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โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตสุราษฎรธานี

 



 

 

สารบัญ 
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หมวดท่ี 1  ขอมูลท่ัวไป 
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2) ชื่อปริญญาและสาขาวิชา         1            
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9) ชื่อ นามสกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย               3  
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12) ผลกระทบจาก ขอ 11.1 และขอ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตร รวมถึงกระบวนการพัฒนา/         6          

     ปรับปรุงหลักสูตรในครั้งนี้  และความเก่ียวของกับพันธกิจของสถาบัน 
13) ความสัมพันธกับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน                              6 

 

หมวดท่ี 2  ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 

1) ปรัชญา  ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร                10 
2) แผนพัฒนาปรับปรุง           11 

 

หมวดท่ี 3  ระบบการจัดการศึกษา  การดําเนินการ  และโครงสรางของหลักสูตร 

1) ระบบการจัดการศึกษา         14 
2) การดําเนินการหลักสูตร         14 
3) หลักสูตรและอาจารยผูสอน             17 
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หมวดท่ี 4  ผลการเรียนรู  กลยุทธการสอน และการประเมินผล 

1) การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา       61 
2) ผลลัพธการเรียนรูระดับหลักสูตร(PLOs) ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานดานผลลัพธของผูเรียน  63 

         ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561    

3) ความสัมพันธระหวางผลลัพธการเรียนรูระดับหลักสูตรกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 65 
         แหงชาติ พ.ศ. 2561  

4) ผลลัพธการเรียนรูระดับหลักสูตร(PLOs) กลยุทธ/วธิีการสอน และกลยุทธ/วิธีการวัดและ  66 

    การประเมินผล  
5) แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบผลลัพธการเรียนรูระดับหลักสูตร (PLOs)  69      

         สูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

6) ความคาดหวังของผลลัพธการเรียนรูเม่ือสิ้นปการศึกษา     77 
 

หมวดท่ี 5  หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา 
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2) กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา     78 

3) เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร       78 

4) การอุทธรณของนักศึกษา         78 
  

หมวดท่ี 6  การพัฒนาคณาจารย 

1) การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม        79 

2) การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย       79 
 

หมวดท่ี 7  การประกันคุณภาพหลักสูตร 
1) การกํากับมาตรฐาน         81 
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3) นักศึกษา           81 

4) อาจารย           82 

5) หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน      82 
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หมวดท่ี 8  การประเมิน และปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 
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ภาคผนวก 
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ง. แบบฟอรมแสดงรอยละของกระบวนการจัดการเรียนรูของแตละรายวิชาในหลักสูตรท่ีสะทอน  95 

        การจัดการเรียนรูแบบเชิงรุก (active learning)    

จ. ขอมูลรายวิชาท่ีจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน (Work Integrated Learning : WIL) 102 

ฉ. ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร    109 

ช. ขอเสนอแนะของกรรมการผูทรงคุณวุฒิและการดําเนินการของหลักสูตร    114 

ซ. เอกสารเปรียบเทียบปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุงใหม  124 

ฌ. เอกสารเปรียบเทียบหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุงใหม     125 
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รายละเอียดของ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาทรัพยากรประมง 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตสุราษฎรธานี 

 โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง 

 

 

หมวดท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 
 

1. รหัสและช่ือหลักสูตร 

 รหัสหลักสูตร : 25590101101288 

ภาษาไทย :  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรประมง 

ภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Science Program in Fishery Resources 
 

2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 

ภาษาไทย ชื่อเต็ม :  วิทยาศาสตรบัณฑิต (ทรัพยากรประมง) 

 ชื่อยอ   :   วท.บ. (ทรพัยากรประมง) 

ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม :   Bachelor of Science (Fishery Resources) 

 ชื่อยอ :   B.Sc. (Fishery Resources) 
 

3. วิชาเอก 

ไมมี 
 

4. จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 

137 หนวยกิต 
 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
5.1 รูปแบบ  

5.1.1 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ    

           หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ หลักสูตร 4 ป 

 
5.2 ภาษาท่ีใช 

หลักสูตรจัดการศึกษาเปนภาษาไทย 
 

5.3 การรับนักศึกษา 
รับท้ังนักศึกษาไทยและนักศึกษาตางชาติท่ีใชภาษาไทยไดเปนอยางดี 
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5.4 ความรวมมือกับสถาบันอ่ืน  

เปนหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ แตมีการสรางความรวมมือกับบริษัทไทยยูเนี่ยนแฮชเชอรี่ จํากัด และ 
บมจ. เจริญโภคภัณฑอาหาร ในการจัดการเรียนแผนฝกงานและสหกิจศึกษา 

 
5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา 

ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 
 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

 หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2564   

         เริ่มใชมาตั้งแตป พ.ศ. 2559 

             การปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้  ปรับปรุงมาจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

                  สาขาวิชาทรัพยากรประมง หลักสูตรใหม พ.ศ. 2559 

 ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตสุราษฎรธานี   

        ในคราวประชุมครั้งท่ี 61 (5/2563)  เม่ือวันท่ี 21 กันยายน 2563 

 ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายวิชาการ   

        ในคราวประชุมครั้งท่ี 18 (9/2563)  เม่ือวันท่ี 13 พฤศจกิายน 2563  

 ไดรับความเห็นชอบและอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย  

        ในคราวประชุมครั้งท่ี 418 (1/2564) เม่ือวันท่ี 16 มกราคม 2564 
 

เปดสอนภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2564 
 

7.  ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน   

 หลักสูตรจะไดรับการเผยแพรวาเปนหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  

        ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 ในปการศึกษา 2566       
 

8. อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 

1) ผูประกอบการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําและธุรกิจท่ีเก่ียวเนื่องกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการประมง  

2) เจาหนาท่ีในหนวยงานภาคเอกชน ไดแก นักวิชาการประมง นักวิชาการประจําหองปฏิบัติการวิทยาศาสตร 

นักวิชาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา เจาหนาท่ีฝายผลิตประจําโรงงานแปรรูปอาหารทะเล 

3) เจาหนาท่ีในหนวยงานภาครัฐ ไดแก นักวิชาการประมง นักวิชาการประจําหองปฏิบัติการวิทยาศาสตร 

4) อาจารยผูสอนในสถาบันการศึกษา 

 

 

 

 

 



 

9. ช่ือ นามสกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
 

 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

 

ลําดับที ่
เลขประจําตัว

ประชาชน 

ตําแหนง 

ทางวิชาการ 
ชื่อ – สกุล 

คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา

(เรียงลําดับจาก

คุณวุฒิสูงสุดถึง

ระดับปริญญาตรี) 

สาขาวิชา 

สําเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน ป พ.ศ. 

1. 3 8499 00066 82 8 รองศาสตราจารย นายพงศศักดิ์  เหลาด ี วท.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

ชีววิทยา 

ชีววิทยา 

เพาะเลี้ยงสัตวน้าํ 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม 

มหาวิทยาลยัแมโจ 

2545 

2541 

2539 

2. 5 9206 00013 08 4 ผูชวยศาสตราจารย นางสาวกานดา  คํ้าช ู วท.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

ชีววิทยา 

ชีววิทยา 

เพาะเลี้ยงสัตวน้าํ 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม 

มหาวิทยาลยัแมโจ 

2549 

2543 

2540 

3. 3 8399 00219 14 4 ผูชวยศาสตราจารย นางสาวปาริชาต   

นิลวิเชียร 

 

Ph.D. 

 

M.Sc. 

 

วท.บ. 

Fisheries and Allied 

Aquacultures 

Fisheries and Allied 

Aquacultures 

เทคโนโลยีการประมง 

Auburn University, USA 

 

Auburn University, USA 

 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 

2555 

 

2552 

 

2546 
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ลําดับที ่
เลขประจําตัว

ประชาชน 

ตําแหนง 

ทางวิชาการ 
ชื่อ – สกุล 

คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา

(เรียงลําดับจาก

คุณวุฒิสูงสุดถึง

ระดับปริญญาตรี) 

สาขาวิชา 

สําเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน ป พ.ศ. 

4. 3 9298 00001 66 9 อาจารย นางดวงรัตน  ชูเกิด ปร.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

วาริชศาสตร 

เทคโนโลยีอาหาร 

วาริชศาสตร 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 

2555 

2538 

2534 

 

5. 3 9399 00266 16 8 อาจารย นายสวุัฒน  จุฑาพฤทธิ ์ ปร.ด. 

 

วท.ม. 

วศ.บ. 

การจัดการทรัพยากร

ทะเลและชายฝง 

วิทยาศาสตรเชิงคํานวณ 

วิศวกรรมคอมพิวเตอร 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 

 

มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี 

2557 

 

2552 

2544 

 

 4  
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10. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน   

 โค รงการจั ดตั้ งคณ ะนวั ตกรรมการเกษ ตรและป ระม ง มห าวิ ท ย าลั ย สงขลานคริ น ท ร  

วิทยาเขตสุราษฎรธานี และในภาคการศึกษาท่ีมีการลงทะเบียนเรียนรายวิชาสหกิจศึกษาจะใหนักศึกษาไปปฏิบัติ

สหกิจศึกษา ณ หนวยงานหรือสถานประกอบการท้ังภาครัฐและเอกชน เชน พิพิธภัณฑสัตวน้ําภูเก็ต ศูนยวิจัย

สุขภาพสัตวน้ําสงขลา บริษัท ไทยยูเนียนแฮชเชอรรี่ จํากัด เปนตน 
 

11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

จากรายงานของธนาคารโลก ในการจําแนกประเทศตามรายได ในป พ.ศ. 2561 - 2562 ประเทศไทยจัดเปน

ประเทศท่ีมีรายไดปานกลางระดับสูง ประเทศไทยไดกําหนดวิสัยทัศน พ.ศ. 2561 - 2580 วา “ประเทศไทย           

มีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เปนประเทศท่ีพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”     

โดยมีแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 พ.ศ. 2560 – 2564        

เปนแนวทางในการพัฒนาประเทศในทุกมิติ  โดยกําหนดใหการพัฒนาทรัพยากรมนุษย เปนปจจัยขับเคลื่อนสําคัญ

ในการยกระดับพัฒนาประเทศไปสู เปาหมาย  “คนไทยในอนาคตจะตองมีความพรอมท้ังกาย ใจ สติปญญา           

มีพัฒนาการท่ีดีรอบดานและมีสุขภาวะท่ีดีในทุกชวงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบตอสังคมและผูอ่ืน มัธยัสถ        

อดออม โอบออมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเปนพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดท่ีถูกตอง มีทักษะท่ีจําเปน          

ในศตวรรษท่ี 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาท่ี 3 และอนุรักษภาษาทองถ่ิน มีนิสัยรักการเรียนรูและ   

การพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต สูการเปนคนไทย ท่ีมีทักษะสูง เปนนวัตกร นักคิด ในขณะท่ีตองมีการ

พัฒนาอุตสาหกรรมและบริการทางการแพทยใหตอเนื่อง และครอบคลุมความตองการของประเทศ สงเสริมการ

พัฒนาและการใชเทคโนโลยีการแพทยใหมๆ เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตใหคนไทย ยกระดับบริการทางการแพทยใน

ระดับสากล เพ่ิมคุณภาพและความสามารถในการแขงขัน สรางและพัฒนาบุคลากรท่ีมีสมรรถนะในการใชเทคโนโลยี

และนวัตกรรม สามารถบริหารกิจการไดอยางมีประสิทธิภาพและโปรงใส 

ในฐานะท่ีเปนสถาบันการศึกษาซ่ึงมีภารกิจหลักในการผลิตบัณฑิตเพ่ือรับใชสังคมในบทบาท 

ท่ีสอดคลองกับนโยบายการพัฒนาประเทศ สามารถใชความรูในการพัฒนาประเทศใหมีความเจริญ สามารถ

แขงขันกับนานาประเทศได โครงการจัดต้ังคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

วิทยาเขตสุราษฎรธานี จึงดําเนินการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรประมง ซ่ึงมีการ

จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีท่ีสอดคลองตามยุทธศาสตร  การพัฒนาประเทศ พ้ืนท่ีตั้งของจังหวัด  

สุราษฎรธานี ภูมิภาคพ้ืนท่ีภาคใตตอนบน โดยมีพ้ืนท่ีติดชายฝงทะเลในเขตอําเภอไชยามีศูนยวิจัยและพัฒนา

สายพันธุกุงท่ีสามารถรองรับการจัดการเรียนการสอน การวิจัยของหลักสูตรซ่ึงสามารถตอบสนองตอนโยบาย

การพัฒนาประเทศทางดานทรัพยากรประมงไดอยางครบถวนโดยหลักสูตรเนนการสรางนักวิชาการ นักวิจัย 

ผูประกอบการทางดานประมง ท่ีสามารถนําความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมาประยุกตใชในการสราง

นวัตกรรม การเพ่ิมผลผลิตและสรางมูลคาเพ่ิมใหกับทรัพยากรสัตวน้ํา การอนุรักษและการจัดการทรัพยากร

ประมง เพ่ือการพัฒนาทางเศรษฐกิจตลอดจนการเตรียมความพรอมของบุคลากรเพ่ือขยายกําลังการผลิต

ภาคอุตสาหกรรม การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนไดอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 

11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
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สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมท่ีนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

ไดตระหนักถึงสภาพของสังคมไทยในปจจุบันท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยางมาก นอกจากนี้จะมีการจัดตั้งประชาคม

อาเซียนข้ึนในป พ.ศ. 2558 เพ่ือทําใหประเทศสมาชิกมีความเอ้ืออาทรตอกัน ประชากรมีสภาพความเปนอยู  

ท่ีดีไดรับการพัฒนาในทุกดาน มีความม่ันคงทางสังคมทางดานอาหาร รวมท้ังการยกระดับ  ความเปนอยูของ

ผูดอยโอกาส การพัฒนาการฝกอบรมการศึกษาระดับพ้ืนฐานและระดับสูง การพัฒนาทางวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี การสรางงานเพ่ือเตรียมบุคลากรของประเทศเขาสูการเปนประชาคมอาเซียน ท่ีทําใหเกิดการ

เคลื่อนยายประชากรอยางเสรี จึงจําเปนตองมีการสรางศักยภาพในการพัฒนาประสิทธิภาพดานวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีทางดานทรัพยากรประมง โดยเฉพาะอยางยิ่งการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา เพ่ือการผลิตและสราง

มูลคาเพ่ิมของผลิตผลทางประมงอยางยั่งยืน การพัฒนาศักยภาพ ในการแขงขันของสินคาประมงจึงมี       

ความจําเปนเรงดวนในการผลิตบุคลากรดานการจัดการทรัพยากรประมง ดานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําท่ีมีความรู

สมัยใหมท้ังทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําเชิงลึกและดานธุรกิจสัตวน้ําโดยมี

จิตสํานึกในการอนุรักษสิ่งแวดลอม สงเสริมการเพาะเลี้ยงท่ียั่งยืนเพ่ือพัฒนาภาคอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยง

สัตวน้ําของประเทศใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนและสอดคลองกับวิถีชีวิตของสังคมไทย 
 

12. ผลกระทบจาก ขอ 11.1 และขอ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตร รวมถึงกระบวนการพัฒนา/ปรับปรุง

หลักสูตรในครั้งนี้ และความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน 

12.1 การพัฒนาหลักสูตร และกระบวนการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรท่ีเนนผลลัพธการเรียนรู 

ผลกระทบจากสถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ทําใหการวางแผน 

การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร จําเปนตองคํานึงถึงศักยภาพในการตอบสนอง และสามารถรองรับ              

ความตองการบุคลากรดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีมีความรูความสามารถ เพ่ือตอบสนองความตองการ

ของภาคการผลิตทรัพยากรประมง ซ่ึงมีความสําคัญทางเศรษฐกิจท้ังในพ้ืนท่ีภาคใตตอนบนและภูมิภาคอ่ืน         

ในประเทศ คํ านึ ง ถึงการพัฒ นาหลักสูตรให ครอบคลุมความรูด านวิทยาศาสตรและเทคโน โลยี                      

และสอดคลองกับวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยท่ีเนนการเปนสถาบันการเรียนรูพลวัตระดับแนวหนา               

ในการผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรท่ีมีมาตรฐานคุณภาพการอุดมศึกษา 

12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน 

จากวิสัยทัศนและพันธกิจของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร คือมุงสูความเปนเลิศทางวิชาการ                         

ดานวิทยาศาสตรประยุกตและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผลิตบัณฑิตท่ีเกง เปนคนดี และมีจรรยาบรรณ         

การพัฒนาหลักสูตรจึงเนนการพัฒนาใหบัณฑิตมีความรูความสามารถในดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทางดาน

ทรัพยากรประมง ท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพ่ือการพัฒนาทางเศรษฐกิจท้ังภาคเกษตรกรรม และ

ภาคอุตสาหกรรม มีศักยภาพในการวิเคราะหแกปญหา เพ่ือเทาทันตอความเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย                

มีสมรรถนะสากล มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 
 

13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน 

13.1 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ท่ีเปดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน  

  จํานวน   31   รายวิชา   ไดแก 

1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป วิทยาเขตสุราษฎรธานี จํานวน 18 รายวิชา  คือ 
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001-102 ศาสตรพระราชาและการพัฒนาท่ียั่งยืน  

The King’s Philosophy and Sustainable 

Development 

2((2)-0-4) 

001-103 ไอเดียสูความเปนผูประกอบการ 

Idea to Entrepreneurship 

1((1)-0-2) 

935-001 ประโยชนเพ่ือนมนุษย  

Benefit of Mankind 

1((1)-0-2) 

 

935-002 รูรอด ปลอดภัย 

Life Safety 

1((1)-0-2) 

935-003 

 

ทักษะชีวิตสําหรับความเปนพลเมืองในศตวรรษท่ี 21 

Life Skills for Citizens of the 21st Century 

 

2((2)-0-4) 

 

935-004 วิทยาการสมัยใหมและโลก 

Modern Science and the World 

2((2)-0-4) 

935-005 เทคโนโลยีสารสนเทศ 

Information Technology 

2((2)-0-4) 

 

935-006 

 

คิดเปน คิดสนุก 

Intelligent Thinking 

2((2)-0-4) 

 

935-007  

 

สนุกคิด 

Smart Thinking 

2((2)-0-4) 

 

935-008 

 

การสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 

Everyday English Conservation 

2((2)-0-4) 

 

935-009 

 

การอานเขียนภาษาอังอังกฤษในชีวิตประจําวัน 

Everyday English Reading and Writing 

2((2)-0-4) 

 

935-010 

 

การสื่อสารดวยภาษาอังกฤษท่ีมีประสิทธิภาพ 

Effective English Communication 

2((2)-0-4) 

 

935-011 

 

ภาษาไทยและการสื่อสาร 

Thai and Communication 

2((2)-0-4) 

 

935-016 

 

ศิลปะแหงชีวิต 

Art of Life 

1((1)-0-2) 

 

935-026 

 

ภาษาอังกฤษในท่ีทํางาน 

English in the Workplace 

2((2)-0-4) 

 

935-028 เอเชียศึกษา 

Asian Studies 

2((2)-0-4) 

 

 



8 
 

935-029 ชีวิตท่ีด ี

Happy and Peaceful Life 

3((3)-0-6) 

935-112 

 

ทักษะการวายน้ํา 

Swimming Skill 

1((1)-0-2) 

 

 

2)  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาธุรกิจ คณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ  

     จาํนวน 1 รายวิชา คือ 

 926-372 

 

การจัดการธุรกิจฟารม 

Farm Business Management 

3(3-0-6) 

 
 

3)  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม  

     คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จํานวน 2 รายวิชา คือ 

921-011 

 

ฟสิกสวิทยาศาสตรชีวภาพ 

Life Science Physics  

3((3)-0-6) 

 

921-012 

 

ปฏิบัติการฟสิกสวิทยาศาสตรชีวภาพ 

Life Science Physics Laboratory 

1(0-3-0) 

 

 

4)  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร  

               คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จํานวน 2 รายวิชา คือ        

932-051 

 

จุลชีววิทยา  

Microbiology 

3((3)-0-6) 

 

932-052 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา  

Microbiology Laboratory 

1(0-3-0) 

 
 

5)  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ  

     คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จํานวน 2 รายวิชา คือ 

934 -011 

 

หลักคณิตศาสตร  

Principles of Mathematics 

3((3)-0-6) 

 

934-017 

 

สถิติพ้ืนฐาน  

Basic Statistics 

3((2)-2-5) 

 

 

  6)  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีเพ่ืออุตสาหกรรม  

                คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จํานวน 6 รายวิชา คือ  

937-011 เคมีพ้ืนฐาน 

Basic Chemistry 

3((3)-0-6) 
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937-012 ปฏิบัติการเคมีพ้ืนฐาน 

Basic Chemistry Laboratory 

1(0-3-0) 

 

937-013 เคมีอินทรีย  

Organic Chemistry 

3((3)-0-6) 

 

937-014 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย  

Organic Chemistry Laboratory 

1(0-3-0) 

 

937-019 

 

ชีวเคมี  

Biochemistry 

3((3)-0-6) 

 

937-020 ปฏิบัติการชีวเคมี  

Biochemistry Laboratory 

1(0-3-0) 

 

 13.2 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ท่ีเปดสอนใหภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน  

  จํานวน 4 รายวิชา ไดแก 

932-071 หลักชีววิทยา 

Principles of Biology 

2((2)-0-4) 

 

932-072 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 

Principles of Biology Laboratory 

1(0-3-0) 

932-274 พันธุศาสตร 

Genetics 

3((3)-0-6) 

932-275 ปฏิบัติการพันธุศาสตร 

Genetics Laboratory 

1(0-3-0) 

 

13.3 การบริหารจัดการ 

1) แตงตั้งและมอบหมายคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ดําเนินการเก่ียวกับกระบวนการจัดการเรียน

การสอนเพ่ือใหบรรลุเปาหมายรายวิชา 

 2) แตงตั้งผูประสานงานรายวิชาทุกรายวิชา เพ่ือทําหนาท่ีประสานงานกับคณะ คณะกรรมการ  

บริหารหลักสูตร อาจารยผู สอนและนักศึกษาในการพิจารณารายวิชา การจัดการเรียนการสอน                      

และการประเมินผล 

 3) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประสานงานกับอาจารยผูสอน 

ในทุกรายวิชา เพ่ือประสานงานดานเนื้อหาสาระใหสอดคลองกับมาตรฐานผลการเรียนรู 
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หมวดท่ี 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร 

1.1 ปรัชญา 

มุงผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู ความสามารถ มีทักษะในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําเศรษฐกิจและการจัดการ

ทรัพยากรประมงในพ้ืนท่ีภาคใต จากกระบวนการบูรณาการการศึกษาและการทํางาน การเรียนรูจากการ

ปฏิบัติจริงและการคนควาศึกษาดวยตนเอง มีความสามารถในการบริหารจัดการเพ่ือการผลิตและการใช

ประโยชนจากทรัพยากรประมงอยางยั่งยืน มีทักษะในการสื่อสาร มีความซ่ือสัตย อดทน มีวินัย คุณธรรมและ

จริยธรรม 
 

1.2 ความสําคัญ 

การพัฒนาเทคโนโลยีและวิทยาการทางดานการประมงโดยเฉพาะอยางยิ่งการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 

ในประเทศไทยนั้นมีความกาวหนาไปอยางรวดเร็ว เพ่ือสนองตอบตอความตองการของตลาดโลก                 

ท้ังในแงของปริมาณและคุณภาพของสัตวน้ําเศรษฐกิจตางๆ รวมถึงสัตวน้ําชนิดใหมๆ (Candidate economic 

species)  ในอดีตการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําไดเนนทางดานเทคโนโลยีทางวิศวกรรมและเครื่องมือตางๆ 

อยางงาย ตลอดจนวัตถุดิบทองถ่ิน เพ่ือประกอบกิจการฟารมเพาะเลี้ยงสัตวน้ําใหไดปริมาณผลผลิตสัตวน้ําโดย

ข้ึนอยูกับธรรมชาติและขีดจํากัดของการผลิตในหลายๆ ดาน ท้ังเทคโนโลยีและองคความรูในการพัฒนา       

จนมาถึงยุคป จจุบั น ได มี วิวัฒ นาการของเทคโน โลยีต างๆ  เข าสู การนํ าเทคโน โลยีชี วภาพ ข้ันสู ง                   

และเทคโนโลยีทางดานพันธุวิศวกรรมมาใชพัฒนาพอแมพันธุสัตวน้ํ า (Broodstock) เพ่ือเพ่ิมผลผลิต          

ท้ังการเพ่ิมจํานวนลูกพันธุสัตวน้ํา (Seed stock) การเพ่ิมคุณภาพและอัตรารอด การพัฒนาอาหารสัตวน้ํา   

เพ่ือเพ่ิมคุณคาทางโภชนาการ การพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพมาใชในการจัดการสุขภาพสัตวน้ํา และคํานึงถึง

มาตรฐานอาหารปลอดภัย (Food safety) ตลอดจนการจัดการคุณภาพน้ําและสิ่งแวดลอมในการเลี้ยงสัตวน้ํา 

เพ่ือใหสอดคลองกับเทคโนโลยีสี เขียว (Green technology) และพรอมรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมดวย       

อาทิเชน ตระหนักถึงการพัฒนาเพาะเลี้ยงสัตวน้ําท่ียั่งยืน เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เปนตน 

ประเทศไทยซ่ึงถือเปนผูนํ าอันดับ 5 ทางดานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํ าของโลก และจากสถิติ          

การคาสัตวน้ําสงออกป พ.ศ. 2552 จํานวน 1.87 ลานตันคิดเปน 224,512.5 ลานบาท โดยท่ีประเทศไทย

ไดเปรียบดุลการคาสูงถึง 156,005 ลานบาท จากพ้ืนท่ีการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา (น้ําจืด ชายฝงและฟารมทะเล) 

ท่ัวประเทศจํานวน 1,460,739 ไรและคิดเปนจํานวนฟารมเพาะเลี้ยงสัตวน้ําท่ัวประเทศมากถึง 582,444  

ฟารม (สถิติการประมง, 2552) สําหรับภาคใตนับวามี ศักยภาพเชิงพ้ืน ท่ี ในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํ า         

โดยเฉพาะพ้ืนท่ีภาคใตตอนบนท่ีมีจังหวัดสุราษฎรธานีเปนศูนยกลางของพ้ืนท่ี ไดกําหนดกลยุทธ และ       

แผนยุทธศาสตรจังหวัดสุราษฎรธานีรวมไปถึงยุทธศาสตรของกลุมจังหวัดภาคใตฝงอาวไทยในดานบริหาร

จัดการ พัฒนาศักยภาพอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรประมงและชายฝง ซ่ึงมีความพรอมในเชิงพ้ืนท่ีและ         

มีหนวยงานท่ีเก่ียวของตางๆ ใหการสนับสนุน โดยเฉพาะอยางยิ่ง  

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  วิทยาเขตสุราษฎรธานี  ซ่ึ งมีความพรอมในแงของสถาน ท่ี                         

(สถานวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพสัตวน้ํา ศูนยวิจัยและพัฒนาสายพันธุกุง ในพ้ืนท่ีทุงไสไช อําเภอไชยา จังหวัด      
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สุราษฎรธานี) และความพรอมของบุคลากรผูเชี่ยวชาญสายวิชาการทางดานประมง เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 

เทคโนโลยีชีวภาพ วิทยาศาสตรทางทะเล และการจัดการทรัพยากรชายฝง ใหการทุมเทในดานการเรียน    

การสอนและการทําวิจัย รวมถึงการบริการวิชาการแกชุมชนท้ังระดับทองถ่ินและระดับภูมิภาค ท้ังหนวยงาน

ภาครัฐบาลและเอกชนในระดับพ้ืนท่ีและระดับประเทศซ่ึงเปนกําลังสําคัญอยางดียิ่งในการสนับสนุนและผลิต

ทรัพยากรบุคคลทางดานทรัพยากรประมงและชายฝง 

จากการพัฒนาประเทศในทุกๆ ดานท้ังวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมตางๆ ไมวาจะเปน 

ดานเกษตรอุตสาหกรรม ดานอุตสาหกรรมการผลิต หรือแมแตท่ีอยูอาศัยหรือกิจกรรมการทองเท่ียว     

บริเวณชายฝงและทางทะเล ลวนมีสวนในการเพ่ิมผลกระทบตอสิ่งแวดลอมใกลเคียง โดยเฉพาะอยางยิ่งทะเล

และชายฝง ซ่ึงเปนแองรองรับของเสียและการเปลี่ยนแปลงของกิจกรรมมนุษยท้ังทางกายภาพและชีวภาพ

ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศของโลก การประมงท่ีมากเกินกําลังการผลิตจากธรรมชาติ 

(Overfishing) ความตองการบริโภคอาหารทะเลท่ีสูงข้ึน แตกําลังผลิตอาหารทะเลมีแนวโนมลดลง อัตราการ

ขยายตัวของประชากร การใชประโยชนในพ้ืนท่ีชายฝง โรงงานอุตสาหกรรมแทนเจาะน้ํามันและปจจัยแวดลอม

อ่ืนๆ ท่ีสงผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงตอนิเวศทรัพยากรประมงและชายฝง เชน ปรากฏการณปะการัง  

ฟอกขาวจากสภาวะโลกรอน การทําลายสัตวหนาดินจากการประมง ผิดประเภทมลพิษของเสียจาก

อุตสาหกรรม น้ํามันดิบรั่วไหล การรุกล้ําพ้ืนท่ีชายฝง การกัดเซาะชายฝง ปรากฏการณน้ําทะเลเปลี่ยนสี ขนาด

ของสัตวน้ําท่ีจับไดมีขนาดเล็ก การปนเปอนของโลหะหนักในสัตวน้ํา ผลกระทบจากการทองเท่ียวทางทะเล 

ท้ังหมดนี้จึงเปนเหตุผลใหมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตสุราษฎรธานี ซ่ึงมีศักยภาพท้ังดานบุคลากร

ผูเชี่ยวชาญเชิงพ้ืนท่ีภาคใตตอนบน ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญเชื่อมโยงตอปญหาตางๆ โดยการสรางองคความรู

และการผลิตบัณฑิตเพ่ือตอบโจทยความตองการทรัพยากรบุคคลระดับวิทยาศาสตรบัณฑิตทางดานทรัพยากร

ประมง เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการพัฒนาและการใชประโยชนทรัพยากรประมงอยางยั่งยืน 
 

1.3 วัตถุประสงค 

1. เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีความสามารถทางดานเพาะเลี้ยงสัตวน้ํ าเศรษฐกิจในพ้ืนท่ีภาคใตจาก

