วม

กิจกรรม 
2) ความมีวนิยัและความพร้อมเพรียงของนกัศึกษาในการเขา้ร่วมกิจกรรมเสริมหลกัสูตร 
3) การรับผดิชอบในหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย 
4) พฤติกรรมการเรียนและการสอบ 

 
2.2 ความรู้ 
 2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

1) เขา้ใจความรู้พื้นฐานของศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด ารงชีวติ  



64 
 

 

2) มีความรอบรู้โดยการผสมผสานเน้ือหาในศาสตร์ต่าง ๆ ทนัต่อการเปล่ียนแปลงของสังคม วฒันธรรม 
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม และสามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นวชิาชีพได ้

3) แสวงหาความรู้จากงานวจิยัและแหล่งเรียนรู้อ่ืนอยา่งต่อเน่ือง 
4) มีความรู้ในสาขาวิชาทรัพยากรประมงทั้ งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างกวา้งขวางเป็นระบบ         

เป็นสากล และทนัสมยัต่อสถานการณ์โลก 
 2.2.2 กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ด้านความรู้ 

1) เนน้การเรียนการสอนท่ีเป็น Active Learning 
2) จดัใหมี้การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง 
3) จดับรรยายพิเศษโดยวทิยากรภายนอกท่ีมีความเช่ียวชาญ หรือมีประสบการณ์ตรง 
4) จดัใหมี้รายวชิาโครงงาน/การฝึกปฏิบติั/การฝึกสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ 

 2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
ประเมินจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและการปฏิบติังานของนกัศึกษาในดา้นต่าง ๆ คือ 

1) การทดสอบยอ่ย 
2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
3) การรายงาน/แผนงาน/โครงการ 
4) การน าเสนอผลงาน 
5) ประเมินจากผลงานการท าโครงงานหรือปฏิบติัสหกิจศึกษา 

 
2.3 ทกัษะทางปัญญา 
 2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา  

1) มีทักษะในการประมวลความคิดอย่างเป็นระบบ สามารถบูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่างๆ  
ใหเ้กิดประโยชน์แก่ตนเองและส่วนรวม 

2) สามารถสืบคน้และประเมินขอ้มูลจากแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย  
3) สามารถศึกษา คิดวเิคราะห์ รู้เท่าทนัสถานการณ์และแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์
4) สามารถน าความรู้ไปเช่ือมโยงกบัภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเพื่อท าความเขา้ใจและสร้างสรรคส์ังคม 
5) มีความสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ ไปสู่การฝึกประสบการณ์ภาคสนาม          

และการปฏิบติังานจริง ตามสถานการณ์ไดอ้ยา่งเหมาะสม   
 2.3.2 กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้ในการพฒันาการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 

1) จัดกระบวนการเรียนการสอนท่ีฝึกทักษะการคิด ทั้ งในระดับบุคคลและกลุ่ม โดยเน้นผู ้เรียน 
เป็นส าคญั เช่น การอภิปรายกลุ่ม การท ากรณีศึกษา การสัมมนา การท าโครงงานนกัศึกษา เป็นตน้ 

2) จดักิจกรรมให้นักศึกษามีโอกาสปฏิบติังานจริง ทั้งในระดบัห้องปฏิบติัการและสถานประกอบการ 
เช่น การทดลองในหอ้งปฏิบติัการ การท าโครงงานนกัศึกษา การฝึกงาน และสหกิจศึกษา 
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 2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 
1) การเขียนรายงานของนักศึกษา เช่น รายงานบทปฏิบติัการ กรณีศึกษา รายงานสัมมนา โครงงาน

นกัศึกษา ฝึกงาน และ/หรือสหกิจศึกษา 
2) การน าเสนอผลงานจากการสัมมนา โครงงานนักศึกษา ฝึกงาน สหกิจศึกษา รวมทั้ งรายงาน 

ท่ีมอบหมายในแต่ละรายวชิา 
3) การใชข้อ้สอบ แบบฝึกหดั หรือการสัมภาษณ์ท่ีใหน้กัศึกษาคิดแกปั้ญหา 
4) การใชแ้บบประเมินผลจากสถานประกอบการ (ฝึกงาน สหกิจศึกษา) 
5) การประเมินการปฏิบติัการ (ระหวา่งปฏิบติัการ) 

 
2.4 ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 
 2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

1) มีความสามารถในการปรับตวั รับฟัง ยอมรับความคิดเห็น ท างานกบัผูอ่ื้นได้ทั้ งในฐานะผูน้ าและ 
ผูต้ามไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

2) มีความรับผดิชอบต่อหนา้ท่ีในฐานะพลเมืองไทยและพลเมืองโลก และพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง 
3) มีความคิดริเร่ิม สามารถวางแผน และตดัสินใจแกปั้ญหาไดอ้ยา่งเหมาะสม 
4) มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีกบัผูร่้วมงานและบุคคลทัว่ไป 

 2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผดิชอบ 

1) จดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนน้การท างานเป็นกลุ่มและงานท่ีตอ้งมีปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล 
2) จดัประสบการณ์การเรียนรู้ในภาคปฏิบติัและจดักิจกรรมโครงการใหน้กัศึกษารับผิดชอบ 
3) สอดแทรกเร่ืองความรับผิดชอบ การมีมนุษยสัมพันธ์ ความเข้าใจวฒันธรรมขององค์กร ฯลฯ             

ในรายวชิาต่างๆ 
2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 
1) สังเกตพฤติกรรมและการแสดงออกของนกัศึกษาขณะท ากิจกรรมกลุ่ม 
2) การน าเสนอผลงานเป็นกลุ่ม 
3) ประเมินความสม ่าเสมอการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
4) ประเมินความรับผดิชอบในหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย 
5) ประเมินโดยเพื่อนร่วมชั้นหรือเพื่อนท่ีเขา้ร่วมกิจกรรม 
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2.5 ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
1) เขา้ใจปัญหาหรือสถานการณ์ สามารถวิเคราะห์และเลือกใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์และสถิติ  

ท่ีเหมาะสมในการแกปั้ญหา  
2) สามารถใช้ภาษาเพื่อการส่ือสารในชีวิตประจ าวนัไดอ้ยา่งเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ ทั้งการฟัง 

พูด อ่านและเขียน 
3) ก้าวทันเทคโนโลยีปัจจุบันและสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสมกับสถานการณ์  

เพื่อการสืบคน้ ศึกษาดว้ยตนเอง น าเสนอ และส่ือสาร 
4) สามารถสืบคน้ขอ้มูลทางทรัพยากรประมงและศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งโดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
5) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการน าเสนอความรู้ทางดา้นทรัพยากรประมงออกสู่สาธารณะ

อยา่งเหมาะสม 
2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร              

และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
1) จดัการเรียนการสอนท่ีเนน้การฝึกทกัษะการส่ือสารทั้งการพูด การฟัง การเขียน ระหวา่งผูเ้รียน ผูส้อน 

และผูเ้ก่ียวขอ้งอ่ืนๆ 
2) จัดการเรียนการสอนท่ี ส่ งเส ริมให้ผู ้เรียน เลือกใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร                            

ท่ีหลาก หลายไดอ้ยา่งเหมาะสม 
3) จดัใหผู้เ้รียนน าเสนอผลงานโดยเลือกใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ และการส่ือสารท่ีเหมาะสม 
2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยี

 สารสนเทศ 
ประเมินจาก 

1) ทกัษะการพูดในการน าเสนอผลงาน 
2) ทกัษะการเขียนรายงาน 
3) ทกัษะการพูดเพื่อน าเสนอโดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
4) ความสามารถในการใช้ทกัษะทางคณิตศาสตร์และสถิติเพื่ออธิบาย อภิปรายผลงานได้อยา่งถูกตอ้ง 

เหมาะสม 
5) เทคนิคการวเิคราะห์ขอ้มูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์ในการแกปั้ญหาเชิงตวัเลข 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum 

Mapping)  
 มาตรฐานผลการเรียนรู้ หลกัสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาทรัพยากรประมง 
 1. คุณธรรม จริยธรรม 

1) มีวินยั ซ่ือสัตย ์สุจริต ส านึกและรับผิดชอบในหน้าท่ีของตนเองและผูอ่ื้น เคารพในกฎระเบียบ 
สิทธิและศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์

2) ตระหนกัถึงความส าคญัในการใชชี้วติภายใตก้รอบคุณธรรม จริยธรรม เห็นคุณค่าความเป็นไทย
และความแตกต่างทางวฒันธรรม ทั้งในระดบัทอ้งถ่ินและนานาชาติ และด าเนินชีวิตบนพื้นฐาน
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

3) มีจิตสาธารณะท่ีถูกต้องและดีงาม มีส่วนร่วมในกิจกรรม และถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย ์   
เป็นกิจท่ีหน่ึง 

4) มีทศันคติท่ีดีต่อวิชาชีพและแสดงออกถึงคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณในการปฏิบติังาน  
ทางวชิาการและวชิาชีพ 

 
 2. ความรู้ 

1) เขา้ใจความรู้พื้นฐานของศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด ารงชีวติ  
2) มีความรอบรู้โดยการผสมผสานเน้ือหาในศาสตร์ต่าง ๆ ทันต่อการเปล่ียนแปลงของสังคม 

วฒันธรรม ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม และสามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นวชิาชีพได ้
3) แสวงหาความรู้จากงานวจิยัและแหล่งเรียนรู้อ่ืนอยา่งต่อเน่ือง 
4) มีความรู้ในสาขาวิชาทรัพยากรประมงทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติัอย่างกวา้งขวางเป็นระบบ

เป็นสากล และทนัสมยัต่อสถานการณ์โลก 
 
 3.ทกัษะทางปัญญา 

1) มีทักษะในการประมวลความคิดอย่างเป็นระบบ สามารถบูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่างๆ        
ใหเ้กิดประโยชน์แก่ตนเองและส่วนรวม 

2) สามารถสืบคน้และประเมินขอ้มูลจากแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย  
3) สามารถศึกษา คิดวเิคราะห์ รู้เท่าทนัสถานการณ์และแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์
4) สามารถน าความรู้ไปเช่ือมโยงกบัภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเพื่อท าความเขา้ใจและสร้างสรรคส์ังคม 
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5) มีความสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบติั ไปสู่การฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 
และการปฏิบติังานจริง ตามสถานการณ์ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 
 
 4. ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

1) มีความสามารถในการปรับตวั รับฟัง ยอมรับความคิดเห็น ท างานกบัผูอ่ื้นได้ทั้งในฐานะผูน้ า
 และผูต้ามไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

2) มีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีในฐานะพลเมืองไทยและพลเมืองโลก และพัฒนาตนเอง               
อยา่งต่อเน่ือง 

3) มีความคิดริเร่ิม สามารถวางแผน และตดัสินใจแกปั้ญหาไดอ้ยา่งเหมาะสม 
4) มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีกบัผูร่้วมงานและบุคคลทัว่ไป 

 
 5. ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

1) เขา้ใจปัญหาหรือสถานการณ์ สามารถวิเคราะห์และเลือกใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์และ
สถิติท่ีเหมาะสมในการแกปั้ญหา  

2) สามารถใช้ภาษาเพื่อการส่ือสารในชีวิตประจ าวนัได้อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ  
ทั้งการฟัง พูด อ่านและเขียน 

3) ก้าวทนัเทคโนโลยีปัจจุบนัและสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์  
เพื่อการสืบคน้ ศึกษาดว้ยตนเอง น าเสนอ และส่ือสาร 

4) สามารถสืบคน้ขอ้มูลทางทรัพยากรประมงและศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งโดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
5) สามารถใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในการน าเสนอความ รู้ทา งด้านทรัพยากรประมง                      

ออกสู่สาธารณะอยา่งเหมาะสม 
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แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)  
ความรับผดิชอบหลกั  ความรับผดิชอบรอง 

รายวชิา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคล 

และความรับผดิชอบ 

5. ทักษะการวเิคราะห์เชิง
ตัวเลข การส่ือสารและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 

กลุ่มวชิาภาษา 
936-001  ทกัษะการส่ือสาร    

 
                 

  

936-002  การฟัง-พูดภาษาองักฤษ                       
936-003  การอ่าน-เขียนภาษาองักฤษ                       
936-005  ภาษาองักฤษในท่ีท างาน                       
กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
925-001  ทกัษะชีวิต                       
925-003  เอเชียศึกษา                       
925-004  สุขภาวะกายและจิต                       
932-070  กิจกรรมเสริมหลกัสูตร 1                       
935-112  ทกัษะการว่ายน ้า                       
กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
923-001  วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม                       
934-001  คณิตศาสตร์และสถิติ 
 ในชีวิตประจ าวนั 
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รายวชิา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคล 

และความรับผดิชอบ 

5. ทักษะการวเิคราะห์เชิง
ตัวเลข การส่ือสารและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 
934-002 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลย ี
 สารสนเทศ 

                      

934-011  หลกัคณิตศาสตร์                       
หมวดวชิาเฉพาะ 
กลุ่มวชิาคณติศาสตร์และวทิยาศาสตร์
พืน้ฐาน 
921-011  ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชีวภาพ                       
921-012  ปฏิบติัการฟิสิกส์วิทยาศาสตร์
 ชีวภาพ 

                      

932-071  หลกัชีววิทยา                       
932-072  ปฏิบติัการหลกัชีววิทยา                       
934-011  หลกัคณิตศาสตร์                       
934-017  สถิติพื้นฐาน                       
937-011  เคมีพื้นฐาน                       
937-012  ปฏิบติัการเคมีพื้นฐาน                       
937-019  ชีวเคมี                       
937-020  ปฏิบติัการชีวเคมี                       
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รายวชิา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคล 

และความรับผดิชอบ 

5. ทักษะการวเิคราะห์เชิง
ตัวเลข การส่ือสารและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 

กลุ่มวชิาแกน 
932-051  จุลชีววิทยา                       
932-052  ปฏิบติัการจุลชีววิทยา                       
932-270  สมุทรศาสตร์                       
932-271  สัตวไ์ม่มีกระดูกสันหลงั                       
932-272  สรีรวิทยาสัตวน์ ้ า                       

932-273  นิเวศวิทยาแหล่งน ้าจืด                       
932-274  พนัธุศาสตร์                       
932-275  ปฏิบติัการพนัธุศาสตร์                       
932-276  มีนวิทยา                       
932-370  การจดัการคุณภาพน ้าเพื่อ  
  การเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ า 

                      

932-371  วิธีการวิจยัทางการประมง                       
937-013  เคมีอินทรีย ์                       
937-014  ปฏิบติัการเคมีอินทรีย ์                       
วชิาชีพบังคบั 
932-170  ทรัพยากรประมง                       
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รายวชิา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคล 

และความรับผดิชอบ 

5. ทักษะการวเิคราะห์เชิง
ตัวเลข การส่ือสารและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 
932-171 ปฏิบติังานฟาร์มเพาะเล้ียงสัตว์

 น ้า 
                      

932-372 เทคโนโลยกีารเพาะเล้ียงสัตว์
 น ้า 

                      

932-373 ชีววิทยาประมง                       
932-374 อาหารสัตวน์ ้ า                       
932-375 การเป็นผูป้ระกอบการทางดา้น

 การผลิตและแปรรูปสัตวน์ ้ า 
                      

932-376 โรคสัตวน์ ้ า                       
932-377 เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อ
 การประมง 

                      

932-378 เคร่ืองมือและกฎหมายประมง                       

932-379 สัมมนา                       
วชิาชีพเลือก                       
926-372  การจดัการธุรกิจฟาร์ม                        
932-381 ทรัพยากรป่าชายเลนและ 
  การอนุรักษ ์
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รายวชิา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคล 