กระบวนการบูรณาการการศึกษากับการทํางาน 

2. เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีความสามารถทางดานบริหาร จัดการกระบวนการผลิตทรัพยากรประมง       

อยางยั่งยืน 

3. เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีความสามารถทางดานอนุรักษ ฟนฟู และจัดการทรัพยากรประมง 

4. เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีความสามารถทางดานคิด วิเคราะห คํานวณเชิงตัวเลขเพ่ือการวิจัยและ          

การแกปญหา  

5. เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีความรับผิดชอบในหนาท่ี มีความอดทน มีวินัย และมีจิตสาธารณะ 

6. เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีความสามารถทางดานสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษ นําเสนอและ           

ใหคําแนะนําทางวิชาการและเรียนรูตลอดชีวิต 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง 

     

แผนการพัฒนา/เปล่ียนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงช้ี 

1. สงเสริมการจัดการเรียน   

การสอนใหเปน Active 

Learning 

1. เพ่ิมพูนทักษะอาจารยในการจัดการเรียน

การสอนแบบ Active Learning 

2. แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางอาจารยผูสอน

ในรายวิชาตางๆ  

3. กําหนดกิจกรรม Active Learning ใน

ทุกวิชาเรียน 

 

1. มีโครงการเพ่ิมพูนทักษะ

อาจารยในการจัดการเรียน

การสอนแบบ Active 

Learning อยางนอยปละ     

1 ครั้ง 

2. อาจารยในหลักสูตรเขารวม

กิจกรรมการเพ่ิมพูนทักษะการ

จัดการเรียนการสอน  แบบ 

Active Learning อยางนอย 

1 คน/ป 

3. ผลการประเมินประสิทธิภาพ

การเรียนการสอน             

แบบ Active Learning หรือ

ความพึงพอใจของผูเรียน 

2. สงเสริมการเรียนรูท่ีเนน

ผูเรียนเปนศูนยกลาง 

1. เพ่ิมพูนทักษะอาจารยในการจัดการเรียน

การสอนท่ีเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง 

2. กําหนดกิจกรรมการเรียนรูดวยตนเอง 

และการประเมินผลท่ีเนนพัฒนาการ 

ของผูเรียนในแผนการจัดทํารายละเอียด

ของรายวิชา 

3. พัฒนาสารสนเทศท่ีสนับสนุน 

การเรียนรูดวยตนเอง 

1. มีโครงการเพ่ิมพูนทักษะ 

การจัดการเรียนการสอน 

ท่ีเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง

อยางนอยปละ 1 ครั้ง 

2. อาจารยในหลักสูตรเขารวม

กิจกรรมการเพ่ิมพูนทักษะการ

จัดการเรียนการสอน 

ท่ีเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง

อยางนอย 1 คน/ป 

3. ผลการประเมินประสิทธิภาพ

การเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียน

เปนศูนยกลางหรือความพึง

พอใจของผูเรียน 

4. ในหลักสูตรมีรายวิชา           

ท่ีกําหนดกิจกรรมการเรียนรู

ดวยตนเอง เชน คอมพิวเตอร

ชวยสอน (CAI) หรือ Virtual 
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แผนการพัฒนา/เปล่ียนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงช้ี 

Classroom อยางนอยปละ     

2 รายวิชา 

3. ปรับปรุงวิธีการวัดและ     

การประเมินผล 

1. เพ่ิมพูนทักษะอาจารยเก่ียวกับวิธีการวัด

และประเมินผล 

2. กําหนดใหมีคณะกรรมการวิเคราะห

ขอสอบในทุกรายวิชา 

3. กําหนดเกณฑในการวัดและประเมิน 

แตละรายวิชา 

1. มีโครงการเพ่ิมพูนทักษะใน

การวัดการประเมินผลของ

อาจารยทุกๆ 2 ป 

2. มีอาจารยในหลักสูตร 

รวมกิจกรรมการเพ่ิมพูนทักษะ

ในการวัดและประเมินผล 

อยางนอย 1 ครั้ง/ป 

3. รายงานผลการประเมิน

ขอสอบ 

4. เกณฑการวัดและประเมินผล 

5. รายวิชาในหลักสูตรท่ีใชวิธีการ

วัดและประเมินผล 

ตามเกณฑท่ีกําหนด 

4. สงเสริมการจัดการเรียนรู

เพ่ือใหบรรลุ PLOs ของ

หลักสูตร 

1. พัฒนาทักษะอาจารยในการจัดการ 

เรียนรูและการประเมินผลการเรียนรู

เพ่ือใหบรรลุ PLOs ของหลักสูตร 

รวมท้ังทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ 

  

 

1.  จํานวนโครงการเพ่ิมพูน

ทักษะอาจารย 

2.  จํานวนอาจารยท่ีรวมกิจกรรม

การเพ่ิมพูนทักษะการจัด         

การเรียนรูตามมาตรฐานผล    

การเรียนรูของหลักสูตร 

3.  ผลการประเมินประสิทธิภาพ

การจัดการเรียนรู ตาม

มาตรฐานผลการเรียนรูของ

หลักสูตร 

4.  ผลการประเมินนักศึกษา      

ตอการจัดการเรียนรู              

ตามมาตรฐานผลการเรียนรู    

ของหลักสูตร 
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หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการและโครงสรางของหลักสูตร 

 

1. ระบบการจัดการศึกษา 

1.1 ระบบ 

 ระบบทวิภาค  โดย 1 ปการศึกษา แบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกต ิ        

มีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห 

      และขอกําหนดตาง ๆ ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วาดวยการศึกษาชั้น

ปริญญาตรีและการศึกษาตลอดชีวิต พ.ศ. 2563 
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน 

 มีจัดการเรียนการสอนไมนอยกวา 8 สัปดาห (ไมนอยกวา 300 ชั่วโมง) ในรายวิชาฝกงาน  
 

1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค  
ไมมี  
 

2. การดําเนินการหลักสูตร 

2.1 วัน - เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน 

ภาคตน เดือนมิถุนายน - กันยายน 
ภาคปลาย เดือนตุลาคม - มีนาคม 
ภาคฤดูรอน เดือนเมษายน - พฤษภาคม 
 

2.2  คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 

1) สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวามัธยมศึกษาตอนปลายในแผนการเรียนของวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร 

ศิลป-คํานวณ ประกาศนียบัตรวิชาชีพทางดานเกษตรศาสตรหรือประมง 

2) ผานการคัดเลือกตามเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และหรือเปนไปตาม

ระเบียบขอบังคับของการคัดเลือกของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

3) ผานการคัดเลือกตามเกณฑการคัดเลือกภายใตโครงการพิเศษของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

4) เปนผูมีความประพฤติดี 

5) มีสุขภาพสมบูรณท้ังรางกายและจิตใจ ไมเจ็บปวยหรือเปนโรคติดตอรายแรง หรือมีความผิดปกติ 

ท่ีเปนอุปสรรคตอการศึกษา 

6) มีคุณสมบัติอ่ืนครบถวน ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
 

2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา 

1) ความรูและทักษะพ้ืนฐานดานภาษาอังกฤษคอนขางต่ํา 

2) ความสามารถในการปรับตัวจากการเรียนรูระดับมัธยมศึกษา 

3) ความรูพ้ืนฐานทางดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตร คอนขางต่ํา 
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2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพ่ือแกไขปญหา/ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3 

1) จัด กิจกรรม ท่ี เน น ให นั ก ศึกษาฝ กการใช ทั กษะภาษาอังกฤษ  เชน  การอ านบทความ                               

ท่ีเปนภาษาอังกฤษ หรือการนําเสนอหนาชั้นเรียนเปนภาษาอังกฤษ การจัดงาน English Day     

เปนตน 

2) จัดกิจกรรมเตรียมความพรอมในการเรียน และการใชชีวิตในมหาวิทยาลัยใหแกนักศึกษาใหม 

3) จัดการสอนเสริมหรือโครงการพ่ีเลี้ยงวิชาการใหแกนักศึกษาท่ีมีปญหาในการเรียน คณิตศาสตร 

และวิทยาศาสตรเพ่ือใหนักศึกษาเรียนผานรายวิชาคณิตศาสตร และวิทยาศาสตรพ้ืนฐาน 

 
 

2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป   
 

จํานวนนักศึกษา 
จํานวนนักศึกษาแตละปการศึกษา 

2564 2565 2566 2567 2568 

ชั้นปท่ี 1 60 60 60 60 60 

ชั้นปท่ี 2 - 60 60 60 60 

ชั้นปท่ี 3 - - 60 60 60 

ชั้นปท่ี 4 - - - 60 60 

รวม 60 120 180 240 240 

จํานวนนักศึกษาท่ีคาดวาจะจบ - - - 60 60 
 

 

2.6 งบประมาณตามแผน 

2.6.1 งบประมาณรายรับ (หนวยบาท) 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดรายรับ ปงบประมาณ 

 

 
2564 2565 2566 2567 2568 

คาบํารุงการศึกษา 360,600  721,200  1,081,800  1,442,400     1,442,400  

คาลงทะเบียน 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  
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2.6.2 งบประมาณรายจาย (หนวยบาท) 

หมวดเงิน 
ปงบประมาณ 

2564 2565 2566 2567 2568 

ก. งบดําเนินการ  

1. คาใชจายบุคลากร 1,800,000  1,944,000  2,099,500  2,267,500  2,448,900  

2. คาใชจายดําเนินงาน (ไมรวม 3) 523,000  883,000  1,243,000  1,603,000  1,603,000  

3. ทุนการศึกษา - - - - - 

4. รายจายระดับมหาวิทยาลัย 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 

คาครุภณัฑ 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  

จํานวนนักศึกษา  60  120  180  240  240  

คาใชจายตอหัวนักศึกษา (คน/ป) 63,126.67  29,103.33  22,838.89  19,769.17  20,676.17  
 

 

2.7 ระบบการศึกษา 

 แบบชั้นเรยีน 

  อ่ืน ๆ …..เรียนออนไลน……. 
 

2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามสถาบันอุดมศึกษา  

เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วาดวยการศึกษาชั้นปริญญาตรีและการศึกษา  

ตลอดชีวิต พ.ศ. 2563 
 

2.9 การจัดการเรียนการสอน 

 1)  มีรายวิชาท่ีจัดการศึกษาเชิงบูรณาการการเรียนรูกับการทํางาน (Work Integrated Learning: WIL)  

เพ่ือใหเกิดการเรียนรูท่ีสามารถปฏิบัติงานไดจริง เชน การเรียนรูท่ีเนนการลงมือทําจริง การผสมผสาน การเรียนรู

จากประสบการณจริงนอกหองเรียนผนวกกับการเรียนในหองเรียน ท้ังในรูปแบบของการศึกษาวิจัย การฝกงาน  

สหกิจศึกษา การทํางานเพ่ือสังคม เปนตน  โดยจัดใหมีรายวิชาท่ีสอดแทรก WIL รอยละ 100 ของจํานวน

หนวยกิตในหมวดวิชาเฉพาะของหลักสูตร    

 2) กําหนดใหมีรายวิชาสหกิจศึกษา/การฝกปฏิบัติตามท่ีสภาวิชาชีพกําหนด โดยมีผูไปปฏิบัติงาน 

สหกิจศึกษา ไมนอยกวารอยละ 10  ของจํานวนนักศึกษาในหลักสูตร 
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 3) กําหนดใหมีการจัดการเรียนการสอนแบบเชิงรุก (Active Learning) ไมนอยกวารอยละ 50      

ของจํานวนชั่วโมงตามหนวยกิตทฤษฎี และหลักสูตรตองจัดการเรียนการสอนแบบเชิงรุก (Active Learning) 

รอยละ 98.85 ของรายวิชาในหลักสูตร 

 4) กําหนดใหทุกรายวิชาใชภาษาอังกฤษรวมในการจัดการการเรียนการสอนไมนอยกวารอยละ 50 

ของรายวิชาในหลักสูตร 

     5) มีการจัดการเรียนการสอนเปนชุดวิชา (Module) การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําเศรษฐกิจในภาคใตของ

ประเทศไทย ในแผนการศึกษาท้ังแผนโครงงานและแผนสหกิจศึกษา 

 
 

3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน 

3.1 หลักสูตร 

3.1.1 จํานวนหนวยกิต  รวมตลอดหลักสูตร  137  หนวยกิต 

3.1.2 โครงสรางหลักสูตร  

ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป     32   หนวยกิต 

สาระท่ี 1 ศาสตรพระราชาและประโยชนเพ่ือนมนุษย  4   หนวยกิต 

สาระท่ี 2 ความเปนพลเมืองและชีวิตท่ีสันติ    5   หนวยกิต 

สาระท่ี 3 การเปนผูประกอบการ     1   หนวยกิต 

 สาระท่ี 4 การอยูอยางรูเทาทันและการรูดิจิทัล   4   หนวยกิต                       

 สาระท่ี 5 การคิดเชิงระบบ การคิดเชิงตรรกะและตัวเลข  4   หนวยกิต 

 สาระท่ี 6 ภาษาและการสื่อสาร      8   หนวยกิต 

สาระท่ี 7 สุนทรียศาสตรและกีฬา     2   หนวยกิต 

 รายวิชาเลือก         4   หนวยกิต 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ     99   หนวยกิต 

1) กลุมวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรพ้ืนฐาน           21   หนวยกิต 

2) กลุมวิชาแกน               33   หนวยกิต 

3) กลุมวิชาชีพ               45   หนวยกิต 

 - วิชาชีพบังคับ      33   หนวยกิต 

 - วิชาชีพเลือก      12   หนวยกิต 

 

ค. หมวดวิชาเลือกเสร ี     6   หนวยกิต 
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 3.1.3 รายวิชา/กลุมสาระ/ชุดวิชา(Module) 

ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป    32   หนวยกิต 

สาระท่ี 1 ศาสตรพระราชาและประโยชนเพ่ือนมนุษย  4   หนวยกิต 

001-102  ศาสตรพระราชากับการพัฒนาท่ียั่งยืน                 2((2)-0-4) 

    The King’s Philosophy and Sustainable Development 

935-001  ประโยชนเพ่ือนมนุษย       1((1)-0-2) 

               Benefit of Mankinds   

935-002  รูรอด ปลอดภัย                                   1((1)-0-2) 

               Life Safety 

สาระท่ี 2 ความเปนพลเมืองและชีวิตท่ีสันติ   5   หนวยกิต 

        935-003  ทักษะชีวิตสําหรับความเปนพลเมืองในศตวรรษท่ี 21            2((2)-0-4) 

               Life Skills for Citizens of the 21th Century 

 935-029 ชีวิตท่ีดี        3((3)-0-6) 

 Happy and Peaceful Life 

 สาระท่ี 3 การเปนผูประกอบการ    1   หนวยกิต 

 001-103   ไอเดียสูความเปนผูประกอบการ     1((1)-0-2) 

   Idea to Entrepreneurship 

        สาระท่ี 4 การอยูอยางรูเทาทันและการรูดิจิทัล  4   หนวยกิต 

 935-004   วิทยาการสมัยใหมและโลก                                         2((2)-0-4) 

               Modern Science and the World 

 935-005   เทคโนโลยีสารสนเทศ                                                 2((2)-0-4) 

               Information Technology   

        สาระท่ี 5 การคิดเชิงระบบ การคิดเชิงตรรกะและตัวเลข 4   หนวยกิต 

 935-006   คิดเปน คิดสนุก                                             2((2)-0-4) 

               Intelligent Thinking 

 935-007   สนุกคิด                                                                2((2)-0-4) 

               Smart Thinking 

        สาระท่ี 6 ภาษาและการสื่อสาร     8   หนวยกิต 

 935-008   การสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน                       2((2)-0-4) 

               Everyday English Conversation 

 935-009   การอานเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน                      2((2)-0-4) 

               Everyday English Reading and Writing 

 935-010   การสื่อสารดวยภาษาอังกฤษท่ีมีประสิทธิภาพ                    2((2)-0-4) 

               Effective English Communication 
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 935-011   ภาษาไทยและการสื่อสาร                                            2((2)-0-4) 

               Thai and Communication  

 สาระท่ี 7 สุนทรียศาสตรและกีฬา    2   หนวยกิต   

 935-016   ศิลปะแหงชีวิต       1((1)-0-2) 

               Art of Life 

        935-112   ทักษะการวายน้ํา                   1((1)-0-2) 

                                Swimming Skills   

 รายวิชาเลือก        4   หนวยกิต 

        935-026 ภาษาอังกฤษในท่ีทํางาน      2((2)-0-4) 

   English in the Workplace 

         935-028  เอเชียศึกษา        2((2)-0-4) 

   Asian Studies 
 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ    99  หนวยกิต 

  1) กลุมวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรพ้ืนฐาน              21   หนวยกิต 
921-011 ฟสิกสวิทยาศาสตรชีวภาพ     3((3)-0-6) 
 Life Science Physics  

921-012 ปฏิบัติการฟสิกสวิทยาศาสตรชีวภาพ    1(0-3-0)  
 Life Science Physics Laboratory   
932-071 หลักชีววิทยา      2((2)-0-4)  

 Principles of Biology 
932-072 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา     1(0-3-0)  
 Principles of Biology Laboratory 

934-011 หลักคณิตศาสตร      3((3)-0-6)  
 Principles of Mathematics 
934-017 สถิติพ้ืนฐาน       3((2)-2-5) 

 Basic Statistics 
937-011 เคมีพ้ืนฐาน       3((3)-0-6) 
 Basic Chemistry 

937-012 ปฏิบัติการเคมีพ้ืนฐาน     1(0-3-0) 
 Basic Chemistry Laboratory  
937-019 ชวีเคมี       3((3)-0-6)  

 Biochemistry 
937-020 ปฏิบัติการชีวเคมี      1(0-3-0)  
 Biochemistry Laboratory 
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 2) กลุมวิชาแกน      33  หนวยกิต 
932-051 จุลชีววิทยา       3((3)-0-6)  

 Microbiology 
932-052 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา     1(0-3-0)  
 Microbiology Laboratory 

932-270 สมุทรศาสตร      3((2)-3-4) 
 Oceanography 
932-271 สัตวไมมีกระดูกสันหลัง     3((2)-3-4) 

 Invertebrate Zoology 
932-272 สรีรวิทยาสัตวน้ํา       3((2)-3-4) 
 Aquatic Animal Physiology 

932-273 นิเวศวิทยาแหลงน้ําจืด     3((2)-3-4) 
 Freshwater Ecology 
932-274 พันธุศาสตร       3((3)-0-6) 

 Genetics 
932-275 ปฏิบัติการพันธุศาสตร     1(0-3-0) 
 Genetics Laboratory 

932-276 มีนวิทยา       3((2)-3-4) 
 Ichthyology 
932-370 คุณภาพน้ํา       3((2)-3-4) 

 Water Quality 
932-371 วิธีการวิจัยทางชีวภาพ     3((2)-3-4) 
 Biological Research Methods  

937-013 เคมีอินทรีย       3((3)-0-6) 
 Organic Chemistry 
937-014 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย     1(0-3-0) 

 Organic Chemistry Laboratory 
 

 3) กลุมวิชาชีพ      45   หนวยกิต 
 - วิชาชีพบังคับ        33  หนวยกิต 

932-170 ทรัพยากรประมง      3((3)-0-6) 

 Fishery Resources 
932-171 ปฏิบัติงานฟารมเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา    1(0-3-0) 
 Practical Training in Aquaculture Farm 

932-373 ชีววิทยาประมง      3((2)-3-4) 
 Fishery Biology 
932-374 อาหารสัตวน้ํา      3((2)-3-4)   

 Aquatic Animal Nutrition 
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932-376 โรคสัตวน้ํา       3((2)-3-4) 
 Aquatic Animal Diseases 

932-377 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการประมง    3((2)-3-4) 
 Information Technology for Fisheries   
932-379 สัมมนา       1(0-2-1) 

 Seminar  
932-394 พันธุศาสตรสัตวน้ําและการปรับปรุงพันธุ   3((2)-3-4)  
 Aquatic Animal Genetics and Improvement 

932-495 ชุดวิชาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําเศรษฐกิจในภาคใต   6((4)-6-8) 
 ของประเทศไทย 

         Module: Aquaculture of Economic Species in Southern Thailand 

แผนโครงงาน 

932-390 ฝกงาน ไมนอยกวา 300 ชั่วโมง 
 Practical Training 
932-391  โครงงานนักศึกษา 1      2(0-6-0) 

 Student Project I 
932-491 โครงงานนักศึกษา 2      5(0-15-0) 
 Student Project II 

 แผนสหกิจศึกษา 

932-390 ฝกงาน ไมนอยกวา 300 ชั่วโมง 

 Practical Training 
932-392 สหกิจศึกษา 1      1(1-0-2) 
 Cooperative Study I  

932-492 สหกิจศึกษา 2      6(0-40-0) 
 Cooperative Study II 

 

- วิชาชีพเลือก        12  หนวยกิต 
 
นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาจากกลุมวิชาชีพเลือกเพียงกลุมใดกลุมหนึ่ง จํานวน 9 หนวยกิต 

และเลือกเรียนรายวิชาขามกลุมไดอีกจํานวน 3 หนวยกิต โดยแบงกลุมวิชาชีพเลือกเปน 2 กลุม ดังนี้ 
กลุมวิชาชีพเลือกทางทรัพยากรประมง 
932-378 เครื่องมือและกฎหมายประมง     3((3)-0-6) 

 Fishing Gears and Fishery Laws 
932-381 ทรัพยากรปาชายเลนและการอนุรักษ    3((3)-0-6) 
 Mangrove Resource and Conservation 

932-382 การจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝงโดยชุมชน   3((3)-0-6) 
 Community-Based Management for Marine and  
 Coastal Resources 
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932-383 ดําน้ําเพ่ือการวิจัยวิทยาศาสตรทางทะเล   3((2)-3-4) 
 Diving for Marine Science Research 

932-384 มลพิษทางน้ํา      3((2)-3-4) 
 Water Pollution 
932-385 สัตวน้ําหายากและการอนุรักษ     3((3)-0-6) 

 Aquatic Endanger Species and Conservation 
932-386 หญาทะเลและการอนุรักษ     3((3)-0-6) 
 Seagrasses and Conservation 

932-387 อุตุนิยมวิทยาทางทะเล     3((3)-0-6) 
 Marine Meteorology 
932-388 นิเวศวิทยาแนวปะการัง     3((3)-0-6) 

 Coral Reef Ecology 
932-389 สาหรายวิทยา      3((2)-3-4) 
 Phycology 
932-488   การจัดการทรัพยากรประมงโดยนโยบายภาครัฐ   3((2)-3-4)   

                Government Policy Fishery Resources Management  

                932-489    การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมทางน้ํา   3((2)-3-4) 

 Aquatic Environmental Impact Assessment 
 
กลุมวิชาชีพเลือกทางดานเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 

926-372 การจัดการธุรกิจฟารม     3(3-0-6) 
 Farm Business Management 
932-393 เทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียวสัตวน้ํา    3((2)-3-4)  

 Aquatic Animal Post Harvest Technology 
932-395 การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําแบบบูรณาการ    3((3)-0-6)  
 Integrated Aquaculture 

932-396 การพัฒนาอาหารสัตวน้ํา     3((2)-3-4) 
 Aquatic Animal Nutrition Development 
932-397 การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําสวยงาม    3((2)-3-4) 

 Ornamental Aquatic Animal Culture 
932-398 ชีววิทยาครัสเตเชียนและการเพาะเลี้ยง    3((2)-3-4) 
 Crustacean Biology and Farming 

932-399 ชีวโมเลกุลในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา   3((2)-3-4) 
 Molecular Biology in Aquaculture 
932-480 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงกุง    3((2)-3-4) 

 Shrimp Culture Technology 

932-481 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงปลา     3((2)-3-4) 

 Fish Culture Technology 
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932-482 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงหอย     3((2)-3-4) 
 Mollusk Culture Technology 

932-483 เทคโนโลยีวิศวกรรมเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา    3((2)-3-4) 
 Aquaculture Engineering Technology 
932-484 เนื้อเยื่อวิทยาเพ่ือการวิจัยทางดานสัตวน้ํา  3((2)-3-4) 

 Histology for Aquatic Animal Research 
932-485 ปรสิตสัตวน้ํา      3((2)-3-4) 
 Aquatic Animal Parasites 

932-486 การเพาะเลี้ยงแพลงกตอน     3((2)-3-4) 
 Plankton Culture 
932-487 หัวขอพิเศษทางทรัพยากรประมง     3((3)-0-6) 

 Special Topics in Fishery Resources 
932-490 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงปู     3((2)-3-4) 
 Crab Culture Technology 

                       932-493   ทรัพยากรประมงกับการทองเท่ียวโดยชุมชน   3((2)-3-4) 

                             Fishery Recourses and Community Based Tourism 

    932-494   การตลาดผลิตภัณฑประมง                                               3((3)-0-6) 

                                     Fishery Product Marketing       

 

ค. หมวดวิชาเลือกเสร ี     6  หนวยกิต 

 นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ท่ีสนใจ ท่ีเปดสอนในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

หรือมหาวิทยาลัยอ่ืนท้ังในประเทศและตางประเทศ โดยความเห็นชอบของหลักสูตร/ภาควิชา 

 
ความหมายของเลขรหัสประจํารายวิชาท่ีใชในหลักสูตรและหนวยกิต 

 ความหมายของรหัสประจําวิชา 

เลขรหัสประจําวิชาท่ีใชในหลักสูตร ประกอบดวยตัวเลข 6 หลัก ซ่ึงแบงเปน 2 กลุม       

กลุมละ 3 หลัก โดยมีเครื่องหมายขีดค่ัน (-) อยูระหวางตัวเลขท้ังสองกลุม โดยมีรายละเอียด ของรหัส      

ประจําวิชา ดังนี้ 

 เลขรหัส 3 ตัวแรก หมายถึง รหัสคณะ ภาควิชา/สาขาวิชา มีรายละเอียดดังนี้ 

921, 923 หมายถึง รายวิชาของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ

อุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

932 หมายถึง รายวิชาของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีการเกษตร และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรประมง

และชายฝง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

934 หมายถึง รายวิชาของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ                         

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
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925,926, 935 หมายถึง รายวิชาของคณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ 

937 หมายถึง รายวิชาของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีเพ่ืออุตสาหกรรม

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 เลขรหัสตัวท่ี 4  หมายถึง ช้ันป  

 เลข 0  หมายถึง รายวิชาในหมวดศึกษาท่ัวไปและรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตรและ 

   คณิตศาสตร 

 เลข 1-4  หมายถึง ระดับการศึกษาชั้นปท่ี 1-4 

 เลขรหัสตัวท่ี 5  รายวิชาชีพรหัส 932 มีรายละเอียดดังนี้ 

 เลข 0  หมายถึง รายวิชาในหลักสูตรเทคโนโลยีจุลินทรีย คณะวิทยาศาสตรและ  

   เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 เลข 1-6  หมายถึง รายวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร     

   คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 เลข 7-9  หมายถึง รายวิชาในหลักสูตรของสาขาวิชาทรัพยากรประมงและชายฝง 

   คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 เลขรหัสตัวท่ี 6  หมายถึงลําดับท่ีของรายวิชา 

 

ความหมายของจํานวนหนวยกิตท่ีใชในหลักสูตร 

 เลขตัวท่ี 1 หมายถึง จํานวนหนวยกิตรวม 

 เลขตัวท่ี 2  หมายถึง จํานวนชั่วโมงภาคทฤษฎีตอสัปดาห 

 เลขตัวท่ี 3  หมายถึง จํานวนชั่วโมงภาคปฏิบัติตอสัปดาห 

 เลขตัวท่ี 4  หมายถึง จํานวนชั่วโมงศึกษาดวยตนเองตอสัปดาห 

 ในคําอธิบายรายวิชาอาจมีคําตางๆ ปรากฏอยูใตชื่อของรายวิชาซ่ึงมีความหมายเฉพาะท่ีควรทราบดังนี้ 

1. รายวิชาบังคบัเรียนกอน (Prerequisite) 

1.1 รายวิชาบังคับเรียนกอน หมายถึง รายวิชาซ่ึงผูลงทะเบียนเรียนรายวิชาหนึ่งๆ จะตอง        

เคยลงทะเบียนและผานการประเมินผลการเรียนมาแลว กอนหนาท่ีจะมาลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้น          

และในการประเมินผลนั้น จะไดระดับข้ันใด ๆ ก็ได 

1.2 รายวิชาบังคับเรียนผานกอน หมายถึง รายวิชาซ่ึงผูลงทะเบียนเรียนรายวิชาหนึ่งๆ จะตอง

เคยลงทะเบียนและผานการประเมินผลการเรียนมาแลว กอนหนาท่ีจะมาลงทะเบียนเรียนวิชานั้น และ 

ในการประเมินผลนั้น จะตองไดรับระดับข้ันไมต่ํากวา D หรือ ไดสัญลักษณ G หรือ P หรือ S 

2. รายวิชาบังคับเรียนรวม (Corequisite) หมายถึง รายวิชาท่ีผูลงทะเบียนรายวิชาหนึ่ งๆ  

จะตองลงทะเบียนเรียนพรอมกันไป หรือเคยลงทะเบียนเรียนและผานการประเมินผลมากอนแลวก็ได และ 

ในการประเมินผลนั้นจะไดระดับข้ันใดๆ ก็ได อนึ่งการท่ีรายวิชา B เปนรายวิชาบังคับเรียนรวมของรายวิชา A 

มิไดหมายความวารายวิชา A จะตองเปนรายวิชาบังคับเรียนรวมของรายวิชา B ดวย 

3. รายวิชาบังคับเรียนควบกัน (Concurrent) หมายถึง รายวิชาซ่ึงผูลงทะเบียนเรียนรายวิชาหนึ่งๆ 

จะตองลงทะเบียนเรียนพรอมกันไปในการลงทะเบียนรายวิชานั้นเปนครั้งแรก โดยตองไดรับการประเมินผล
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ดวย การท่ีรายวิชา B เปนรายวิชาบังคับเรียนควบกันของรายวิชา A จะมีผลใหรายวิชา A เปนรายวิชาบังคับ

เรียนควบกันของรายวิชา B โดยอัตโนมัติ และในคําอธิบายรายวิชาปรากฏชื่อรายวิชาบังคับเรียนควบกัน       

ในท้ังสองแหงโดยสลับชื่อกัน 

 

แผนการศึกษา 

ปท่ี 1 

ภาคการศึกษาท่ี 1 

                                              จํานวนหนวยกิต (ทฤษฎ-ีปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)                                                                                         

001-102 ศาสตรพระราชากับการพัฒนาท่ียั่งยืน    2((2)-0-4) 

932-071 หลักชีววิทยา     2((2)-0-4) 

932-072 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา      1(0-3-0) 

932-170 ทรัพยากรประมง     3((3)-0-6) 

935-001 ประโยชนเพ่ือนมนุษย    1((1)-0-2) 

935-004 วิทยาการสมัยใหมและโลก    2((2)-0-4) 

935-005 เทคโนโลยีสารสนเทศ   2((2)-0-4) 

935-008 การสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน   2((2)-0-4) 

937-011 เคมีพ้ืนฐาน     3((3)-0-6) 

937-012 ปฏิบัติการเคมีพ้ืนฐาน      1(0-3-0) 

 รวม                19((17)-6-34) 

 
 

 

ภาคการศึกษาท่ี 2 

จํานวนหนวยกิต (ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 

932-051 จุลชีววิทยา                   3((3)-0-6) 

932-052 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา                     1(0-3-0) 

932-171 ปฏิบัติงานฟารมเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา                     1(0-3-0) 

935-003 ทักษะชีวิตสําหรับความเปนพลเมืองในศตวรรษท่ี 21                  2((2)-0-4) 

935-006 คิดเปน คิดสนุก                  2((2)-0-4) 

935-009 การอาน-เขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน                  2((2)-0-4) 

935-011 ภาษาไทยและการสื่อสาร                  2((2)-0-4) 

935-112 ทักษะการวายน้ํา                  1((1)-0-2) 

937-013 เคมีอินทรีย                  3((3)-0-6) 

937-014 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย                    1(0-3-0)  

 รวม            18((15)-9-30) 
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ปท่ี 2 
 

ภาคการศึกษาท่ี 1 

จํานวนหนวยกิต (ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 

932-270 สมุทรศาสตร   3((2)-3-4) 

932-271 สัตวไมมีกระดูกสันหลัง   3((2)-3-4) 

932-273 นิเวศวิทยาแหลงน้ําจืด   3((2)-3-4) 

934-011 หลักคณิตศาสตร   3((3)-0-6) 

935-002 รูรอด ปลอดภัย  1((1)-0-2) 

   935-016 ศิลปะแหงชีวิต  1((1)-0-2) 

935-029 ชีวิตท่ีด ี  3((3)-0-6) 

937-019 ชีวเคมี 3((3)-0-6) 

937-020 ปฏิบัติการชีวเคมี   1(0-3-0) 

 รวม             21((17)-12-34) 
 

 

 

ภาคการศึกษาท่ี 2 

จํานวนหนวยกิต (ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 

001-103 ไอเดียสูความเปนผูประกอบการ      1((1)-0-2) 

921-011 ฟสิกสวิทยาศาสตรชีวภาพ      3((3)-0-6) 

921-012 ปฏิบัติการฟสิกสวิทยาศาสตรชีวภาพ       1(0-3-0) 

932-272 สรีรวิทยาสัตวน้ํา      3((2)-3-4) 

932-274 พันธุศาสตร     3((3)-0-6) 

932-275 ปฏิบัติการพันธุศาสตร       1(0-3-0) 

932-276 มีนวิทยา     3((2)-3-4) 

934-017 สถิติพ้ืนฐาน      3((2)-2-5) 

935-007 สนุกคิด     2((2)-0-4) 

935-010 การสื่อสารดวยภาษาอังกฤษท่ีมีประสิทธิภาพ                                            2((2)-0-4) 

 รวม               22((17)-14-35) 
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แผนโครงงาน 

ปท่ี 3 

 

ภาคการศึกษาท่ี 1  

จํานวนหนวยกิต (ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 

932-370 คุณภาพน้ํา 3((2)-3-4) 

932-371 วิธีการวิจัยทางชีวภาพ 3((2)-3-4) 

932-374 อาหารสัตวน้ํา 3((2)-3-4) 

932-376 โรคสัตวน้ํา 3((2)-3-4) 

932-495 ชุดวิชาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําเศรษฐกิจในภาคใตของ 

ประเทศไทย 

6((4)-6-8) 

 รวม                   18((x)-y-z) 

 

 

 

ภาคการศึกษาท่ี 2 

จํานวนหนวยกิต (ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 

932-373 ชีววิทยาประมง   3((2)-3-4) 

932-377 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการประมง  3((2)-3-4) 

932-379 สัมมนา   1(0-2-1) 

932-391 โครงงานนักศึกษา 1    2(0-6-0) 

932-394 พันธุศาสตรสัตวน้ําและการปรับปรุงพันธุ  3((2)-3-4) 

     935-026 ภาษาอังกฤษในท่ีทํางาน   2((2)-0-4) 

935-028 เอเชียศึกษา   2((2)-0-4) 

xxx-xxx วิชาเลือกเสร ี    3(x-y-z) 

 รวม              19((14)-14-29) 

   
 

 

ภาคฤดูรอน  

932-390 ฝกงาน         ไมนอยกวา  300 ชั่วโมง 
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ปท่ี 4 

 

ภาคการศึกษาท่ี 1 

จํานวนหนวยกิต (ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 

 932-491 โครงงานนักศึกษา 2   5(0-15-0) 

xxx-xxx วิชาชีพเลือก 3(x-y-z) 

xxx-xxx วิชาชีพเลือก 3(x-y-z) 

 รวม  11(x-y-z) 
 

 

 

 

 

 

ภาคการศึกษาท่ี 2 

จํานวนหนวยกิต (ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 

xxx-xxx วิชาชีพเลือก 3(x-y-z) 

xxx-xxx วิชาชีพเลือก 3(x-y-z) 

xxx-xxx วิชาเลือกเสร ี 3(x-y-z) 

 รวม 9(x-y-z) 
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แผนสหกิจศึกษา 

ปท่ี 3 

 

ภาคการศึกษาท่ี 1  

จํานวนหนวยกิต (ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 

932-370 คุณภาพน้ํา 3((2)-3-4) 

932-371 วิธีการวิจัยทางชีวภาพ 3((2)-3-4) 

932-374 อาหารสัตวน้ํา 3((2)-3-4) 

932-376 โรคสัตวน้ํา 3((2)-3-4) 

932-495 ชุดวิชาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําเศรษฐกิจในภาคใตของ 

ประเทศไทย 

6((4)-6-8) 

xxx-xxx วิชาชีพเลือก 3(x-y-z) 

 รวม                   21((x)-y-z) 

 
 

 

 

 

 

ภาคการศึกษาท่ี 2 

จํานวนหนวยกิต (ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 

932-373 ชีววิทยาประมง  3((2)-3-4) 

932-377 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการประมง 3((2)-3-4) 

932-379 สัมมนา 1(0-2-1) 

932-392 สหกิจศึกษา 1 1(1-0-2) 

932-394 พันธุศาสตรสัตวน้ําและการปรับปรุงพันธุ 3((2)-3-4) 

    935-026 ภาษาอังกฤษในท่ีทํางาน 2((2)-0-4) 

935-028 เอเชียศึกษา 2((2)-0-4) 

xxx-xxx วิชาเลือกเสร ี 3(x-y-z) 

 รวม               18((15)-8-31) 
 

 

ภาคฤดูรอน  

932-390 ฝกงาน ไมนอยกวา 300 ชั่วโมง 
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ปท่ี 4 
 

ภาคการศึกษาท่ี 1 

จํานวนหนวยกิต (ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 

932-492 สหกิจศึกษา 2 6(0-40-0) 

 รวม 6(0-40-0) 
 

 

 

 
 

ภาคการศึกษาท่ี 2 

จํานวนหนวยกิต (ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 

xxx-xxx วิชาชีพเลือก 3(x-y-z) 

xxx-xxx วิชาชีพเลือก 3(x-y-z) 

xxx-xxx วิชาชีพเลือก 3(x-y-z) 

xxx-xxx วิชาเลือกเสร ี 3(x-y-z) 

 รวม                   12(x-y-z) 
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รายวิชาท่ีจัดการเรียนการสอนเปนชุดวิชา (Module)  

ชุดวิชา วิชาเทียบเทาของหลักสูตร ผลลัพธการเรียนรู ประกาศนียบัตร 

932-495 ชุดวิชาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

เศรษฐกิจภาคใตของประเทศไทย                                 

                                 6((4)-6-8) 

Module: Aquaculture of 

Economic Species in Southern 

Thailand 

    ทฤษฎีการบริหารและการปฏิบัติการ

ธุรกิจเบ้ืองตน การบริหารการผลิต การ

บริหารเงินทุน การจัดการบัญชีอยางงาย 

การบริหารทรัพยากรบุคคล การบริหาร

การตลาด ป จจัย ท่ีมี อิท ธิพลตอการ

ประกอบการ ธุรกิจเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า

เศรษฐกิจในภาคใต  การจัดตั้ งธุรกิจ

เพาะเลี้ยงสัตว นํ้าเศรษฐกิจในภาคใต 

สัตวนํ้าเศรษฐกิจในภาคใต เทคโนโลยี

การเพาะพันธุ การปรับปรุงพันธุ การ

อนุบาลและการเลี้ยงสัตวนํ้าและพืชนํ้า

เศรษฐกิจในภาคใตและมาตรฐานฟารม

เพาะเลี้ยงสัตวนํ้า    

     Theory on business 

administration and operation; 

production administration; 

investment administration; simple 

account management; human 

resource administration; marketing 

administration; factors affecting to 

economics species aquaculture in 

Southern Thailand; aquaculture 

business founding in Southern 

Thailand; economic aquatic 

species in Southern Thailand; 

Technology for breeding, genetic 

improvement, nursing and 

culturing of economic aquatic 

animals and plants in Southern 

Thailand; aquaculture standard 

farming.  

เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า                   

                          3((2)-3-4) 

การเปนผูประกอบการธุรกิจ 

สัตวนํ้า                  

                          3((2)-3-4) 

 

 

เ พ า ะ เ ลี้ ย ง สั ต ว นํ้ า

เศรษฐกิจ ท่ีสํ าคัญของ

ภาคใต การจัดการในการ

เพ า ะ เลี้ ย ง  ก า ร เป น

ผูประกอบการเพาะเลี้ยง

สัตวนํ้า   

การ เพ าะ เลี้ ย งสั ต ว นํ้ า

เศ รษ ฐ กิ จ ภ าค ใต ข อ ง

ประเทศไทย 
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3.1.4 คําอธิบายรายวิชา 
 

001-102 ศาสตรพระราชากับการพัฒนาท่ีย่ังยืน     2((2)-0-4)   

   The King’s Philosophy and Sustainable Development 

ความหมาย หลักการ แนวคิด ความสําคัญ และเปาหมายของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง     หลักการทรงงาน หลักการเขาใจ เขาถึง พัฒนา การพัฒนาตามศาสตรพระราชา และการพัฒนา

อยางยั่งยืน และการวิเคราะหการนําศาสตรพระราชาไปประยุกตใชในพ้ืนท่ีระดับบุคคล องคกรธุรกิจหรือ

ชุมชนในระดับทองถ่ิน และระดับประเทศ  

Meaning, principles, concept, importance and goal of the philosophy of 

sufficiency; work principles, understanding and development of the King’s wisdom and 

sustainable development; an analysis of application of the King’s wisdom in the area of 

interest including individual, business or community sectors in local and national level    

(หมายเหตุ : การวัดและประเมินผลเปนระดับคะแนน) 
 

 

001-103 ไอเดียสูความเปนผูประกอบการ      1((1)-0-2)    

   Idea to Entrepreneurship  

   การเปนผูประกอบการ การวิเคราะหสภาพแวดลอมธุรกิจ การแสวงหาโอกาสทางธุรกิจ                 

การจัดทําแนวคิดธุรกิจดวยเครื่องมือทางธุรกิจสมัยใหม 

   Introduction to new entrepreneur creation; business environment analysis; 

survey for business opportunity analysis; using business models with modern business tools 
 

 

921-011 ฟสิกสวิทยาศาสตรชีวภาพ      3((3)-0-6) 

  Life Science Physics 

  หนวยและการวัดทางชีวภาพ  แรงและการเคลื่อนท่ีของสิ่งมีชีวิต งานและพลังงาน 

ในทางชีวภาพ กลศาสตรของไหลในระบบสิ่งมีชีวิต ความรอนและอุณหภูมิระบบสิ่งมีชีวิตปรากฏการณคลื่น  

แสง  เสียงตอสิ่งมีชีวิต ไฟฟาและแมเหล็กในทางชีวภาพ นิวเคลียรในทางชีวภาพ คลื่นแมเหล็กไฟฟา 

ตอสิ่งมีชีวิต  

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  ปฏิบัติการฟสิกสวิทยาศาสตรชีวภาพ     1(0-3-0) 

Life Science Physics Laboratory 

  หนวยและการวัด กราฟและสมการ การตกอยางอิสระของวัตถุภายใตแรงโนมถวง พลังงาน

ศักย  การหาคาสัมประสิทธิ์ความหนืดของของเหลว ความตึงผิวของของเหลว การนํ าความรอน  
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การแผรังสีของสารกัมมันตรังสี  การเกิดภาพของเลนสและการหาความยาวโฟกัส ทัศนศาสตร               

อุปกรณวัดพ้ืนฐานทางไฟฟา สนามไฟฟา 

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 instruments; Basic Electrical Measurement Equipment; 

Electric field    

 

926-372 การจัดการธุรกิจฟารม       3(3-0-6) 

  Farm Business Management 

  ประยุกตหลักทางเศรษฐศาสตรและการจัดการ เพ่ือใช ในการจัดการธุรกิจฟารม              

การวิเคราะหและวางแผนการทําฟารม การวางแผนและงบประมาณฟารม การบันทึกขอมูลและการทําบัญชี

ฟารม การวัดผลสําเร็จในการดําเนินการธุรกิจฟารม การวางแผนการใชทรัพยากรในฟารมอยางมีประสิทธิภาพ  

ปจจัยท่ีมีผลตอการดําเนินการธุรกิจฟารม สินเชื่อการจัดการฟารม การจัดการฟารมภายใตความเสี่ยงและ               

ความไมแนนอน 

  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 จุลชีววิทยา        3((3)-0-6) 

Microbiology 

  รายวิชาบังคับเรียนกอน : 932–071 หลักชีววิทยา 

  รูปรางลักษณะท่ัวไปของจุลินทรีย  ศึกษาเมแทบอลิซึมของแบคทีเรีย พันธุศาสตรและ 

การเติบโต การจัดจําแนกจุลินทรีย จุลินทรียกอโรค ระบบภูมิคุมกันของรางกายท่ีตอตานจุลินทรียกอโรค 

การควบคุมจุลินทรียโดยวิธีทางกายภาพและเคมี จุลชีววิทยาสิ่งแวดลอมและการประยุกตใชเพ่ือแกปญหา

สิ่งแวดลอม 

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  
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932-052 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา       1(0-3-0)  

Microbiology Laboratory 

รายวิชาบังคับเรียนกอนหรือเรียนรวม : 932-051 จุลชีววิทยา 

แนะนําการใชหองปฏิบัติการจุลชีววิทยา การใชกลองจุลทรรศน การเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อ 

และการฆาเชื้อ  เทคนิคทางจุลชีววิทยา การยอมสีแบคทีเรีย ศึกษาการเจริญเติบโตของจุลินทรีย การศึกษา

เชื้อรา ยีสต สาหราย การทําลายและการยับยั้งการเจริญของเชื้อจุลินทรีย และการตรวจนับจุลินทรีย             

ในสิ่งแวดลอม   

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 

 

932-071 หลักชีววิทยา        2((2)-0-4)  

Principles of Biology 

วิทยาศาสตรชีวภาพ  โครงสรางเซลลและหนาท่ี การแบงเซลล การสังเคราะหดวยแสง 

อวัยวะและระบบตางๆ ของรางกาย การถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม การจัดจําแนกสิ่งมีชีวิต ระบบนิเวศ              

และสิ่งแวดลอม   

Biological science; cell structure and function; cell division; photosynthesis; 

organs and body systems; heredity; classification of organisms; ecosystem and environment 

 

932-072 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา       1(0-3-0)  

Principles of Biology Laboratory 

รายวิชาบังคับเรียนกอนหรือเรียนรวม : 932-071 หลักชีววิทยา  

กลองจุลทรรศน เซลลและโครงสรางเซลล การแบงเซลล การสังเคราะหดวยแสง อวัยวะและ    

ระบบตางๆ ของรางกาย การถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม การจัดจําแนกสิ่งมีชีวิต 

Microscopy; cell and cell structure; cell division; photosynthesis; organs and 

body systems; genetic transfers; classification of living organisms  

 

932-170 ทรัพยากรประมง                                                             3((3)-0-6) 

Fishery Resources 

  ความหมายและความสําคัญของทรัพยากรประมง การประมงพ้ืนบาน การประมงพาณิชย 

เศรษฐศาสตรประมง การใชประโยชนจากทรัพยากรประมงและการอนุรักษ นโยบายในการบริหารจัดการ

ทรัพยากรประมง พระราชบัญญัติและกฎหมายประมง การฝกปฏิบัติเชิงบูรณาการกับการทํางาน  
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  Definition and importance of fishery resources; artisanal fishery; commercial 

fishery; fishery economic; fishery resources utilization and conservation; fishery resources 

management policies; acts and laws in fishery; work integrated learning 

 

932-171 ปฏิบัติงานฟารมเพาะเล้ียงสัตวน้ํา       1(0-3-0) 

Practical Training in Aquaculture Farm 

รายวิชาบังคับเรียนกอน : 932-170 ทรัพยากรประมง 

ปฏิบัติงานฟารมเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา ทักษะการเตรียมบอเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา เตรียมระบบน้ํา  

ระบบใหอากาศ ระบบกรองน้ํา คุณสมบัติน้ํา ทักษะการเตรียมอาหารสัตวน้ํา 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 สมุทรศาสตร        3((2)-3-4) 

Oceanography  

  ประวัติศาสตรการศึกษาทางวิทยาศาสตรทางทะเล โครงสรางและการเคลื่อนตัวของเปลือก

โลก ขอบเขตของไหลทวีปและพ้ืนมหาสมุทร ตะกอนในทะเล เคมีของน้ําทะเล ฟสิกสของน้ําทะเล คลื่นน้ําข้ึน   

น้ําลงและการหมุนเวียนกระแสน้ําในมหาสมุทร ผลผลิตเบื้องตนจากแพลงกตอนพืชและพืชทะเล สัตวทะเล 

ชุมชนและระบบนิเวศทางทะเลและชายฝง ขอคํานึงถึงของสิ่งแวดลอมทางทะเล ปรากฎการณโลกรอน    การ

ฝกปฏิบัติเชิงบูรณาการกับการทํางาน  

  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 and coastal communities and ecosystem; ocean 

environmental concerns; global warming phenomenon; work integrated learning 

 

932-271 สัตวไมมีกระดูกสันหลัง           3((2)-3-4) 

Invertebrate Zoology 

  สัณฐานวิทยา สรีรวิทยา การสืบพันธุ นิเวศวิทยา และการจําแนกประเภทของสัตวไมมี

กระดูกสันหลัง การใชประโยชนของสัตวน้ําไมมีกระดูกสันหลัง ปฏิบัติการและศึกษานอกสถานท่ี การฝกปฏิบัติ

เชิงบูรณาการกับการทํางาน 

  Morphology, physiology, reproduction, ecology and classification of 

invertebrates; utilization of aquatic invertebrates; laboratories and field trip required; work 

integrated learning 
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932-272 สรีรวิทยาสัตวน้ํา                                             3((2)-3-4) 

Aquatic Animal Physiology  

รายวิชาบังคับเรียนกอน : 932-071 หลักชีววิทยา,  932-072 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 

การทํางานของระบบสรีระในปลาและสัตว ไม มีกระดูกสันหลั งบางชนิด โดยเนน 

ระบบประสาท การควบคุมสมดุลน้ําและเกลือแร การทํางานของกลามเนื้อและกระดูก ระบบยอยอาหาร 

ระบบหายใจ ระบบหมุนเวียนเลือด ระบบขับถาย ระบบตอมไรทอ ระบบภูมิคุมกัน และ ระบบสืบพันธุ การฝก

ปฏิบัติเชิงบูรณาการกับการทํางาน 

                 Function of physiological systems in fish and some invertebrates emphasized 

on nervous system; osmoregulation; muscular and skeletal activity; digestive system; 

respiratory system; circulatory system; excretory system; endocrine system; immune system; 

reproductive system; work integrated learning 

 

932-273 นิเวศวิทยาแหลงน้ําจืด         3((2)-3-4) 

Freshwater Ecology 

วัฏจักรของน้ํา ประเภทของระบบนิเวศแหลงน้ําจืด ระบบนิเวศแหลงน้ํานิ่ง ระบบนิเวศแหลง

น้ําไหล สิ่งมีชีวิตและการจัดจําแนกในระบบนิเวศน้ําจืด คุณสมบัติทางกายภาพ เคมีและชีวภาพของแหลงน้ํา

จืด ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอมในระบบนิเวศแหลงน้ําจืด ผลกระทบของกิจกรรมจากมนุษย

ตอระบบนิเวศแหลงน้ําจืดและกรณีศึกษาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต การฝกปฏิบัติเชิงบูรณาการกับการ

ทํางาน   

Hydrological cycle; type of freshwater ecosystem; lentic ecosystem; lotic 

ecosystem; aquatic animals and its classification in freshwater ecosystem; physical, chemical 

and biological properties of freshwater; interaction of organisms and environment in 

freshwater ecosystem; impact of human activities to freshwater ecosystem and a case study 

in South East Asia ; work integrated learning 

       

932-274 พันธศุาสตร          3((3)-0-6) 

Genetics 

รายวิชาบังคับเรียนกอน : 932-071 หลักชีววิทยา, 932-072 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 

ความรู พ้ืนฐานเก่ียวกับพันธุกรรมในสิ่งมีชีวิตตั้งแตระดับตัวตนจนถึงระดับประชากร                   

การถายทอดลักษณะทางพันธุกรรมในสิ่ งมีชีวิต สารพันธุกรรม  โรคทางพันธุกรรม การประยุกต 

ใชพันธุศาสตรทางดานวิทยาศาสตรชีวภาพ การฝกปฏิบัติเชิงบูรณาการกับการทํางาน  

Basic knowledge of genetic in organisms from individual to population level; 

heredity in organisms; genetic materials; genetic disorder; application of genetics in biological 

science; work integrated learning  
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932-275 ปฏิบัติการพันธุศาสตร         1(0-3-0) 

Genetics Laboratory 

รายวิชาบังคับเรียนกอนหรือเรียนรวม : 932-274 พันธุศาสตร  

การทดลองเก่ียวกับการถายทอดลักษณะในพืช แมลงหวี่และจุลินทรีย การใชสถิติประเมิน            

ผลการทดลองทางพันธุศาสตร  

Inheritant experiments in plants, fruit fly, and microorganism; the use of 

biostatistics in genetic experiments 

 

932-276 มีนวิทยา        3((2)-3-4) 

Ichthyology 

หลักการจัดสายวิวัฒนาการ สัณฐานวิทยา สรีรวิทยาและอนุกรมวิธานของปลา              

การแพรกระจาย ความหลากหลายและการอนุรักษพันธุปลา การฝกปฏิบัติเชิงบูรณาการกับการทํางาน 

  Principles of phylogeny, morphology, physiology, and taxonomy of fish; 

distribution, diversity and conservation of fish; work integrated learning 

 

932-370 คุณภาพน้ํา        3((2)-3-4) 

  Water Quality 

  รายวิชาบังคับเรียนกอน : 937-011 เคมีพ้ืนฐาน, 937-012 ปฏิบัติการเคมีพ้ืนฐาน 

  คุณสมบัติทางดานกายภาพ เคมีและชีวภาพของน้ํา เกณฑมาตรฐานคุณภาพน้ํา  ระบบน้ํา ใน

โรงเพาะฟกและบอเลี้ยงสัตวน้ํา การจัดการคุณภาพน้ําและของเสียจากการเพาะเลี้ยงทางน้ํา ปฏิบัติการและ

ศึกษานอกสถานท่ี การฝกปฏิบัติเชิงบูรณาการกับการทํางาน 

   Physical, chemical and biological of water properties; water quality standard, 

water systems in hatchery, and rearing ponds; water quality and waste management for 

aquaculture, laboratory and field trip required; work integrated learning 

 

932-371 วิธีการวิจัยทางชีวภาพ       3((2)-3-4) 

   Biological Research Methods 

   รายวิชาบังคับเรียนกอน : 934-017 สถิติพ้ืนฐาน 

   วิธีคิดการวิจัย จริยธรรมการวิจัย การวิจัยเชิงคุณภาพและปริมาณการวางแผนการทดลอง             

การออกแบบสอบถามและการเก็บขอมูล การประมวลผลขอมูลและการวิเคราะหขอมูลทางสถิติ โปรแกรม

สําเร็จรูปทางสถิติ การเขียนโครงรางและรายงานการวิจัย การฝกปฏิบัติเชิงบูรณาการกับการทํางาน  

  Research conception; research ethics; qualitative and quantitative research; 

experimental designs, questionnaire design, and data collecting; data processing and 
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statistical analysis; statistic programs; research proposal and report writing; work integrated 

learning 

 

932-373 ชีววิทยาประมง          3((2)-3-4) 

Fishery Biology 

รายวิชาบังคับเรียนกอน : 932-170 ทรัพยากรประมง 

ชีววิทยาของสัตวน้ํ าและวัฎจักรชีวิต ความสัมพันธระหวางสัตวน้ํ ากับสิ่ งแวดลอม  

การแพรกระจายและการประเมินประชากรทางการประมง รูปแบบการเปลี่ ยนแปลงประชากร                   

การแทนท่ีการเจริญเติบโต การตาย และการยายถ่ิน การสืบคนแหลงขอมูลสถิติผลผลิตสัตวน้ําจากแหลง

ประมงของไทย และองคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ กรณีศึกษาการทําประมงแบบรับผิดชอบ 

การฝกปฏิบัติเชิงบูรณาการกับการทํางาน  

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,  Statistical data of captured aquatic 

animal in Thailand and from the Food and Agricultural Organization (FAO), Case studies in 

responsibility in Fisheries; work integrated learning  

 

932-374 อาหารสัตวน้ํา          3((2)-3-4) 

Aquatic Animal Nutrition 

ระบบการยอยอาหาร ความตองการสารอาหารของสัตวน้ํ า ประเภทของสารอาหาร                  

คุณภาพของอาหาร การสรางสูตรอาหาร การผลิตอาหาร การตรวจสอบและการจัดเก็บ การฝกปฏิบัติเชิง

บูรณาการกับการทํางาน 

  Digestive system; nutrient requirement of aquatic animals; types of nutrient; 

feed quality; feed  

 

932-376 โรคสัตวน้ํา          3((2)-3-4) 

Aquatic Animal Diseases 

กลไกการปองกันตัวของสัตวน้ํา สมมติฐานการเกิดโรค ปจจัยท่ีกอใหเกิดโรค ชนิดของโรคติด

เชื้อและไมติดเชื้อ โรคท่ีเกิดจากแบคทีเรีย รา ไวรัส ปรสิต ปฏิบัติการเทคนิคการแยกเชื้อ การทดสอบและ                       

การตรวจวินิจฉัยโรค องคการโรคระบาดสัตวระหวางประเทศและกฎระเบียบ โรคสัตวน้ําในบัญชีองคการโรค

ระบาดสัตวระหวางประเทศ  หลักและวิธีการควบคุม ปองกัน และการรักษาโรคในสัตวน้ํา การฝกปฏิบัติเชิง

บูรณาการกับการทํางาน  

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; disease isolation, testing and diagnosis; Office International 
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des Epizooties, OIE and regulations; aquatic animal diseases listed in OIE; principle and 

methods for control, prevention and treatment of diseases in aquatic animals, laboratory 

techniques in disease detection and diagnostic; work integrated learning 

 

932-377 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการประมง                              3((2)-3-4)  

Information Technology for Fisheries 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการฐานขอมูลทรัพยากรประมง การประยุกตใชเครื่องมือ

และซอฟตแวรในการวิเคราะหขอมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ภูมิสารสนเทศเบื้องตน การฝกปฏิบัติเชิง

บูรณาการกับการทํางาน 

Information technology and database management for fishery resources; tools 

and software application for marine and coastal resource data analysis; basic of geographic 

information system; work integrated learning 

  
932-378 เครื่องมือและกฎหมายประมง        3((3)-0-6) 

  Fishing Gears and Fishery Laws 

  รายวิชาบังคับเรียนกอน : 932-170 ทรัพยากรประมง 

  ประเภทของเครื่องมือทําการประมงและวิธีการใช กฎหมายและพระราชบัญญัติท่ีเก่ียวของ

กับการประมง การประยุกตใชความรูดานกฎหมายประมงกับสถานการณในปจจุบัน การฝกปฏิบัติเชิงบูรณา

การกับการทํางาน 

                Types and usage of fishing gears; law and regulations relating to fisheries; 

application of fishery laws for current issues; work integrated learning 

 

 

932-379 สัมมนา           1(0-2-1) 

Seminar  

  สัมมนาในเรื่องท่ีเก่ียวของกับทรัพยากรประมง การทบทวนวรรณกรรม การเขียนและ

นําเสนอรายงานทางวิชาการ 

Seminar in fishery resources-related topics; literature reviews; academic report 

writing and presentation 

 

932-381 ทรัพยากรปาชายเลนและการอนุรักษ       3((3)-0-6) 

Mangrove Resource and Conservation 

รายวิชาบังคับเรียนกอน : 932-170 ทรัพยากรประมง 

นท่ีปาชายเลน ลักษณะปากแมน้ําและชายฝง กระแสน้ําและน้ําข้ึนน้ําลง ระบบนิเวศปาชาย

เลน องคประกอบของปาชายเลน ชนิดและความหนาแนนของพรรณไมปาชายเลน ชีวมวลจากปาชายเลน 

องคประกอบดินและน้ําในปาชายเลน ความหลากหลายทางชีวภาพในปาชายเลน ความเสียหายจากการ       
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ใชประโยชนของมนุษย   เกษตรกรรม ประมงและการทองเท่ียว วิ ถีประมงพ้ืนบานในปาชายเลน                

การใชประโยชนและการอนุรักษพ้ืนท่ีปาชายเลน การฝกปฏิบัติเชิงบูรณาการกับการทํางาน 

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; work integrated learning 

 

932-382 การจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝงโดยชุมชน                  3((3)-0-6) 

Community-Based Management for Marine and Coastal Resources 

ประเภทและลักษณะของชุมชนชายฝง การมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารจัดการ

ทรัพยากรประมง เครื่องมือสําหรับการประเมินสภาวะชนบทอยางเรงดวนตอชุมชนชาวประมง (RRA: Rapid 