และความรับผดิชอบ 

5. ทักษะการวเิคราะห์เชิง
ตัวเลข การส่ือสารและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 
932-382  การจดัการทรัพยากรชายฝ่ัง
 โดยชุมชน 

                      

932-383  ด าน ้าเพื่อการวิจยัวิทยาศาสตร์
 ทางทะเล 

                      

932-384  มลพิษทางน ้า                       
932-385  สัตวน์ ้ าหายากและการอนุรักษ ์                       
932-386  หญา้ทะเลและการอนุรักษ ์                       

932-387  อุตุนิยมวิทยาทางทะเล                       
932-388  นิเวศวิทยาแนวปะการัง                       
932-389  สาหร่ายวิทยา                       

932-393  เทคโนโลยหีลงัการเกบ็เก่ียว
 สัตวน์ ้ า 

                      

932-394  พนัธุศาสตร์สัตวน์ ้ าและการ
 ปรับปรุงพนัธ์ุ 

                      

932-395  การเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ าแบบ
 บูรณาการ 

                      

932-396 การพฒันาอาหารสัตวน์ ้ า                       
932-397 การเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ าสวยงาม                       
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รายวชิา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคล 

และความรับผดิชอบ 

5. ทักษะการวเิคราะห์เชิง
ตัวเลข การส่ือสารและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 
932-398 ชีววิทยาครัสเตเชียนและการ
 เพาะเล้ียง 

 
  

 
  

                

932-499 ชีวโมเลกุลในการเพาะเล้ียง
 สัตวน์ ้ า  

                      

932-480 เทคโนโลยกีารเพาะเล้ียงกุง้                       
932-481 เทคโนโลยกีารเพาะเล้ียงปลา                       
932-482 เทคโนโลยกีารเพาะเล้ียงหอย                       
932-483 เทคโนโลยวีิศวกรรม
 เพาะเล้ียงสัตวน์ ้ า 

                
  

 
   

932-484 เน้ือเยือ่วิทยาเพื่อการวิจยั
 ทางดา้นสัตวน์ ้ า 

                      

932-485 ปรสิตสัตวน์ ้ า                       
932-486 การเพาะเล้ียงแพลงกต์อน                       
932-487 หวัขอ้พิเศษทางทรัพยากร
 ประมง 

                      

ฝึกงานและโครงงานนักศึกษาหรือ 
สหกจิศึกษา 
932-390 ฝึกงาน 

                      



75 
 

 

รายวชิา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคล 

และความรับผดิชอบ 

5. ทักษะการวเิคราะห์เชิง
ตัวเลข การส่ือสารและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 
932-391 โครงงาน 1                       
932-491 โครงงาน 2                       
932-392 สหกิจศึกษา 1                       
932-492 สหกิจศึกษา 2                        
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หมวดที ่5 หลกัเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

1. กฎระเบียบหรือหลกัเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)  
 เป็นไปตามระเบียบมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์วา่ดว้ยการศึกษาขั้นปริญญาตรี 
 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา 
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาขณะศึกษา 

1) ก าหนดให้กระบวนการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ของนกัศึกษาเป็นส่วนหน่ึงของระบบประกนั
คุณภาพ 

2) อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบรายวิชาประเมินความสอดคลอ้งของขอ้สอบกบัผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
หลกัสูตร 

3) คณะกรรมการประเมินขอ้สอบท่ีแต่งตั้งโดยคณะ/วิทยาเขต ประเมินความสอดคล้องของขอ้สอบ    
กบัวตัถุประสงคข์องรายวชิา 

5) คณะกรรมการประจ าคณะรับรองผลการประเมินของรายวชิา 
6) ประเมินผลการฝึกงาน/การปฏิบติังานในสถานประกอบการ จากอาจารยผ์ูส้อน ผูค้วบคุมงาน

หรือผูเ้ก่ียวขอ้งในสถานประกอบการ และประเมินจากผลงานของนกัศึกษา 
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาหลงัจากส าเร็จการศึกษา 

1) ภาวะการไดง้านท าของบณัฑิต 
2) ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิต 

 
3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร 

1) เป็นไปตามระเบียบมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์วา่ดว้ยการศึกษาขั้นปริญญาตรี 
2) เขา้ร่วมกิจกรรมตามขอ้ก าหนดของมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
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หมวดที ่6 การพฒันาคณาจารย์ 

 
1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
 การเตรียมการในระดบัมหาวทิยาลยั  

1) อาจารยใ์หม่ทุกคนตอ้งเขา้รับการปฐมนิเทศอาจารยใ์หม่  
2) อาจารย์ใหม่ทุกคนต้องได้รับการฝึกอบรมตามโครงการสมรรถนะการสอนของอาจารย ์

มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
 การเตรียมการในระดบัคณะ 

1) อาจารยใ์หม่ทุกคน จะไดรั้บการอธิบายถึง องคก์รในดา้นต่าง ๆ เช่น ประวติัศาสตร์ขององคก์ร 
โครงสร้างองค์กร โครงสร้างบริหาร วิสัยทัศน์ พันธกิจขององค์กร ค่านิยม วฒันธรรม            
ขององค์กรซ่ึงจะท าให้อาจารย์ใหม่สามารถปรับตวัเขา้กับองค์กร และบุคลากรอ่ืนได้อย่าง
รวดเร็ว  

2) อาจารยใ์หม่ทุกคน จะไดรั้บทราบถึง บทบาทหน้าท่ีและความคาดหวงัขององค์กร ทั้งทางตรง 
เช่น การสอน การวิจยั การให้บริการวิชาการ และบทบาทหน้าท่ีโดยอ้อม เช่น การเข้าร่วม      
ในกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะ วทิยาเขต มหาวทิยาลยั 

3) อาจารยใ์หม่ทุกคน จะได้รับการอธิบายถึง สิทธิ สวสัดิการต่าง ๆ ทั้งจากคณะ วิทยาเขต และ
มหาวิทยาลัย หรือจากหน่วยงานของรัฐ เช่น การศึกษาต่อ การขอทุนวิจัย การสนับสนุน        
การพฒันาตวัเอง สิทธิท่ีเก่ียวขอ้งการประกนัสังคม เป็นตน้ 

2. การพฒันาความรู้และทกัษะให้แก่คณาจารย์ 
 2.1 การพฒันาทกัษะการจัดการเรียนการสอน การวดัและการประเมินผล 
 การพฒันาระดบัมหาวทิยาลยั 

1) จดัแลกเปล่ียนเรียนรู้ในหัวขอ้ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น การจดัการเรียนการสอนรายวิชาพื้นฐาน 
การสร้างครูมืออาชีพ การสอนแบบ Active Learning  

2) มีโครงการพฒันาสมรรถนะการสอนอาจารยม์หาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ซ่ึงครอบคลุมทกัษะ
การจดัการเรียนการสอนขั้นพื้นฐาน และขั้นสูง การผลิตส่ือการสอน รวมทั้ งการวดัและ        
การประเมินผล 

 การพฒันาระดบัคณะ 
1) ในแต่ละปี คณะจะจัดโครงการ หรือกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะในการสอน การวดัและ            

การประเมินผล เช่น การอบรมการท าส่ือการสอน   การอบรมเทคนิคการออกขอ้สอบ  
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2) คณะจัดให้มีการประเมินผลการเรียนการสอนของนักศึกษา เพื่ออาจารย์ผู ้สอนจะได้น า              
ผลการประเมินไปปรับปรุงเทคนิควิธีการสอนในคร้ังต่อไป และคณะได้น าผลประเมินการ
สอน มาประกอบการประเมินผลการสอนในขั้นตอนการขอต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อให้มี 
การน าผลการประเมินการสอนโดยนกัศึกษาไปพฒันาการเรียน การสอนอยา่งจริงจงั 

3) คณะจดัให้มีกิจกรรมเพื่อการกระตุ้นการพฒันาการเรียนการสอนของคณาจารย์ทั้ งทางตรง 
ทางออ้ม เช่น การจดักิจกรรมเชิดชูอาจารยท่ี์มีความโดดเด่นในดา้นการเรียน การสอน 

 2.2 การพฒันาวชิาการและวชิาชีพด้านอ่ืน ๆ 
 การพฒันาในระดบัมหาวทิยาลยั 

1) มหาวิทยาลัยให้ ทุนสนับส นุนการไป เข้าร่วมประชุม เพื่ อ เสนอผลงานทางวิชาการ 
ในต่างประเทศ 

2) มหาวิทยาลยัมีโครงการพฒันาผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอก โดยการให้ทุนสนบัสนุนเงิน
ค่าใช้จ่ายรายเดือนส าหรับผูเ้ขา้ร่วมโครงการท่ีน าเสนอผลงานพฒันาการเรียนการสอน และ 
ท าวจิยั 

 การพฒันาระดบัคณะ 
1) คณะไดจ้ดังบประมาณสนบัสนุนการพฒันาวชิาการ วชิาชีพ ตามความสนใจของบุคลากร ทุกปี 
2) คณะได้จดัโครงการ/กิจกรรม เพื่อการพัฒนาบุคลากรด้านต่าง ๆ นอกเหนือจากการเรียน       

การสอน เช่น โครงการอบรมเพื่อพฒันาทักษะการวิจยั การเขียนต ารา การเขียนบทความ
วชิาการ 

3) คณะไดก้ าหนดการพฒันาบุคลากรเป็น KPI ของคณะ โดยก าหนดให้บุคลากรของคณะตอ้งผา่น
การพฒันาในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง ครบทุกคนในแต่ละปี 



79 
 

 

 
หมวดที ่7 การประกนัคุณภาพหลกัสูตร 

 
1. การบริหารหลกัสูตร 

1) คณะกรรมการประจ าคณะดูแลคุณภาพการจดัการเรียนการสอนของหลกัสูตรในภาพรวม 
2) อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร และคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรท าหน้าท่ีวางแผน ด าเนินการควบคุม

คุณภาพการจดัการเรียนการสอน ประเมินผล ปรับปรุงและพฒันาหลกัสูตร 
3) อาจารยผ์ูป้ระสานงานรายวิชา ท าหน้าท่ี จดัท า มคอ.3 วางแผนการจดัการเรียนการสอนร่วมกบัอาจารย์

ผูส้อน ด าเนินการจดัการเรียนการสอน และติดตามประเมินผลรายวชิาท่ีรับผดิชอบเป็นไปอยา่งมีคุณภาพ 
4) เจา้หนา้ท่ีฝ่ายสนบัสนุนจากวิทยาเขต ช่วยประสานงานและดูแลใหก้ารบริหารงานหลกัสูตรในดา้นต่างๆ 

เป็นไปอยา่งเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 
 
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 
 2.1 การบริหารงบประมาณ 

วิทยาเขตจดัสรรงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้เพื่อจดัซ้ือต ารา ส่ือการเรียน   
การสอน โสตทศันูปกรณ์และวสัดุครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์อยา่งเพียงพอเพื่อสนบัสนุนการเรียนการสอน  
ในชั้นเรียนและสร้างสภาพแวดลอ้มใหเ้หมาะสมกบัการเรียนรู้ดว้ยตนเองของนกัศึกษา 

คณะและหลกัสูตร บริหารงบประมาณท่ีไดรั้บการจดัสรรจากวิทยาเขตเพื่อใชใ้นการสนบัสนุน
การเรียนการสอน และพฒันาปรับปรุงคุณภาพของคณาจารยแ์ละนกัศึกษา 

 2.2 ทรัพยากรการเรียนรู้ทีม่ีอยู่เดิม 
1. หนงัสือ/ต ารา ให้การสนบัสนุนโดยหอบรรณสารสารสนเทศซ่ึงให้บริการดา้นหนงัสือ ต าราท่ีใช้

ประกอบการเรียนการสอน 
2. ส่ือการเรียนรู้ งานเทคโนโลยีและการเรียนรู้ให้บริการเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ผลิตส่ือการสอน

อิเล็กทรอนิคส์  บริการโสตทัศนูปกรณ์ และจัดการเครือข่าย เพื่อรองรับการสืบค้นข้อมูล 
สนบัสนุนการจดัการเรียนการสอน และการเรียนรู้ของนกัศึกษา 

3. ครุภณัฑ์และวสัดุวิทยาศาสตร์  ศูนยป์ฏิบติัการทางวิทยาศาสตร์และเคร่ืองมือกลาง ให้บริการ
ครุภัณฑ์และวสัดุทางวิทยาศาสตร์เพื่อใช้ในการเรียนการสอน การท าปฏิบัติการ รวมถึง                
การท าโครงงานหรืองานวจิยัของนกัศึกษา 

 2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิม่เติม 
1.  วทิยาเขตจดัสรรงบประมาณเพื่อการจดัหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
2. หนังสือ/ต ารา มีคณะกรรมการวางแนวทางในการจัดซ้ือหนังสือ อาจารย์ผูส้อนและผูเ้รียน        

เสนอรายช่ือหนงัสือ ส่ือ และต าราการเรียนการสอน ไปยงัคณะกรรมการเพื่อจดัหาเพิ่มเติม 
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3. อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรและคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร ส ารวจความตอ้งการทรัพยากร
ท่ีต้องการเพิ่มเติม และแจ้งความต้องการไปยงัวิทยาเขต หรือหน่วยงานสนับสนุนต่างๆ               
เพื่อการจดัสรรงบประมาณและจดัหาทรัพยากรเพิ่มเติม 

4. มีคณะกรรมการจดัระบบการใชท้รัพยากรการเรียนการสอนและติดตามการใชท้รัพยากร 
 2.4 การประเมินความเพยีงพอของทรัพยากร 

1. ประเมินความเพียงพอจากผูส้อน ผูเ้รียน และบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้ง 
2.  จดัระบบติดตามการใชท้รัพยากร เพื่อเป็นขอ้มูลประกอบการประเมิน 

 
3. การบริหารคณาจารย์ 
 3.1 การรับอาจารย์ใหม่ 
 คดัเลือกอาจารยใ์หม่ตามระเบียบและหลกัเกณฑ์ของมหาวิทยาลยั โดยอาจารยใ์หม่ตอ้งมีวุฒิการศึกษา
ระดบัปริญญาโทข้ึนไป ในสาขาท่ีเก่ียวขอ้ง 
 3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผนการติดตามและทบทวนหลกัสูตร 
 คณาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรและผูส้อนจะตอ้งปรับปรุงร่วมกนัในการวางแผนจดัการเรียนการสอน 
ประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวชิา เก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อเตรียมไวส้ าหรับการปรับปรุง
หลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือ หาแนวทางท่ีจะท าให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร และได้บัณฑิต                 
เป็นไปตามคุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงค ์
 3.3 คณาจารย์ทีส่อนบางเวลาและคณาจารย์พเิศษ 
  การแต่งตั้งคณาจารยท่ี์สอนบางเวลาและอาจารยพ์ิเศษ จะค านึงถึงคุณวุฒิ ความรู้ความสามารถ และ
ประสบการณ์ตรงจากการปฏิบติัในรายวิชาท่ีจะแต่งตั้งโดยตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
หลกัสูตร 
 
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
 4.1 การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
 ควรมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาท่ี เก่ียวข้องกับภาระงานท่ีรับผิดชอบ และมีความรู้              
ดา้นเทคโนโลยกีารศึกษา หรือเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 4.2 การเพิม่ทกัษะความรู้เพ่ือการปฏิบัติงาน 
 ตอ้งเขา้รับการฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา เพื่อพฒันาตนเองอยา่งนอ้ย 1 คร้ังต่อปี  
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5. การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา 
 5.1 การให้ค าปรึกษาด้านวชิาการและอ่ืนๆแก่นักศึกษา\ 