Rural Appraisal) หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและองคกรไมแสวงผลประโยชนท่ีเก่ียวของกับการใช

ทรัพยากรประมงและชุมชนชายฝง ความสําคัญและการเชื่อมโยงระหวางทรัพยากรประมงและชุมชนชายฝง              

ในมิติทางดานเศรษฐกิจสังคม การฝกปฏิบัติเชิงบูรณาการกับการทํางาน 

  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 fishery 

resources and coastal community in terms of socio-economic issues; work integrated learning 

 

932-383 ดําน้ําเพ่ือการวิจัยวิทยาศาสตรทางทะเล       3((2)-3-4) 

  Diving for Marine Science Research 

  หลักการดําน้ําแบบผิวน้ําและการดําน้ําแบบใชเครื่องชวยหายใจ วิธีการวิจัยวิทยาศาสตรทาง

ทะเล กรณีศึกษาวิจัยโครงสรางประชากรในแนวปะการังและชุมชนสัตวหนาดิน อันตรายจากสิ่งมีชีวิตในทะเล 

ปฏิบัติการและศึกษานอกสถานท่ี การฝกปฏิบัติเชิงบูรณาการกับการทํางาน  

                Principles of snorkeling and SCUBA diving; underwater scientific research 

methods; case study on research population structure of coral reef and benthic 

communities; dangerous marine creatures; skill practice and field trip required; work 

integrated learning 

 

932-384 มลพิษทางน้ํา          3((3)-0-6) 

  Water Pollution 

  รายวิชาบังคับเรียนกอน : 937-011 เคมีพ้ืนฐาน, 937-012 ปฏิบัติการเคมีพ้ืนฐาน 
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วัฎจักรของน้ํา คุณภาพน้ําตามธรรมชาติ แหลงกําเนิดของมลพิษทางน้ํา การเคลื่อนไหว                

และการสงผานสารมลพิษในน้ํา การสะสมและการถายทอดสารมลพิษในตะกอนและสิ่งมีชีวิต ผลกระทบและ

กรณีศึกษาดานมลพิษทางน้ํา คามาตรฐานคุณภาพน้ํา การปองกันและควบคุมปญหามลพิษทางน้ํา        

กรณีศึกษามลพิษทางน้ําและทางทะเลในประเทศไทยและท่ัวโลก การฝกปฏิบัติเชิงบูรณาการกับการทํางาน 

  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,  case studies of water and marine pollution in 

Thailand and worldwide; work integrated learning 

 

932-385 สัตวน้ําหายากและการอนุรักษ                                      3((3)-0-6) 

  Aquatic Endanger Species and Conservation 

  นิยามของชนิดสัตวน้ําหายาก การจัดลําดับความสําคัญของสัตวน้ําหายากเพ่ือการอนุรักษ

และคุมครอง กระบวนการอนุรักษ  การพ่ึงพาบริบทในการจัดการดานการอนุรักษสัตวน้ํ าหายาก            

กระบวนการสรางขอตกลง พระราชบัญญัติ และกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการอนุรักษสัตวน้ํ าหายาก    

หนวยงานหรือองคกรท่ีเก่ียวของตอมิติดานการอนุรักษสัตวน้ํา ความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร การฝก

ปฏิบัติเชิงบูรณาการกับการทํางาน 

  Definition of aquatic endanger species; the prioritization 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; work integrated learning  

 

932-386 หญาทะเลและการอนุรักษ                                                    3((3)-0-6) 

  Seagrasses and Conservation 

  การจัดจําแนกหญาทะเล การกระจายของหญาทะเลในประเทศไทยและตางประเทศ                  

ระบบนิเวศหญาทะเลและความสําคัญ ผลกระทบจากกิจกรรมของมนุษยท่ีมีผลตอระบบนิเวศหญาทะเล              

การใชประโยชนและการจัดการหญาทะเลอยางยั่งยืน การฝกปฏิบัติเชิงบูรณาการกับการทํางาน 

   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; work integrated learning 

  

932-387 อุตุนิยมวิทยาทางทะเล                                                        3((3)-0-6) 

Marine Meteorology 
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รายวิชาบังคับเรียนกอน : 932-270 สมุทรศาสตร 

ระบบโลก ชั้นบรรยากาศและมวลน้ําหลักในมหาสมุทร การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิตอสภาวะ        

โลกรอน กระแสลมและฤดูกาล พายุ น้ําฟาของการเกิดฝน ลูกเห็บและหิมะ  การวัดคาทางอุตุนิยมวิทยา

เบื้องตน แผนท่ีอากาศ พายุและการเคลื่อนท่ี องคกรการพยากรณอากาศโลก การประยุกตใชอุตุนิยมวิทยา                 

ในการเดินเรือและกิจกรรมชายฝง การประยุกตใชโปรแกรมในการพยากรณภูมิอากาศในชีวิตประจําวัน      

การฝกปฏิบัติเชิงบูรณาการกับการทํางาน 

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,  application for 

weather forecast in daily life; work integrated learning 

 

932-388 นิเวศวิทยาแนวปะการัง         3((3)-0-6) 

Coral Reef Ecology 

ชีววิทยาของปะการัง ระบบนิเวศแนวปะการัง พัฒนาการของแนวปะการัง สัณฐานวิทยาและ       

เขตของแนวปะการัง ความสัมพันธของสิ่งมีชีวิตในแนวปะการัง การแพรกระจายของแนวปะการังท่ัวโลก การ

ใชประโยชนจากแนวปะการัง ปญหาและปจจัยท่ีทําใหแนวปะการังเสื่อมโทรม การศึกษานอกสถานท่ี การฝก

ปฏิบัติเชิงบูรณาการกับการทํางาน 

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; work integrated learning 

 
932-389 สาหรายวิทยา          3((2)-3-4) 

Phycology 

สัณฐานวิทยา การจําแนกหมวดหมู การแพรกระจาย การเพาะเลี้ยงสาหราย ประโยชนและ 

โทษของสาหรายท่ีเก่ียวของกับการประมง การฝกปฏิบัติเชิงบูรณาการกับการทํางาน  

Morphology; classification; distribution; algae culture; advantages and 

disadvantages of algae related to fisheries; work integrated learning  

 

932-390 ฝกงาน                       ไมนอยกวา 300 ช่ัวโมง 

Practical Training 

ฝกงานในสาขาท่ีเก่ียวของภายใตการดูแลของอาจารยท่ีปรึกษาและ/หรือคณะกรรมการ 

อยางนอย 300 ชั่ วโมง ในสถานประกอบการของรัฐหรือเอกชนในประเทศไทยหรือต างประเทศ                

เพ่ือฝกปฏิบัติในการเปนผูประกอบการ 

 



43 
 

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 

กําหนดหัวขอโครงงานท่ีสนใจในสาขาท่ีเก่ียวของ ทบทวนวรรณกรรม เขียนขอเสนอโครงงาน

และนําเสนอ ภายใตการดูแลของอาจารยท่ีปรึกษา 

Assign interested project topic in related field; literature review; proposal 

writing and presentation under the supervision of advisor  

 

932-392 สหกิจศึกษา 1          1(1-0-2) 

Cooperative Study I  

เง่ือนไข : มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑท่ีกําหนดสําหรับผูทําสหกิจศึกษา 

เตรียมความพรอมเพ่ือเขาปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ

หรือภาคเอกชน 

Preparation for working in government office, state enterprise or private 

enterprise 

 

932-393 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวสัตวน้ํา       3((2)-3-4) 

Aquatic Animal Post Harvest Technology 

การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยา กายภาพและเคมีของสัตวน้ําระหวางการการเพาะเลี้ยงและ      

ภายหลังการเก็บเก่ียว เทคนิคการปฏิบัติหลังการเก็บเก่ียว คุณภาพผลิตภัณฑ การควบคุมบรรยากาศเพ่ือรักษา

คุณภาพสัตวน้ํา การเก็บรักษาสัตวน้ําดวยระบบทําความเย็น การตลาดและการขนสง การฝกปฏิบัติเชิงบูรณา

การกับการทํางาน 

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; work integrated learning 

 

932-394 พันธุศาสตรสัตวน้ําและการปรับปรุงพันธุ       3((3)-0-6) 

Aquatic Animal Genetics and Improvement 

รายวิชาบังคับเรียนกอน : 932-274 พันธุศาสตร, 932-275 ปฏิบัติการพันธุศาสตร 

บทบาทของพันธุศาสตรตอการประมง การถายทอดลักษณะคุณภาพในสัตวน้ํา ลักษณะ

ปริมาณและการปรับปรุงพันธุ ระบบการผสมพันธุ การผสมเลือดชิด พันธุศาสตรประชากร และการประยุกตใช 
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เซลลพันธุศาสตรของสัตวน้ํา การปรับปรุงพันธุโดยการจัดชุดโครโมโซม  เทคนิคทางอณูพันธุศาสตรใน

การศึกษาความแปรปรวนทางพันธุกรรมในสัตวน้ํา การปรับปรุงพันธุสัตวน้ําโดยเทคนิคพันธุวิศวกรรม         

บทปฏิบัติการท่ีเก่ียวของกับพันธุศาสตรสัตวน้ําและการปรับปรุงพันธุ การฝกปฏิบัติเชิงบูรณาการกับการ

ทํางาน  

               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; laboratory experiments 

related to aquatic animal genetics and improvement; work integrated learning 

 

932-395 การเพาะเล้ียงสัตวน้ําแบบบูรณาการ       3((3)-0-6) 

Integrated Aquaculture 

หลักการและแนวคิดเชิงบูรณาการในการเพาะเลี้ยงทางน้ํา การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําแบบ

ผสมผสาน เศรษฐกิจพอเพียง การทําฟารมสัตวน้ําแบบอินทรีย ระบบการรวมการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา  และปลูก

พืช การศึกษาดูงานภาคสนาม การฝกปฏิบัติเชิงบูรณาการกับการทํางาน 

Principle and concept in integrated aquaculture, integrated aquatic animal 

culture; sufficient economy; organic aquatic animal farming; aquaponic culture system; field 

study trip; work integrated learning  

 

932-396 การพัฒนาอาหารสัตวน้ํา         3((2)-3-4) 

Aquatic Animal Nutrition Development 

อาหารมีชีวิตในอุตสาหกรรมเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา การเพ่ิมคุณคาทางโภชนาการของอาหารมี

ชีวิต การผลิตอาหารโดยใชวัตถุดิบทดแทน การออกแบบสูตรอาหารและการผลิต การประเมินคุณภาพ            

และความปลอดภัยของอาหาร การฝกปฏิบัติเชิงบูรณาการกับการทํางาน  

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; work integrated learning 

 

932-397 การเพาะเล้ียงสัตวน้ําสวยงาม        3((2)-3-4) 

Ornamental Aquatic Animal Culture 

หลักการการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําสวยงามและพรรณไมน้ํา อุปกรณและการตกแตงตูเลี้ยง วิธีการ

เพาะและขยายพันธุ การปรับปรุงพันธุ การปองกัน ควบคุมและรักษาโรค การนําเขาและสงออก ผลกระทบ      

ของสัตวน้ําตางถ่ินและการประเมินความเสี่ยง จริยธรรมในการเลี้ยงสัตวน้ําสวยงามเพ่ือสันทนาการ ปฏิบัติการ

ท่ีเก่ียวของกับการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําและพืชน้ําสวยงาม การฝกปฏิบัติเชิงบูรณาการกับการทํางาน  
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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; work integrated 

learning 

 

932-398 ชีววิทยาครัสเตเชียนและการเพาะเล้ียง       3((2)-3-4) 

Crustacean Biology and Farming 

รายวิชาบังคับเรียนกอน : 932-271 สัตวไมมีกระดูกสันหลัง 

ชนิดของสัตว เศรษฐกิจกลุ มครัส เตเชียน สัณฐานวิทยาและสรีรวิทยาของสัตวน้ํ า                     

กลุมครัสเตเชียน การคัดเลือกพอแมพันธุ ขนาด จํานวนและอายุการฟกของไข การพัฒนาการของตัวออน 

พฤติกรรม การเติบโตและการลอกคราบ หลักคิดการเพาะเลี้ยงครัสเตเชียนเศรษฐกิจท่ีมีศักยภาพ ทิศทางการ

เพาะเลี้ยงครัสเตเชียนในปจจุบันและอนาคต การฝกปฏิบัติเชิงบูรณาการกับการทํางาน  

Types of economic crustacean species; morphology and physiology of 

crustacean, bloodstock selection, size number and incubation time embryo development; 

behavior; growth and molting; concepts of potentially economic crustacean for 

aquaculture, trend of crustacean culture in recent year and in the future; work integrated 

learning 

 

 

932-399 ชีวโมเลกุลในการเพาะเล้ียงสัตวน้ํา       3((2)-3-4) 

Molecular Biology in Aquaculture 

ชีวโมเลกุลระดับเซลล หนาท่ีของยีนและโปรตีน การควบคุมการแสดงออกของยีน 

ความหมายของจีโนม การหาลําดับเบสของจีโนม เครื่องหมายจีโนม การจัดทําแผนท่ีจีโนม ฐานขอมูล          

ชีวสารสนเทศและการใชประโยชน ชีวโมเลกุลของการเกิดโรคในสัตวน้ํา การประยุกตใชชีวโมเลกุลเพ่ือการ

เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา ปฏิบัติการเทคนิคชีวโมเลกุล การฝกปฏิบัติเชิงบูรณาการกับการทํางาน 

                Cell molecular biology; gene and protein functions; regulation of gene 

expression; concepts of genomes; genome sequencing; genome markers; genome mapping; 

bioinformatics database and uses; molecular biology of pathogenesis in aquatic animals; 

applications of molecular biology in aquaculture; laboratory techniques in molecular biology; 

work integrated learning 
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932-480 เทคโนโลยีการเพาะเล้ียงกุง        3((2)-3-4) 

Shrimp Culture Technology 

  ชีววิทยากุง  เทคนิคการเพาะพันธุกุง การอนุบาลและการเลี้ยงกุงชนิดท่ีมีความสําคัญ 

ทางเศรษฐกิจ  การเหนี่ยวนําการวางไข  การผสมเทียม การปรับปรุงพันธุ การใชฮอรโมนเพ่ือควบคุมเพศ  

การใชจุลินทรียในระบบการอนุบาลและการเลี้ยง การนํากระบวนการทางเทคโนโลยีชีวภาพมาประยุกต     ใช

ในการผลิตกุง  การตลาดกุงและผลิตภัณฑกุง การฝกปฏิบัติเชิงบูรณาการกับการทํางาน 

   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; work integrated learning 

 

932-481 เทคโนโลยีการเพาะเล้ียงปลา        3((2)-3-4) 

Fish Culture Technology 

รายวิชาบังคับเรียนกอน : 932-276 มีนวิทยา 

ชีววิทยาปลาทะเล ปลาน้ํากรอยและปลาน้ําจืดท่ีมีความสําคัญทางเศรษฐกิจ  เทคนิควิธีการ

คัดพันธุ  การเพาะพันธุ การผสมขามสายพันธุ การใชฮอรโมนกระตุนการวางไขและควบคุมเพศปลา                       

การอนุบาลและการเลี้ยงปลา  การประยุกตใชเทคโนโลยีชีวภาพเพ่ือการเพาะ การเลี้ยง การเพ่ิมผลผลิต      

และผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ การฝกปฏิบัติเชิงบูรณาการกับการทํางาน  

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; work integrated learning 

 

932-482 เทคโนโลยีการเพาะเล้ียงหอย        3((2)-3-4) 

  Mollusk Culture Technology 

  ชีววิทยาของหอยชนิดท่ีมีความสําคัญทางเศรษฐกิจ เทคนิคการเพาะพันธุโดยการกระตุน             

ดานอุณหภู มิ ความเค็มและฮอรโมน  การอนุบาลและการเลี้ยงหอย การประยุกตใชกระบวนการ 

ทางเทคโนโลยีชีวภาพในการผลิตหอย ระบบการตลาดหอย การฝกปฏิบัติเชิงบูรณาการกับการทํางาน 

  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; work integrated learning 
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932-483 เทคโนโลยีวิศวกรรมการเพาะเล้ียงสัตวน้ํา       3((2)-3-4) 

Aquaculture Engineering Technology 

รายวิชาบังคับเรียนกอน : 932-370 การจัดการคุณภาพน้ําเพ่ือการเพาะเล้ียงสัตวน้ํา 

หลักการในการวางระบบน้ํา  การออกแบบระบบน้ําเพ่ือการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา  การไหลของ

น้ําและการวัดระดับน้ํา การออกแบบระบบบอเลี้ยงสัตวน้ํา ระบบกรองน้ํา ระบบการฆาเชื้อโรค ระบบการให

อากาศ  เทคโนโลยีการใหอาหารและการเก็บเก่ียวผลผลิต ออกแบบดวยตนเองในการสรางเครื่องมืออุปกรณ

อยางงายหรือระบบบําบัดน้ําในการเลี้ยงสัตวน้ําไดจริงในฟารมเลี้ยงสัตวน้ํา การฝกปฏิบัติเชิงบูรณาการกับการ

ทํางาน  

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; design it by 

yourself (D.I.Y.) of simple instrument or water treatment system for farm application; work 

integrated learning 

 

932-484 เนื้อเย่ือวิทยาเพ่ือการวิจัยทางดานสัตวน้ํา       3((2)-3-4) 

Histology for Aquatic Animal Research 

หลักการและวิธีการในการศึกษาลักษณะโครงสรางทางจุลกายวิภาคของสัตวน้ํ า 

 การประยุกตใชเพ่ืองานวิจัยดานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา การฝกปฏิบัติเชิงบูรณาการกับการทํางาน 

Principles and methods for microscopic structure study of aquatic animals; 

application for aquaculture research; work integrated learning  

 

932-485 ปรสิตสัตวน้ํา          3((2)-3-4) 

Aquatic Animal Parasites  

ลักษณะทางสัณฐานวิทยา วงจรชีวิต อนุกรมวิธาน ระบาดวิทยาและการวินิจฉัยปรสิต  

กลไกการติดเชื้อปรสิต พยาธิสภาพของโรค การตอบสนองตอระบบภูมิคุมกันของสัตวน้ํา การประยุกตใช

เทคนิคระดับจุลภาคและชีวโมเลกุลในการศึกษาปรสิตในสัตวน้ํา การปองกันและควบคุมปรสิตกอโรคในสัตวน้ํา 

การฝกปฏิบัติเชิงบูรณาการกับการทํางาน 

               Morphology, life cycle, taxonomy, epidemiology and diagnosis of parasite; 

mechanisms of parasite infections, pathogenesis; immune response of aquatic animals; 

applications of microscopic and molecular techniques for aquatic animal parasite study; 

prevention and control of pathogenic parasite in aquatic animals; work integrated learning 
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932-486 การเพาะเล้ียงแพลงกตอน        3((2)-3-4) 

Plankton Culture 

ความหมาย ประเภทและการจัดจําแนกแพลงกตอน ผลของธาตุอาหารและปจจัยสิ่งแวดลอม         

ตอการเพาะเลี้ยงแพลงกตอน เทคนิคการแยกและการเพาะเลี้ยงแพลงกตอน ประโยชนของแพลงกตอน      

ในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา การฝกปฏิบัติเชิงบูรณาการกับการทํางาน    

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; work integrated learning 

 

932-487 หัวขอพิเศษทางทรัพยากรประมง      3((3)-0-6) 

Special Topics in Fishery Resources 

การศึกษาคนควาอิสระในหัวขอท่ีสนใจ ดานทรัพยากรประมงและเทคโนโลยีท่ีเก่ียวของ 

Independent study on interesting issues in fishery resources and related 

technologies 

 

932-488 การจัดการทรัพยากรประมงโดยนโยบายภาครัฐ    3((2)-3-4)   

Government Policy Fishery Resources Management  

ปญหาการใชประโยชนจากทรัพยากรประมง หนวยงานภาครัฐท่ีเก่ียวของกับทรัพยากร

ประมงหนาท่ี บทบาท ความรับผิดชอบ พันธกิจ วิสัยทัศนของหนวยงานภาครัฐตอการจัดการทรัพยากรประมง 

รูปแบบ นโยบายและมาตรการท่ีใชในการจัดการทรัพยากรประมง ผลการดําเนินการในการบริหารจัดการ

ทรัพยากรประมงโดยหนวยงานภาครัฐ การฝกปฏิบัติเชิงบูรณาการกับการทํางาน  

Fishery resources utilization problem; government unit that related to fishery 

resources; duty, roles, responsibly, obligation, vision of government unit that related to 

fishery resources; pattern, policy and measure of fishery resources; result of fishery resources 

management by government unit; work integrated learning  

 

932-489 การประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมทางน้ํา     3((2)-3-4) 

    Aquatic Environmental Impact Assessment 

หลักการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมทางน้ํา กระบวนการและวิธีการในการประเมินผล

กระทบสิ่งแวดลอมทางน้ํา การประเมินดานทรัพยากรกายภาพ ชีวภาพ คุณคาการใชประโยชนของมนุษย และ

คุณภาพชีวิต การวางมาตรการในการแกไข และปองกัน รวมท้ังวางแผนติดตามตรวจสอบสิ่งแวดลอม และ

กรณีศึกษา การฝกปฏิบัติเชิงบูรณาการกับการทํางาน  

   Principles of aquatic environmental impact; assessment processes; methods in 

evaluating aquatic environment evaluation of physical, biological, human utilization, and 

 



49 
 

quality of life; planning for corrective and preventive measures, including planning, 

environmental monitoring and case studies; work integrated learning 

 

932-490 เทคโนโลยีการเพาะเล้ียงปู                                                  3((2)-3-4) 

Crab Culture Technology  

ชีววิทยาปู  เทคนิคการเพาะพันธุการอนุบาลและการเลี้ยงปูชนิดท่ีมีความสําคัญทางเศรษฐกิจ       

การเหนี่ยวนําการวางไขและการฟกตัว  การผสมเทียม การปรับปรุงพันธุ การควบคุมเพศ โรคท่ีสําคัญของปู 

การผลิตอาหารปู การนํากระบวนการทางเทคโนโลยีชีวภาพมาประยุกตใชในการผลิตปู การตลาดและ

ผลิตภัณฑปู การฝกปฏิบัติเชิงบูรณาการกับการทํางาน   

Crab biology; techniques of breeding, nursing and culture of economically 

important crab  species; spawning and hatching induction; artificial insemination; genetic 

improvement; sex control; important crab disease; crab nutrition; application of 

biotechnology for crab production; crab marketing and products; work integrated learning 

 

932-491 โครงงานนักศึกษา 2       5(0-15-0) 

Student Project II 

รายวิชาบังคับเรียนกอน : 932-391 โครงงานนักศึกษา 1 

ดําเนินงานวิจัยตามโครงรางงานวิจัยท่ีไดรับอนุมัติ เขียนรายงานฉบับสมบูรณและนําเสนอ

ภายใตการควบคุมของอาจารยท่ีปรึกษา  

Conducting research follow the approved research proposal, writing and 

presentation of research project under the supervision of supervisor 

 

932-492 สหกิจศึกษา 2          6(0-40-0) 

Cooperative Study II 

รายวิชาบังคับเรียนกอน : 932-392 สหกิจศึกษา 1 

การปฏิบัติงานในสถานประกอบการอุตสาหกรรม หรือรัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานราชการ          

เปนเวลา 1 ภาคการศึกษา ภายใตการให คําปรึกษาของคณาจารย ท่ีรับผิดชอบและมีการประเมินผล               

การปฏิบัติงาน 

Working one semester in industrial factory or state enterprise or government 

office under the supervision and evaluation of the lecturers 

 

932-493 ทรัพยากรประมงกับการทองเท่ียวโดยชุมชน    3((2)-3-4)                                       

    Fishery Recourses and Community Based Tourism 

  ความหมายของทรัพยากรประมง ประเภทของทรัพยากรประมงในพ้ืนท่ีภาคใต การจัดการ

ทองเท่ียวโดยชุมชน การจัดการทองเท่ียวโดยชุมชนฐานทรัพยากรประมง  การอนุรักษทรัพยากรประมง 
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ผลกระทบการทองเท่ียวตอชุมมชน การแกปญหาสิ่งแวดลอมจากการทองเท่ียว กรณีศึกษาการทองเท่ียวฐาน

ทรัพยากรประมงในภาคใต    

    Definition of fishery resources; types of fishery resource in southern Thailand; 

community based tourism management; community-based tourism using fishery resource; 

conservation of fishery resources; impact of tourism to community; environment solving 

from tourism; case study of community-based tourism using fishery resource in southern 

Thailand 

 

932-494 การตลาดผลิตภัณฑประมง                3((3)-0-6)                                                                                       

               Fishery Product Marketing       

  นิยาม ปรัชญาและกรอบแนวคิดทางการตลาด ลักษณะเฉพาะและขอกําหนดท่ีเก่ียวของของ

ตลาดผลิตภัณฑประมง โครงสรางตลาดและผลิตภัณฑประมง การวิเคราะหสภาพแวดลอมทางการตลาดและ

การตลาดเปาหมาย กลยุทธการตลาดผลิตภัณฑประมง การจัดการสวนประสบทางการตลาดสําหรับผลิตภัณฑ

ประมง จรรยาบรรณทางการตลาด กรณีศึกษาทางการตลาดผลิตภัณฑประมง 

  Definitions, philosophies, and framework of marketing; characteristics and 

regulations related to fishery product marketing; marketing structure and fishery product; 

analysis of marketing environments and STP marketing; marketing strategies for fishery 

products; marketing ethics; case study related to fishery product marketing    

 

932-495 ชุดวิชาการเพาะเล้ียงสัตวน้ําเศรษฐกิจภาคใตของประเทศไทย       6((4)-6-8) 
   Module: Aquaculture of Economic Species in Southern Thailand 

             ทฤษฎีการบริหารและการปฏิบัติการธุรกิจเบื้องตน การบริหารการผลิต การบริหารเงินทุน 

การจัดการบัญชีอยางงาย การบริหารทรัพยากรบุคคล การบริหารการตลาด ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการ

ประกอบการ ธุรกิจเพาะเลี้ยงสัตวน้ําเศรษฐกิจในภาคใต การจัดตั้งธุรกิจเพาะเลี้ยงสัตวน้ําเศรษฐกิจในภาคใต 

สัตวน้ําเศรษฐกิจในภาคใต เทคโนโลยีการเพาะพันธุ การปรับปรุงพันธุ การอนุบาลและการเลี้ยงสัตวน้ําและพืช

น้ําเศรษฐกิจในภาคใต มาตรฐานฟารมเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา  

    Theory on business administration and operation; production administration; 

investment administration; simple account management; human resource administration; 

marketing administration; factors affecting to economics species aquaculture in Southern 

Thailand; aquaculture business founding in Southern Thailand; economic aquatic species in 

Southern Thailand; Technology for breeding, genetic improvement, nursing and culturing of 

economic aquatic animals and plants in Southern Thailand; aquaculture standard farming.  
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934-011 หลักคณิตศาสตร          3((3)-0-6) 

Principles of Mathematics 

ฟงกชันและกราฟ  ลิมิตและความตอเนื่อง อนุพันธและการประยุกต ปริพันธและการ

ประยุกตเมทริกซและระบบสมการเชิงเสน 

Functions and graphs; limit and continuity; differentiation of function and its 

applications; integration and its applications, matrix and system of linear equations 

 

934-017 สถิติพ้ืนฐาน          3((2)-2-5) 

Basic Statistics 

เซตและทฤษฎีความนาจะเปน ตัวแปรสุมและฟงกชันความนาจะเปน การแจกแจงความ

นาจะเปนแบบตอเนื่องและไมตอเนื่อง การแจกแจงตัวอยาง ทฤษฎีการประมาณคา การทดสอบสมมติฐาน  

สหสัมพันธและการถดถอย การถดถอยเชิงเสนตรง การวิเคราะหความแปรปรวน โปรแกรมประยุกต 

ดานสถิติ 

Set and probability theory; random variable and probability function; 

probability distribution, continuously and non-continuously; sample distribution; estimation 

theory; hypothesis; correlation and regression; linear regression; analysis of variance; 

application programming for Statistics 

 

935-001 ประโยชนเพ่ือนมนุษย                                  1((1)-0-2) 

      Benefit of Mankinds 

   การทํากิจกรรมเชิงบูรณาการองคความรู  เนนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักการ

ทรงงาน หลักการเขาใจ เขาถึง พัฒนา เพ่ือประโยชนสังคมและประโยชนเพ่ือนมนุษยเปนกิจท่ีหนึ่ง     

   The Integrative activities for gaining knowledge are emphasizing on the 

philosophy of sufficiency economy and apply to its principles of job, principles of 

understanding, accessibility and development, for the benefit of society and the benefit of 

mankind  

 

935-002 รูรอด ปลอดภัย                                   1((1)-0-2) 

Life Safety 

แนวคิด หลักการ การปฐมพยาบาลเบื้องตน การเคลื่อนยายผูบาดเจ็บ และการชวยชีวิตข้ัน

พ้ืนฐาน การชวยชีวิตโดยการปมหัวใจ การฝกปฏิบัติการปฐมพยาบาล การปฏิบัติในสถานการณ  

Concepts and principles of first aid; patient transportation and basic life 

support, Cardiopulmonary resuscitation (CPR), first aid practice; simulation based first aid 

training 
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935-003 ทักษะชีวิตสําหรับความเปนพลเมืองในศตวรรษท่ี 21                  2((2)-0-4) 

Life Skills for Citizens of the 21st Century 

ทักษะชีวิตท่ีมีความจําเปนในชีวิตประจําวัน การเมืองการบริหารปกครอง หนาท่ีพลเมือง                    

ทักษะทางสังคม และกฎหมายเบื้องตนในชีวิตประจําวัน  

Essential Life skills for everyday life; politics and governance; citizenship; 

social skills and basic laws for everyday life 

 

935-004 วิทยาการสมัยใหมและโลก                      2((2)-0-4) 

Modern Science and the World 

   การศึกษา  สถานการณ และการเปลี่ยนแปลง ทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง สิ่งแวดลอม 

ผลกระทบของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสมัยใหม การใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาสังคม             

การปองกันและแกไขปญหาสังคมท่ีเกิดจากวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

Studying situations and social, economic, politics and environmental changes, 

impacts of modern science and technology; application of science and technology in social 

development; preventing and solving social problems derived from science and technology   

 

935-005 เทคโนโลยีสารสนเทศ                    2((2)-0-4) 

Information Technology 

   เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหมและแนวโนมในอนาคต องคประกอบของระบบสารสนเทศ 

องคประกอบของคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง  ทักษะดิจิทัล การประยุกตใชเทคโนโลยีสมัยใหม                     

การใชงานบนอินเตอรเน็ตและสื่อสังคมออนไลน ความปลอดภัยของขอมูลสารสนเทศ จริยธรรมและกฎหมาย

คอมพิวเตอร              

Modern and trend of information technology; components of information 

System; computer system and devices; digital skills; application of modern information 

technology; security of data and information; utility of internet and online social network; 

computer ethics and laws  
 

935-006 คิดเปน คิดสนุก                                 2((2)-0-4) 

Intelligent Thinking 

ตรรกะแหงความคิด สนุกคิดรอบดาน  คิดคํานวณในชีวิตประจําวัน การตัดสินใจเชิงความคิด 

Logic of thinking, systematic thinking, calculation in daily life, conceptual decision 

making 
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935-007 สนุกคิด                                 2((2)-0-4) 

Smart Thinking 

กระบวนการคิดและวางแผน การเขาใจปญหา การแกไขปญหาและนําแนวทางมาทดสอบ          

และพัฒนา บนพ้ืนฐานการใชเทคโนโลยีอยางชาญฉลาดกระบวนการคิดและวางแผน การเขาใจปญหา            

การแกไขปญหาและนําแนวทางมาทดสอบและพัฒนา บนพ้ืนฐานการใชเทคโนโลยีอยางชาญฉลาด 

Thinking process and planning; problem understanding; problem solving and 

test solutions; based on intelligible use of technology 

 

935-008 การสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน                              2((2)-0-4) 

Everyday English Conversations 

การแยกแยะเสียงตางๆ ในภาษาอังกฤษ การสนทนาภาษาอังกฤษในสถานการณตางๆ                    

ในชีวิตประจําวัน การสนทนาเก่ียวกับการเรียนและอาชีพในอนาคต   

Classification of different English sounds; English conversations in various daily 

life situations; talking about study and future careers  

 

935-009 การอานเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน                 2((2)-0-4) 

Everyday English Reading and Writing 

ทักษะการอานภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน การอานขอความสั้นๆ โครงสรางประโยคพ้ืนฐาน                    

ทักษะการเขียนเบื้องตน และการเขียนยอหนาสั้นๆ  

Basic reading skills in English; reading short passages; short story reading; basic 

sentence structures; basic writing skill and short paragraph writing  

 

935-010 การส่ือสารดวยภาษาอังกฤษท่ีมีประสิทธิภาพ                 2((2)-0-4) 

Effective English Communication 

ทักษะภาษาอังกฤษท่ีจําเปนสําหรับการเรียนระดับอุดมศึกษาการฟงเพ่ือจับใจความสําคัญ

และรายละเอียด กลวิธีการอานเพ่ือจับใจความสําคัญ ทักษะการเขียนยอความไวยากรณภาษาอังกฤษข้ัน

พ้ืนฐาน ชนิดของคํา คําศัพทวิชาการเพ่ือใชในการเรียนในระดับท่ีสูงข้ึน  

Essential English skills for undergraduate study; listening for gist and details; 

reading strategies for the comprehension of main ideas; summarizing skills; basic English 

grammatical structures; parts of speech; academic vocabulary for higher education 
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935-011 ภาษาไทยและการส่ือสาร                     2((2)-0-4) 

Thai and Communication 

การใชภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารท่ีถูกตองเหมาะสม คุณธรรมและจริยธรรมในการใชภาษา        

ทักษะการใชภาษาท้ังการฟง  การพูด  การอานและการเขียนอยางมีประสิทธิภาพ  นําความรูไปประยุกต      

ใชสื่อสารในชีวิตประจําวัน   

Thai for effective communication; language use morals and ethics; effective 

listening, speaking, reading and writing skills; ability to apply the language knowledge to 

everyday communication 

 

935-016 ศิลปะแหงชีวิต        1((1)-0-2) 

Art of Life 

ศาสตรและความงามของศิลปะ ศิลปะเพ่ือการเยียวยาและดูแลสุขภาพใจ ศิลปะการใชชีวิต                 

อยางมีความสุข 

Science and art of beauty; art therapy and art for mental care; art of happy 

living 

 

935-026 ภาษาอังกฤษในท่ีทํางาน                                                         2((2)-0-4) 

   English in the Workplace 

ทักษะการ ฟง พูดอาน และเขียนภาษาอังกฤษท่ีจําเปนตองใชในการทํางาน  ทักษะการ

ทํางานและทักษะชีวิตในท่ีทํางานทักษะภาษาอังกฤษท่ีใชในการติดตอประสานงาน เชน การพูดโทรศัพท            

การนัดหมาย การขอและใหขอมูล การตอนรับแขกและลูกคา รวมท้ังภาษาอังกฤษท่ีใชในการแกปญหาและ

สถานการณตาง ๆ ในท่ีทํางาน  

English listening, speaking, reading and writing skills in a workplace; skills for 

work and life in a workplace; English skills for coordinating i.e. telephoning, making an 

appointment, asking for and giving information, welcoming guests and customers as well as 

problem solving in various workplace situations 

 

935-028 เอเชียศึกษา                   2((2)-0-4) 

Asian Studies 
ประวัติความเปนมาของประเทศตางๆ ในทวีปเอเชีย ภูมิประเทศ ภูมิศาสตรวัฒนธรรม  

เศรษฐกิจ สังคมการเมือง และความสัมพันธระหวางประเทศ  ท้ังทางดานการคาและการทูต โครงการความ

รวมมือระหวางประเทศ  การรวมกลุมและความขัดแยงในภูมิภาค   

History of countries in Asia, landscape, geography, culture, economy, society, 

politics; international relationships both in commercial and diplomatic aspects; international 

cooperation projects; unity and conflict in the region 
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935-029 ชีวิตท่ีดี                  3((3)-0-6)   

  Happy and Peaceful Life  

              การมีสติและความรูสึกตัว ความสุขของชีวิต การรูเทาทันตนเองและสังคม การเขาใจ ยอมรับ 

และเคารพความแตกตางหลากหลาย ทักษะการสื่อสารในการทํางาน การแกปญหารวมกันอยางสรางสรรค      

การใชชีวิตในสังคมท่ีมีความหลากหลาย 

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

understanding and respecting diversity; communication and collaboration skills; creative 

problem-solving; living in diversity 

 

935-112 ทักษะการวายน้ํา                                                              1((1)-0-2) 

   Swimming Skills 

ความรู  ความเขาใจ  เก่ียวกับประวัติความเปนมาของการวายน้ําเทคนิคและทักษะการวาย

น้ําทาตาง ๆ มารยาทของการเปนผูเลนและผูดูท่ีดี  การบริหารรางกาย  การบํารุงรักษาสุขภาพและการดูแลรักษา

อุปกรณและเครื่องอํานวยความสะดวกในการวายน้ํา  
 Knowledge and understanding of swimming history; principles and techniques 

for swimming; swimming styles; rules and tips for being a good swimmer and audience; 

exercising; health care and treatment; swimming equipment and facilities maintenance 

 

937-011 เคมีพ้ืนฐาน                3((3)-0-6) 

Basic Chemistry  

โครงสรางอะตอมและตารางธาตุ พันธะเคมี ปริมาณสารสัมพันธ สสารและสถานะของสสาร 

สารละลาย สมบัติของสารละลาย อุณหพลศาสตรเคมี จลนพลศาสตร สมดุลเคมี สมดุลกรด-เบส ไฟฟาเคมี 

เคมีนิวเคลียร 

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 

 

937-012 ปฏิบัติการเคมีพ้ืนฐาน         1(0-3-0) 

Basic Chemistry Laboratory 

รายวิชาบังคับเรียนกอนหรือเรียนรวม : 937-011 เคมีพ้ืนฐาน 

เลขนัยสําคัญ  เครื่องตวงและความแมน การแยกของแข็งออกจากของเหลว ปริมาณสาร

สัมพันธ การหาน้ําหนักโมเลกุลของสารโดยการวัดอุณหภูมิท่ีลดลงของจุดเยือกแข็ง อุณหพลศาสตรเคมี  

การหาคาพีเอชของสารละลายกรด-เบส สารละลายบัฟเฟอร สมดุลเคมี ไฟฟาเคมี  
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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 เคมีอินทรีย          3((3)-0-6) 

Organic Chemistry 

โครงสรางและสมบัติท่ัวไปของสารอินทรีย การจําแนกประเภท การเรียกชื่อ การเตรียม              

และปฏิกิริยาพ้ืนฐานของสารอินทรีย พอลิเมอร 

General structures and properties of organic compounds; classification, 

nomenclature, and basic chemical reactions of organic compounds; polymers 

 

937-014 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย         1(0-3-0) 

  Organic Chemistry Laboratory 

  รายวิชาบังคับเรียนกอนหรือเรียนรวม : 937-013 เคมีอินทรีย  

  ปฏิบัติการเก่ียวกับการกําหนดสมบัติทางกายภาพและเคมีของสารประกอบอินทรีย 

 การทําสารอินทรียใหบริสุทธิ์โดยวิธีการตกผลึก การสกัด และการกลั่น การสังเคราะหสารอินทรีย                  

และการทดสอบปฏิกิริยาเคมีเฉพาะอยางของสารอินทรีย   

  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 

  โครงสรางและหนาท่ีทางชีวภาพของโมเลกุล หลักการเบื้องตนของไบโอเอนเนอรเจติกส       

ปฏิ กิ ริยา ท่ี เก่ี ยวขอ งกับ เอนไซม  กระบวนการเมแทบอลิ ซึม ท่ี สํ า คัญ ในสัตว  พื ช  และจุลิ นทรีย                 

รวมท้ังความสําคัญของวิตามิน  เกลือแร  และฮอรโมน 

Biomolecular structure and function; basic of bioenergetic; enzymatic 

reactions; metabolism of animal, plant and microorganism; roles of vitamins, minerals and 

hormone  
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937-020 ปฏิบัติการชีวเคมี         1(0-3-0) 

  Biochemistry Laboratory 

  รายวิชาบังคับเรียนกอนหรือเรียนรวม : 937-019 ชีวเคมี  

  การแยกและลักษณะของสารประกอบชีวภาพ  การเรงปฏิกิริยาของเอนไซม การควบคุม 

การสรางและการทํางานของเอนไซม 

  Isolation and characterization of biomolecules; enzymatic catalyzation; 

regulation and action of enzyme 
 

                            

 



 

3.2 ช่ือ สกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย 

3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร 

ลําดับที ่
เลขประจําตัว 

ประชาชน 

ตําแหนง 

ทางวิชาการ 
ชื่อ – สกุล 

คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา
(เรียงลําดับจากคุณวุฒิสูงสุด

ถึงระดับปริญญาตรี) 

สาขาวิชา 

สําเร็จการศึกษาจาก ภาระการสอนช.ม./ปการศึกษา 

สถาบัน ป พ.ศ. 2560 2561 2562 2563 

1. 3 8499 00066 82 8 รอง

ศาสตราจารย 

นายพงศศักดิ์  เหลาด ี
(อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร) 

วท.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

ชีววิทยา 

ชีววิทยา 

เพาะเลี้ยงสัตวน้าํ 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม 

มหาวิทยาลยัแมโจ 

2545 

2541 

2539 

80 80 80 80 

2. 5 9206 00013 08 4 ผูชวย

ศาสตราจารย 

นางสาวกานดา  คํ้าช ู
(อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร) 

วท.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

ชีววิทยา 

ชีววิทยา 

เพาะเลี้ยงสัตวน้าํ 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม 

มหาวิทยาลยัแมโจ 

2549 

2543 

2540 

100 100 100 100 

3. 3 8399 00219 14 4 ผูชวย

ศาสตราจารย 

นางสาวปาริชาต  

นิลวิเชียร 
(อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร) 

Ph.D. 

 

M.Sc. 

 

วท.บ. 

Fisheries and Allied 

Aquacultures 

Fisheries and Allied 

Aquacultures 

เทคโนโลยีการประมง 

Auburn University, USA 

 

Auburn University, USA 

 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 

2555 

 

2552 

 

2546 

101 101 101 101 

4. 3 9298 00001 66 9 อาจารย นางดวงรัตน  ชูเกิด 
(อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร) 

ปร.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

วาริชศาสตร 

เทคโนโลยีอาหาร 

วาริชศาสตร 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 

2555 

2538 

2534 

120 120 120 120 

5. 3 9399 00266 16 8 อาจารย นายสวุัฒน 

จุฑาพฤทธิ ์
(อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร) 

ปร.ด. 

 

วท.ม. 

วศ.บ. 

การจัดการทรัพยากรทะเล

และชายฝง 

วิทยาศาสตรเชิงคํานวณ 

วิศวกรรมคอมพิวเตอร 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 

 

มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี 

2557 

 

2552 

2544 

60 60 60 60 

 



 

 

3.2.2 อาจารยประจํา 

55 ลําดับ 

ที่ 
เลขประจําตัวประชาชน 

ตําแหนง 

ทางวิชาการ 
ชื่อ – สกุล 

คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา
(เรียงลําดับจากคุณวุฒิ

สูงสุดถึงระดับปริญญาตรี) 

สาขาวิชา 

สําเร็จการศึกษาจาก ภาระการสอนช.ม./ปการศึกษา 

สถาบัน ป พ.ศ. 2560 2561 2562 2563 

1. 3 1014 00750 77 0 ศาสตราจารย 

เกียรติคุณ 

นายบุญเสริม  

วิทยชํานาญกุล 

Ph.D. 

 

Neuroendocrinology University of Rochester, USA  2521 20 20 20 20 

2. 3 8416 00168 19 9 ผูชวยศาสตราจารย นางสาวจรีพร  

เรืองศรี 

Ph.D. 

 

วท.ม. 

วท.บ. 

Aquaculture 

 

เทคโนโลยชีีวภาพ 

วาริชศาสตร 

University of Nordland, 

Norway 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 

2555 

 

2546 

2538 

120 120 120 120 

3. 3 8601 00120 53 6 ผูชวยศาสตราจารย นางภัททิรา  

พงษทิพยพาท ี

ปร.ด. 

วท.ม. 

พย.บ. 

กายวิภาคศาสตร 

กายวิภาคศาสตร 

พยาบาลศาสตร 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 

2546 

2537 

2535 

100 100 100 100 

4. 3 9098 01064 20 6 ผูชวยศาสตราจารย นางสาวศิรุษา  

กฤษณะพันธุ 

Ph.D. 

วท.ม. 

วท.บ. 

Marine Science 

วิทยาศาสตรการประมง 

เพาะเลี้ยงสัตวน้าํ  

Nagasaki University, Japan 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

2552 

2549 

2534 

120 120 120 120 

 



 

5. 3 9205 00081 73 1 อาจารย นายสรายทุธ  

ออนสนิท 

Ph.D. 

 

วท.ม. 

วท.บ. 

Marine Biology 

 

วิทยาศาสตรทางทะเล 

วิทยาศาสตรทางทะเล 

Xiamen University, P.R. 

China 

จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 

สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล 

2554 

 

2546 

2541 

90 100 120 120 
56 

 



 

 

3.2.3 อาจารยพิเศษ 

ลําดับ 

ที่ 

เลขประจําตัว

ประชาชน 

ตําแหนงทาง

วิชาการ 
ชื่อ – สกุล 

คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา
(เรียงลําดับจากคุณวุฒิ

สูงสุดถึงระดับปริญญาตรี) 

สาขาวิชา 

สําเร็จการศึกษาจาก ภาระการสอนช.ม./ปการศึกษา 

สถาบัน ป พ.ศ. 2560 2561 2562 2563 

1. 3 8499 00102 37 9 

 

ผูชวย 

ศาสตราจารย 

นางชมพูนชุ  ชัยรัตนะ ปร.ด. 

 

วิทยาศาสตรทางทะเล จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 2552 20 20 20 20 

2. 3 1101 00613 40 7 ผูชวย 

ศาสตราจารย 

นายนิลนาจ 

ชัยธนาวิสุทธิ ์

Ph.D. Marine Science Nagasaki University, Japan 2543 20 20 20 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
57 

 



63 

 

4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงาน หรือสหกิจศึกษา)  

นักศึกษาทุกคนตองผานการฝกงานอยางนอย 300 ชั่วโมง และสามารถเลือกเรียนรายวิชาสหกิจศึกษา    

ในชั้นปท่ี 4 ได นักศึกษาท่ีจะเลือกเรียนรายวิชาสหกิจศึกษาตองผานเกณฑการคัดเลือกตามประกาศ         

ของหลักสูตร หรือมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตสุราษฎรธานี  

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม 
 

1. การเพาะเล้ียงสัตวน้ําเศรษฐกิจในพ้ืนท่ีภาคใต บริหารและจัดการกระบวนการผลิตทรัพยากร  

    ประมงอยางย่ังยืน การอนุรักษ ฟนฟูและการจัดการทรัพยากรประมง 

1) เขาใจความรูพ้ืนฐานของศาสตรทางประมง มีทักษะในการปฏิบัติงานดานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

และทรัพยากรประมง 

2) มีความรอบรูโดยการผสมผสานเนื้อหาในศาสตรตาง ๆ สามารถนําไปประยุกตใชในวิชาชีพได 

3) มีความรู ในสาขาวิชาทรัพยากรประมงท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอยางกวางขวาง           

เปนระบบเปนสากลและทันสมัยตอสถานการณโลก 
 

2. ส่ือสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษ นําเสนอและใหคําแนะนําทางวิชาการและเรียนรูตลอดชีวิต 

1) มีความสามารถในการปรับตัว รับฟง ยอมรับความคิดเห็น ทํางานกับผูอ่ืนไดท้ังในฐานะผูนํา

และผูตามไดอยางมีประสิทธิภาพรวมท้ังสามารถปรับตัวเขากับผูรวมงาน/สถานประกอบการได 

2) สามารถใชภาษาเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวันไดอยางเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ              

       ท้ังการฟง พูด อานและเขียน 

3) เขาใจความแตกตางทางวัฒนธรรม 

4) มีความคิดริเริ่ม สามารถวางแผน และตัดสินใจแกปญหาไดอยางเหมาะสม มีความกลา 

ในการแสดงออกและมีความคิดริเริ่มสรางสรรคในการพัฒนางานใหมีคุณภาพยิ่งข้ึน 

 3. คิด วิเคราะห คํานวณเชิงตัวเลขเพ่ือการวิจัยและการแกปญหา 

1) กาวทันเทคโนโลยีปจจุบันและสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสมกับสถานการณ   

เพ่ือการสืบคน วิเคราะห 

2) สามารถสืบคนขอมูลทางทรัพยากรประมงและศาสตรท่ีเก่ียวของโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3) สามารถใช เทคโนโลยีสารสนเทศในการนํ าเสนอความรูทางด านทรัพยากรประมง                     

ออกสูสาธารณะอยางเหมาะสม 
 

4.2 ชวงเวลา  

ฝกงาน ภาคฤดูรอนของปการศึกษาท่ี 3 

สหกิจศึกษา ภาคการศึกษาท่ี 1 ของปการศึกษาท่ี 4 
 

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 

ฝกงานไมนอยกวา 300 ชั่วโมง 7 ชั่วโมง/วัน จํานวน 5-6 วันตอสัปดาห เปนเวลา 8 สัปดาห 
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 สหกิจศึกษา จัดเต็มเวลาในภาคการศึกษาท่ี 1 ของปการศึกษาท่ี 4 

 

5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย  

5.1 คําอธิบายโดยยอ 
 การศึกษาและทดลองในหัวขอท่ีเก่ียวของกับเนื้อหาของรายวิชาในสาขาวิชาทรัพยากรประมง ภายใต    
การควบคุมของอาจารย ท่ีปรึกษาซ่ึงมีความรู ความชํานาญในหัวขอนั้นๆ จํานวนนักศึกษาท่ีรวม             
ทําโครงงาน  1-3 คนตอกลุม ท้ังนี้นักศึกษารวมกับอาจารยท่ีปรึกษากําหนดหัวขอท่ีจะทําการศึกษา      
และทดลอง จัดทําขอเสนอโครงการเสนอตออาจารยท่ีปรึกษาและคณะกรรมการเพ่ือขอความเห็นชอบกอน
ภายหลังการศึกษาและทดลองแลว นักศึกษาตองจัดทํารายงานการทดลองฉบับสมบูรณและนําเสนอผล
การศึกษาและการทดลอง   ตอคณะกรรมการสอบโครงงาน 
 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู 

1) มีความรูการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําเศรษฐกิจในพ้ืนท่ีภาคใตและการบริหารจัดการทรัพยากรประมง  

2) มีความรูการอนุรักษ ฟนฟูและการจัดการทรัพยากรประมง 

3) สามารถคิด วิเคราะห คํานวณเชิงตัวเลขเพ่ือการวิจัยและการแกปญหา  

4) มีความรับผิดชอบในหนาท่ี ความอดทน มีวินัยและมีจิตสาธารณะ 

5) นําเสนอและใหคําแนะนําทางวิชาการ 

6) มีความรูและความเขาใจในกระบวนการวิจัย 

7) สามารถบูรณาการองคความรูตางๆ ในการทํางานวิจัยเบื้องตนเพ่ือใชในการแกปญหาทางดาน

ทรัพยากรประมงได 

8) มีความรูความเขาใจ หรือความชํานาญในการใชเครื่องมือวิทยาศาสตร โปรแกรมการวิเคราะหผล 

ในการทําโครงงาน 

9) มีความคิดเปนเหตุเปนผล มีทักษะทางปญญา สามารถแกไขปญหาท่ีเกิดจากการทําวิจัย และ

สามารถทํางานเปนทีมได 
 
 

5.3 ชวงเวลา  
ภาคการศึกษาท่ี 2 ของปการศึกษาท่ี 3 และภาคการศึกษาท่ี 1 ของปการศึกษาท่ี 4  
 

5.4 จํานวนหนวยกิต 
7 หนวยกิต 
 

5.5 การเตรียมการ 

1) ผูประสานงานรายวิชาชี้แจงรายละเอียด กรอบเวลา และแผนงานในการทําโครงงาน ความถนัด

และความเชี่ยวชาญของคณาจารยในหลักสูตรใหนักศึกษาทราบ ใหขอมูลขาวสารเก่ียวกับโครงงาน

ทางเว็บไซต และปรับปรุงใหทันสมัยเสมอ 
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2) ผูประสานงานรายวิชา ประสานงานใหนักศึกษารวมกับอาจารย ท่ีปรึกษากําหนดหัวขอ 

ท่ีจะทําการศึกษาและทดลอง ใหนักศึกษาเปนรายคนหรือรายกลุม 

3) กําหนดชั่วโมงการใหคําปรึกษาของอาจารย อาจารยท่ีปรึกษาจัดทําบันทึกการใหคําปรึกษา 

4) อาจารยท่ีปรึกษาใหคําปรึกษาในการเลือกหัวขอ และกระบวนการศึกษาคนควา การเขียน     

โครงรางโครงงาน จัดใหมีการสอบโครงรางโครงงาน โดยคณะกรรมการสอบ 

5) จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการวิจัย จัดสิ่ งอํานวยความสะดวก เครื่องมือและอุปกรณ                           

ท่ีใชในการวิจัย 

6) อาจารยท่ีปรึกษาใหคําปรึกษาในการทําการทดลอง ประเมินผล และ เขียนรูปเลมโครงงาน 

7) จัดใหนักศึกษานําเสนอผลการศึกษาปากเปลาตอคณะกรรมการสอบ และ/หรือจัดกิจกรรม                

เพ่ือใหนักศึกษานําเสนอผลงานตออาจารยประจํารายวิชาและนักศึกษาอ่ืนๆ 
 

5.6 กระบวนการประเมินผล 

1) ประเมินผลจากความกาวหนาในการทําโครงงาน  

2) ประเมินผลจากความกาวหนาในการทําโครงงาน การนําเสนอปากเปลา และการเขียนรายงาน 

3) ผูเรียนประเมินผลการเรียนรูดวยตนเองตามแบบฟอรม  

4) ผูสอนประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนตามแบบฟอรม  

5) การเขารวมกิจกรรมของผูเรียนในการนําเสนอผลงาน 

6) ผูประสานงานรายวิชาประเมินผลการเรียนของผูเรียนตามเกณฑท่ีกําหนด โดยความเห็นชอบ 

ของอาจารยท่ีปรึกษาโครงงาน 
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หมวดท่ี 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน และการประเมินผล 

 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา ผลลัพธการเรียนรู 

ระดับหลักสูตร (PLOs) 

1. มีความสามารถในการเพาะเลี้ยง

สัตวน้ําเศรษฐกิจในพ้ืนท่ีภาคใต 

1. การจัดการเรียนการสอนโดยเนน

ปฏิบัติในชั้นเรียน 

2. การจัดการเรียนการสอนโดยเชื่อมโยง

กับภาคเอกชนเพ่ือการปฏิบัติจริงใน

สถานประกอบการณ 

3. การจัดกิจกรรมประสบการณจริงจาก

การดูงาน จากผูประกอบการณการ

เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา  

PLO1 ประยุกตใชความรูเพ่ือ

ก า ร เพ า ะ เลี้ ย ง สั ต ว น้ํ า

เศรษฐกิจในพ้ืนท่ีภาคใตจาก

ก ร ะ บ ว น ก า ร บู ร ณ า ก า ร 

การศึกษากับการทํางาน 

2. การเปนผูประกอบการเพาะเลี้ยง

สัตวน้ําเศรษฐกิจของภาคใต 

1. การจัดการเรียนการสอนโดยเชื่อมโยง

กับภาคเอกชนเพ่ือการปฏิบัติจริงใน

สถานประกอบการณ 

2. การกําหนดรายวิชาทางการเป น

ผูประกอบการณและการจัดกิจกรรมการ

ดูงาน  

3. การบรรยายจากผูประกอบการณการ

เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 

PLO2 บ ริ ห ารแ ล ะจั ด ก า ร

กระบวนการผลิตทรัพยากร

ประมงอยางยั่งยืน 

3. มีความสามารถในการจัดการ

ทรัพยากรประมงบริเวณพ้ืนท่ี

ภาคใต  

1. การจัดการเรียนการสอนโดยเนน

ปฏิบัติในชั้นเรียน 

2. การจัดกิจกรรมประสบการณจริงจาก

การดูงานในหนวยงานอนุรักษ 

3. การจัดกิจกรรมอนุรักษหวางการเรียน 

PLO3 เส น อ แ น ว ท า งก า ร

อนุรักษ และจัดการทรัพยากร

ประมง 

4. มีความสามารถดานการใช

ภาษาอังกฤษ 

 

1. เขาคายฝกทักษะการใชภาษาอังกฤษ 

2. รวมกิจกรรมชมรมภาษาอังกฤษ 

3. พัฒนาสื่อการเรียนการสอนท่ี

หลากหลาย 

4. จัดกิจกรรมท้ังในชั้นเรียน และนอก

ชั้นเรียนท่ีสงเสริมการใชภาษาอังกฤษ 

5. รวมกิจกรรมพัฒนาทักษะ

ภาษาอังกฤษของคณะ/มหาวิทยาลัย 

PLO6 สื่อสารภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ นําเสนอและให

คําแนะนําทางวิชาการและ

เรียนรูตลอดชีวิต 
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา ผลลัพธการเรียนรู 

ระดับหลักสูตร (PLOs) 

 

6. สนับสนุนใหนักศึกษามีประสบการณ

ดูงานหรือฝกงานในตางประเทศ 

5. มีความสามารถดานเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 

1. จัดอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2. เขารับการทดสอบทักษะดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศของศูนย

คอมพิวเตอร 

3. จัดการเรียนการสอนท่ีสงเสริมการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ เชน การสืบคน

จากหองสมุด จากฐานขอมูลตาง ๆ 

การจดัการเรียนแบบ e-learning 

PLO4 คิด วิเคราะห คํานวณ

เชิงตัวเลขเพ่ือการวิจัยและการ

แกปญหา 

 

6. มีจิตวิญญาณของการดําเนินการ

เพ่ือประโยชนของเพ่ือนมนุษยเปน

กิจท่ีหนึ่ง 

1. จัดกิจกรรมในรายวิชากิจกรรมเสริม

หลักสูตรท่ีเนนประโยชนของเพ่ือน

มนุษยเปนกิจท่ีหนึ่ง 

2. สนับสนุนงบประมาณในการทํา

โครงการท่ีเนนประโยชนของเพ่ือน

มนุษยเปนกิจท่ีหนึ่ง 

3. จัดกิจกรรมในการนําเสนอโครงการ 

4. ท่ีเนนประโยชนของเพ่ือนมนุษยเปน

กิจท่ีหนึ่ง 

5. สนับสนนุการรวมโครงการในวัน

ประโยชนของเพ่ือนมนุษยเปนกิจท่ี

หนึ่งของคณะ/มหาวิทยาลัย 

6. สอดแทรกจิตสํานึกของการ

ดําเนินการเพ่ือประโยชนของเพ่ือน

มนุษยเปนกิจท่ีหนึ่งในการเรียนการ

สอน และการทํากิจกรรมของ

นักศึกษา 

7. สนับสนุนการเขารวมกิจกรรมเพ่ือ

ชวยเหลือสังคม 

 

PLO5 แ ส ด งอ อ ก ถึ งก า ร มี

ความรับผิดชอบในหนาท่ี มี

ความอดทน มีวินัย และมีจิต

สาธารณะ 
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2. ผลลัพธการเรียนรูระดับหลักสูตร (PLOs) ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานดานผลลัพธของผูเรียนตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 

 

ผลลัพธการเรียนรูระดับหลักสูตร ลักษณะท่ัวไป ลักษณะเฉพาะ มาตรฐานดานผลลัพธผูเรียน 

ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 

ผูเรียน ผูรวมสรางสรรค พลเมืองท่ีเขมแข็ง 

PLO1 ประยุกตใชความรูเพ่ือการเพาะเลี้ยงสัตว

น้ําเศรษฐกิจในพ้ืนท่ีภาคใตจากกระบวนการ

บูรณาการ การศึกษากับการทํางาน 

     

PLO2 บริหารและจัดการกระบวนการผลิต

ทรัพยากรประมงอยางยั่งยืน 

     

PLO3 เสนอแนวทางการอนุรักษ และจัดการ

ทรัพยากรประมง 

     

PLO4 คิด วิเคราะห คํานวณเชิงตัวเลขเพ่ือการ

วิจัยและการแกปญหา 

     

PLO5 แสดงออกถึงการมีความรับผิดชอบใน

หนาท่ี มีความอดทน มีวินัย และมีจิตสาธารณะ 

     

PLO6 สื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

นําเสนอและใหคําแนะนําทางวิชาการและ

เรียนรูตลอดชีวิต 
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มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