1.  มีระบบอาจารยท่ี์ปรึกษาดา้นวชิาการแต่งตั้งจากคณาจารยใ์นหลกัสูตร เพื่อท าหนา้ท่ีให้ค  าปรึกษา
ทางวชิาการ เช่น การวางแผนการเรียน เป็นตน้ 

2. อาจารยผ์ูส้อนทุกท่านตอ้งก าหนดชัว่โมงให้ค  าปรึกษา เพื่อให้นกัศึกษาสามารถเขา้ปรึกษาปัญหา
ทางวชิาการส าหรับการเรียนการสอนในรายวชิา 

3. มีอาจารยท่ี์ปรึกษาในการท ากิจกรรมของนกัศึกษา 
 5.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา 

1. นักศึกษาสามารถยื่นค าร้องเพื่อขออุทธรณ์ในกรณีท่ีมีข้อสงสัยเก่ียวกับการสอบ ผลคะแนน       
และวธีิการประเมินผล 

2. จดัช่องทางรับค าร้องเพื่อการขออุทธรณ์ของนกัศึกษา 
3. จดัตั้งคณะกรรมการในการพิจารณาการอุทธรณ์ของนกัศึกษา 

 
6. ความต้องการของตลาดแรงงานสังคมและหรือความพงึพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

1. มีการส ารวจความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิตทุกปีเพื่อน าขอ้มูลไปปรับปรุงหลกัสูตร 
2. มีการส ารวจการไดง้านท าของบณัฑิตทุกปี 
3. มีการส ารวจเพื่อประเมินความตอ้งการของตลาดงาน สังคม 
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7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators)  
 

ดัชนีบ่งช้ีผลการด าเนินงาน ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 ปีที ่4 ปีที ่5 
(1) อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ

ประชุมเพื่ อวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงาน
หลกัสูตร 

x x x x x 

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/
สาขาวชิา  

x x x x x 

(3) มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิด
สอนในแต่ละภาคการศึกษาใหค้รบทุกวชิา 

x x x x x 

(4) จดัท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชาและรายงานผลการ
ด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.5 และ 
มคอ.6 ภายใน 30 วนั หลังส้ินสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนให้
ครบทุกรายวชิา 

x x x x x 

(5) จดัท ารายงานผลการด าเนินการของหลกัสูตรตามแบบ มคอ.7 
ภายใน 60 วนัหลงัส้ินสุดปีการศึกษา 

x x x x x 

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนกัศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ท่ีก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 อยา่งนอ้ยร้อยละ 25 ของ
รายวชิาท่ีเปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

x x x x x 

(7) มีการพฒันา/ปรับปรุง การจดัการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน
หรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผลการด าเนินงานท่ีรายงาน
ใน มคอ.7 ปีท่ีแลว้ 

 x x x x 

(8) อาจารยใ์หมทุ่กคนไดรั้บการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าดา้นการ
จดัการเรียนการสอน 

x x x x x 

(9) อาจารยป์ระจ าทุกคนไดรั้บการพฒันาทางวชิาการและ/หรือ
วชิาชีพอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

x x x x x 

(10) จ านวนบุคลากรสนบัสนุนการเรียนการสอน ไดรั้บการพฒันาทาง
วชิาการและ/หรือวชิาชีพไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 50 ต่อปี 

x x x x x 

(11) ระดบัความพึงพอใจของนกัศึกษาปีสุดทา้ย/บณัฑิตใหม่ท่ีมีต่อ    x x 
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ดัชนีบ่งช้ีผลการด าเนินงาน ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 ปีที ่4 ปีที ่5 
คุณภาพหลกัสูตรเฉล่ียไม่นอ้ยกวา่ 3.51 จากคะแนนเตม็ 5.0 

(12) ระดบัความพึงพอใจของผูใ้ช้บณัฑิตท่ีมีต่อบณัฑิตใหม่เฉล่ีย  
ไม่นอ้ยกวา่ 3.51 จากคะแนนเตม็ 5.0 

    x 

(13) จ านวนนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาตามก าหนดเวลาของ
หลกัสูตรไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 70 ของจ านวนนกัศึกษาท่ีคงอยูใ่น
ชั้นปีท่ี 2 

    x 

ผลการด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายตวับ่งช้ีทั้งหมดอยูใ่นเกณฑ์ดีต่อเน่ือง 2 ปีการศึกษาเพื่อติดตามการ
ด าเนินการตาม TQF ต่อไป ทั้งน้ีเกณฑก์ารประเมินผา่น คือ มีการด าเนินงานตามขอ้ 1–5 และอยา่งนอ้ยร้อยละ 80 
ของตวับ่งช้ีผลการด าเนินงานท่ีระบุไวใ้นแต่ละปี 
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หมวดที ่8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลกัสูตร 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 

1. ประเมินรายวชิา โดยนกัศึกษา 
2. ประเมินกลยทุธ์การสอนโดยทีมผูส้อนหรือระดบัภาควชิา 
3. ประเมินจากผลการเรียนของนกัศึกษา  
4. ประเมินจากพฤติกรรมของนกัศึกษาในการอภิปราย การซกัถามและการตอบค าถามในชั้นเรียน 
5. ด าเนินการวจิยัเพื่อการพฒันากลยทุธ์การสอน 

 1.2 การประเมินทกัษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
1. นกัศึกษาประเมินอาจารยผ์ูส้อนในแต่ละรายวชิา 
2. สังเกตการณ์ โดยผูรั้บผดิชอบหลกัสูตร/ประธานหลกัสูตร/ทีมผูส้อน 
3. รายงานผลการประเมินทักษะอาจารย์ให้แก่อาจารย์ผูส้อนและผูรั้บผิดชอบหลักสูตรเพื่อใช ้        

ในการปรับปรุงกลยทุธ์การสอนของอาจารยต่์อไป 
4. คณะรวบรวมผลการประเมินทกัษะของอาจารยใ์นการจดักิจกรรมเพื่อพฒันา/ปรับปรุงทกัษะ 

กลยทุธ์การสอน 

2. การประเมินหลกัสูตรในภาพรวม 
1. ผูรั้บผิดชอบหลักสูตรประเมินหลักสูตรในภาพรวม เม่ือนักศึกษาเรียนอยู่ชั้ นปีท่ี 4 โดยใช้ข้อมูล 

จากนกัศึกษา คณาจารย ์
2. คณะประเมินหลกัสูตรโดยนกัศึกษาชั้นปีสุดทา้ย 
3. มหาวทิยาลยัประเมินหลกัสูตรบณัฑิตใหม่ 
4. มหาวทิยาลยัประเมินหลกัสูตรโดยผูใ้ชบ้ณัฑิต 

3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอยีดหลกัสูตร 
 คณะกรรมการประกัน คุณภาพภายใน  ด า เนินการประเมินผลการด า เนิน งานตามตัวบ่ ง ช้ี                             
(Key Performance Indicators) ในหมวดท่ี 7 ขอ้ 7 
 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลกัสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน 

1. ผูรั้บผดิชอบหลกัสูตรจดัท ารายงานการประเมินผลหลกัสูตร 
2. ผูรั้บผิดชอบหลักสูตร คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และผู ้สอน จัดประชุม สัมมนา เพื่อน าผล  

การประเมินมาวางแผนปรับปรุงหลกัสูตร และกลยทุธ์การสอน 
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3. เชิญผูท้รงคุณวฒิุพิจารณาและใหข้อ้เสนอแนะในการปรับปรุงหลกัสูตรและกลยทุธ์การสอน 
ภาคผนวก 

 
ก. ภาระงานสอนและผลงานทางวชิาการของอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 
ข. ขอ้เสนอแนะของกรรมการผูท้รงคุณวฒิุและการด าเนินการของหลกัสูตร 
ค. เกณฑแ์ละคุณสมบติัการไดรั้บเกียรตินิยม  
ง. แบบฟอร์มแสดงร้อยละของกระบวนการจดัการเรียนรู้ของแต่ละรายวชิาในหลกัสูตรท่ีสะทอ้น  
 Active Learning 
จ. ระเบียบมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วา่ดว้ยการศึกษาขั้นปริญญาตรี  
ฉ. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตร 
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ภาคผนวก ก.  

ภาระงานสอนและผลงานทางวชิาการของอาจารย์ประจ าหลกัสูตร 
 

1. ภาระงานสอนของ    ศ.    รศ.    ผศ.    อาจารย์    ดร.กานดา ค า้ชู 
รายวชิา 932-372 Water Quality Management for Aquaculture ผูส้อน/ผูป้ระสานงาน 
รายวชิา 932-375 Aquatic Animal Disease ผูส้อน 
รายวชิา 932-408 Student Project I ผูส้อน 
รายวชิา 932-409 Student Project II ผูส้อน 
รายวชิา 937-162 Principles of Biology ผูส้อน/ผูป้ระสานงาน 
รายวชิา 937-163 Principles of Biology Laboratory ผูส้อน 
รายวชิา 937-194 Science Technology and Society ผูส้อน 
รายวชิา 937-263 Genetics ผูส้อน 
รายวชิา 937-264 Genetics Laboratory ผูส้อน/ผูป้ระสานงาน 
รายวชิา 820-800 Thesis ผูส้อน 
รายวชิา 932-571 Aquaculture Practices and Managements ผูส้อน 
 

ผลงานทางวิชาการ การค้นคว้าวิจัย หรือการแต่งต ารา 5 ปีย้อนหลัง 
ผลงานวจัิยทีต่ีพมิพ์ในวารสารระดับนานาชาติ   
Moravec, F. and Kamchoo K. 2012. Description of Rhabdochona (Globochona) rasborae sp. n. (Nematoda: 

 Rhabdochonidae) from the freshwater cyprinid fish Rasbora paviana Tirant in southern Thailand. 
 Folia Parasitologica. 59(3): 209–215.  

Moravec, F., Adithepchaikarn, P. and Kamchoo, K. 2013. Rhabdochona (Rhabdochona) hypsibarbi n.sp.  
  (Nematoda: Rhabdochonidae) from the freshwater cyprinid fish Hypsibarbus wetmorei (Smith) in  
  northeast Thailand. Journal of Parasitology.  99(2): 297–302.  
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2. ภาระงานสอนของ    ศ.    รศ.    ผศ.    อาจารย์  ดร. พงศ์ศักดิ์ เหล่าดี 
รายวชิา 932-372 Water Quality Management for Aquaculture ผูส้อน 
รายวชิา 932-408 Student Project I ผูส้อน 
รายวชิา 932-409 Student Project II ผูส้อน 
รายวชิา 937-162 Principles of Biology ผูส้อน/ผูป้ระสานงาน 
รายวชิา 937-163 Principles of Biology Laboratory ผูส้อน 
รายวชิา 937-263 Genetics ผูส้อน/ผูป้ระสานงาน 
รายวชิา 937-264 Genetics Laboratory ผูส้อน 
รายวชิา 820-800 Thesis ผูส้อน 
 
ผลงานทางวิชาการ การค้นคว้าวิจัย หรือการแต่งต ารา 5 ปีย้อนหลัง 
ผลงานวจัิยทีต่ีพมิพ์ในวารสารระดับนานาชาติ   
Laudee, P. and T. Prommi. 2011. Biodiversity and distribution of Trichoptera species along the Tapee River, 

Surat Thani Province, southern Thailand. Zoosymposia. 5: 279-287. 
Laudee, P. and H. Malicky, XXXX. Trichoptera fauna from Nakhon Si Thammarat Range (southern Thailand), 

 with the description of a new species of RhyacophilaPictet, 1834 (Trichoptera: Rhyacophilidae).
 Aquatic Insects (in press) 
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3. ภาระงานสอนของ    ศ.    รศ.    ผศ.    อาจารย์    ดร.ดวงรัตน์ ชูเกดิ 
รายวชิา 932-271 Aquatic Biology ผูส้อน 
รายวชิา 932-273 Fish Physiology ผูส้อน 
รายวชิา 932-374  Aquatic animal nutrition ผูส้อน/ผูป้ระสานงาน 
รายวชิา 932- 496 Entrepreneurship in Seafood Industry ผูส้อน/ผูป้ระสานงาน 
รายวชิา 932-405 Seminar ผูส้อน/ประสานงาน 
รายวชิา 932-408 Student Project I ผูส้อน 
รายวชิา 932-408 Student Project II ผูส้อน 
รายวชิา 932-406 Co-operative Education I ผูส้อน/ประสานงาน 
รายวชิา 932-407 Co-operative Education II ผูป้ระสานงาน 
รายวชิา 932-503 Seminar I ผูส้อน 
รายวชิา 932-504 Seminar II ผูส้อน 
รายวชิา 932-506 Thesis II ผูส้อน 
 
ผลงานทางวิชาการ การค้นคว้าวิจัย หรือการแต่งต ารา 5 ปีย้อนหลัง 
ผลงานวจัิยทีต่ีพมิพ์ในวารสารระดับนานาชาติ   
Chookird, D. Tantikitti, C., Pongdara, A. and Srichanun, M. 2010. Effect of hemoglobin powder substituted for 

fishmeal on growth performance, protein digestibility and trypsin gene expression in Litopenaeus 
vannamei. Songklanakarin Journal of Science and Technolology. 32(2): 119-127. 

Ninwichian, P. and Chookird, D. 2015. Effects of feed supplementation with natural astaxanthin sources on 
growth performance and skin coloration of fancy carp (kohaku koi, Cyprinus carpio L). Aquaculture 
Research (submitted) 

Tantikitti, C., Chookird, D., Pongdara, A. and Srichanun, M. 2015. Effects of fishmeal quality on growth  
performance, protein digestibility and trypsin gene expression in pacific white shrimp (Litopenaeus 
vannamei). (submitted) 
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4. ภาระงานสอนของ    ศ.    รศ.    ผศ.    อาจารย์    ดร. สุวฒัน์ จุฑาพฤทธ์ิ 
รายวชิา 140-331 Electronics Business Techmology ผูส้อน/ผูป้ระสานงาน 
รายวชิา 140-392 Seminar I ผูส้อน/ผูป้ระสานงาน 
รายวชิา 140-354 Geographic Information System ผูส้อน/ผูป้ระสานงาน 
รายวชิา 140-393 Pre-cooperative education ผูส้อน/ผูป้ระสานงาน 
รายวชิา 140-411 Project Management ผูส้อน/ผูป้ระสานงาน 
รายวชิา 140-491 Student Project I ผูส้อน/ผูป้ระสานงาน 
รายวชิา 140-492 Student Project II ผูส้อน/ผูป้ระสานงาน 
รายวชิา 928-202 Data communication and NW ผูส้อน/ผูป้ระสานงาน 
รายวชิา 928-212 Photography and Digital Image ผูส้อน/ผูป้ระสานงาน 
รายวชิา 932-585 Seminar I ผูส้อน/ผูป้ระสานงาน 
รายวชิา 932-471 Aquatic Resource Consearvation and Management ผูส้อน 
รายวชิา 932-571 Aquaculture Practices and Managements ผูส้อน 
รายวชิา 937-191 Computer and InformationTechnology ผูส้อน/ผูป้ระสานงาน 
 
ผลงานทางวิชาการ การค้นคว้าวิจัย หรือการแต่งต ารา 5 ปีย้อนหลัง 
ผลงานวจัิยทีต่ีพมิพ์ในวารสารระดับนานาชาติ   
Jutapruet, S., Intongcome, A., Shiang-Lin, H., and Li, S. 2015. Spatial Partitioning of three coastal cetacean 

species in the Central West of Gulf of Thailand. Journal of Mammalogy. (In press) 
Jutapruet, S., K. Kittiwattanawong, and Pradit, S. 2014. Population size and habitat patterns of Indo-Pacific 

Humpback Dolphins (Sousa Chinensis) in Donsak, Surat Thani, Thailand. Chiang Mai Journal of 
Science. 41(1):136-147. 

Jutapruet1, S., Shiang-Lin, H., Li, S., Lin, M, Kittiwattanawong, K, and Pradit, S. 2014. Population size and 
habitat characteristics of the Indo-Pacific humpback dolphins (Sousa chinensis) off Donsak, Surat 
Thani, Thailand. Aquatic Mammal. 41(2):129-142.  

Jaroensutasinee, M., Jutapruet, S. &Jaroensutasinee, K. 2010. Population size of Indo-Pacific humpback  
dolphins (Sousa chinensis) at Khanom, Thailand, Source: Walailak Journal of Science and 
Technology. 7(2): 115-126. 
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5. ภาระงานสอนของ    ศ.    รศ.    ผศ.    อาจารย์  ดร. สุวฒัน์ ธนานุภาพไพศาล 
รายวชิา 932-101 Introduction to Bioresources ผูส้อน 
รายวชิา 932-272 Fish Biology  ผูส้อน/ผูป้ระสานงาน 
รายวชิา 932-371 Principles of Aquaculture  ผูส้อน/ผูป้ระสานงาน 
รายวชิา 932-372 Fisheries Biology  ผูส้อน/ผูป้ระสานงาน 
รายวชิา 932-381 Aquaculture Biotechnology ผูส้อน/ผูป้ระสานงาน 
รายวชิา 932-463 New Economic Animal Production ผูส้อน 
รายวชิา 932-245 Introduction to Economic Animal production  ผูส้อน 
รายวชิา 932-306 Integradted Approach in Bioproduction Systems  ผูส้อน 
รายวชิา 932-371 Principles of Aquaculture ผูส้อน/ผูป้ระสานงาน 
รายวชิา 932-481 SeaweedCulture Biotechnology ผูส้อน/ผูป้ระสานงาน 
รายวชิา 932-491 Freshwater FishCulture Technology ผูส้อน/ผูป้ระสานงาน 
รายวชิา 932-492 Marine Fish Culture Technology ผูส้อน/ผูป้ระสานงาน 
รายวชิา 932-493 Shrimp Culture Technology ผูส้อน 
 
ผลงานทางวิชาการ การค้นคว้าวิจัย หรือการแต่งต ารา 5 ปีย้อนหลัง 
ผลงานวจัิยทีต่ีพมิพ์ในวารสารระดับนานาชาติ   
Roekdee, U. S. Kritsanapuntu, S. Thananuphaphphaisarn and S. Danteravanich. 2014. The water environment 

of the Tapi River and the coast of Bandon Bay, Surat Thani Province, Thailand: A review of 10 
years monitoring. Southeast Asian Water Environment 5, IWA Publishing. London. 47-52. 
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ภาคผนวก ข.  

ข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและการด าเนินการของหลกัสูตร 
 

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
หลกัสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวชิาทรัพยากรประมง 

ข้อเสนอแนะ การด าเนินการ 

ศาสตราจารย์ ดร.สนิท  อกัษรแก้ว  
1. เป็นหลกัสูตรท่ีสนองตอบต่อความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของชุมชน 
ภาคและประเทศชาติท่ีแทจ้ริงในดา้นประมง 

- 

2. เน้ือหาหลกัสูตรตอ้งสนองตอบกบัการเปล่ียนแปลงและ
แกปั้ญหาในอนาคตในดา้นการประมงรวมทั้งสภาวะเปล่ียนแปลง
ภูมิอากาศ เป็นตน้ 

ด าเนินการตามขอ้เสนอแนะโดยเพิ่มเติม
รายวิชา วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม  
การจัดการทรัพยากรชายฝ่ังโดยชุมชน
เคร่ืองมือและกฏหมายการประมง  
มลพิษทางน ้า 
ทรัพยากรป่าชายเลนและการอนุรักษ ์
อุตุนิยมวิทยาทางทะเล 

3. สนองตอบนโยบายและภารกิจของมหาวิทยาลยัและของวิทยา
เขตในการเสนอหลกัสูตรใหม่ เพื่อแกปั้ญหาและจดัการดา้นประมง
ของชุมชน และประเทศชาติในภาพรวม 

- 

4. มีความพร้อมในทุกดา้นเพื่อการเรียน การสอนท่ีมีคุณภาพ     
และผลสัมฤทธ์ิอยา่งดี 

- 

5. โอกาสจะเปิดเป็นหลกัสูตรบณัฑิตศึกษาไดใ้นอนาคต - 
6. เป็นไปตามกฎเกณฑข์อง สกอ. - 
7. มีโอกาสสอนร่วมกบัวิทยาเขตอ่ืนได ้เช่น วิทยาเขตตรัง ภูเกต็ 
เป็นตน้ 

- 

8. หลกัการเฉพาะท่ีจดัท าหลกัสูตรทรัพยากรประมงเน้ือหาตอ้ง
เก่ียวกบั 
 1) เขา้ใจการปรับปรุงพนัธ์ุสัตวน์ ้ าทุกชนิด ท่ีส าคญัทุกชนิด 
ร่วมกบัระบบนิเวศท่ีเก่ียวขอ้ง 
 2) เขา้ใจปัจจยัการผลิตในทุกดา้น 
 3) เขา้ใจกระบวนการผลิต โดยเฉพาะการผลิตท่ีเป็นมิตรกบั

ได้ออกแบบรายวิชาต่างๆ ให้ มี เน้ือหา
ครอบคลุมตามขอ้เสนอแนะโดยมีรายวิชา
เช่น 
พนัธุศาสตร์สัตวน์ ้ าและการปรับปรุงพนัธ์ุ 
เทคโนโลยกีารเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ า 
การเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ าแบบบูรณาการ 
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ข้อเสนอแนะคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
หลกัสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวชิาทรัพยากรประมง 

ข้อเสนอแนะ การด าเนินการ 

ศาสตราจารย์ ดร.สนิท  อกัษรแก้ว  
ส่ิงแวดลอ้ม 
 4) เขา้ใจการแปรรูสัตวน์ ้ า 
 5) เขา้ใจวิสาหกิจชุมชนในดา้นการประมง 
 6) เขา้ใจระบบนิเวศดา้นการประมงและระบบนิเวศท่ีเก่ียวขอ้ง
และรวมถึงอิทธิพลโลกร้อน 
 7) เขา้ใจกฎหมายพื้นฐานทางการประมง 
 8) น่าจะมีวิชาเก่ียวกบัเศรษฐกิจพอเพียงดว้ย 
 9) เขา้ใจเร่ืองการบริหารจดัการดา้นอ่ืนๆ  

อาหารสัตวน์ ้ า 
การพฒันาอาหารสัตวน์ ้ า 
การจัดการคุณภาพน ้ าเพื่อการเพาะเล้ียง
สัตวน์ ้ า 
เทคโนโลยวีิศวกรรมเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ า 
การจัดการทรัพยากรชายฝ่ังโดยชุมชน
เคร่ืองมือและกฏหมายการประมง  
การเป็นผูป้ระกอบการทางด้านการผลิต
และแปรรูปสัตวน์ ้ า 
เทคโนโลยหีลงัการเกบ็เก่ียวสัตวน์ ้ า 

9. ขอ้แนะน าอ่ืนๆ ของหลกัสูตร 
 
 1) ปรับปรุงปรัชญาใหส้ั้น และกะทดัรัด 
 2) ความส าคญัในการจดัท าหลกัสูตรประมง จะเหมาะสมกบั
พื้นท่ีของวิทยาเขตสุราษฏร์ธานี ระบุดว้ย อาจจะระบุในหวัขอ้ 12.2 
กไ็ด ้มีความพร้อมดา้นเรียน การสอน 
 3) สรุปโครงสร้างหลกัสูตร ป.ตรี 4 ส่วนตอ้งเรียนรู้ 
  - พื้นฐานความรู้ทัว่ไปดา้นวิชาพื้นฐาน 
 
  - ปัจจยัส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรดา้นประมง/ระบบนิเวศ     
ท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
 
  - ปัญหาและมลพิษทางดา้นประมง ทั้งประมงธรรมชาติและ
เพาะเล้ียง 
 
  - การบริหารจดัการประมงแต่ละประเภท การเพาะเล้ียง       
กฎหมายฯ  

ด า เ นิ น ก า ร ต า ม ข้ อ เส น อ แ น ะ                        
จากผูท้รงคุณวุฒิเสนอ 
1) ปรับปรุงปรัชญาใหก้ระชบั 
2) ระบุไวใ้นหมวดท่ี 2 ขอ้ 1.2 หนา้ 10 
 
 
 
- มี ร า ย วิ ช า ศึ ก ษ าทั่ ว ไ ป จ าน วน  32          
หน่วยกิต 
- ปรับปรุงโดยเพิ่ มรายวิชา ท รัพยากร        
ป่าชายเลนและการอนุรักษ์หญา้ทะเลและ
การอนุ รักษ์  นิ เวศวิทยาแนวปะการัง         
การจดัการทรัพยากรชายฝ่ังโดยชุมชน  
- มลพิษทางน ้ า  การจัดการคุณภาพน ้ า     
เพื่ อการเพาะเล้ียงสัตว์น ้ า  เทคโนโลยี
วิศวกรรมเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ า 
- เคร่ืองมือและกฏหมายประมง 
สัตวน์ ้ าหายากและการอนุรักษ ์
เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการประมง 
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ข้อเสนอแนะคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
หลกัสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวชิาทรัพยากรประมง 

ข้อเสนอแนะ การด าเนินการ 

รศ.ดร.สมหมาย  เช่ียววารีสัจจะ  
1.วตัถุประสงคข์องหลกัสูตร – ควรมีครบตามเกณฑ์มาตรฐานผล
การเรียนรู้ทั้ง 5 ดา้น 

ด า เนิ น ก ารต าม เส น อ ข้อ เส น อแน ะ                    
จ า ก ผู ้ ท ร ง คุ ณ วุ ฒิ โ ด ย ป รั บ ป รุ ง
วตัถุประสงค์การเรียนรู้ครบ 5 ด้านตาม
รายละเอียดในหมวดท่ี 2 ขอ้ 1.3 หนา้ 11  

2.โครงสร้างของหลกัสูตร 
2.1  ควรเพิ่มวิชาท่ีเป็นพื้นฐานการประมง เช่น ชีววิทยาประมง  
การจดัการทรัพยากรประมง ในวิชาชีพบงัคบั ใหส้อดคลอ้งกบัการ
เป็น วท.บ. (ทรัพยากรประมง) มิฉะนั้นหลกัสูตรจะเอนเอียงเนน้ไป
ทางดา้นการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ า 

ด าเนินการตามเสนอเพิ่มรายวิชาทางด้าน
ทรัพยากรประมงและการจัดการทั้ งใน    
ร ายวิ ช า ชี พ บั งคับ และวิ ช า ชีพ เลื อ ก              
ให้มีสัดส่วนท่ีใกลเ้คียงกบัศาสตร์ทางดา้น
การเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ า เช่น ชีววิทยาประมง 
ทรัพยากรป่าชายเลนและการอนุรักษ์หญา้
ท ะ เล แ ล ะก ารอ นุ รั ก ษ์  นิ เว ศ วิ ท ย า              
แนวปะการัง การจดัการทรัพยากรชายฝ่ัง       
โดยชุมชน เป็นตน้ 

2.2  หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป ควรเปิดโอกาสใหน้กัศึกษาไดเ้ลือก
เรียนรายวิชาท่ีสนใจบา้ง โดยเฉพาะในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไปทางหลัก สูตร          
ไดพ้ิจารณาเลือกรายวิชาท่ีสอดคลอ้งและ
จ าเป็นกับหลักสูตรท รัพยากรประมง         
ให้นักศึกษาลงเรียน  เช่น วิชาทางด้าน     
พลศึกษา ก าหนดเลือกรายวิชาทกัษะการ
ว่ายน ้ า  ห รือวิทยาศาสตร์ ส่ิ งแวดล้อม       
เป็นตน้ 

3. ค  าอธิบายรายวิชา 
3.1  เลขรหสัรายวิชา  ของสาขาวิชาทรัพยากรประมงและชายฝ่ัง 
ควรจดัเป็นระบบหมวดหมู่ให้ชดัเจน เช่น เลขรหสัตวัท่ี 5 เป็น 7 
หมายถึงวิชาในกลุ่มเพาะเล้ียงฯ  เป็น 8 หมายถึงวิชาในกลุ่ม
ทรัพยากรประมง เป็น 9 หมายถึงวิชาในกลุ่มอ่ืนๆ เป็นตน้ 

ไม่ป รับป รุง เน่ื องจาก มีข้อจ ากัดของ         
เลขรหัสวิชาซ่ึงใช้ร่วมกัน 10 หลักสูตร 
ระดบัปริญญาตรีในคณะฯ 

3.2  แผนการศึกษาในชั้นปีท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1 ควรทบทวน 
เน่ืองจากหนกัเกินไปส าหรับนกัศึกษาท่ีตอ้งเรียนวิชาปฏิบติัการ   

ปรับปรุงตามขอ้เสนอแนะและลดรายวิชา
ท่ี มีป ฏิบั ติการลงตามความ เหมาะสม      
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ข้อเสนอแนะคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
หลกัสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวชิาทรัพยากรประมง 

ข้อเสนอแนะ การด าเนินการ 

รศ.ดร.สมหมาย  เช่ียววารีสัจจะ  
ถึง 5 วิชาต่อสัปดาห์ โดยก าหนดให้มีรายวิชาท่ีมีปฏิบัติการ

จ านวน 4 รายวิชา 
 

3.3  ควรทบทวนช่ือและค าอธิบายรายวิชาของบางรายวิชาให้
กระชบัและเป็นท่ีเขา้ใจกนัทัว่ไป เช่น วิชา 932-370 คุณภาพน ้า   
และการจดัการเพื่อการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ า ควรเปล่ียนเป็น การจดัการ
คุณภาพน ้าเพื่อการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ า  วิชาหลกัและวิธีการวิจยั
ทางการประมง  ควรเปล่ียนเป็นหลกัการวิจยัทางการประมง หรือ 
วิธีการวิจยัทางการประมง วิชาการเพาะเล้ียงทางน ้าเชิงบูรณาการ 
ควรเปล่ียนเป็นการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ าแบบผสมผสาน วิชาพฒันา
อาหารสัตวน์ ้ า ควรเปล่ียนเป็นการพฒันาอาหารสัตวน์ ้ า เป็นตน้ 

ปรับปรุงตามขอ้เสนอแนะในรายวิชา 
การจัดการคุณภาพน ้ าเพื่อการเพาะเล้ียง
สัตวน์ ้ า 
วิธีการวิจยัทางการประมง 
การพฒันาอาหารสัตวน์ ้ า 
การเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ าแบบบูรณาการ 

3.4  ควรเพิ่มค  าส าคญัในค าอธิบายรายวิชาทางดา้นการเพาะเล้ียง
สัตวน์ ้ า คือ มาตรฐานการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ า (GAP และ CoC)      
และค าว่า การท าประมงท่ีผดิกฎหมาย (Illegal Unreported and 
Unregulated fishing หรือ IUU Fishing) ในรายวิชาทางดา้น        
การประมง 

ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะโดยเพิ่มเติม    
ในรายวิชาเคร่ืองมือและกฏหมายประมง
และเทคโนโลยกีารเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ า 