1.  ดานคุณธรรม จริยธรรม 

 1.  มีวินัย มีความรับผิดชอบตอตนเอง และสังคม 

 2.  ยึดม่ันในคุณธรรม จริยธรรม ซ่ือสัตย สุจริต เสียสละ คํานึงถึงผลประโยชนสวนรวมมากกวา  

               ประโยชนสวนตน 

 3.  มีจรรยาบรรณทางวิชาการ และวิชาชีพ 

2.  ดานความรู 

 1.  มีความรู ความเขาใจเก่ียวกับหลักการ และทฤษฎีท่ีสําคัญในสาขาวิชา และศาสตรอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

 2.  สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชากับความรูในศาสตรอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

 3.  สามารถประยุกตความรูจากทฤษฎีสูการปฏิบัติ 

 4.  สามารถติดตามความเปลี่ยนแปลงทางวิชาการท้ังศาสตรในสาขาวิชา และศาสตรอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

 3.  ดานทักษะทางปญญา 

 1.  มีความสามารถในการคิดอยางเปนระบบ มีวิจารณญาณหรือดุลยพินิจในการแกไขปญหา           

               ในสถานการณตาง ๆ 

 2.  มีความสามารถในการประยุกตความรู ความเขาใจในแนวคิด หลักการ และทฤษฎีตาง ๆ ในการ 

               ปฏิบัติงานและการแกไขปญหาไดอยางสรางสรรค 

 3.  มีความใฝรู  สามารถวิเคราะห และสังเคราะหความรูจากแหลงขอมูลตาง ๆ ท่ีหลากหลายได  

               อยางถูกตองและสรางสรรค 

4.  ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

 1.  มีความสามารถในการทํางานเปนทีมกับผูอ่ืนอยางมีประสิทธิภาพ 

 2.  มีความรับผิดชอบในการเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 

 3.  มีความสามารถในการปรับตัว รวมกิจกรรม และปฏิสัมพันธกับผูอ่ืนอยางสรางสรรค 

5.  ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข  การส่ือสาร  และการใชเทคโนโลยี 

 1.  สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ท้ังการพูด การฟง การอาน การเขียน                        

               การสรุปประเด็น และการนําเสนอไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 2.  มีทักษะความรูภาษาอังกฤษหรือภาษาตางประเทศอ่ืน เพ่ือการคนควาไดอยางเหมาะสมและ  

               จําเปน 

           3.  สามารถเลือก และประยุกตใชเทคนิคทางสถิติ หรือคณิตศาสตรท่ีเก่ียวของในการแกไขปญหาได  

               อยางเหมาะสม 

  4.  สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนและเก็บรวบรวมขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพ  

                และเหมาะสมกับสถานการณ 

 



 

3. ความสัมพันธระหวางผลลัพธการเรียนรูระดับหลักสูตรกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2561 

ผลลัพธการเรียนรูระดับหลักสูตร 

(PLOs) 

คุณธรรม

จริยธรรม 

ความรู ทักษะทางปญญา ทักษะ

ความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะหเชิง

ตัวเลข การส่ือสาร และการ

ใชเทคโนโลยี 

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

PLO1 ประยุกตใชความรูเพ่ือการเพาะเลี้ยงสัตว

น้ําเศรษฐกิจในพ้ืนท่ีภาคใตจากกระบวนการ

บูรณาการ การศึกษากับการทํางาน 

                 

PLO2 บริหารและจัดการกระบวนการผลิต

ทรัพยากรประมงอยางยั่งยืน 

                 

PLO3 เสนอแนวทางการอนุรักษ และจัดการ

ทรัพยากรประมง 

                 

PLO4 คิด วิเคราะห คํานวณเชิงตัวเลขเพ่ือการ

วิจัยและการแกปญหา 

                 

PLO5 แสดงออกถึงการมีความรับผิดชอบใน

หนาท่ี มีความอดทน มีวินัย และมีจิตสาธารณะ 

                 

PLO6 สื่ อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

นําเสนอและให คําแนะนําทางวิชาการและ

เรียนรูตลอดชีวิต 
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4. ผลลัพธการเรียนรูระดับหลักสูตร (PLOs) กลยุทธ/วิธีการสอน และกลยุทธ/วิธีการวัดและการ

ประเมินผล 

 

ผลลัพธการเรียนรูระดับ

หลักสูตร 

(PLOs) 

กลยุทธ/วิธีการสอน กลยุทธ/วิธีการวัดและ 

การประเมินผล 

PLO1 ประยุกตใชความรูเพ่ือการ

เพาะเลี้ยงสัตวน้ํ าเศรษฐกิจใน

พ้ืนท่ีภาคใตจากกระบวนการ

บู รณ าการ การศึกษากับการ

ทํางาน 

1) การจัดความรูกอนเขาสูบทเรียน การสรุปย้ํา

ความรู ใหมหลังบทเรียนพรอมกับเชื่อมโยง

ความรูใหมกับความรูเดิม การเชื่อมโยงความรู

จากวิชาหนึ่งไปสูอีกวิชาหนึ่งในระดับท่ีสูงข้ึน 

2) ใชการสอนหลากหลายรูปแบบ ตามลักษณะ

ของเนื้อหาสาระ ไดแก การบรรยาย การฝก

ปฏิบัติการและเทคนิคการสอนอ่ืน ๆ ท่ีเนน

ผูเรียนเปนสําคัญ เชน การเรียนแบบรวมมือ การ

เรียนแบบใชปญหาเปนฐาน การเรียนโดยการ

คนควาดวยตนเอง และเนนการเรียนการสอนท่ี

เปน Active Learning  

3) จัดใหมีการเรียนรูจากสถานการณจริงจากการ

ฝกงานในอุตสาหกรรมและการทัศนศึกษา จัด

บรรยายพิเศษโดยวิทยากรจากภาคอุตสาหกรรม

และนักวิชาการนอกสถาบันท่ีมีความเชี่ยวชาญ 

หรือมีประสบการณตรง 

4) จัดให มีรายวิชาโครงงาน/การฝกปฏิบัติ/   

การฝกสหกิจ31ศึกษาในสถานประกอบการ 
5) จัดการเรียนการสอนเปนชุดวิชา(Module)     

มีการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน

(WIL) 

1) ประเมินตามขอกําหนดของ

รายวิชาตามท่ีระบุไวใน มคอ.3 

เชน  นักศึกษามีสวนรวมในชั้น

เ รี ย น  ทํ า แ บ บ ฝ ก หั ด               

ทําแบบทดสอบ ทําแบบประเมิน 

เปนตน โดยนักศึกษาเรียนผานใน

รายวิชาในระดับ C จากระบบการ

ประเมิน 

2) ผานการฝกงานภายนอก และ

ผานการประเมินจากการนําเสนอ

ผลการฝกงาน 

3) ประ เมิน จากการสอบ ผ าน

โครงงานและสหกิจศึกษา 

4) ประเมินจากภาวะการไดงานทํา 

และความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 

 

PLO2 บ ริ ห า ร แ ล ะ จั ด ก า ร

กระบวนการผลิ ตทรัพยากร

ประมงอยางยั่งยืน 

1) ใชการสอนหลากหลายรูปแบบ ตามลักษณะ

ของเนื้อหาสาระ ไดแก การบรรยาย การฝก

ปฏิบัติการและเทคนิคการสอนอ่ืน ๆ ท่ีเนน

ผู เรียนเปนสําคัญ เชน การเรียนแบบรวมมือ    

การเรียนแบบใชปญหาเปนฐาน การเรียน      

โดยการคนควาดวยตนเอง และเนนการเรียนการ

สอนท่ีเปน Active Learning  

1) ประเมินตามขอกําหนดของ

รายวิชาตามท่ีระบุไวใน มคอ.3 

เชน  นักศึกษามีสวนรวมในชั้น

เ รี ย น  ทํ า แ บ บ ฝ ก หั ด               

ทําแบบทดสอบ ทําแบบประเมิน 

เปนตน โดยนักศึกษาเรียนผานใน

รายวิชาในระดับ C จากระบบการ
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ผลลัพธการเรียนรูระดับ

หลักสูตร 

(PLOs) 

กลยุทธ/วิธีการสอน กลยุทธ/วิธีการวัดและ 

การประเมินผล 

2) จัดใหมีการเรียนรูจากสถานการณจริงจากการ

ฝกงานในอุตสาหกรรมและการทัศนศึกษา      

จั ด บ ร ร ย า ย พิ เ ศ ษ โ ด ย วิ ท ย า ก ร จ า ก

ภาคอุตสาหกรรมและนักวิชาการนอกสถาบันท่ีมี

ความเชี่ยวชาญ หรือมีประสบการณตรง 
3) จัดใหมีรายวิชาโครงงาน/การฝกปฏิบัติ/การ

ฝกสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ 

ประเมิน 

2) ผานการฝกงานภายนอก และ

ผานการประเมินจากการนําเสนอ

ผลการฝกงาน 

3) ประ เมิน จากการสอบ ผ าน

โครงงานและสหกิจศึกษา 

4) ประเมินจากภาวะการไดงานทํา 

และความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 

PLO3 เสนอแนวทางการอนุรักษ 

และจัดการทรัพยากรประมง 
1) ใชการสอนหลากหลายรูปแบบ ตามลักษณะ

ของเนื้อหาสาระ ไดแก การบรรยาย การฝก

ปฏิบัติการและเทคนิคการสอนอ่ืน ๆ ท่ีเนน

ผูเรียนเปนสําคัญ เชน การเรียนแบบรวมมือ การ

เรียนแบบใชปญหาเปนฐาน การเรียนโดยการ

คนควาดวยตนเอง และเนนการเรียนการสอนท่ี

เปน Active Learning  

2) จัดใหมีการเรียนรูจากสถานการณจริงจากการ

ฝกงานการทัศนศึกษา จัดบรรยายพิเศษโดย

วิทยากรจากภาคอุตสาหกรรมและนักวิชาการ

นอกสถาบันท่ีมีความเชี่ยวชาญ  

3) จัดให มีรายวิชาโครงงาน/การฝกปฏิบัติ /    

การฝกสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ 

1) ประเมินตามขอกําหนดของ

รายวิชาตามท่ีระบุไวใน มคอ.3 

เช น  นั ก ศึ ก ษ า มี ส ว น ร ว ม ใน       

ชั้ น เ รี ย น  ทํ า แ บ บ ฝ ก หั ด               

ทําแบบทดสอบ ทําแบบประเมิน 

เปนตน โดยนักศึกษาเรียนผานใน

รายวิชาในระดับ C จากระบบการ

ประเมิน 

2) ผานการฝกงานภายนอก และ

ผานการประเมินจากการนําเสนอ

ผลการฝกงาน 

3) ประ เมิน จากการสอบ ผ าน

โครงงานและสหกิจศึกษา 

4) ประเมินจากภาวะการไดงานทํา 

และความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 

5) ห ลั ก สู ต ร แ ล ะ ส ถ า น

ประกอบการรวม กันประเมิน

ความสามารถในการนําความรูไป

ใช ใน ก ารป ฏิ บั ติ งาน จริ งขอ ง

นักศึกษา 

PLO4 คิด วิเคราะห คํานวณเชิง

ตัวเลขเพ่ือการวิจัยและการ
1) ใชการสอนหลากหลายรูปแบบ ตามลักษณะ

ของเนื้อหาสาระ ไดแก การบรรยาย การฝก

1 ) ก า รป ระ เมิ น ร ว ม กั น ข อ ง

หลักสูตรในวิชาโครงงานและ     
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ผลลัพธการเรียนรูระดับ

หลักสูตร 

(PLOs) 

กลยุทธ/วิธีการสอน กลยุทธ/วิธีการวัดและ 

การประเมินผล 

แกปญหา ปฏิบัติการและเทคนิคการสอนอ่ืน ๆ ท่ีเนน

ผู เรียนเปนสําคัญ เชน การเรียนแบบรวมมือ    

การเรียนแบบใชปญหาเปนฐาน การเรียนโดย

การคนควาดวยตนเอง และเนนการเรียนการ

สอนท่ีเปน Active Learning  
2) จั ด ให มีการเรียนรู จ ากสถานการณ จริ ง       

จากการฝ ก งาน ใน อุตสาหกรรมและการ       

ทัศนศึกษา จัดบรรยายพิเศษ โดยวิทยากรจาก

ภาคอุตสาหกรรมและนักวิชาการนอกสถาบันท่ีมี

ความเชี่ยวชาญหรือมีประสบการณตรง 

3) จัดให มีรายวิชาวิธีวิจัย โครงงาน/การฝก

ปฏิบัติ/การฝกสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ 

สหกิจศึกษา 

2) การกําหนดของรายวิชาท่ีระบุ

ไวใน มคอ. 3 ใหมีการมอบหมาย

งาน และประเมินการคิดวิเคราะห 

3) การโตตอบ และการตอบ

คําถามในชั้นเรียน 
4) แบบทดสอบ/แบบประเมิน 

PLO5 แสดงออกถึงการมีความ

รับผิดชอบในหนาท่ี มีความ

อดทน มีวินัย และมีจิตสาธารณะ 

1) จัดกิจกรรมในรายวิชากิจกรรมเสริมหลักสูตร

ท่ีเนนการถือมีจิตสํานึกสาธารณะ คุณธรรม 

จริยธรรมทางการบริหาร และความรับผิดชอบ

ตอสังคม 
2) สอดแทรกสาธารณะ คุณธรรม จริยธรรม

ทางการบริหาร และความรับผิดชอบตอสังคมใน

การเรียนการสอน และการทํากิจกรรมของ

นักศึกษา 

1) ประเมินความตรงตอเวลาของ

นักศึกษาในการเขาเรียน การสง

งานท่ีไดรับมอบหมายตามกําหนด

ระยะเวลา การเขารวมกิจกรรม 

2) ความมีวินัยและความพรอม

เพรียงของนักศึกษาในการเขารวม

กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

3) การรับผิดชอบในหนาท่ีท่ีไดรับ

มอบหมาย 
4) สังเกตพฤติกรรมการแสดงออก

ตามปกติของนักศึกษา 

PLO6 สื่อสารภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ นําเสนอและให

คําแนะนําทางวิชาการและเรียนรู

ตลอดชีวิต 

1) จัดการเรียนการสอนใหมีการนําเสนอผลงาน

หนาชั้นเรียน 

2) เน น ก า ร เรี ย น ก า ร ส อ น ท่ี เป น  Active 

Learning โดยการเนนปญหาท่ีตองประยุกตใช

ความรูจากการเรียน 

3) จัดบรรยายพิเศษโดยวิทยากรภายนอกท่ีมี

ความเชี่ยวชาญ หรือมีประสบการณตรงจากการ

ทํางานท่ีเก่ียวของกับทรัพยากรประมง 

1 ) ก า รป ระ เมิ น ร ว ม กั น ข อ ง

หลักสูตรในรายวิชาสัมมนา 

2 ) กํ า ห น ด ให ร าย วิ ช า มี ก า ร

นําเสนอการคนควาและเปนหัวขอ

ในการประเมินการเรียนรู 
3) การสอบผานภาษาอังกฤษ 
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ผลลัพธการเรียนรูระดับ

หลักสูตร 

(PLOs) 

กลยุทธ/วิธีการสอน กลยุทธ/วิธีการวัดและ 

การประเมินผล 

4) การเรียนดวยการแสวงหาความรูของตัว

ผู เรียนเองผานการอาน การเขียนจากตํารา

ตางประเทศ 

     

 



 

5.  แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบผลลัพธการเรียนรูระดับหลักสูตร (PLOs) สูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

                         ความรับผิดชอบหลัก                                                ความรับผิดชอบรอง 

 

 

รายวิชา 

 

หนวยกิต 

 

ผลลัพธการเรียนรูระดับหลักสูตร  (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 
 

PLO4 
 

PLO5 
 

PLO6 

 หมวดศึกษาท่ัวไป 

001-102 ศาสตรพระราชากับการ

พัฒนาท่ียั่งยืน  

 

2((2)-0-4) 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

001-103 ไอเดียสูความเปน

ผูประกอบการ  

1((1)-0-2) 

 

      

935-001 ประโยชนเพ่ือนมนุษย  1((1)-0-2)       

935-002 รูรอด ปลอดภัย  1((1)-0-2)       

935-003 ทักษะชีวิตสําหรับความเปน

พลเมืองในศตวรรษท่ี 21  

2((2)-0-4) 

 

      

935-004 วิทยาการสมัยใหมและโลก   2((2)-0-4)       

935-005 เทคโนโลยีสารสนเทศ 2((2)-0-4)       

935-006  คิดเปน คิดสนุก  2((2)-0-4)       
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รายวิชา 

 

หนวยกิต 

 

ผลลัพธการเรียนรูระดับหลักสูตร  (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 
 

PLO4 
 

PLO5 
 

PLO6 

935-007 สนุกคิด 2((2)-0-4)       

935-008 การสนทนาภาษาอังกฤษใน

ชีวิตประจําวัน  

2((2)-0-4) 

 

      

935-009 การอานเขียนภาษาอังกฤษใน

ชีวิตประจําวัน  

2((2)-0-4) 

 

      

935-010 การสื่อสารดวยภาษาอังกฤษท่ี

มีประสิทธิภาพ  

2((2)-0-4) 

 

      

935-011 ภาษาไทยและการสื่อสาร  2((2)-0-4)       

935-112 ทักษะการวายน้ํา  1((1)-0-2)       

935-016 ศิลปะแหงชีวิต  1((1)-0-2)       

935-026 ภาษาอังกฤษในท่ีทํางาน  2((2)-0-4)       

935-028 เอเชียศึกษา  2((2)-0-4)       

935-029 ชีวิตท่ีด ี 3((3)-0-6)       

หมวดวิชาเฉพาะ  

921-011 ฟสิกสวิทยาศาสตรชีวภาพ  

 

3((3)-0-6) 
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รายวิชา 

 

หนวยกิต 

 

ผลลัพธการเรียนรูระดับหลักสูตร  (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 
 

PLO4 
 

PLO5 
 

PLO6 

921-012 ปฏิบตัิการฟสิกสวิทยาศาสตร

ชีวภาพ  

1(0-3-0) 

 

      

932-071 หลักชีววิทยา  2((2)-0-4)       

932-072 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา  1(0-3-0)       

934-011 หลักคณิตศาสตร 3((3)-0-6)       

934-017 สถิติพ้ืนฐาน  3((2)-2-5)       

937-011 เคมีพ้ืนฐาน  3((3)-0-6)       

937-012 ปฏิบัติการเคมีพ้ืนฐาน  1(0-3-0)       

937-019 ชีวเคมี  3((3)-0-6)       

937-020 ปฏิบัติการชีวเคมี 1(0-3-0)       

932-051 จุลชีววิทยา  3((3)-0-6)       

932-052 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา  1(0-3-0)       

932-270 สมุทรศาสตร  3((2)-3-4)       

932-271 สัตวไมมีกระดูกสันหลัง  3((2)-3-4)       
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รายวิชา 

 

หนวยกิต 

 

ผลลัพธการเรียนรูระดับหลักสูตร  (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 
 

PLO4 
 

PLO5 
 

PLO6 

932-272 สรีรวิทยาสัตวน้ํา  3((2)-3-4)       

932-273 นิเวศวิทยาแหลงน้ําจืด  3((2)-3-4)       

932-274 พันธุศาสตร 3((3)-0-6)       

932-275 ปฏิบัติการพันธุศาสตร  1(0-3-0)       

932-276 มีนวิทยา 3((2)-3-4)       

932-370 คุณภาพน้ํา  3((2)-3-4)       

932-371 วิธีการวิจัยทางชีวภาพ  3((2)-3-4)       

937-013 เคมีอินทรีย  3((3)-0-6)       

937-014 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย 1(0-3-0)       

932-170 ทรัพยากรประมง  3((3)-0-6)       

932-171 ปฏิบัติงานฟารมเพาะเลี้ยง 

สัตวน้ํา 

1(0-3-0)       

932-373 ชีววิทยาประมง 3((2)-3-4)       

932-374 อาหารสัตวน้ํา  3((2)-3-4)       

81  

 



 

 

รายวิชา 

 

หนวยกิต 

 

ผลลัพธการเรียนรูระดับหลักสูตร  (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 
 

PLO4 
 

PLO5 
 

PLO6 

932-376 โรคสัตวน้ํา  3((2)-3-4)       

932-377 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ

ประมง  

3((2)-3-4) 

 

      

932-379 สัมมนา  1(0-2-1)       

932-394 พันธุศาสตรสัตวน้ําและการ

ปรับปรุงพันธุ 

3((3)-0-6) 

 

      

926-372 การจัดการธุรกิจฟารม  3(3-0-6)       

932-378 เครื่องมือและกฎหมายประมง  3((3)-0-6)       

932-381 ทรัพยากรปาชายเลนและการ

อนุรักษ  

3((3)-0-6) 

 

      

932-382 การจัดการทรัพยากรทะเล 

และชายฝงโดยชุมชน  

3((3)-0-6) 

 

      

932-383 ดําน้ําเพ่ือการวิจัย

วิทยาศาสตรทางทะเล  

3((2-3-4) 

 

      

932-384 มลพิษทางน้ํา  3((2)-3-4)       
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รายวิชา 

 

หนวยกิต 

 

ผลลัพธการเรียนรูระดับหลักสูตร  (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 
 

PLO4 
 

PLO5 
 

PLO6 

932-385 สัตวน้ําหายากและการอนุรักษ  3((3)-0-6)       

932-386 หญาทะเลและการอนุรักษ  3((3)-0-6)       

932-387 อุตุนิยมวิทยาทางทะเล  3((3)-0-6)       

932-388 นิเวศวิทยาแนวปะการัง  3((3)-0-6)       

932-389 สาหรายวิทยา  3((2)-3-4)       

932-390 ฝกงาน ไมนอยกวา 

300 

ชั่วโมง 

      

932-391 โครงงานนักศึกษา 1  2(0-6-0)       

932-392 สหกิจศึกษา 1  1(1-0-2)       

932-393 เทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว

สัตวน้ํา 

  

3((2)-3-4) 

 

      

932-395 การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําแบบ

บูรณาการ 

3((3)-0-6) 
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รายวิชา 

 

หนวยกิต 

 

ผลลัพธการเรียนรูระดับหลักสูตร  (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 
 

PLO4 
 

PLO5 
 

PLO6 

932-396 การพัฒนาอาหารสัตวน้ํา  3((2)-3-4)       

932-397 การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําสวยงาม  3((2)-3-4)       

932-398 ชีววิทยาครัสเตเชียนและการ

เพาะเลี้ยง  

3((2)-3-4) 

 

      

932-399 ชีวโมเลกุลในการเพาะเลี้ยง

สัตวน้ํา  

3((2)-3-4) 

 

      

932-480 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงกุง  3((2)-3-4)       

932-481 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงปลา  3((2)-3-4)       

932-482 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงหอย  3((2)-3-4)       

932-483 เทคโนโลยีวิศวกรรมเพาะเลี้ยง

สัตวน้ํา  

3((2)-3-4) 

 

      

932-484 เนื้อเยื่อวิทยาเพ่ือการวิจัย

ทางดานสัตวน้ํา  

3((2)-3-4) 

 

      

932-485 ปรสิตสัตวน้ํา  3((2)-3-4)       

932-486 การเพาะเลี้ยงแพลงกตอน  3((2)-3-4)       
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รายวิชา 

 

หนวยกิต 

 

ผลลัพธการเรียนรูระดับหลักสูตร  (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 
 

PLO4 
 

PLO5 
 

PLO6 

 

932-487 หัวขอพิเศษทางทรัพยากร

ประมง  

3((3)-0-6)       

932-488 การจดัการทรัพยากรประมง

โดยนโยบายภาครัฐ 

3((2)-3-4)       

932-489 การประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดลอมทางน้ํา 

3((2)-3-4)       

932-490  เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงปู 3((2)-3-4)       

932-491 โครงงานนักศึกษา 2  5(0-15-0)       

932-492 สหกิจศึกษา 2  6(0-40-0)       

932-495 ชุดวิชาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

เศรษฐกิจภาคใตของประเทศไทย  

6((4)-6-8)       
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6. ความคาดหวังของผลลัพธการเรียนรูเม่ือส้ินปการศึกษา  

 

ปท่ี รายละเอียด 

1 นักศึกษาเขาใจภาพรวมเบื้องตนเก่ียวกับงานในสาขาทรัพยากรประมงในระดับประเทศ และ

ภาคใต  มีความรูพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรท่ีเพียงพอตอการศึกษาทางดานวิชาชีพ มีคุณธรรม 

จริยธรรมในศึกษาและการดําเนินชีวิต  

2 นักศึกษาเขาใจหลักสําคัญเก่ียวกับงานในสาขาทรัพยากรประมงในระดับประเทศ และภาคใต      

มีความรูทางการสื่อสารในภาษาอังกฤษ และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

นักศึกษามีความรูพ้ืนฐานทางดานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา ทรัพยากรประมงในการปฏิบัติงาน

ทางดานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําท่ีสําคัญทางเศรษฐกิจ แนวทางในการอนุรักษทรัพยากรประมง  

3 นักศึกษามีความรูท่ีสามารถประยุกตใชในการประกอบอาชีพทางการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําและ

ทรัพยากรประมงในระดับประเทศและภาคใต มีความสามารถในการวางแผนการวิจัย การเก็บ

รวบรวมขอมูลและการวิเคราะหทางดานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําแนวทางในการอนุรักษทรัพยากร

ประมง การเปนผูประกอบการ มีความรูทางการสื่อสารในภาษาอังกฤษ การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศเปนอยางดี มีทักษะในการสามารถนําเสนอทางวิชาการดานทรัพยากรประมง  

4 นักศึกษามีความรูท่ีหลากหลายในสาขาทรัพยากรประมงตามความถนัดและความชอบ ในการ

ประยุกตใชเพ่ือการประกอบอาชีพในสาขาทรัพยากรประมงในระดับประเทศ และภาคใต มีความรู

ทางการสื่อสารในภาษาอังกฤษ และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปนอยางดี มีทักษะในการ

สามารถนําเสนอทางวิชาการดานทรัพยากรประมง 
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หมวดท่ี 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา 

 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ ในการใหระดับคะแนน (เกรด)  

 เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วาดวยการศึกษาข้ันปริญญาตรีและการศึกษาตลอด

ชีวิต พ.ศ. 2563 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
        2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาขณะศึกษา 

  1) กําหนดใหกระบวนการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรูของนักศึกษาเปนสวนหนึ่งของระบบ 
ประกันคุณภาพ 

 2) อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาประเมินความสอดคลองของขอสอบกับผลการเรียนรูตามกรอบ  
     มาตรฐานหลักสูตร 

   3) คณะกรรมการประเมินขอสอบท่ีแตงตั้งโดยคณะ/วิทยาเขต ประเมินความสอดคลองของ  
       ขอสอบกับวัตถุประสงคของรายวิชา 
   4) คณะกรรมการประจําคณะรับรองผลการประเมินของรายวิชา 

       5) ประเมินผลการฝกงาน/การปฏิบัติงานในสถานประกอบการ จากอาจารยผูสอน ผูควบคุมงาน  
           หรือผูเก่ียวของในสถานประกอบการ และประเมินจากผลงานของนักศึกษา 
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาหลังจากสําเร็จการศึกษา 
       1) ภาวะการไดงานทําของบัณฑิต 
       2) ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 

3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

   1) เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วาดวยการศึกษาข้ันปริญญาตรีและการศึกษา
ตลอดชีวิต พ.ศ. 2563 

   2) เขารวมกิจกรรมตามขอกําหนดของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

4. การอุทธรณของนักศึกษา 

ทางหลักสูตรมีแนวทางการปฏิบัติขอรองเรียน โดยหลังจากประกาศผลการสอบ หากนักศึกษามีความ

ประสงคขอดูผลการเรียนใหนักศึกษาดําเนินการ ดังนี้ 

 1. กรอกแบบฟอรม สน.78 คํารองขอทบทวนการตรวจขอสอบใหม (ดาวนโหลดจากเว็บไซตงาน

ทะเบียนและประมวลผลของมหาวิทยาลัย reg.surat.psu.ac.th) 

 2. ยื่นคํารองเพ่ือขอความคิดเห็นจากอาจารยท่ีปรึกษาเพ่ือลงนาม 

 3. นําเอกสาร สน.78 ยื่นท่ีงานทะเบียนและประมวลผล เพ่ือดําเนินการสงเรื่องไปยังคณะและอาจารย

ประจําวิชา 

 4. นักศึกษารอผลการพิจารณาจากมติท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะ และสงกลับมายังงาน

ทะเบียนและประมวลผล 
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 5. เม่ือไดรับการพิจารณา งานทะเบียนและประมวลผลจะแจงนักศึกษาโดยตรง พรอมท้ังประเมิน

ความพึงพอใจ โดยสอบถามนักศึกษาถึงระบบการอุทธรณ เพ่ือนําไปวางแผนและปรับปรุงตอไป ท้ังนี้ หลักสูตร

มีการสื่อสารใหนักศึกษาทราบเก่ียวกับการอุทธรณ และการประเมินตาง ๆในการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม 

 

 

หมวดท่ี 6 การพัฒนาคณาจารย 

 

1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม 

 การเตรียมการในระดับมหาวิทยาลัย  

1) อาจารยใหมทุกคนตองเขารับการปฐมนิเทศอาจารยใหม  

2) อาจารยใหมทุกคนตองไดรับการฝกอบรมตามโครงการสมรรถนะการสอนของอาจารย 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

 การเตรียมการในระดับคณะ 

1) อาจารยใหมทุกคน จะไดรับการอธิบายถึง องคกรในดานตาง ๆ เชน ประวัติศาสตรของ

องคกร โครงสรางองคกร โครงสรางบริหาร วิสัยทัศน พันธกิจขององคกร คานิยม วัฒนธรรม

ขององคกรซ่ึงจะทําใหอาจารยใหมสามารถปรับตัวเขากับองคกร และบุคลากรอ่ืนไดอยาง

รวดเร็ว  

2) อาจารยใหมทุกคน จะไดรับทราบถึง บทบาทหนาท่ีและความคาดหวังขององคกร ท้ังทางตรง 

เชน การสอน การวิจัย การใหบริการวิชาการ และบทบาทหนาท่ีโดยออม เชน การเขารวม

ในกิจกรรมตาง ๆ ของคณะ วิทยาเขต มหาวิทยาลัย 

3) อาจารยใหมทุกคน จะไดรับการอธิบายถึง สิทธิ สวัสดิการตาง ๆ ท้ังจากคณะ วิทยาเขต และ