3.5  ควรแกไ้ขรูปแบบการเขียนค าอธิบายรายวิชาเป็นภาษาองักฤษ
ของบางรายวิชา ใหส้อดคลอ้งกบัเกณฑท่ี์ ม.อ. ก  าหนด โดยใช้
เคร่ืองหมายวรรคตอนระหว่างวลีท่ีมีเน้ือหาเดียวกนัหรือสัมพนัธ์
กนั ในกลุ่มเน้ือหาเดียวกนั  ดว้ยเคร่ืองหมายจุลภาค (,) และเม่ือ
หมดกลุ่มเน้ือหานั้น ใหค้ัน่ดว้ยเคร่ืองหมายอฒัภาค (;) สลบักนัไป
จนจบ 

ปรับปรุงตามขอ้เสนอแนะ 

4.  แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้
ควรเพิ่ม Mapping ของรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัว่ไปไวก่้อน
หมวดวิชาเฉพาะ 

ปรับปรุงตามขอ้เสนอแนะ 

5.  ควรทบทวนร้อยละของการสอนแบบบรรยายของรายวิชาใน
กลุ่มวิชาภาษา (หนา้ 108) เน่ืองจากผลรวมของร้อยละการสอน
แบบบรรยายและการจดัการเรียนรู้แบบต่างๆท่ีเนน้ Active 
Learning รวมกนัไดเ้กิน 100 

ปรับปรุงตามขอ้เสนอแนะ 
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ข้อเสนอแนะคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
หลกัสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวชิาทรัพยากรประมง 

ข้อเสนอแนะ การด าเนินการ 

รศ.ดร.สมหมาย  เช่ียววารีสัจจะ  
6.  ควรแกไ้ขความไม่สอดคลอ้งกนั เร่ืองเดียวกนัซ่ึงปรากฏอยู่
หลายท่ีตอ้งมีเน้ือความ/ขอ้ความตรงกนั/สอดคลอ้งกนั เช่น  
- หนา้ 7 หวัขอ้ 2 หมวดวิชาเฉพาะ จ านวน 16 รายวิชา แต่หัวขอ้
ยอ่ย 2.1 มี 8 รายวิชา และ 2.2 มี 6 รายวิชา ผลรวมเป็น 14 รายวิชา 
- หนา้ 19 หมวดวิชาเฉพาะ 92 หน่วยกิต แต่ หนา้ 20 เป็น 94    
หน่วยกิต 
- รหสัวิชาไม่สอดคลอ้งกนั เช่น หนา้ 19 วิชาสถิติพื้นฐาน รหสัวิชา 
934-014  แต่ หนา้ 27 และ 50 รหสัวิชาน้ีเป็น 934-016 
- จ  านวนชัว่โมงทฤษฎี-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเองต่อสัปดาห์ไม่
สอดคลอ้งกนัเช่น หนา้ 26 วชิา 932-170 เป็น 1(0-3-0)  แต่ หนา้ 20 
และ 35 เป็น 1(0-1-3) 
- ภาษาไทยและภาษาองักฤษของช่ือรายวิชาไม่สอดคลอ้งกนั เช่น 
หนา้ 39 วิชา 932-372 การเป็นผูป้ระกอบการทางดา้นการผลิตและ
การแปรรูปสัตวน์ ้ า (Entrepreneurship in Seafood Industry) ซ่ึงควร
แปลว่า การเป็นผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรมอาหารทะเล 
- ภาษาไทยและภาษาองักฤษของค าอธิบายรายวิชาไม่สอดคลอ้งกนั 
เช่น หนา้ 36 วิชา 932-270 ในภาษาองักฤษไม่มีสาระเก่ียวกบั
“แนวโนม้ของทรัพยากรประมง ทิศทางแนวนโยบายในการบริหาร
จดัการทรัพยากรประมงพรบ.กฎหมายประมง”,  วิชา 932-170 
ค  าอธิบายภาษาไทยมี “ระบบกรองน ้าอยา่งง่าย” และภาษาองักฤษ
ใชว้่า “water treatment” ซ่ึงแปลว่า “การบ าบดัน ้า” เป็นตน้ 
- โครงสร้างของหลกัสูตรก าหนดใหเ้รียนวิชาทกัษะการว่ายน ้า แต่ 
หนา้ 47-49 มีค  าอธิบายรายวิชาพลศึกษาอ่ืนๆ ดว้ย, หนา้ 26 
แผนการศึกษา ภาคการศึกษาท่ี 1  ก  าหนดใหเ้รียนวิชาพลศึกษา  แต่
โครงสร้างของหลกัสูตร หนา้ 19 ก  าหนดเป็นวิชาทกัษะการว่ายน ้า 
หนา้ 30 แผนสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาท่ี 2 มีวิชาโครงงานฯ แต่
โครงสร้างของหลกัสูตรไม่มีวิชาน้ีในแผนสหกิจศึกษา 
มาตรฐานผลการเรียนรู้ของวิชาประสบการณ์ภาคสนาม (หนา้ 57) 
และวิชาโครงงาน (หนา้ 59)ไม่สอดคลอ้งกบัมาตรฐานผลการ

ปรับปรุงตามขอ้เสนอแนะ 
 
ป รับ ป รุงและ เป ล่ี ยน แป ล ง รูป แบบ            
การเขียนในขอ้ 13 หนา้ 7-9 
ปรับหมวดวิชาเฉพาะเป็น 92 หน่วยกิต 
 
ปรับเป็นรหสั 934-017 ใหต้รงกนั 
 
ปรับปรุง 932-170 เป็น 3(3-0-6) ใหต้รงกนั 
 
 
ปรับเป็นการเป็นผูป้ระกอบการทางด้าน
ก า ร ผ ลิ ต แ ล ะ แ ป ร รู ป สั ต ว์ น ้ า 
(Enterpreneurship in Aquatic Animal 
Production and Processing) 
ปรับป รุงภาษาอังกฤษและภาษาไทย         
ใหต้รงกนั 
 
 
 
 
ปรับให้ เรียนทักษะการว่ายน ้ า  และตัด
ร าย วิ ช าพ ล ะ อ่ื น ๆ  อ อ ก  แ ล ะแ ก้ ไ ข                
ใหต้รงกนัทั้งเล่มหลกัสูตร 
 
ป รั บ ป รุ ง โ ด ย แ ผ น ก าร ศึ ก ษ าแ บ บ               
สหกิจศึกษาไม่มีรายวิชาโครงงาน 
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ข้อเสนอแนะคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
หลกัสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวชิาทรัพยากรประมง 

ข้อเสนอแนะ การด าเนินการ 

รศ.ดร.สมหมาย  เช่ียววารีสัจจะ  
เรียนรู้ของทั้งสองวิชาใน Curriculum Mapping (หนา้ 68) 
 
7.  ควรแกไ้ขขอ้ผดิพลาดในการพิมพ ์เช่น ค  าสะกดผดิ เวน้วรรค
ตอนผดิ ขอ้ความหรือค าตกหล่น/เกิน/ซ ้ า เป็นตน้ นอกจากน้ีควร 
ใหผู้เ้ช่ียวชาญภาษาองักฤษช่วยปรับปรุงภาษาองักฤษของช่ือวิชา/
ค  าอธิบายรายวิชาใหถู้กตอ้งสมบูรณ์  
 

ปรับปรุงตามขอ้เสนอแนะ 
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ข้อเสนอแนะคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

หลกัสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวชิาทรัพยากรประมง 

ข้อเสนอแนะ การด าเนินการ 

ดร.พุทธ  ส่งแสงจินดา  
1. ปัจจุบนัทรัพยากรประมงในประเทศไทยอยูใ่นสภาพเส่ือมโทรม 
การเปิดให้มีการเรียนการสอนในสาขาวิชาน้ีมีความส าคญัต่อการ
พฒันาประเทศไทย โดยเฉพาะภาคใตซ่ึ้งภูมิศาสตร์เป็นแหลมท่ียื่น
ออกไปในทะเล ประชาชนทั้ งฝ่ังตะวันออกและตะวันตกของ
ภาคใตไ้ด้ประกอบอาชีพทางการประมงเพื่อจบัเอาทรัพยากรสัตว์
น ้ าข้ึนมาบริโภคและจ าหน่ายเป็นสินคา้ประมงท่ีมีคุณภาพ จงัหวดั 
สุราษฎร์ธานีมีอ่าวบา้นดอนและอ่าวไทย เป็นแหล่งประมงท่ีอุดม
สมบูรณ์มาตั้งแต่อดีต ปัจจุบนัเม่ือทรัพยากรประมงเส่ือมโทรมก็มี
การพฒันาการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ าชายฝ่ัง เช่น การเล้ียงกุง้ทะเลแบบ
พฒันา การเพาะเล้ียงหอย ท าให้สุราษฎร์ธานีเป็นแหล่งผลิตอาหาร
สัตว์น ้ าท่ี มีความส าคัญ ดังนั้ น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์       
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี จึงตั้ งอยู่ในต าแหน่งท่ีมีความเหมาะสม      
ในการเปิดการเรียนการสอนในสาขาวิชาทรัพยากรประมงดงักล่าว 

- 

2. ช่ือหลกัสูตรท่ีปรากฏตรงหนา้แรกของเอกสารช้ีแจงรายละเอียด
ของหลักสูตร ใช้ช่ือ  “สาขาวิชาทรัพยากรประมงและชายฝ่ัง ” 
(ส่วนล่างของเอกสาร ) แตกต่างจากการใช้ช่ือน้ีในส่วนอ่ืนๆ       
ของเอกสารน้ีทั้ งหมด และวุ ฒิการศึกษาว่ าเป็น  “สาขาวิชา
ทรัพยากรประมง ” ซ่ึงจะตอ้งแกไ้ขให้เป็นช่ือเดียวกนัแต่อยา่งไรก็
ตามในความเห็นของผูป้ระเมิน ช่ือ สาขาวิชาทรัพยากรประมงและ
ชายฝ่ัง มีความเหมาะสมกบัมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
สุราษฎร์ธานี เน่ืองจากต าแหน่งท่ีตั้งของจงัหวดัสุราษฎร์ธานี เป็น
จงัหวดัชายฝ่ังทะเลท่ีมีทั้ งทรัพยากรประมง และทรัพยากรชายฝ่ัง
อ่ืน ซ่ึงหากมองค าส าคญั (Keyword) ทั้ งสองค าดังกล่าว แนวคิด
ของการเรียนการสอน ท่ีเช่ือมโยงทั้ ง ทรัพยากรของชายฝ่ังและ
ประมงทะเล สามารถ ท าให้เกิดการเรียนการสอบแบบผสมผสาน
บูรณาการศาสตร์ (Multi-Disciplinary) ได้อย่างลุ่มลึกและได้
ประโยชน์ในอนาคต เพื่อความยัง่ยนืของทรัพยากรบนผืนแผ่นดิน
ไทยไดม้ากกว่าช่ือ “สาขาวิชาทรัพยากรประมง”  

แกไ้ขโดยใชช่ื้อสาขาวิชาทรัพยากรประมง
ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการ   
สภาวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
 ในคราวมประชุมคร้ังท่ี 10(3/2558) เม่ือ
วัน ท่ี  14 พฤศจิกายน  2558 และค าว่ า
ทรัพยากรประมงมีความหมายครอบคลุม
ทั้งในส่วนของชายฝ่ัง น ้าจืดและทะเล 
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3. ช่ือหลกัสูตร เป็นสาขาดา้นทรัพยากรประมงแต่เน้ือหาการเรียน 
มีรายวิชาท่ีเก่ียวกับทรัพยากรประมงและการเพาะเล้ียงสัตว์น ้ า
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง วิชาการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ า มีรายวิชาและหน่วย   
กิตค่อนข้างมาก ท าให้มองเห็นได้ว่า บัณฑิตท่ีผลิตได้ จะมีวุฒิ
การศึกษา และความสามารถหรือความรู้ท่ีแตกต่างกนัไปคนละแนว 
คือวุฒิการศึกษาว่าดว้ย เร่ือง ทรัพยากรประมง แต่การเรียนการสอน
เน้น การเพาะเล้ียงสัตว์น ้ าซ่ึงถึงแมว้่าจะมีรากฐานมาจากสัตว์น ้ า
เห มือนกัน  แ ต่ก็จัด เป็นศาสต ร์คนละแขนง ยาก ท่ี จะน ามา
ประยุกต์ใชท้ดแทนกนัได้ ดังนั้นเม่ือค  านึงถึง User หรือผูท่ี้มีส่วน
เก่ียวขอ้งในอุตสาหกรรม ประมงและอาหารสัตว์น ้ า ซ่ึงเป็นผูท่ี้
จะตอ้งใช้บัณทิตในสาขาน้ี อาจจะเกิดความสับสนหากเห็นเพียง 
วุฒิการศึกษาโดยไม่ได้สอบถามความรู้ประสบการณ์ท่ีบัณทิต
ไดรั้บจากการเขา้มาเรียนในมหาวิทยาลยัแห่งน้ี ก็จะนึกว่าบณัทิตมี
ความรู้ดา้นการจดัการทรัพยากรประมง ในความเห็นของผูป้ระเมิน 
ช่ือสาขาวิชาควรเป็น “ทรัพยากรประมงและชายฝ่ัง (Coastal and 
Fishery Resources)” ซ่ึ งส ามารถ ส่ือให้  User เข้าใจ ถึงความ รู้
ของบัณทิตท่ีได้เรียนมาทั้ งสองด้าน และในอนาคตอาจจะขยาย   
เป็น Sub-major ได ้

ได้ป รับป รุง เพิ่ ม เติมรายวิชาท างด้าน
ทรัพยากรให้มีจ านวนรายวิชาชีพเลือก
จ านวน 8 รายวิชาทั้ งในรายวิชาชีพบังคบั
และวิชาชีพเลือกให้มีสัดส่วนท่ีใกล้เคียง
กับศาสตร์ทางด้านการเพาะเล้ียงสัตว์น ้ า
เช่น ชีววิทยาประมง ทรัพยากรป่าชายเลน
และการอนุรักษ ์หญา้ทะเลและการอนุรักษ ์
นิ เวศวิท ยาแนวปะการัง  ก ารจัดก าร
ทรัพยากรชายฝ่ังโดยชุมชน  เป็นตน้ 
ส าหรับช่ือหลักสูตรใช้สาขาทรัพยากร
ประมง ซ่ึงมีความครอบคลุมทรัพยากร   
ทั้ งสัตว์น ้ า ทรัพยากรอ่ืนๆ ท่ีอยู่ในทะเล 
แหล่งน ้ าจืด และชายฝ่ัง การเพาะเล้ียงสัตว์
น ้าและการอนุรักษ ์

4. ช่ือหลกัสูตร เป็นสาขาดา้นทรัพยากรประมงแต่เน้ือหาการเรียน 
มีรายวิชาท่ี เก่ี ยวกับท รัพยากรประมงตรงๆ  ค่อนข้างน้อย                 
เม่ือเปรียบเทียบกบั หลกัสูตรของมหาวิทยาลยัอ่ืนๆ เช่น มีรายวิชา
เร่ืองทรัพยากรประมง เพียงเร่ืองเดียวท่ีถูกก าหนดไวใ้นกลุ่มวิชา
แกน มีรายวิชาท่ีเก่ียว ขอ้งกับทรัพยากรประมง เช่น การจัดการ
ทรัพยากรชายฝ่ังโดยชุมชน หัวขอ้พิเศษทางทรัพยากรประมง ถูก
ก าหนดใหเ้ป็นวิชาชีพเลือกซ่ึงไม่มัน่ใจว่า นกัศึกษาจะเลือกหรือไม่ 
หรือทางมหาวิทยาลัยมีความพร้อมในการ เปิดสอนบ้างหรือไม่  
เม่ือพิจารณาจากประสบการณ์ของผูป้ระเมิน ในหลกัสูตรน้ียงัขาด
รายวิช า อ่ืนๆ  ท่ี เก่ี ยวกับท รัพ ยากรประมง เช่น  Population 

ได้ป รับป รุง เพิ่ ม เติมรายวิชาท างด้าน
ทรัพยากรให้มีจ านวนรายวิชาชีพบังคับ
และวิ ช า ชีพ เลื อ ก จ ากข้อ เสน อแน ะ             
ในรายวิชาต่างๆ ทางสาขาได้มีการเปิด
สอนในรายวิชา ชีววิทยาประมง (ซ่ึงมีการ
ส อ น เ ก่ี ย ว กั บ  Population Dynamics, 
Fishery management) และวิชา มีนวิทยา 
(มีส่วนของ Fish Taxonomy) วิชาเคร่ืองมือ
และกฎหมายประมง  (สอน เก่ี ยวกับ 
Fishing Gear) และทางสาขาได้ปรับเพิ่ม
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Dynamics, Fishery Management, Fish Taxonomy, Fishing Gear, 
เป็นตน้ ซ่ึงรายวิชาเหล่าน้ีจะสามารถปลูกฝังความรู้ให้กบันกัศึกษา             
ให้เหมาะสมตามเจตนารมของหลักสูตรท่ีปรากฏอย่างชัดเจน
ภายใตช่ื้อสาขา วิชาทรัพยากรประมง ดังนั้น มหาวิทยาลยัจึงควร
ตอ้งปรับปรุงหลกัสูตรโดย เพิ่มเน้ือหาดา้น Fishery Resources และ
สาขาวิชาท่ีเก่ียวขอ้งเขา้มาในกลุ่มวิชาท่ีเป็นแกน ของหลักสูตร 
หรือบังคับให้มากข้ึนโดยให้มีจ านวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 15 
หน่วยกิต และหากเรียนร่วมกบัรายวิชาดา้น เพาะเล้ียงสัตวน์ ้ าอีก 15 
หน่วยกิตจะท าให้    บัณทิตท่ีจบสาขาน้ีมีความรู้เพียงพอท่ีจะไป
ประกอบอาชีพหรือศึกษาในระดบัสูงข้ึนต่อไปได ้

จ านวนรายวิชาให้มีสัดส่วนท่ีใกลเ้คียงกนั
ทั้งสองดา้น 
 

5. ในดา้นทรัพยากรประมง ความรู้ในการบริหารจดัการทรัพยากร
ประมงเป็นความรู้ท่ีส าคัญและเป็นท่ีต้องการของประเทศ เช่น 
Code of Conduct for Responsible Fishery, IUU Fishing, Port State 
Measures เป็นองค์ความ รู้ ท่ีนัก ศึกษาควรได้มีโอกาสเรียน รู้             
จึงอยากจะเห็น เร่ืองราวเหล่าน้ีถูกก าหนดออกมาเป็นรายวิชา หรือ
เน้ือหาในการเรียนการสอน และปรากฏในเอกสารช้ีแจงหลกัสูตร
อยา่งชดัเจน 

มีสอดแทรกในรายวิชาเทคโนโลยีการ
เพ าะ เล้ี ยงสั ตว์น ้ า  และเค ร่ืองมือและ
กฎหมายประมง 

6. การจดัการทรัพยากรประมงบริเวณ ชายฝ่ัง เป็นการจัดการเชิง
บูรณาการของทรัพยากรท่ีมีความหลากหลาย (ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ) ท่ีมีอยู ่ในพื้นท่ีเดียวกนั ไม่ว่าจะเป็นการท าการประมง
ชายฝ่ัง การเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ า ป่าชายเลน การใช้พื้นท่ี (Land Use) 
เป็นกิจกรรมท่ีมีวัตถุประสงค์ต่างๆกัน ซ่ึงองค์ความรู้ท่ีจะท า
อย่างไรจะให้เกิดความยัง่ยืน ควรจะมีการสอนให้เป็นรายวิชา         
ท่ีชดัเจน โดยเนน้ใหน้กัศึกษาไดเ้รียนรู้จากขอ้มูลจริงในพื้นท่ี 

มีในรายวิชา ทรัพยากรป่าชายเลนและการ
อนุรักษ์  วิชาการจัดการทรัพยากรชายฝ่ัง
โดยชุมชน 

7. อาชีพท่ีสามารถประกอบไดห้ลงัจากส าเร็จการศึกษา ควรจะตอ้ง
มีต าแหน่งนักวิชาการประมงทะเล ซ่ึงมีความแตกต่างจากต าแหน่ง
นกัวิชาการประมง 

ด าเนินตามข้อเสนอแนะ ดังรายละเอียด
หนา้ 2 

8. รหัสวิชา 932-170 ซ่ึงเป็นรายวิชาปฏิบติังานฟาร์มเพาะเล้ียงสัตว์
น ้ าเป็นการปฏิบัติโดยไม่ได้มีการปูพื้ นฐานความรู้เบ้ืองต้น            

ปรับปรุงโดยให้นักศึกษาเรียนรายวิชา
ทรัพยากรประมงก่อน ดงัรายละเอียดหน้า 
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ควรจะตอ้งมีรายวิชาการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ าเบ้ืองตน้ 35 
9. การฝึกงานควรจะมีรายละเอียดแนะน าว่า หลกัสูตรตอ้งการให้
นักศึกษาได้มีประสบการณ์ของการฝึกงานในด้านไหนอย่างไร 
และควรมีการฝึกในทั้ งสองส่วน เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสน า   
เอาสาระเน้ือหาท่ีได้เรียนมาประยุกต์อธิบายและเทียบเคียง            
กบักิจการประมง และการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ าอยา่งมีประสิทธิภาพ 

ก าหนดการฝึกงานให้มีทักษะทางด้าน
ทรัพยากรประมงหรือเพาะเล้ียงสัตว์น ้ า 
ห รื อ ทั้ ง ส อ ง ด้ าน ต าม ค ว าม ส น ใจ              
ของนกัศึกษา 

 
ข้อเสนอแนะคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

หลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวชิาทรัพยากรประมง 

ข้อเสนอแนะ การด าเนินการ 

คุณสมชาย  ฤกษ์โภค ี   
เห็นดว้ยกบัหลกัสูตรน้ี รายวชิาครอบคลุมหลกัวชิาโดยรวมแลว้ - 
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หลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวชิาทรัพยากรประมง 

ข้อเสนอแนะ การด าเนินการ 

คุณเอกพนัธ์  รัชตเศษฐกุล  
1. หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาทรัพยากรประมงท่ีได้
จัด เพื่ อ ก าร เรี ยน ก ารส อน  ย ัง ไม่ ส าม ารถบ รร ลุ ให้ เข้ า                        
กบัสถานการณ์การพฒันาการเศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรม 
เน่ืองจากการพฒันาท่ีกล่าวมาท าในแนวรวมและเชิงลึก เพื่อให้
เกิดความย ั่งยืน แต่หลักสูตรน้ีวิชาแกนหรือวิชาบังคับเป็น          
การสอนท่ีไม่ได้มีการวางพื้นฐานความคิด ความเข้าใจและ        
การท าให้เกิดทกัษะของการเลือกทางวิชาเลือกเรียนท่ีชดัเจนและ
ยงัไม่ตรงวตัถุประสงค ์

ปรับปรุงโดยเพิ่มรายวิชาทางทรัพยากร
ประมงในสัดส่วนท่ีใกล้เคียงกับด้าน    
การเพาะเล้ียงสัตว์น ้ า  และมีการเพิ่ ม
รายวิช าก าร เพ าะ เล้ี ย งสั ตว์น ้ าแบบ      
บูรณาการ การจดัการทรัพยากรชายฝ่ัง
โดยชุมชน ทรัพยากรป่าชายเลนและ   
ก า ร อ นุ รั ก ษ์  สั ต ว์ น ้ า ห า ย า ก แ ล ะ                
ก ารอ นุ รักษ์  เท ค โน โลยี วิ ศ วก รรม
เพาะเล้ียงสัตว์ ซ่ึงสอดแทรกแนวคิด     
ก า ร เพ าะ เล้ี ย งสั ต ว์น ้ า แ ล ะ ก าร ใช้
ทรัพยากรอยา่งย ัง่ยนื  

2. หลกัสูตรท่ีจดัท าข้ึนรายวชิาของวชิาแกนและวชิาบงัคบั       
เป็นการเรียนแบบพื้นฐานเกินไป ไม่เชิงเป็น Fundamental / Basic 
ท่ีมีการสอนในหลกัวชิาการท่ีมีการสัมพนัธ์เช่ือมโยงไปสู่วชิาชีพ
เลือก 

ป รับ ป รุ ง โด ย อ อก แบ บ ห ลั ก สู ต ร               
ให้นกัศึกษาเรียนวิชาแกนและวิชาบงัคบั  
เ ป็ น ส่ ว น ข อ ง ค ว า ม รู้ พื้ น ฐ า น                     
ทางวิทยาศาสตร์ท่ีส าคัญต่อการเรียน     
ในรายวิชาชีพบังคับและชีพเลือก เช่น 
เรียนวิชาเคมีพื้นฐาน เคมีอินทรีย ์เพื่อเป็น
พื้นฐานในวิชาการจัดการคุณภาพน ้ า     
เพื่อการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ า อาหารสัตวน์ ้ า 
ห รือพัน ธุ ศ าส ต ร์ เพื่ อ เป็ น พื้ น ฐ าน              
ในรายวิช าพัน ธุศาสตร์สั ตว์น ้ าและ         
ก า รป รับ ป รุ งพั น ธ์ุ  ห รื อ ชี ว วิ ท ย า                
จุลชีววิทยาเพื่อเป็นพื้นฐานในรายวิชา
ชี ววิ ท ย าท างน ้ า  โ รคสั ต ว์น ้ า  สั ต ว ์              
ไม่มีกระดูกสันหลงั เป็นตน้ 

3. หลักสูตรท่ี เขียนเพื่ อสอนนั้ น  มีหลายๆ วิชามาจากวิชา            
หลกัเดียว แต่มาแตกเป็นหลายวิชา ท าให้ความแข็งแรงทางองค์

ขอช้ีแจง 
มีการจดัรายวิชาเทคโนโลยีการเพาะเล้ียง
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ข้อเสนอแนะคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
หลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวชิาทรัพยากรประมง 

ข้อเสนอแนะ การด าเนินการ 

คุณเอกพนัธ์  รัชตเศษฐกุล  
ความ รู้ไม่ เกิ ดประสิท ธิภาพ ท่ี จะไป ต่อวิช าชีพ ท่ี ต้องใช ้                
การประยกุตท่ี์มีความเขา้ใจทั้งความสัมพนัธ์เชิงรวมและเชิงลึก 

สัตว์น ้ าเพื่อความเข้าใจในเชิงรวมและ  
จดัรายวิชาชีพบงัคบัและวิชาชีพเลือกให้
หลากหลายและมีความเข้าใจในเชิงลึก
เช่ น  เท ค โน โล ยี ก าร เพ าะ เล้ี ย ง กุ้ ง 
เทคโนโลยีการเพาะเล้ียงปลา เทคโนโลยี
การเพาะเล้ียงหอย การเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ า
สวยงามซ่ึ งอาจารย์ผู ้สอนแต่ละท่ าน          
มีความช านาญเฉพาะ 

4. ขอใหพ้ิจารณากลุ่มวชิาแกน วชิาเฉพาะ และวชิาชีพ         
จะตอ้งวางหลกัสูตรอยา่งไร ตามท่ีไดใ้หใ้นขอ้ 1 - 3  

ขอช้ีแจง 
การจดัท าหลกัสูตรวางแผนโดยจดัใหมี้ 
กลุ่มวิชาแกนและเฉพาะเพื่อเป็นรายวิชา
พื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์เพื่อการ    
ต่อยอดความ รู้ในวิชาชีพบังคับและ
วชิาชีพเลือก รวมทั้งการฝึกงาน โครงงาน
นกัศึกษาและสหกิจศึกษา ดงัยกตวัอย่าง
ในขอ้ 2   
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คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยอีุตสาหกรรม วาระพเิศษ 

เม่ือวนัที ่7 มกราคม 2559 

ข้อเสนอแนะ การด าเนินการ 

1. ตรวจสอบจ านวนหน่วยกิตใหถู้กตอ้ง  และจ านวน
ชัว่โมง ทฤษฎี-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง  
ในแต่ละรายวชิา 

ด าเนินการปรับแกร้ายวชิาสหกิจศึกษา หนา้ 31 และ 
49 

2. ตรวจสอบการเรียงล าดบัเลขหนา้ใหถู้กตอ้ง ตรวจสอบและปรับแกก้ารจดัเรียงเลขหนา้ให้
ต่อเน่ืองกนัทั้งเล่ม 

3. ตรวจสอบค าถูก ค  าผดิ เคร่ืองหมายวรรคตอน        
ใหถู้กตอ้ง 

ตรวจสอบปรับแกก้ารสะกดค า เคร่ืองหมาย      
วรรคตอนของเน้ือหาทั้งเล่ม 
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คณะกรรมการวชิาการ  วทิยาเขตสุราษฎร์ธานี ในคราวประชุมคร้ังที ่32 (1/2559)  

เม่ือวนัที ่11 มกราคม 2559 

ข้อเสนอแนะ การด าเนินการ 

1. หนา้ 5 ขอ้ 10 สถานท่ีจดัการเรียนการสอน กรณีมี
รายวชิาสหกิจศึกษา ใหร้ะบุ “ในภาคการศึกษาท่ีมีการ
ลงทะเบียนเรียนรายวชิาสหกิจศึกษาจะใหน้กัศึกษาไป
ปฏิบติัสหกิจศึกษา ณ  หน่วยงาน/สถานประกอบการ 
ทั้งภาครัฐและเอกชน”   

ปรับปรุงตามขอ้เสนอแนะ ดงัรายละเอียด หนา้ 5 

2. หนา้ท่ี 7 ใหน้ าขอ้มูลในขอ้ 13.2  ไประบุในขอ้ 
13.1 กลุ่มวชิา/รายวชิาในหลกัสูตรน้ีท่ีเปิดสอนโดย
คณะ/สาขาวชิาอ่ืน 

ปรับปรุงรายละเอียดขอ้ 13.1 และ 13.2 ในหนา้ 7-9 

3. หน้า 17 ขอ้ 2.9 การจดัการเรียนการสอน ให้ระบุ 
“หลักสูตรจัดการเรียนการสอนแบบเชิงรุก (Active 
Learning) โดยแต่ละรายวิชาจัดกระบวนการเรียนรู้
แบบเชิงรุกไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของชั่วโมงบรรยาย 
และต้องมีรายวิชาในหลักสูตรไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
จดัการเรียนการสอนแบบเชิงรุก โดยทุกรายวิชาใช้
ภาษาองักฤษร่วมในการจดัการเรียนการสอนไม่น้อย
กวา่ร้อยละ 50 ของรายวชิา   
 

ปรับปรุงตามขอ้เสนอแนะ ดงัรายละเอียด หนา้ 17 

4. หนา้ 52 วชิา 937-012 ปฏิบติัการเคมีพื้นฐาน ระบุ
รายวชิาท่ีเรียนร่วมกนั ควรปรับแกใ้หต้รงกบัเจา้ของ
รายวชิา 