มหาวิทยาลัย หรือจากหนวยงานของรัฐ เชน การศึกษาตอ การขอทุนวิจัย การสนับสนุนการ

พัฒนาตัวเอง สิทธิท่ีเก่ียวของการประกันสังคม เปนตน 

2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย 

 2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

 การพัฒนาระดับมหาวิทยาลัย 

1) จัดแลกเปลี่ยนเรียนรูในหัวขอตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ เชน การจัดการเรียนการสอนรายวิชา

พ้ืนฐาน การสรางครูมืออาชีพ การสอนแบบ Active Learning  

2) มีโครงการพัฒนาสมรรถนะการสอนอาจารยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรซ่ึงครอบคลุมทักษะ

การจัดการเรียนการสอนข้ันพ้ืนฐาน และข้ันสูง การผลิตสื่อการสอน รวมท้ังการวัดและการ

ประเมินผล 

 การพัฒนาระดับคณะ 
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1) ในแตละป คณะจะจัดโครงการ หรือกิจกรรมเพ่ือพัฒนาทักษะในการสอน การวัดและ            

การประเมินผล เชน การอบรมการทําสื่อการสอน   การอบรมเทคนิคการออกขอสอบ  

2) คณะจัดใหมีการประเมินผลการเรียนการสอนของนักศึกษา เพ่ืออาจารยผูสอนจะไดนํา             

ผลการประเมินไปปรับปรุงเทคนิควิธีการสอนในครั้งตอไป และคณะไดนําผลประเมินการ

สอน มาประกอบการประเมินผลการสอนในข้ันตอนการขอตําแหนงทางวิชาการ เพ่ือใหมี

การนําผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษาไปพัฒนาการเรียน การสอนอยางจริงจัง 

3) คณะจัดใหมีกิจกรรมเพ่ือการกระตุนการพัฒนาการเรียนการสอนของคณาจารยท้ังทางตรง 

ทางออม เชน การจัดกิจกรรมเชิดชูอาจารยท่ีมีความโดดเดนในดานการเรียน การสอน 

  

 

 2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอ่ืน ๆ 

 การพัฒนาในระดับมหาวิทยาลัย 

1) มหาวิทยาลัยให ทุนสนับสนุนการไปเขารวมประชุมเพ่ือเสนอผลงานทางวิชาการ 

ในตางประเทศ 

2) มหาวิทยาลัยมีโครงการพัฒนาผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก โดยการใหทุนสนับสนุน

เงินคาใชจายรายเดือนสําหรับผูเขารวมโครงการท่ีนําเสนอผลงานพัฒนาการเรียนการสอน

และทําวิจัย 

 การพัฒนาระดับคณะ 

1) คณะไดจัดงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาวิชาการ วิชาชีพ ตามความสนใจของบุคลากร   

ทุกป 

2) คณะไดจัดโครงการ/กิจกรรม เพ่ือการพัฒนาบุคลากรดานตาง ๆ นอกเหนือจากการเรียน       

การสอน เชน โครงการอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะการวิจัย การเขียนตํารา การเขียนบทความ

วิชาการ 

3) คณะไดกําหนดการพัฒนาบุคลากรเปน KPI ของคณะ โดยกําหนดใหบุคลากรของคณะตอง

ผานการพัฒนาในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ครบทุกคนในแตละป 
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หมวดท่ี 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

1. การกํากับมาตรฐาน 

1) มีคณะกรรมการวิชาการระดับวิทยาเขต และคณะกรรมการประจําคณะดูแลคุณภาพการจัดการเรียน

การสอนของหลักสูตรในภาพรวม 

2) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรทําหนาท่ีวางแผน ดําเนินการ

ควบคุมคุณภาพการจัดการเรียนการสอน ประเมินผล ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 

3) อาจารยผูประสานงานรายวิชา ทําหนาท่ีจัดทํา มคอ.3-6 วางแผนการจัดการเรียนการสอนรวมกับ

อาจารยผูสอน ดําเนินการจัดการเรียนการสอน และติดตามประเมินผลรายวิชาท่ีรับผิดชอบเปนไป

อยางมีคุณภาพ 

4) เจาหนาท่ีฝายสนับสนุนจากวิทยาเขต ชวยประสานงานและดูแลใหการบริหารงานหลักสูตร           

ในดานตาง ๆ เปนไปอยางเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ 

 

2. บัณฑิต   

        1) มีการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตทุกปเพ่ือนําขอมูลไปปรับปรุงหลักสูตร 

        2) มีการสํารวจการไดงานทําของบัณฑิตทุกป 

 

3. นักศึกษา   

3.1 การรับนักศึกษา 

            - การรับนักศึกษาเปนไปตามขอกําหนดของประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องเกณฑ

มาตรฐานหลักสูตรปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และขอบังคับของแตละสถาบันอุดมศึกษา 

            - มีกระบวนการรับนักศึกษาท่ีเหมาะสม โดยมีการกําหนดคุณสมบัติของนักศึกษาและเกณฑ

การคัดเลือกไวชัดเจน  

       - มีการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษาใหแกนักศึกษา เพ่ือใหนักศึกษามีความพรอมในการ

เรียน การปรับตัว และสามารถสําเร็จการศึกษา ไดตามระยะเวลาของหลักสูตร 

     3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 

     - มีระบบอาจารยท่ีปรึกษาดานวิชาการ แตงต้ังจากคณาจารยในหลักสูตร เพ่ือทําหนาท่ีให

คําปรึกษาทางวิชาการ เชน การวางแผนการเรียน เปนตน 
     - อาจารยผูสอนทุกทานตองกําหนดชั่วโมงใหคําปรึกษา และประกาศใหนักศึกษาทราบ

เพ่ือใหนักศึกษาสามารถเขาปรึกษาปญหาทางวิชาการสําหรับการเรียนการสอนในรายวิชา 

     - มีอาจารยท่ีปรึกษาในการทํากิจกรรมของนักศึกษา 

            - มีการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 

     - มีกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในการใชภาษาอังกฤษและภาษาจีน 

    - สนับสนุนใหนักศึกษาเขารับการทดสอบวัดระดับความรูภาษาอังกฤษ 

     3.3 ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา 
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- มีระบบติดตามความกาวหนาผลการเรียน และแผนการศึกษาของนักศึกษาในทุกภาค

การศึกษา 

- มีการติดตามและรายงานผลการคงอยูของนักศึกษา   

- มีการสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาตอการบริหารหลักสูตรหลังสําเร็จการศึกษา  

- มีระบบการจัดการขอรองเรียน และมีการสํารวจความพึงพอใจตอผลการจัดการขอ

รองเรียนของนักศึกษา  

- นักศึกษารูระดับความรูภาษอังกฤษของตน เพ่ือใชในการพัฒนาตนเอง 

 

4. อาจารย    

     4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย 
- ระบบการรับและแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตรสอดคลองกับระเบียบและหลักเกณฑของ    

มหาวิทยาลัย โดยอาจารยใหมตองมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทข้ึนไปในสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

หรือสาขาวิชาท่ีเก่ียวของ 

            - ระบบการบริหารอาจารยและระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารยท่ีเหมาะสมและ

สอดคลองกับ วิสัยทัศน และนโยบายของมหาวิทยาลัย และแนวทางของหลักสูตร 

     4.2 คุณภาพอาจารย 

            - มีการติดตามและรายงานรอยละของอาจารยท่ีมีตําแหนงทางวิชาการ 

            - มีการติดตามและรายงานการเผยแพรผลงานทางวิชาการของอาจารย 

- มีการติดตามการเขารวมอบรมในหลักสูตรตาง ๆ ทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีหรือ   

สาขาวิชาท่ีเก่ียวของอยางตอเนื่อง 

     4.3 ผลท่ีเกิดกับอาจารย 

            - มีการรายงานอัตราการคงอยูของอาจารย     

            - มีการสํารวจความพึงพอใจของอาจารยตอการบริหารงานของหลักสูตร 

 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 

      5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 

- มีระบบ กลไก หรือแนวทางการออกแบบ/ปรับปรุงหลักสูตร และรายวิชาใหมีความทันสมัย   

และไดมาตรฐานตามเกณฑวิชาการ/วิชาชีพ สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน 

   - มีการดําเนินการตามกรอบมาตรฐาน TQF 

      5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

             - การพิจารณากําหนดผูสอน 

             - การกํากับกระบวนการเรียนการสอน และตรวจสอบการจัดทํา มคอ.3 และ มคอ.4 

             - การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา 
1) มีระบบอาจารยท่ีปรึกษาดานวิชาการ แตงตั้งจากคณาจารยในหลักสูตร เพ่ือทําหนาท่ี  
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    ใหคําปรึกษาทางวิชาการ เชน การวางแผนการเรียน เปนตน 

 

 

2) อาจารยผูสอนทุกทานตองกําหนดชั่วโมงใหคําปรึกษา และประกาศใหนักศึกษาทราบ  

    เพ่ือใหนักศึกษาสามารถเขาปรึกษาปญหาทางวิชาการสําหรับการเรียนการสอนใน  

    รายวิชา 

3) มีอาจารยท่ีปรึกษาในการทํากิจกรรมของนักศึกษา 

             - การอุทธรณของนักศึกษา   
1) นักศึกษาสามารถยื่นคํารองเพ่ือขออุทธรณในกรณีท่ีมีขอสงสัยเก่ียวกับการสอบ       

    ผลคะแนนและวิธีการประเมินผล 

2) จัดชองทางรับคํารองเพ่ือการขออุทธรณของนักศึกษา 

3) จัดตั้งคณะกรรมการในการพิจารณาการอุทธรณของนักศึกษา 

      5.3 การประเมินผูเรียน 

- การประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (เชน การ

ตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา การกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมิน

หลักสูตร (มคอ.5 และ มคอ.6)  การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา เปนตน 
 

6. ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 

     6.1 การบริหารงบประมาณ 

วิทยาเขตจัดสรรงบประมาณแผนดินและงบประมาณเงินรายไดเพ่ือจัดซ้ือตํารา สื่อการเรียน การสอน 

โสตทัศนูปกรณและวัสดุครุภัณฑคอมพิวเตอรอยางเพียงพอเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียนและ

สรางสภาพแวดลอมใหเหมาะสมกับการเรียนรูดวยตนเองของนักศึกษา 

 คณะและหลักสูตร บริหารงบประมาณท่ีไดรับการจัดสรรจากวิทยาเขตเพ่ือใชในการสนับสนุนการ

เรียนการสอน และพัฒนาปรับปรุงคุณภาพของคณาจารยและนักศึกษา 

     6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนท่ีมีอยูเดิม 

1) หนังสือ/ตํารา ใหการสนับสนุนโดยหอบรรณสารสารสนเทศซ่ึงใหบริการดานหนังสือ ตําราท่ีใช

ประกอบการเรียนการสอน 

2) สื่อการเรียนรู งานเทคโนโลยีและการเรียนรูใหบริการเครื่องคอมพิวเตอร ผลิตสื่อการสอน

อิเล็กทรอนิกส  บริการโสตทัศนูปกรณ และจัดการเครือขาย เพ่ือรองรับการสืบคนขอมูล สนับสนุนการจัดการ

เรียนการสอน และการเรียนรูของนักศึกษา 

3) ครุภัณฑและวัสดุวิทยาศาสตร ศูนยปฏิบัติการทางวิทยาศาสตรและเครื่องมือกลาง ใหบริการ

ครุภัณฑและวัสดุทางวิทยาศาสตรเพ่ือใชในการเรียนการสอน การทําปฏิบัติการ รวมถึงการทําโครงงานหรือ

งานวิจัยของนักศึกษา 
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     6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 

   1) วิทยาเขตจัดสรรงบประมาณเพ่ือการจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 

   2) หนังสือ/ตํารา มีคณะกรรมการวางแนวทางในการจัดซ้ือหนังสือ อาจารยผูสอนและผูเรียน        

เสนอรายชื่อหนังสือ สื่อ และตําราการเรียนการสอน ไปยังคณะกรรมการเพ่ือจัดหาเพ่ิมเติม 

   3) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารหลักสูตร สํารวจความตองการทรัพยากร

ท่ีตองการเพ่ิมเติม และแจงความตองการไปยังวิทยาเขต หรือหนวยงานสนับสนุนตาง ๆ เพ่ือการจัดสรร

งบประมาณและจัดหาทรัพยากรเพ่ิมเติม 

   4) มีคณะกรรมการจัดระบบการใชทรัพยากรการเรียนการสอนและติดตามการใชทรัพยากร 

6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากรการเรียนรู 

1) ประเมินความเพียงพอจากผูสอน ผูเรียน และบุคลากรท่ีเก่ียวของ 

   2) จัดระบบติดตามการใชทรัพยากร เพ่ือเปนขอมูลประกอบการประเมิน 

7. ตัวบงช้ีผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)  
 

ดัชนีบงช้ีผลการดําเนินงาน ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 ปท่ี 4 ปท่ี 5 

(1) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีการ

ประชุมหลักสูตรเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการ

ดําเนินงานหลักสูตรอยางนอยปการศึกษาละสองครั้ง โดย

ตองบันทึกการประชุมทุกครั้ง 

     

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคลอง

กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิ

สาขา/สาขาวิชา  

     

(3) มี ร ายล ะ เอี ย ดขอ งราย วิ ช าแล ะรายละ เอี ย ดขอ ง

ประสบการณภาคสนาม ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 

อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบ

ทุกวิชา 

     

(4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชาและรายงาน

ผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม ตามแบบ 

มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน  หลังสิ้นสุดภาค

การศึกษาท่ีเปดสอนใหครบทุกรายวิชา 

     

(5) จัด ทํ ารายงานผลการดําเนิ นการของหลักสูตรตาม

มหาวิทยาลัย /สภาวิช าชีพ กําหนด ภาย ใน  60 วัน       

หลังสิ้นสุดปการศึกษา 

     

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผล      
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ดัชนีบงช้ีผลการดําเนินงาน ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 ปท่ี 4 ปท่ี 5 

การเรียนรู ท่ีกําหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอย 

รอยละ 25 ของรายวิชาท่ีเปดสอนในแตละปการศึกษา 

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุง การจัดการเรียนการสอน กลยุทธ

การสอนหรือการประเมินผลการเรียนรูจากผลการ

ดําเนินงานท่ีรายงานในผลการดําเนินการของหลักสูตรปท่ี

ผานมา 

     

(8) อาจารยใหมทุกคนไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดาน

การจัดการเรียนการสอน 
     

(9) อาจารยประจํ าทุกคนได รับการพัฒนาทางวิชาการ      

และ/หรือวิชาชีพ อยางนอยปละ 1 ครั้ง 
     

(10) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนไมนอยกวา  

รอยละ 50 ไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ          

อยางนอยปละ 1 ครั้ง 

     

(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหม  

ท่ี มีตอคุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไมนอยกวา 3.51 จาก

คะแนนเต็ม 5.0 

     

(12) ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอบัณฑิตใหม

เฉลี่ยไมนอยกวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 
     

(13) จํานวนนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาตามกําหนดเวลาของ

หลักสูตรไมนอยกวารอยละ 70 ของจํานวนนักศึกษาท่ี   

คงอยูในชั้นปท่ี 2 

     

ผลการดําเนินการบรรลุตามเปาหมายตัวบงชี้ท้ังหมดอยูในเกณฑดีตอเนื่อง 2 ปการศึกษาเพ่ือติดตาม

การดําเนินการตาม TQF ตอไป ท้ังนี้เกณฑการประเมินผาน คือ มีการดําเนินงานตามขอ 1–5 และอยางนอย

รอยละ 80 ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานท่ีระบุไวในแตละป 

 

 

 

 

 

 

 



95 
 

หมวดท่ี 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

 1.1 การประเมินกลยุทธการสอน 

1. ประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา 

2. ประเมินกลยุทธการสอนโดยทีมผูสอนหรือระดับภาควิชา 

3. ประเมินจากผลการเรียนของนักศึกษา  

4. ประเมินจากพฤติกรรมของนักศึกษาในการอภิปราย การซักถามและการตอบคําถามในชั้น

เรียน 

5. ดําเนินการวิจัยเพ่ือการพัฒนากลยุทธการสอน 

 1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน 

1. นักศึกษาประเมินอาจารยผูสอนในแตละรายวิชา 

2. สังเกตการณ โดยผูรับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร/ทีมผูสอน 

3. รายงานผลการประเมินทักษะอาจารยใหแกอาจารยผูสอนและผูรับผิดชอบหลักสูตรเพ่ือใช         

ในการปรับปรุงกลยุทธการสอนของอาจารยตอไป 

4. คณะรวบรวมผลการประเมินทักษะของอาจารยในการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนา/ปรับปรุงทักษะ 

กลยุทธการสอน 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

1. ผูรับผิดชอบหลักสูตรประเมินหลักสูตรในภาพรวม เม่ือนักศึกษาเรียนอยูชั้นปท่ี 4 โดยใชขอมูลจาก

นักศึกษา คณาจารย 

2. คณะประเมินหลักสูตรโดยนักศึกษาชั้นปสุดทาย 

3. มหาวิทยาลัยประเมินหลักสูตรบัณฑิตใหม 

4. มหาวิทยาลัยประเมินหลักสูตรโดยผูใชบัณฑิต 

3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

คณ ะกรรมการประกัน คุณ ภาพภายใน  ดํ า เนิ นการประเมินผลการดํ าเนิ นงานตามตั วบ งชี้                             

(Key Performance Indicators) ในหมวดท่ี 7 ขอ 7 

 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธการสอน 

1. ผูรับผิดชอบหลักสูตรจัดทํารายงานการประเมินผลหลักสูตร 

2. ผูรับผิดชอบหลักสูตร คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และผูสอน จัดประชุม สัมมนา เพ่ือนําผล 

การประเมินมาวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและกลยุทธการสอนเชิญผูทรงคุณวุฒิพิจารณาและให

ขอเสนอแนะในการปรับปรุงหลักสูตรและกลยุทธการสอน 
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ภาคผนวก ก 

 

ตารางวิเคราะหความสอดคลองของ PLOs  กับวิสัยทัศน  พันธะกิจ  คุณลักษณะของบัณฑิตและความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย 

 

ความสอดคลอง PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

PSU Identity: 

I-Wise: Integrity 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

Wisdom       

Social Engagement       

Vision: มหาวิทยาลัยเพ่ือนวัตกรรมและสังคม เปนเลิศทางวิชาการ เปนกลไกหลักในการพัฒนาภาคใตและประเทศ       

Mission 1: เปนผูนําทางวิชาการและนวัตกรรม โดยมีการวิจัยเปนฐานเพ่ือการพัฒนาภาคใตและประเทศ เชื่อมโยงสู

สังคมและเครือขายสากล 

      

Mission 2: สรางบัณฑิตท่ีมีสมรรถนะทางวิชาการและวิชาชีพ ซ่ือสัตย มีวินัย ใฝปญญา จิตสาธารณะและทักษะใน

ศตวรรษท่ี 21 สามารถประยุกตความรูบนพ้ืนฐานประสบการณจากการปฏิบัติ 

      

ผูทรงคุณวุฒิทางวิชาการ 

- ในการจัดทําหลักสูตร ใหกําหนดหลักคิด วิสัยทัศน ท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาท่ียั่งยืนของทรัพยากรประมง หาจุด
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ความสอดคลอง PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 

แข็งของภูมิภาค สรางคนท่ีตอบสนองตอการเปนผูผลิตอาหารทะเลระดับโลก และไดมาตรฐานท่ีท่ัวโลกยอมรับ ให

ทราบถึงนโยบายตางประเทศดานการผลิตอาหารทะเลเพ่ือการสงออก การออกแบบหลักสูตรตองใหนักศึกษา

สามารถต้ังเปาหมายในการประกอบอาชีพท่ีชัดเจน ใหมีมุมมองท่ีหลากหลายท่ีเก่ียวกับทรัพยากรประมง จัดทํา

หลักสูตรใหมีการเรียนรูจากประสบการณในการทํางานจริงในภาคการประมง  

- กําหนดความรูทางดาน พันธุสัตวน้ํา ปจจัยการผลิต กระบวนการผลิต การแปรรูป การตลาดและการบริหารจัดการ

โดยพิจารณาหลักสูตรเปน 3 สาขายอยไดแกสาขาการผลิตการประมง สาขาการแปรรูปการประมงและสาขาการ

จัดการประมง โดยมีหลักคิดท่ีสําคัญ คือ การใชทรัพยากรท่ียั่งยืน ลดการทําลายทรัพยากรและเรงการเพาะเลี้ยงเพ่ือ

ทดแทนทรัพยากรประมงท่ีมีอยูตามธรรมชาติ 

- เรียนรูปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ใหมีภูมิคุมกันในการดําเนินชีวิต มีความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 

อุตสาหกรรมเปาหมายในการพัฒนาประเทศ (New S-Curve) ตองสอดคลองกับการทําหลักสูตรบัณฑิตพันธใหม 

ของ สกอ. และสอดคลองกับเศรษฐกิจฐานราก สงเสริมเศรษฐกิจชุมชน 

 

ผูใชบัณฑิต 

- ความตองการบัณฑิตท่ีใจสู อดทน และรูเทาทันเทคโนโลยีและสถานการณโลก มีประสบการณในทํางานจริง รู

วิธีการใหเครื่องมือทางการประมง  

- มีแนวคิดการเปนผูประกอบการ การทํางานเปนจริง สรางแรงจูงในในงานอาชีพดานการประมง 

- บัณฑิตสามารถคนควา ตรวจสอบความรูท่ีไดรับและพัฒนาตอยอดได 
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ความสอดคลอง PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 

- มีประสบการณในทําสหกิจศึกษา มากกวา 1 ภาคการศึกษา ใหรูวิธีการการทํางานจริง ตองมีการประสานงานกับ

สถานประกอบการ ไปตรวจเยี่ยม มอบหมายงานท่ีเหมาะสม 

- มีความอดทน ทํางานหนัก ตลาดแรงงานดานการประมงนั้นยังขาดแขลนบุคลากรท่ีทํางานไดจริง ลงพ้ืนท่ีฟารมจริง 

ตองการคนท่ีมีความกระตือรือรนในการทํางาน 

- มีความรูรอบตัวเพ่ือเทาทันเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงไปในอนาคต 

- มีสามารถสืบคนขอมูล เขาถึงความเปลี่ยนแปลงของธุรกิจการประมงสมัยใหม 

- มีทัศนคติท่ีดีตออาชีพดานการประมง 

- การฝกใชเครื่องมือทางวิทยาศาสตร ท่ีสถานประกอบการใชในการทํางานจริง เครื่องมือมีการเปลี่ยนไปมาก 

- บริษัทตองการนักศึกษาท่ีกลาคิด กลาเสนอแนวทางการทํางานใหมๆ 

- อุตสาหกรรมการเลี้ยงกุงตองการคนท่ีมีสามารถในทํางานไดทันกับกระบวนการผลิตท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

- ควรเพ่ิมจํานวนรายวิชาภาษาอังกฤษ การจัดโปรแกรมการอบรมเพ่ิมเติม  

- มีความกลาแสดงออกและกลาแสดงความคิดเห็นในทางท่ีสรางสรรค เนนการเรียนรูผานประสบการณทํางาน  

- ควรมีการจัดอบรมเพ่ิมเติมท้ังทักษะวิชาชีพและทักษะท่ัวไป การปรับตัวเขากับบุคคลและวัฒนธรรมองคกร 

- การกําหนดการทําสหกิจศึกษา 1 ภาคการศึกษาเปนอยางนอยเพ่ือฝกการทํางานจริง เพ่ือพัฒนาศักยภาพใหพรอม

ทํางาน และเปนชองทางใหสถานประกอบการไดคัดเลือกคนท่ีเหมาะสมกับงานได 

- ตองใหนักศึกษาทําโครงงานนักศึกษาท่ีเก่ียวของกับกระบวนการดานการประมงท่ีตรงกับสายงานท่ีปฏิบัติ 

- ผลิตบัณฑิตท่ีสามารถคิดวิเคราะห แกปญหาท่ีเกิดข้ึนในการปฏิบัติงานจริง มีทักษะการทํางานจริง คนหาปญหา
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ความสอดคลอง PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 

จากการทํางานจริง ภาคปฏิบัติมีความสําคัญ 

- การใช AI เขามาชวยในการวิเคราะหคาตาง ๆ 

- คุณลักษณะของบัณฑิตท่ีตองการคือมีอดทน สูงานหนัก ไมตองการคนท่ีเกงมากแตตองการคนท่ีเขาใจการทํางาน

จริง ซ่ือสัตย 

- นักศึกษาตองมีความรูความเขาใจใน EIA และ SIA เพ่ือสงเสริมใหเกษตรกรเขาใจในการพัฒนาท่ียั่งยืน 

- หัวใจสําคัญของการประมงภาคใตควรมีการเรียนรูสัตวน้ําเศรษฐกิจท่ีหลากหลายเพ่ือการสงออก มีการวิจัยพัฒนา

องคความรูเพ่ือสงเสริม สนับสนุนการสรางสัตวน้ําเศรษฐกิจชนิดใหม 

ศิษยเกา 

- การประยุกตใชความรูท่ีมีมาใชในการทํางานได ประสบการณในการใชเครื่องมือท่ีทันสมัยเพราะการไปทํางานจริง

ตองไปฝกใชเครื่องมือ 

- ความตองใหบัณฑิตทราบถึงความตองการของตนเองวาตองการไปประกอบอาชีพอะไร ตองเห็นภาพชัดเจนวานํา

ความรูท่ีเรียนไปประกอบอาชีพไดอยางไร 

- การตองการบุคลากรท่ีทํางานจริง การใชชีวิตในสังคมการทํางาน การมีเครือขายในการทํางาน 

- การปฏิบัติจริง 

- ทักษะทางภาษา การสื่อสาร การใชเครื่องมือ  

- ความรูภาคปฏิบัติในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 

      

อาจารยในหลักสูตร       
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ความสอดคลอง PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 

- มีความรับผิดชอบ มีความอดทน  

- มีความสามารถในการทํางานรวมกับผูอ่ืนและชุมชน 

- มีทักษะในการคนควาหาความรูจากแหลงขอมูลท่ีนาเชื่อถือไดดวยตัวเอง  

- มีความสามารถในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําเศรษฐกิจในพ้ืนท่ีภาคใต สามารถปฏิบัติไดจริง 

ศิษยปจจุบัน 

- พัฒนาทักษะดานภาษาอังกฤษ 

- พัฒนาความรูทางดานโปรแกรมคอมพิวเตอรพ้ืนฐานเพ่ือการใชประโยชน 

- การเรียนรูจากประสบการณจริง  

- การจัดการเรียนการสอนทางดานวิชาชีพควรเนนการปฏิบัติงานจริง 

- จัดกิจกรรมโดยเนนใหมีการมีสวนรวมกับชุมชน 
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ภาคผนวก ข 

 

ตารางแสดงผลลัพธการเรียนรูระดับหลักสูตร (PLOs) กับ Knowledge/Attitude/Skill 

 

ผลลัพธการเรียนรูระดับหลักสูตร 

(PLO) 

ความรู (Knowledge) ทัศนคติ (Attitude) ทักษะ (Skill) 

PLO1 เพาะเลี้ยงสัตวนํ้าเศรษฐกิจในพ้ืนท่ี

ภาคใตจากกระบวนการบูรณาการ 

การศึกษากับการทํางาน 

K1 ความรูเรื่องทรัพยากรประมงท่ี

สําคัญในภาคใต 

K2 มีความรูเรื่องกระบวนการ

เพาะเลี้ยงสัตวนํ้าเศรษฐกิจใน

ภาคใต 

(อาหารสัตวนํ้า โรคสัตวนํ้า 

คุณภาพนํ้า พันธุและการปรับปรุง

พันธุสัตวนํ้า)      

A1 ความขยัน อดทน 

A2 รับผิดชอบตองาน

มอบหมาย 

 

S1 ปฏิบัติการเพาะสตัว

นํ้าเศรษฐกิจของภาคใต 

S2 ปฏิบัติการเลี้ยงสตัว

นํ้าเศรษฐกิจของภาคใต 

S3 ปฏิบัติการตรวจโรค

สัตวนํ้า วิเคราะหคณุภาพ

นํ้า การทําอาหารสัตวนํ้า  

PLO2 บริหาร จัดการกระบวนการผลิต

ทรัพยากรประมงอยางยั่งยืน 

K1 ความรูเรื่องทรัพยากรประมงท่ี

สําคัญในภาคใต 

K3 หลักการบรหิารธุรกิจและ

ธุรกิจสัตวนํ้า 

K4 การจัดการทรัพยากรประมง

อยางยั่งยืน 

A3 ความคิดรเิริ่ม

สรางสรรค 

A4 ความกลาตดัสินใจ 

S4 การบริหารธุรกิจ  

S5 ความเปนผูนํา 

A6 การทํางานเปนทีม 

 

PLO3 อนุรักษ ฟนฟูและจัดการทรัพยากร

ประมง 

K1 ความรูเรื่องทรัพยากรประมงท่ี

สําคัญในภาคใต 

K4 การจัดการทรัพยากรประมง

อยางยั่งยืน 

K5 ความรูเรื่องการอนุรักษ

ทรัพยากรประมง 

A5 การรักษสิ่งแวดลอม 

A6 การเห็นประโยชน

สวนรวม 

 

S7 การสํารวจและ

ประเมินทรพัยากรประมง 

S8 การประเมินผล

กระทบกิจกรรมตอ

ทรัพยากรประมง 

S9 การฟนฟูทรัพยากร

ประมง 

PLO4 คิด วิเคราะห คํานวณเชิงตวัเลขเพ่ือ

การวิจัยและการแกปญหา  

K6 ความรูทางสถิติและการวาง

แผนการทดลองเพ่ือการวิจัย  

K7 ความรูเรื่องการวิเคราะหและ

การแปลผลผลเชิงตัวเลข 

K8 ความรูเก่ียวกับเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 

A7 การคิดเชิงตรรกะ 

A8 การคิดเชิงเหตุผล 

 

S10 การคนควาหา

ความรูดวยตัวเอง 

S11 ทักษะการออกแบบ

การวิจัย 

PLO5 แสดงออกถึงการมีความรับผิดชอบ  

ในหนาท่ี มีความอดทน มีวินัย และมีจิต

สาธารณะ 

K9 จริยธรรมและกฎหมายประมง

ในการประกอบอาชีพ 
A9 การเปนพลเมืองท่ีดี

ในสังคมไทย 

S5 ความเปนผูนํา 

S6 การทํางานเปนทีม 
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ผลลัพธการเรียนรูระดับหลักสูตร 

(PLO) 

ความรู (Knowledge) ทัศนคติ (Attitude) ทักษะ (Skill) 

 