ปรับแกต้ามขอ้เสนอแนะ ดงัรายละเอียด หนา้ 52 

5. หนา้ 58 ขอ้ 4.3 การจดัเวลาและตารางสอน แกไ้ข
โดยระบุจ านวนชัว่โมงของการฝึกงาน ไม่นอ้ยกวา่ 300 
ชัว่โมง 7 ชัว่โมง/วนั จ  านวน 5-6 วนัต่อสัปดาห์ เป็น
เวลา 8 สัปดาห์ 

ปรับแกต้ามขอ้เสนอแนะ ดงัรายละเอียด หนา้ 58 

6. หนา้ 59  ปรับแกไ้ขขอ้ 5.1 ใหส้อดคลอ้งกบัขอ้ 5.5 
ขอ้ 2) ทั้งน้ี นกัศึกษาร่วมกบัอาจารยท่ี์ปรึกษาก าหนด
หวัขอ้ท่ีจ  าท าการศึกษาและแกไ้ขจ านวนหน่วยกิตราย
วชิาโครงงาน จากเดิม 6 หน่วยกิต เป็น 7 หน่วยกิต 

ปรับแกต้ามขอ้เสนอแนะ ดงัรายละเอียด หนา้ 59 
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คณะกรรมการวชิาการ  วทิยาเขตสุราษฎร์ธานี ในคราวประชุมคร้ังที ่32 (1/2559)  
เม่ือวนัที ่11 มกราคม 2559 

ข้อเสนอแนะ การด าเนินการ 

 
7. ภาคผนวก ข. ปรับแกไ้ขขอ้ช้ีแจงของหลกัสูตรตาม
ความคิดเห็นของผูท้รงคุณวุฒิให้มีความชัดเจนมาก
ยิ่ ง ข้ึน  เช่น  หน้ า 90 ข้อ  2  มี รายวิช าชีพ เลือกใด                   
ท่ีตอบสนองกบัการเปล่ียนแปลงและแก้ไขปัญหาใน
อนาคตในด้านการประมง หน้า 90 ขอ้ 8 ระบุรายวิชา   
ท่ีมีการสอนพื้นฐานการเพาะเล้ียงสัตว์น ้ า หน้า 91         
ข้อ  1 -4  ให้ อ ธิบ ายความ โดยละ เอี ยด  วิ ช าใด ท่ี
ตอบสนองกบัขอ้เสนอแนะของผูท้รงคุณวฒิุ เป็นตน้ 
 
หนา้ 96 ขอ้ 2 ควรระบุวา่ไดรั้บการอนุมติัการ
เปล่ียนแปลงช่ือหลกัสูตรตามมติสภาวทิยาเขต 
สุราษฎร์ธานี  

ปรับปรุงรายละเอียดการแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะ
ของผูท้รงคุณวฒิุ และแจกแจงรายวชิาท่ีเก่ียวขอ้ง
เพิ่มเติม ดงัรายละเอียดหนา้ 90-101 
 

 

 

 

 

 

 

ป รับป รุงโดยระ บุ รายละ เอี ยด  ช่ื อหลัก สู ตร  
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรประมง 
ได้รับการอนุมัติการเปล่ียนแปลงช่ือหลักสูตร      
ตามมติสภาวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ดงัรายละเอียด 
หนา้ 96 
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ข้อเสนอแนะสภาวทิยาเขตสุราษฎร์ธานี ในคราวประชุมคร้ังที ่11(1/2559) เม่ือวนัที ่23 มกราคม 2559  
หลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาทรัพยากรประมง 

ข้อเสนอแนะ การด าเนินการ 
1. ข้อ11 สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนา          

ท่ีจ  าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผน
หลัก สู ต ร  ให้ มี ก ารอ้ าง ถึ งแล ะ เช่ื อม โย ง               
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
รูปแบบการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 และการใช้
ประโยชน์จากฐานทรัพยากรและเครือข่าย    
ค ว าม ร่ ว ม มื อ ข อ ง ศู น ย์ วิ จั ย แ ล ะพัฒ น า                 
สายพนัธ์ุกุง้  

ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ โดยการน าแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ีสิบเอ็ด พ.ศ. 2555- 
2559 ยุทธศาสตร์  ท่ี  5.3 ยุทธศาสตร์ความเข้มแข็ ง        
ภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน และ
ยุทธศาสตร์  ท่ี  5.4 การปรับโครงสร้ างเศรษฐกิ จ                   
สู่การเติบโตอย่างมี คุณภาพและย ั่งยืนในประเด็น         
การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การพัฒนาท่ีมีคุณภาพ
และย ัง่ยืนโดยสร้างความเขม้แข็งให้กบัผูป้ระกอบการ                  
เป็นประเด็นในวิ เคราะห์สถานการณ์ภายนอก           
เพื่อพิจารณาในการวางหลกัสูตร 
ดงัรายละเอียด หนา้ 5-6 

2. ข้อ 8 อาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลังส าเร็จ
การศึกษา ให้พิจารณาล าดับความส าคัญใหม่
ดงัน้ี 1) ผูป้ระกอบการท่ีสามารถน าองค์ความรู้
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเพาะเล้ียง
สัตวน์ ้ าไปประยกุตใ์ช ้2) เจา้หนา้ท่ีในหน่วยงาน
ภาคเอกชน 3) เจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานภาครัฐ 
อาจารย์ผู ้สอนในมหาวิทยาลัย และศึกษาต่อ
ระดบับณัฑิตศึกษา  

ปรับแกต้ามขอ้เสนอแนะ ดงัรายละเอียด หน้า 2 โดย
ก าหนดล าดบัอาชีพท่ีสามารถประกอบไดห้ลงัส าเร็จ
การศึกษาดงัน้ี 

1) ผูป้ระกอบการเพาะเล้ียงสัตว์น ้ าและธุรกิจ    
ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การเพาะเล้ียงสัตวน์ ้า  

2) เจา้หนา้ท่ีในหน่วยงานภาคเอกชน  
3) เจา้หนา้ท่ีในหน่วยงานภาครัฐ  
4) อาจารยผ์ูส้อนในสถาบนัการศึกษา 
5)  ศึกษาต่อระดบับณัฑิตศึกษา 

3. ควรมีการเพิ่มรายวิชาหรือสอดแทรกเน้ือหาการ
เรียนรู้ในด้านเศรษฐศาสตร์และการจัดการ
ต้นทุน หลักการบริหารจัดการ  เทคโนโลยี
ส ารสน เทศ  การจัดการข้อ มูล  การจัดการ
ส านักงาน เพื่อให้บัณฑิตสามารถน าความรู้      
ไ ป ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ ใ น ก ารป ระ ก อ บ อ า ชี พ
ผูป้ระกอบการ 

ปรับแกต้ามขอ้เสนอแนะ โดยการเพิ่มรายวชิา      
926-372 การจดัการธุรกิจฟาร์ม Farm Business 
Management ดงัรายละเอียด หนา้ 33 โดยมีรายวชิา 
932-377 เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการประมง        
ไวด้ว้ยแลว้ 
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ข้อเสนอแนะสภาวทิยาเขตสุราษฎร์ธานี ในคราวประชุมคร้ังที ่11(1/2559) เม่ือวนัที ่23 มกราคม 2559 

หลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาทรัพยากรประมง 
ข้อเสนอแนะ การด าเนินการ 

4. ในรายวิชาด้านโครงงานควรมุ่งเน้นการพฒันา
นวตักรรมหรือการน าเทคโนโลยีการเกษตร    
ไปประยกุตใ์ชใ้นการประกอบอาชีพ  

มีการก าหนดให้นักศึกษาสามารถเลือกท าโครงงาน
นักศึกษาหรือสหกิจศึกษา ท่ีมีการพฒันานวตักรรม
หรือเทคโนโลยีการเกษตรไปประยุกต์ใช้ โดยมีการ
ก าหนดหวัขอ้ร่วมกบัอาจารย ์ท่ีปรึกษา และนกัศึกษา
สามารถเลือกฝึกงานในสถานประกอบการภาคเอกชน
ในประเทศไทยหรือต่างประเทศ เพื่ อฝึกทักษะ        
การเป็นผู ้ประกอบการและการพัฒนานวตักรรม
ทางดา้นเทคโนโลยกีารประมง  

5. ควรใช้ประโยชน์ศูนยว์ิจยัและพฒันาสายพนัธ์ุ
กุง้ ซ่ึงมีสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ืออ านวยต่อการศึกษา
เรียนรู้ เป็นแหล่งฝึกปฏิบัติส าหรับนักศึกษา     
ในหลกัสูตร 

มีการวางแผนการฝึกงาน โครงงานหรือจดักิจกรรม
พฒันานกัศึกษาในหลกัสูตร โดยใชพ้ื้นท่ีศูนยว์จิยัและ
พฒันาสายพนัธ์ุกุง้  

6. อ าจ ร่ ว ม มื อ กั บ ศู น ย์ บ่ ม เพ าะ วิ ส าห กิ จ 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตสุราษฎร์
ธานี  ให้ความ รู้  บ่ ม เพาะนัก ศึกษาเพื่ อ เป็น
ผูป้ระกอบการ 

ปรับแกต้ามขอ้เสนอแนะ โดยการเพิ่มรายวชิา       
926-372 การจดัการธุรกิจฟาร์ม Farm Business 
Management มีสถานประกอบการเอกชนท่ีไดท้  า
ขอ้ตกลงกบัมหาวทิยาลยัไวแ้ลว้คือบริษทั โนเบิลฟู้ด 
จ ากดั โดยศูนยบ์่มเพาะวสิาหกิจ มหาวทิยาลยัสงขลา -
นครินทร์ และศูนยว์จิยัและพฒันาสายพนัธ์ุกุง้ 

7. ให้ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร การใช้
ภาษา วรรคตอน ค าผิด การใช้ค  าทบัศพัท์ การ
เขียนค าอธิบายรายวิชาภาษาไทย ภาษาองักฤษ 
ใหมี้ความถูกตอ้งตรงกนั 

ปรับแกต้ามขอ้เสนอแนะ    

8. การปรับปรุงหลักสูตรในอนาคตอาจพิจารณา
จัดท าเป็นหลักสูตรนานาชาติ หรือหลักสูตร  
สองภาษา เพื่อผลิตบณัฑิตสู่ตลาดงานในระดบั
ภูมิภาคอาเซียน 

- 
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ข้อเสนอแนะสภาวทิยามหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ ในคราวประชุมคร้ังที ่373(3/2559)  
เม่ือวนัที ่2 เมษายน 2559  

หลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาทรัพยากรประมง 

ข้อเสนอแนะ การด าเนินการ 
มีมติเห็นชอบโดยไม่มีขอ้เสนอแนะ  
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ภาคผนวก ค. 
เกณฑ์และคุณสมบัติการได้รับเกยีรตินิยม 

 
1. นักศึกษาทีจ่ะได้รับการเสนอช่ือเพ่ือรับปริญญาเกยีรตินิยมอนัดับหน่ึง ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนดังนี ้

1) มีคุณสมบติัตามระเบียบมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วา่ดว้ยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2558  
ขอ้ 17.1  

2) ไดแ้ตม้ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมตั้งแต่ 3.50 ข้ึนไป 
3) ไม่เคยไดร้ะดบัคะแนนต ่ากวา่ 2.00 หรือสัญลกัษณ์ F หรือ U ในรายวชิาใด ๆ 
4) ใช้เวลาศึกษาไม่เกินจ านวนปีการศึกษาต่อเน่ืองกนั ตามแผนการศึกษาของสาขาวิชาท่ีได้รับ

ปริญญา 
5) ไม่เคยเป็นผูมี้ประวติัไดรั้บการลงโทษเน่ืองจากผดิวนิยัอยา่งร้ายแรง 

 
2. นักศึกษาทีจ่ะได้รับการเสนอช่ือเพ่ือรับปริญญาเกยีรตินิยมอนัดับสองต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังนี ้

1) คุณสมบติัตามระเบียบมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วา่ดว้ยการศึกษาขั้นปริญญาตรีในขอ้ 17.1 
2) ไดแ้ตม้ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมตั้งแต่ 3.25 ข้ึนไป แต่เป็นผูไ้ม่มีสิทธ์ิไดรั้บปริญญาเกียรตินิยม

อนัดบัหน่ึง 
3) ไม่เคยไดร้ะดบัคะแนนต ่ากว่า 2.00 ในรายวิชาชีพบงัคบัหรือกลุ่มวิชาเฉพาะดา้น และรายวิชา 

ชีพเลือกหรือกลุ่มวชิาเลือก ของหลกัสูตรสาขาวชิานั้น 
4) ไม่เคยไดร้ะดบัคะแนน E หรือสัญลกัษณ์ F หรือ U ในรายวชิาใด ๆ  
5) ใช้เวลาศึกษาไม่เกินจ านวนปีการศึกษาต่อเน่ืองกนั ตามแผนการศึกษาของสาขาวิชาท่ีได้รับ

ปริญญา 
6) ไม่เคยเป็นผูมี้ประวติัไดรั้บการลงโทษเน่ืองจากผดิวนิยัอยา่งร้ายแรง 
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ภาคผนวก ง.  

แบบฟอร์มแสดงร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้ของแต่ละรายวชิาในหลักสูตรที่สะท้อน Active Learning 
 

 

รหัสรายวชิา/ช่ือรายวชิา/หน่วยกติ 

ร้อยละของกระบวนการจดัการเรียนรู้แบบบรรยาย และการจดัการเรียนการสอนทีเ่น้น Active Learning 

ร้อยละของการสอนแบบ
บรรยายของจ านวนชัว่โมง

ตามหน่วยกิต 

ร้อยละของการจดัการเรียนรู้แบบต่าง ๆ 

รวมร้อย
ละ100 

ใชส่ื้อ/วดีิโอสั้นๆ 
ประกอบการจดัการ
เรียนรู้ การอภิปราย
คน้ควา้ในชั้นเรียน 

แบบโครงงาน 
แบบใชปั้ญหา

เป็นฐาน 

แบบเนน้ทกัษะ
กระบวนการ

คิด 

แบบอ่ืนๆ 

ระบุจ านวน
ชัว่โมง
บรรยาย 

ระบุร้อยละ 
ระบุการจดัการ

เรียนรู้ 
ระบุร้อยละ 

กลุ่มวชิาภาษา 
936-001  ทกัษะการส่ือสาร 3(3-0-6) 

45 - 20 30 - 30 Presentation 20 100 

936-002  การฟัง-พดูภาษาองักฤษ 3(3-0-6) 45 - - - - - Role play 
Presentation 

50 
50 

100 

936-003  การอ่าน-เขียนภาษาองักฤษ 3(3-0-6) 45 - - - - 50 Presentation 50 100 

936-005  ภาษาองักฤษในท่ีท างาน 3(3-0-6) 45 - 20 - - 20 Presentation 60 100 

กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
925-001  ทกัษะชีวติ 3(3-0-6) 

45 50 10 10 10 10 - 10 100 

935-003  เอเชียศึกษา 3(3-0-6) 45 50 25 - 15 10 -  100 
935-004  สุขภาวะกายและจิต 3(2-2-5) 30 50 10 10 10 10 - 10 100 
932-070  กิจกรรมเสริมหลกัสูตร 1 1(0-0-3) - - - - 30 50 Presentation 20 100 
พลศึกษา 
935-112  ทกัษะการวา่ยน ้ า 1(0-2-1) 

- - - - - - ปฏิบติั  100 100 
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รหัสรายวชิา/ช่ือรายวชิา/หน่วยกติ 

ร้อยละของกระบวนการจดัการเรียนรู้แบบบรรยาย และการจดัการเรียนการสอนทีเ่น้น Active Learning 

ร้อยละของการสอนแบบ
บรรยายของจ านวนชัว่โมง

ตามหน่วยกิต 

ร้อยละของการจดัการเรียนรู้แบบต่าง ๆ 

รวมร้อย
ละ100 

ใชส่ื้อ/วดีิโอสั้นๆ 
ประกอบการจดัการ
เรียนรู้ การอภิปราย
คน้ควา้ในชั้นเรียน 

แบบโครงงาน 
แบบใชปั้ญหา

เป็นฐาน 

แบบเนน้ทกัษะ
กระบวนการ

คิด 

แบบอ่ืนๆ 

ระบุจ านวน
ชัว่โมง
บรรยาย 

ระบุร้อยละ 
ระบุการจดัการ

เรียนรู้ 
ระบุร้อยละ 

กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณติศาสตร์ 
923-001  วทิยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม 3(3-0-6) 

45 50 25 - - 25 
- 

- 100 

934-001  คณิตศาสตร์และสถิติ 3(3-0-6) 
 ในชีวติประจ าวนั 

45 50 15 5 10 20 
- 

- 100 

934-002  คอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 
 และเทคโนโลยสีารสนเทศ 

30 50 10 30 - 10 
ปฏิบติัการ 

30 ชัว่โมง/สปัดาห์ 
100 

 
100 

หมวดวชิาเฉพาะ 
กลุ่มวชิาคณิตศาสตร์และวทิยาศาสตร์พื้นฐาน 

         

921-011  ฟิสิกส์วทิยาศาสตร์ชีวภาพ 3(3-0-6) 45 60 5 0 20 15 - - 100 
921-012  ปฏิบติัการฟิสิกส์ 1(0-3-0) 
 วทิยาศาสตร์ชีวภาพ 

15 30 0 0 50 20 - - 100 

932-071  หลกัชีววทิยา 2(2-0-4) 30 50 20 - 10 20 - - 100 
932-072  ปฏิบติัการหลกัชีววทิยา 1(0-3-0) - - - - - - ปฏิบติั 100 100 

934-011  หลกัคณิตศาสตร์ 3(3-0-6) 45 70 - - - - 
ท าแบบฝึกหดั 
เป็นกลุ่ม 

30 100 

934-017  สถิติพ้ืนฐาน  3(2-2-5) 30 60 - - - - ปฏิบติั 40 100 
937-011 เคมีพ้ืนฐาน  3(3-0-6) 45 70 10 - 10 10 - - 100 
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รหัสรายวชิา/ช่ือรายวชิา/หน่วยกติ 

ร้อยละของกระบวนการจดัการเรียนรู้แบบบรรยาย และการจดัการเรียนการสอนทีเ่น้น Active Learning 

ร้อยละของการสอนแบบ
บรรยายของจ านวนชัว่โมง

ตามหน่วยกิต 

ร้อยละของการจดัการเรียนรู้แบบต่าง ๆ 

รวมร้อย
ละ100 

ใชส่ื้อ/วดีิโอสั้นๆ 
ประกอบการจดัการ
เรียนรู้ การอภิปราย
คน้ควา้ในชั้นเรียน 

แบบโครงงาน 
แบบใชปั้ญหา

เป็นฐาน 

แบบเนน้ทกัษะ
กระบวนการ

คิด 

แบบอ่ืนๆ 

ระบุจ านวน
ชัว่โมง
บรรยาย 

ระบุร้อยละ 
ระบุการจดัการ

เรียนรู้ 
ระบุร้อยละ 

937-012  ปฏิบติัการเคมีพ้ืนฐาน 1(0-3-0) - - - - - - ปฏิบติั 100 100 
937-019  ชีวเคมี  3(3-0-6) 45 70 10 - 10 10 - - 100 
937-020  ปฏิบติัการชีวเคมี  1(0-3-0) - - - - - - ปฏิบติั 100 100 
กลุ่มวชิาแกน          
932-051  จุลชีววทิยา  3(3-0-6) 45 70 30 - - - - - 100 
932-052  ปฏิบติัการจุลชีววทิยา 1(0-3-0) - - - - - - ปฏิบติั 100 100 
932-270  สมุทรศาสตร์  3(2-3-4) 30 50 - - - - ปฏิบติั 50 100 
932-271  สตัวไ์ม่มีกระดูกสนัหลงั 3(2-3-4) 30 50 - - - - ปฏิบติั 50 100 
932-272  สรีรวทิยาสตัวน์ ้ า  3(2-3-4) 30 50 - - - - ปฏิบติั 50 100 
932-273  นิเวศวทิยาแหล่งน ้ าจืด 3(2-3-4) 30 50 - - - - ปฏิบติั 50 100 
932-274  พนัธุศาสตร์  3(3-0-6) 45 50 10 - 20 20 - - 100 
932-275  ปฏิบติัการพนัธุศาสตร์ 1(0-3-0) - - - - - - ปฏิบติั 100 100 
932-276  มีนวทิยา  3(2-3-4)  30 50 10 - - 10 ปฏิบติั 30 100 
932-370 การจดัการคุณภาพน ้ าเพ่ือ 3(2-3-4) 
 การเพาะเล้ียงสตัวน์ ้ า 

30 50 - - 10 10 ปฏิบติั 30 100 

932-371  วธีิการวจิยัทางการประมง 3(2-3-4) 30 50  -  - ปฏิบติั 50 100 
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รหัสรายวชิา/ช่ือรายวชิา/หน่วยกติ 

ร้อยละของกระบวนการจดัการเรียนรู้แบบบรรยาย และการจดัการเรียนการสอนทีเ่น้น Active Learning 

ร้อยละของการสอนแบบ
บรรยายของจ านวนชัว่โมง

ตามหน่วยกิต 

ร้อยละของการจดัการเรียนรู้แบบต่าง ๆ 

รวมร้อย
ละ100 

ใชส่ื้อ/วดีิโอสั้นๆ 
ประกอบการจดัการ
เรียนรู้ การอภิปราย
คน้ควา้ในชั้นเรียน 

แบบโครงงาน 
แบบใชปั้ญหา

เป็นฐาน 

แบบเนน้ทกัษะ
กระบวนการ

คิด 

แบบอ่ืนๆ 

ระบุจ านวน
ชัว่โมง
บรรยาย 

ระบุร้อยละ 
ระบุการจดัการ

เรียนรู้ 
ระบุร้อยละ 

937-013  เคมีอินทรีย ์  3(3-0-6) 45 70 10 - 10 10 - - 100 
937-014  ปฏิบติัการเคมีอินทรีย ์ 1(0-3-0) - - - - - - ปฏิบติั 100 100 
วชิาชีพบังคบั          
932-170  ทรัพยากรประมง  3(3-0-6) 45 65 10 - 10 15 - - 100 
932-171  ปฏิบติังานฟาร์มเล้ียงสตัวน์ ้ า 1(0-3-0) - - - - - - ปฏิบติั 100 100 
932-372 เทคโนโลยกีารเพาะเล้ียง 3(2-3-4) 
 สตัวน์ ้ า 

30 50 5  5 10 ปฏิบติั 30 100 

932-373  ชีววทิยาประมง  3(2-3-4) 30 50 - - 10 10 ปฏิบติั 30 100 
932-374  อาหารสตัวน์ ้ า  3(2-3-4) 30 70 10 - 10 10 - - 100 
932-375  การเป็นผูป้ระกอบการ 3(3-0-6) 
 ทางดา้นการผลิตและแปรรูปสตัวน์ ้ า 

45 70 10 - 10 10 - - 100 

932-376  โรคสตัวน์ ้ า  3(2-3-4) 30 50 - - 10 10 ปฏิบติั 30 100 
932-377  เทคโนโลยสีารสนเทศ 3(2-3-4) 
 เพื่อการประมง 

30 65 - - 20 15 - - 100 

932-378  เคร่ืองมือและกฎหมาย 3(3-0-6) 
 ประมง  

45 50 - - 25 25 - - 100 

932-379  สมัมนา  1(0-2-1) 15 30 - - - - ปฏิบติั 70 100 
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รหัสรายวชิา/ช่ือรายวชิา/หน่วยกติ 

ร้อยละของกระบวนการจดัการเรียนรู้แบบบรรยาย และการจดัการเรียนการสอนทีเ่น้น Active Learning 

ร้อยละของการสอนแบบ
บรรยายของจ านวนชัว่โมง

ตามหน่วยกิต 

ร้อยละของการจดัการเรียนรู้แบบต่าง ๆ 

รวมร้อย
ละ100 

ใชส่ื้อ/วดีิโอสั้นๆ 
ประกอบการจดัการ
เรียนรู้ การอภิปราย
คน้ควา้ในชั้นเรียน 

แบบโครงงาน 
แบบใชปั้ญหา

เป็นฐาน 

แบบเนน้ทกัษะ
กระบวนการ

คิด 

แบบอ่ืนๆ 

ระบุจ านวน
ชัว่โมง
บรรยาย 

ระบุร้อยละ 
ระบุการจดัการ

เรียนรู้ 
ระบุร้อยละ 

วชิาชีพเลือก          
926-372  การจดัการธุรกิจฟาร์ม 3(3-0-6) 45 45 10   15 - Assignment 

- Group discussion 
- Filed visit & 
Presentation 

30 100 

932-381  ทรัพยากรป่าชายเลนและ 3(3-0-6) 
 การอนุรักษ ์

45 50 - - 25 25 - - 100 

932-382  การจดัการทรัพยากร 3(3-0-6) 
 ชายฝ่ังโดยชุมชน 

 
45 

 
60 

 
- 

 
10 

 
10 

 
20 

 
- 

 
- 

 
100 

932-383  ด าน ้ าเพ่ือการวจิยั 3(2-3-4) 
 วทิยาศาสตร์ทางทะเล 

30 50 10 - - 10 ปฏิบติั 30 100 

932-384  มลพิษทางน ้ า  3(2-3-4) 30 50 20 - 10 10 ปฏิบติั 30 100 
932-385 สตัวน์ ้ าหายากและ 3(3-0-6) 
 การอนุรักษ ์

45 60 15 10 10 5 - - 100 

932-386  หญา้ทะเลและการอนุรักษ ์ 3(3-0-6) 45 50 - - 25 25 - - 100 
932-387  อุตุนิยมวทิยาทางทะเล 3(3-0-6) 45 50 - - 25 25 - - 100 
932-388  นิเวศวทิยาแนวปะการัง 3(3-0-6) 45 50 - - 25 25 - - 100 
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รหัสรายวชิา/ช่ือรายวชิา/หน่วยกติ 

ร้อยละของกระบวนการจดัการเรียนรู้แบบบรรยาย และการจดัการเรียนการสอนทีเ่น้น Active Learning 

ร้อยละของการสอนแบบ
บรรยายของจ านวนชัว่โมง

ตามหน่วยกิต 

ร้อยละของการจดัการเรียนรู้แบบต่าง ๆ 

รวมร้อย
ละ100 

ใชส่ื้อ/วดีิโอสั้นๆ 
ประกอบการจดัการ
เรียนรู้ การอภิปราย
คน้ควา้ในชั้นเรียน 

แบบโครงงาน 
แบบใชปั้ญหา

เป็นฐาน 

แบบเนน้ทกัษะ
กระบวนการ

คิด 

แบบอ่ืนๆ 

ระบุจ านวน
ชัว่โมง
บรรยาย 

ระบุร้อยละ 
ระบุการจดัการ

เรียนรู้ 
ระบุร้อยละ 

932-389  สาหร่ายวทิยา  3(2-3-4) 30 50 5 - 5 10 ปฏิบติั 30 100 
932-393  เทคโนโลยหีลงัการเก็บเก่ียว  3(2-3-4) 
 สตัวน์ ้ า 

45 50 5 - 5 10 ปฏิบติั 30 100 

932-394  พนัธุศาสตร์สตัวน์ ้ าและ  3(3-0-6) 
 การปรับปรุงพนัธ์ุ 

45 50 - - 25 25 - - 100 

932-395  การเพาะเล้ียงสตัวน์ ้ า 3(3-0-6) 
 แบบบูรณาการ 

45 70 - - 15 15 - - 100 

932-396  การพฒันาอาหารสตัวน์ ้ า 3(2-3-4) 45 70 10 - 10 10 - - 100 
932-397  การเพาะเล้ียงสตัวน์ ้ าสวยงาม 3(2-3-4) 30 50 20 - 10 20 - - 100 
932-398  ชีววทิยาครัสเตเชียนและ 3(2-3-4) 
 การเพาะเล้ียง 

30 50 5 - 5 10 ปฏิบติั 30 100 

932-399  ชีวโมเลกลุในการเพาะเล้ียง 3(2-3-4) 
 สตัวน์ ้ า 

30 50 5 - 5 10 ปฏิบติั 30 100 

932-480  เทคโนโลยกีารเพาะเล้ียงกุง้ 3(2-3-4) 30 50 - 5 5 10 ปฏิบติั 30 100 
932-481  เทคโนโลยกีารเพาะเล้ียงปลา 3(2-3-4) 30 50 - 5 5 10 ปฏิบติั 30 100 
932-482  เทคโนโลยกีารเพาะเล้ียงหอย 3(2-3-4) 30 50 - 5 5 10 ปฏิบติั 30 100 
932-483  เทคโนโลยวีศิวกรรม 3(2-3-4) 30 60 20 - 10 10 - - 100 
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รหัสรายวชิา/ช่ือรายวชิา/หน่วยกติ 

ร้อยละของกระบวนการจดัการเรียนรู้แบบบรรยาย และการจดัการเรียนการสอนทีเ่น้น Active Learning 

ร้อยละของการสอนแบบ
บรรยายของจ านวนชัว่โมง

ตามหน่วยกิต 

ร้อยละของการจดัการเรียนรู้แบบต่าง ๆ 

รวมร้อย
ละ100 

ใชส่ื้อ/วดีิโอสั้นๆ 
ประกอบการจดัการ
เรียนรู้ การอภิปราย
คน้ควา้ในชั้นเรียน 

แบบโครงงาน 
แบบใชปั้ญหา

เป็นฐาน 

แบบเนน้ทกัษะ
กระบวนการ

คิด 

แบบอ่ืนๆ 

ระบุจ านวน
ชัว่โมง
บรรยาย 

ระบุร้อยละ 
ระบุการจดัการ

เรียนรู้ 
ระบุร้อยละ 

 เพาะเล้ียงสตัวน์ ้ า 
932-484  เน้ือเยือ่วทิยาเพ่ือการวจิยั 3(2-3-4) 
 ทางดา้นสตัวน์ ้ า 

30 50 - - 10 10 ปฏิบติั 30 100 

932-485  ปรสิตสตัวน์ ้ า  3(2-3-4) 30 50 -  10 10 ปฏิบติั 30 100 

932-486  การเพาะเล้ียงแพลงกต์อน 3 (2-3-4) 30 50 - - 10 10 ปฏิบติั 30 100 

932-487  หวัขอ้พิเศษทางทรัพยากร 3(3-0-6) 
 ประมง 

45 20 - 20 - 20 ปฏิบติั 40 100 

ฝึกงานและโครงงานนักศึกษาหรือ สหกจิศึกษา 
932-390  ฝึกงาน                 ไม่นอ้ยกวา่ 300 ชัว่โมง 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
ปฏิบติั 

 
100 

 
100 

932-391  โครงงานนกัศึกษา 1  2(0-6-0) - - - - - - ปฏิบติั 100 100 
932-491  โครงงานนกัศึกษา 2 5(0-15-0) - - - - - - ปฏิบติั 100 100 
932-392  สหกิจศึกษา 1  1(1-0-2) - - - - - - ปฏิบติั 100 100 
932-492  สหกิจศึกษา 2  6(0-18-0) - - - - - - ปฏิบติั 100 100 
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ภาคผนวก จ.  
ระเบียบมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี 
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ภาคผนวก ฉ.  
ค าส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลกัสูตร 
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