PLO6 สื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

นําเสนอและใหคําแนะนําทางวิชาการและ

เรียนรูตลอดชีวิต    

K10 การสื่อการ การนําเสนอและ

การเขียนบทความ 

K11 ความรูทางภาษาอังกฤษ พูด 

อาน เขียน และการสนทนา 

A10 กลาแสดงออกซึ่ง

ความคิดเห็นและรับฟง

ความคิดเห็นผูอ่ืน 

 

S12 การพูดและการ

นําเสนอในท่ีชุมชนหรือ

สาธารณะ 

 

 

ภาคผนวก ค 

ตารางแสดงผลลัพธการเรียนรูระดับรายวิชากับ Knowledge/Attitude/Skill 

 

รายวิชา/กลุมสาระ/ชุดวิชา(Module) 

(รหัสรายวิชา ช่ือรายวิชา จํานวนหนวยกิต) 

Knowledge/Attitude/Skill 

001-102 ศาสตรพระราชากับการพัฒนาท่ียั่งยืน 2((2)-0-4) K1 K4 A1 A2 A6 S5 S6 S10  

001-103 ไอเดียสูความเปนผูประกอบการ  1((1)-0-2) K1 A2 A3 A6 S5 S6 S10 

921-011 ฟสิกสวิทยาศาสตรชีวภาพ  3((3)-0-6) K7 A1 A2 S1 S2 S3 

921-012 ปฏิบัติการฟสิกสวิทยาศาสตรชีวภาพ  1(0-3-0) K7 A1 A2 S1 S2 S3 

926-372 การจัดการธุรกิจฟารม  3(3-0-6) K1 K2 A1 A2 S5 S6 

932-051 จุลชีววิทยา  3((3)-0-6) K1 K2 A1 A2 A8 S1 S2 S3 

932-052 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา  1(0-3-0) K1 K2 A1 A2 A8 S1 S2 S3 

932-071 หลักชีววิทยา  2((2)-0-4) K1 K5 A1 A2 A8 S1 S2 S3 

932-072 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา  1(0-3-0) K1 K5 A1 A2 A8 S1 S2 S3 

932-170 ทรัพยากรประมง      3((3)-0-6) K1 K2 K4 K5 A1 A2 S1 S2 S3 

932-171 ปฏิบัติงานฟารมเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา  1(0-3-0) K1 K2 A1 A2 S7 S8 S9 

932-270 สมุทรศาสตร  3((2)-3-4) K2 K4 K5 A5 S7 S8 S9 

932-271 สัตวไมมีกระดูกสันหลัง  3((2)-3-4) K1 K2 A2 A5 S1 S2 S3 

932-272 สรีรวิทยาสัตวน้ํา  3((2)-3-4) K4 K5 K10 A2 A5 S1 S2 S3 

932-273 นิเวศวิทยาแหลงน้ําจืด  3((2)-3-4) K4 K5 K10 A1 A2 S1 S2 S3 

932-274 พันธุศาสตร  3((3)-0-6) K1 K2 A1 A2 A8 S1 S2 S3 

932-275 ปฏิบัติการพันธุศาสตร  1(0-3-0) K1 K2 A1 A2 A8 S1 S2 S3 

932-276 มีนวิทยา  3((2)-3-4) K1 K2 K5 A1 A2 A5 S1 S2 S3 

932-375 คุณภาพน้ํา  3((2)-3-4) K1 K2 K5 K10 A1 A2 A5 S1 S2 S3 

932-371 วิธีการวิจัยทางชีวภาพ  3((2)-3-4) K1 K2 K5 K10 A1 A2 S1 S2 S3 
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รายวิชา/กลุมสาระ/ชุดวิชา(Module) 

(รหัสรายวิชา ช่ือรายวิชา จํานวนหนวยกิต) 

Knowledge/Attitude/Skill 

932-373 ชีววิทยาประมง  3((2)-3-4) K1 K2 K4 K5 A1 A2 S7 S8 S9 

932-374 อาหารสัตวน้ํา  3((2)-3-4) K1 K2 A1 A2 S7 S8 S9 

932-376 โรคสัตวน้ํา  3((2)-3-4) K1 K2 K10 A1 A2 S1 S2 S3 

932-377 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการประมง  3((2)-3-4) K1 K2 K6 K7 K8 A1 A2 S1 S2 S3 

932-378 เครื่องมือและกฎหมายประมง  3((3)-0-6) K4 K5 A7 A9 S7 S8 S9 

932-379 สัมมนา  1(0-2-1) K10 A1 A2 A7 A8 S10 S11 

932-381 ทรัพยากรปาชายเลนและการอนุรักษ  3((3)-0-6) K4 K5 A1 A2 S7 S8 S9 

932-382 การจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝงโดย

ชุมชน  

3((3)-0-6) K4 K5 A1 A2 S7 S8 S9 

932-383 ดําน้ําเพ่ือการวิจัยวิทยาศาสตรทางทะเล 3((2)-3-4) K4 K5 A1 A2 S7 S8 S9 

932-384 มลพิษทางน้ํา  3((2)-3-4) K4 K5 A1 A2 S7 S8 S9 

932-385 สัตวน้ําหายากและการอนุรักษ  3((3)-0-6) K4 K5 A1 A2 S7 S8 S9 

932-386 หญาทะเลและการอนุรักษ  3((3)-0-6) K4 K5 A1 A2 S7 S8 S9 

932-387 อุตุนิยมวิทยาทางทะเล  3((3)-0-6) K4 K5 A1 A2 S7 S8 S9 

932-388 นิเวศวิทยาแนวปะการัง  3((3)-0-6) K4 K5 A1 A2 S7 S8 S9 

932-389 สาหรายวิทยา  3((2)-3-4) K4 K5 A1 A2 S7 S8 S9 

932-390 ฝกงาน                                     ไมนอยกวา 300 ชั่วโมง K1 K2 K4 K5 A1 A2 S10 S11 

932-391 โครงงานนักศึกษา 1  2(0-6-0) K1 K2 K4 K5 A1 A2 S10 S11 

932-392 สหกิจศึกษา 1  1(1-0-2) K1 K2 K4 K5 A1 A2 S10 S11 

932-393 เทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียวสัตวน้ํา  3((2)-3-4) K1 K2 A1 A2 S7 S8 S9 

932-394 พันธุศาสตรสัตวน้ําและการปรับปรุงพันธุ 3((3)-0-6) K1 K2 K10 A1 A2 S1 S2 S3 

932-395 การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําแบบบูรณาการ  3((3)-0-6) K1 K2 A1 A2 S1 S2 S3 

932-396 การพัฒนาอาหารสัตวน้ํา  3((2)-3-4) K1 K2 A1 A2 S1 S2 S3 

932-397 การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําสวยงาม  3((2)-3-4) K1 K2 A1 A2 S1 S2 S3 

932-398 ชีววิทยาครัสเตเชียนและการเพาะเลี้ยง  3((2)-3-4) K1 K2 A1 A2 S1 S2 S3 

932-399 ชวีโมเลกุลในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา  3((2)-3-4) K1 K2 A1 A2 S1 S2 S3 

932-480 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงกุง  3((2)-3-4) K1 K2 A1 A2 S1 S2 S3 

932-481 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงปลา  3((2)-3-4) K1 K2 A1 A2 S1 S2 S3 

932-482 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงหอย  3((2)-3-4) K1 K2 A1 A2 S1 S2 S3 

932-483 เทคโนโลยีวิศวกรรมเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา  3((2)-3-4) K1 K2 A1 A2 S1 S2 S3 
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รายวิชา/กลุมสาระ/ชุดวิชา(Module) 

(รหัสรายวิชา ช่ือรายวิชา จํานวนหนวยกิต) 

Knowledge/Attitude/Skill 

932-484 เนื้อเยื่อวิทยาเพ่ือการวิจัยทางดานสัตวน้ํา 3((2)-3-4) K1 K2 A1 A2 S1 S2 S3 

932-485 ปรสิตสัตวน้ํา  3((2)-3-4) K1 K2 A1 A2 S1 S2 S3 

932-486 การเพาะเลี้ยงแพลงกตอน  3((2)-3-4) K1 K2 A1 A2 S1 S2 S3 

932-487 หัวขอพิเศษทางทรัพยากรประมง  3((3)-0-6) K1 K2 A1 A2 S1 S2 S3 

932-488 การจดัการทรัพยากรประมงโดยนโยบาย

ภาครัฐ 

3((2)-3-4) K1 K4 K5 K8 K9 K11 A3 A5 A6 A7 

A9 A10 S5 S6 S8 S9 S10 S12 

932-489 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมทางน้ํา 3((2)-3-4) K4 K8 K9 K10 K11 A4 A5 A6 A7 A8 

A9 A10 S5 S6 S7 S8 S10 S11 S12 

932-490 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงปู  3((2)-3-4) K1 K2 A1 A2 S1 S2 S3 

932-491 โครงงานนักศึกษา 2  5(0-15-0) K1 K2 K4 K5 A1 A2 S10 S11 

932-492 สหกิจศึกษา 2  6(0-40-0) K1 K2 K4 K5 A1 A2 S10 S11 

932-493 ทรัพยากรประมงกับการทองเท่ียวโดยชุมชน 3((2)-3-4) K4 K5 A1 A2 S7 S8 S9 

932-494 การตลาดผลิตภัณฑประมง 3((3)-0-6) K4 K5 A1 A2 S7 S8 S9 

932-495 ชุดวิชาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําเศรษฐกิจภาคใต

ของประเทศไทย 

6((4)-6-8) K1 K2 A1 A2 S1 S2 S3 

934-011 หลักคณิตศาสตร  3((3)-0-6) K7 K8 A1 A2 A7 

934-017 สถิติพ้ืนฐาน  3((2)-2-5) K7 K8 A1 A2 A7 S5 S6 S11 

937-011 เคมีพ้ืนฐาน  3((3)-0-6) K1 K2 A1 A2 A8 S1 S2 S3 

937-012 ปฏิบัติการเคมีพ้ืนฐาน  1(0-3-0) K1 K2 A1 A2 A8 S1 S2 S3 

937-013 เคมีอินทรยี  3((3)-0-6) K1 K2 A1 A2 S1 S2 S3 

937-014 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย 1(0-3-0) K1 K2 A1 A2 S1 S2 S3 

937-019 ชีวเคมี  3((3)-0-6) K1 K2 A1 A2 A8 S1 S2 S3 

937-020 ปฏิบัติการชีวเคมี  1(0-3-0) K1 K2 A1 A2 A8 S1 S2 S3 
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ภาคผนวก ง 

 

แบบฟอรมแสดงรอยละของกระบวนการจัดการเรียนรูของแตละรายวิชาในหลักสูตรท่ีสะทอนการจัดการเรียนรูแบบเชิงรุก (active learning)    
 

 จํานวนรายวชิาทัง้หมดที่เปดสอนในหลักสูตร                                                      85 รายวิชา 

   จํานวนรายวชิาทีจ่ัดการเรียนรูแบบเชิงรุก  (active learning)                                          84 รายวิชา    คิดเปนรอยละ    98.85  ของรายวิชาในหลักสูตร 

 จํานวนรายวชิาทีไ่มไดจัดการเรียนรูแบบเชงิรุก  (active learning)                                     1 รายวิชา     คิดเปนรอยละ     1.45  ของรายวิชาในหลักสูตร                             

                        สรุปจํานวนรายวิชาที่เปดสอนโดยคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ที่จัดการเรียนรูแบบเชิงรุก (active learning)    64  รายวิชา      
   

รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หนวยกิต 

รอยละของกระบวนการจัดการเรียนรูแบบเชิงรุก (active learning)   

และการจัดการเรียนรูแบบทฤษฎี 

 

ไมไดจัด 

การเรียนรู

แบบเชิงรุก 

(ระบุเหตุผล) 

 
รอยละของวิธีการจดัการเรียนรูแบบเชิงรุก 

 รอยละของการ   
  จัดการ เรียนรู 
   แบบทฤษฎี 

รวม 
รอยละ 
100 

project 
     based 

learning 

problem 
based 

learning 

แบบเนนทักษะกระบวนการคิด 
เชน  case based, team based,  

scenario based 

social 
engagement 

 

     
  ระบุรอยละ 
  

(ระบุวิธกีารจัดการเรียนรู)  รอยละ 

001-102 ศาสตรพระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน        2((2)-0-4) 20 20 Team based 30 - 30 100  

001-103 ไอเดียสูความเปนผูประกอบการ                     1((1)-0-2) 20 20 Case based 30 - 30 100  

921-011 ฟสิกสวิทยาศาสตรชีวภาพ                            3((3)-0-6) - - Case based, Team based 50 - 50 100  

921-012 ปฏิบัติการฟสิกสวิทยาศาสตรชีวภาพ                 1(0-3-0) - - Case based, Team based 50 - 50 100  

932-051 จุลชวีวทิยา                                              3((3)-0-6) - - Case based, Team based 50 - 50 100  
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รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หนวยกิต 

รอยละของกระบวนการจัดการเรียนรูแบบเชิงรุก (active learning)   

และการจัดการเรียนรูแบบทฤษฎี 

 

ไมไดจัด 

การเรียนรู

แบบเชิงรุก 

(ระบุเหตุผล) 

 
รอยละของวิธีการจดัการเรียนรูแบบเชิงรุก 

 รอยละของการ   
  จัดการ เรียนรู 
   แบบทฤษฎี 

รวม 
รอยละ 
100 

project 
     based 

learning 

problem 
based 

learning 

แบบเนนทักษะกระบวนการคิด 
เชน  case based, team based,  

scenario based 

social 
engagement 

 

     
  ระบุรอยละ 
  

(ระบุวิธกีารจัดการเรียนรู)  รอยละ 

932-052  ปฏิบัติการจุลชีววิทยา                                   1(0-3-0) - - Case based, Team based 50 - 50 100  

932-071  หลักชีววิทยา                                            2((2)-0-4) - - Case based, Team based 50 - 50 100  

932-072  ปฏิบัติการหลักชีววทิยา                                 1(0-3-0) - - Case based, Team based 50 - 50 100  

932-170 ทรัพยากรประมง                                       3((3)-0-6) - - Case based, Team based 50 - 50 100  

932-171 ปฏิบัตงิานฟารมเพาะเลี้ยงสัตวน้าํ                     1(0-3-0) - - Case based, Team based 50 - 50 100  

932-270  สมุทรศาสตร                                            3((2)-3-4) - - Case based, Team based 50  50 100  

932-271 สัตวไมมีกระดูกสันหลัง                                3((2)-3-4) - - Case based, Team based 50  50 100  

932-272  สรีรวิทยาสัตวน้ํา                                       3((2)-3-4) - - Case based, Team based 50 - 50 100  

932-273 นิเวศวิทยาแหลงน้าํจดื                                 3((2)-3-4) - - Case based, Team based 50  50 100  

932-274 พันธุศาสตร                                             3((3)-0-6) - - Case based, Team based 50 - 50 100  

932-275  ปฏิบัติการพนัธุศาสตร                                   1(0-3-0) - - Case based, Team based 50 - 50 100  

932-276 มีนวิทยา                                                 3((2)-3-4) - - Case based, Team based 50 - 50 100  

932-370  คุณภาพน้ํา                                              3((2)-3-4) 30 20 - - - 50 100  
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รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หนวยกิต 

รอยละของกระบวนการจัดการเรียนรูแบบเชิงรุก (active learning)   

และการจัดการเรียนรูแบบทฤษฎี 

 

ไมไดจัด 

การเรียนรู

แบบเชิงรุก 

(ระบุเหตุผล) 

 
รอยละของวิธีการจดัการเรียนรูแบบเชิงรุก 

 รอยละของการ   
  จัดการ เรียนรู 
   แบบทฤษฎี 

รวม 
รอยละ 
100 

project 
     based 

learning 

problem 
based 

learning 

แบบเนนทักษะกระบวนการคิด 
เชน  case based, team based,  

scenario based 

social 
engagement 

 

     
  ระบุรอยละ 
  

(ระบุวิธกีารจัดการเรียนรู)  รอยละ 

932-371  วิธีการวิจัยทางชีวภาพ                                 3((2)-3-4) 30 20 -  - 50 100  

932-373 ชีววิทยาประมง                                         3((2)-3-4) - - Case based, Team based 50 - 50 100  

932-374 อาหารสัตวน้ํา                                           3((2)-3-4) 30 20 Case based, Team based 30 - 50 100  

932-376 โรคสัตวน้ํา                                              3((2)-3-4) 30 20                            - - - 50 100  

932-377 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการประมง       3((2)-3-4) - - Case based, Team based 50 - 50 100  

932-378 เคร่ืองมือและกฎหมายประมง                  3((3)-0-6) - - Case based, Team based 50 - 50 100  

932-379  สัมมนา                                                    1(0-2-1) - - Case based, Team based 50 - 50 100  

932-381 ทรัพยากรปาชายเลนและการอนุรักษ       3((3)-0-6) - - Case based, Team based 50 - 50 100  

932-382 การจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝงโดยชุมชน   3((3)-0-6) - - Case based, Team based 40 20 40 100  

932-383  ดําน้าํเพื่อการวิจัยวทิยาศาสตรทางทะเล            3((2)-3-4) - - Case based, Team based 50 - 50 100  

932-384 มลพิษทางน้ํา                                           3((2)-3-4) - - Case based, Team based 50 - 50 100  

932-385  สัตวน้าํหายากและการอนุรักษ                       3((3)-0-6) - - Case based, Team based 50 - 50 100  

932-386  หญาทะเลและการอนุรักษ                            3((3)-0-6) - - Case based, Team based 50 - 50 100  
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รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หนวยกิต 

รอยละของกระบวนการจัดการเรียนรูแบบเชิงรุก (active learning)   

และการจัดการเรียนรูแบบทฤษฎี 

 

ไมไดจัด 

การเรียนรู

แบบเชิงรุก 

(ระบุเหตุผล) 

 
รอยละของวิธีการจดัการเรียนรูแบบเชิงรุก 

 รอยละของการ   
  จัดการ เรียนรู 
   แบบทฤษฎี 

รวม 
รอยละ 
100 

project 
     based 

learning 

problem 
based 

learning 

แบบเนนทักษะกระบวนการคิด 
เชน  case based, team based,  

scenario based 

social 
engagement 

 

     
  ระบุรอยละ 
  

(ระบุวิธกีารจัดการเรียนรู)  รอยละ 

932-387 อุตุนิยมวิทยาทางทะเล                                3((3)-0-6) - - Case based, Team based 50 - 50 100  

932-388 นิเวศวิทยาแนวปะการัง                               3((3)-0-6) - - Case based, Team based 50 - 50 100  

932-389 สาหรายวทิยา                                           3((2)-3-4) - - Case based, Team based 50 - 50 100  

932-390  ฝกงาน                                  ไมนอยกวา  300 ชั่วโมง - -                       - - 100 - 100  

932-391 โครงงานนักศึกษา 1                                     2(0-6-0) 70 -                        - - - 30 100  

932-392 สหกิจศึกษา 1                                            1(1-0-2)  70 -                        - - - 30 100  

932-393 เทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียวสัตวน้าํ                  3((2)-3-4) - - Case based, Team based 50 - 50 100  

932-394 พันธุศาสตรสัตวน้ําและการปรับปรุงพนัธุ           3((3)-0-6) - - Case based, Team based 50 - 50 100  

932-395 การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําแบบบูรณาการ                3((3)-0-6) - - Case based, Team based 50 - 50 100  

932-396 การพัฒนาอาหารสตัวน้ํา                              3((2)-3-4) 30 20                           - - - 50 100  

932-397 การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําสวยงาม                        3((2)-3-4) - - Case based, Team based 50 - 50 100  

932-398  ชีววิทยาครัสเตเชียนและการเพาะเลี้ยง       3((2)-3-4) - - Case based, Team based 50 - 50 100  

932-399 ชีวโมเลกุลในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา                  3((2)-3-4) - - Case based, Team based 50 - 50 100  
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รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หนวยกิต 

รอยละของกระบวนการจัดการเรียนรูแบบเชิงรุก (active learning)   

และการจัดการเรียนรูแบบทฤษฎี 

 

ไมไดจัด 

การเรียนรู

แบบเชิงรุก 

(ระบุเหตุผล) 

 
รอยละของวิธีการจดัการเรียนรูแบบเชิงรุก 

 รอยละของการ   
  จัดการ เรียนรู 
   แบบทฤษฎี 

รวม 
รอยละ 
100 

project 
     based 

learning 

problem 
based 

learning 

แบบเนนทักษะกระบวนการคิด 
เชน  case based, team based,  

scenario based 

social 
engagement 

 

     
  ระบุรอยละ 
  

(ระบุวิธกีารจัดการเรียนรู)  รอยละ 

932-480 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงกุง                  3((2)-3-4) - - Case based, Team based 50 - 50 100  

932-481 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงปลา                  3((2)-3-4) - - Case based, Team based 50 - 50 100  

932-482 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงหอย                   3((2-3-4) - - Case based, Team based 50 - 50 100  

932-483  เทคโนโลยวีิศวกรรมเพาะเลี้ยงสัตวน้าํ       3((2)-3-4) - - Case based, Team based 50 - 50 100  

932-484  เนื้อเยื่อวิทยาเพื่อการวิจัยทางดานสตัวน้าํ          3((2)-3-4) - - Case based, Team based 50 - 50 100  

932-485  ปรสิตสัตวน้ํา                                            3((2)-3-4) - - Case based, Team based 50 - 50 100  

932-486 การเพาะเลี้ยงแพลงกตอน                            3((2)-3-4) - - Case based, Team based 50 - 50 100  

932-487 หัวขอพิเศษทางทรัพยากรประมง                    3((3)-0-6) 70 -                        - - - 30 100  

932-488 กรจัดการทรัพยากรประมงโดยนโยบายภาครัฐ    3((2)-3-4) - - Case based, Team based 50 - 50 100  

932-489 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมทางน้ํา          3((2)-3-4) - - Case based, Team based 50 - 50 100  

932-490  เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงป ู                           3((2)-3-4) - - Case based, Team based 50 - 50 100  

932-491 โครงงานนักศึกษา 2                  5(0-15-0) 70 -                        - - - 30 100  

932-492 สหกิจศึกษา 2                                          6(0-40-0)  70 -                        - - - 30 100  
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รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หนวยกิต 

รอยละของกระบวนการจัดการเรียนรูแบบเชิงรุก (active learning)   

และการจัดการเรียนรูแบบทฤษฎี 

 

ไมไดจัด 

การเรียนรู

แบบเชิงรุก 

(ระบุเหตุผล) 

 
รอยละของวิธีการจดัการเรียนรูแบบเชิงรุก 

 รอยละของการ   
  จัดการ เรียนรู 
   แบบทฤษฎี 

รวม 
รอยละ 
100 

project 
     based 

learning 

problem 
based 

learning 

แบบเนนทักษะกระบวนการคิด 
เชน  case based, team based,  

scenario based 

social 
engagement 

 

     
  ระบุรอยละ 
  

(ระบุวิธกีารจัดการเรียนรู)  รอยละ 

932-493 ทรัพยากรประมงกับการทองเที่ยวโดยชุมชน       3((2)-3-4) - - Case based, Team based 50 - 50 100  

932-494 การตลาดผลิตภัณฑประมง                           3((3)-0-6) - - Case based, Team based 50 - 50 100  

932-495 ชุดวชิาการเพาะเลี้ยงสัตวน้าํเศรษฐกิจในภาคใต   6((4)-6-8) 

            ของประเทศไทย  
- - Case based, Team based 30 20 50 100  

934-011 หลักคณิตศาสตร                                       3((3)-0-6) - - Case based, Team based 50 - 50 100  

934-017 สถิติพื้นฐาน                                             3((2)-2-5) - - Case based, Team based 50  50 100  

935-001 ประโยชนเพื่อนมนุษย                    1((1)-0-2) 50 20 Team based 20 - 10 100  

935-002 รูรอด ปลอดภัย           1((1)-0-2) - - Case based 40 - 60 100  

935-003 ทักษะชีวิตสาํหรับความเปนพลเมือง                 2((2)-0-4) 

             ในศตวรรษที่ 21                                                                                     

20 

 

20 

 

Case based 30 - 30 100  

935-004 วิทยาการสมัยใหมและโลก                  2((2)-0-4) 20 20 Case based 30 - 30 100  

935-005 เทคโนโลยีสารสนเทศ        2((2)-0-4) 40 10 Team based 20 - 30 100  

935-006 คิดเปน คิดสนุก          2((2)-0-4) 10 20 Team based 40 - 30 100  
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รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หนวยกิต 

รอยละของกระบวนการจัดการเรียนรูแบบเชิงรุก (active learning)   

และการจัดการเรียนรูแบบทฤษฎี 

 

ไมไดจัด 

การเรียนรู

แบบเชิงรุก 

(ระบุเหตุผล) 

 
รอยละของวิธีการจดัการเรียนรูแบบเชิงรุก 

 รอยละของการ   
  จัดการ เรียนรู 
   แบบทฤษฎี 

รวม 
รอยละ 
100 

project 
     based 

learning 

problem 
based 

learning 

แบบเนนทักษะกระบวนการคิด 
เชน  case based, team based,  

scenario based 

social 
engagement 

 

     
  ระบุรอยละ 
  

(ระบุวิธกีารจัดการเรียนรู)  รอยละ 

935-007 สนุกคิด          2((2)-0-4) 10 10 Team based 50 - 30 100  

935-008 การสนทนาภาษาอังกฤษในชีวติประจําวนั       2((2)-0-4) 20 - Team based, activity based 40  40 100  

935-009 การอานเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวนั       2((2)-0-4) 20 - Collaborative learning group 50 - 30 100  

935-010 การสื่อสารดวยภาษาอังกฤษที่มีประสิทธิภาพ      2((2)-0-4) 10 - Team based  Activity based 30 - 60 100  

935-011 ภาษาไทยและการสื่อสาร                             2((2)-0-4) 10 10 Team based 50 - 30 100  

935-016 ศิลปะแหงชีวิต                   1((1)-0-2) - - Edutainment 50 - 50 100  

935-026 ภาษาอังกฤษในที่ทํางาน                              2((2)-0-4) 20  Team based, activity based 30  50 100  

935-028 เอเชียศึกษา                                             2((2)-0-4) - - Case based, Activity-based 35 - 65 100  

935-029 ชีวิตทีด่ ี                                                 3((3)-0-6) 20 20 Case based 30 - 30 100  

935-112 ทักษะการวายน้าํ                                       1((1)-0-2)   Team based 70  30 100  

937-011 เคมีพื้นฐาน                                              3((3)-0-6) - - Case based, Team based 50 - 50 100  

937-012 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน                                   1(0-3-0) - - Case based, Team based 50 - 50 100  

937-013 เคมีอินทรีย                                              3((3)-0-6) - - Case based, Team based 50 - 50 100  
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รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หนวยกิต 

รอยละของกระบวนการจัดการเรียนรูแบบเชิงรุก (active learning)   

และการจัดการเรียนรูแบบทฤษฎี 

 

ไมไดจัด 

การเรียนรู

แบบเชิงรุก 

(ระบุเหตุผล) 

 
รอยละของวิธีการจดัการเรียนรูแบบเชิงรุก 

 รอยละของการ   
  จัดการ เรียนรู 
   แบบทฤษฎี 

รวม 
รอยละ 
100 

project 
     based 

learning 

problem 
based 

learning 

แบบเนนทักษะกระบวนการคิด 
เชน  case based, team based,  

scenario based 

social 
engagement 

 

     
  ระบุรอยละ 
  

(ระบุวิธกีารจัดการเรียนรู)  รอยละ 

937-014  ปฏิบัติการเคมีอินทรีย                                   1(0-3-0) - - Case based, Team based 50 - 50 100  

937-019  ชีวเคมี                                                   3((3)-0-6) - - Case based, Team based 50 - 50 100  

937-020 ปฏิบัติการชีวเคม ี                                        1(0-3-0) - - Case based, Team based 50 - 50 100  
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ภาคผนวก   จ 

ขอมูลรายวิชาท่ีจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน (Work Integrated Learning : WIL) 
 

รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะของท้ังหลักสูตร                                    99  หนวยกิต 

รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะท่ีจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน (WIL)                 99  หนวยกิต 

คิดเปนรอยละ 100  ของจํานวนหนวยกิตในหมวดวิชาเฉพาะ 

 

รหัสรายวิชา/ ช่ือรายวิชา จํานวน 

หนวยกิต 

กระบวนการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน (Work Integrated Learning : WIL) 

การกําหนด  

ประสบการณ

กอน

การศึกษา 

การเรียนสลับ

กับการทํางาน 

สหกิจศึกษา การฝกงานที่เนน 

การเรียนรูหรือการ

การติดตาม

พฤติกรรมการ

ทํางาน 

หลักสูตรรวม

มหาวิทยาลัยและ

อุตสาหกรรม 

พนักงาน

ฝกหัดใหม

หรือพนักงาน

ฝกงาน 

การบรรจใุห

ทํางานหรือการ

ฝกเฉพาะ

ตําแหนง 

ปฏิบตัิงาน

ภาคสนาม 

การฝกปฏิบตั ิ

งานจริงภาย 

หลังสําเร็จการ

เรียนทฤษฎ ี

921-011 ฟสิกสวิทยาศาสตรชีวภาพ                                         3((3)-0-6)          

921-012  ปฏิบัติการฟสิกส

วิทยาศาสตรชีวภาพ                       

1(0-3-0)          

932-051 จุลชวีวทิยา   3((3)-0-6)          

932-052 ปฏิบัติการจุลชวีวิทยา 1(0-3-0)          

932-071  หลักชีววิทยา             2((2)-0-4)           

932-072 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา  1(0-3-0)          

932-170  ทรัพยากรประมง  3((3)-0-6)          
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รหัสรายวิชา/ ช่ือรายวิชา จํานวน 

หนวยกิต 

กระบวนการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน (Work Integrated Learning : WIL) 

การกําหนด  

ประสบการณ

กอน

การศึกษา 

การเรียนสลับ

กับการทํางาน 

สหกิจศึกษา การฝกงานที่เนน 

การเรียนรูหรือการ

การติดตาม

พฤติกรรมการ

ทํางาน 

หลักสูตรรวม

มหาวิทยาลัยและ

อุตสาหกรรม 

พนักงาน

ฝกหัดใหม

หรือพนักงาน

ฝกงาน 

การบรรจใุห

ทํางานหรือการ

ฝกเฉพาะ

ตําแหนง 

ปฏิบตัิงาน

ภาคสนาม 

การฝกปฏิบตั ิ

งานจริงภาย 

หลังสําเร็จการ

เรียนทฤษฎ ี

932-171  ปฏิบัติงานฟารมเพาะเลี้ยง

สัตวน้าํ  

1(0-3-0)          

932-270 สมุทรศาสตร   3((2)-3-4)          

932-271 สัตวไมมีกระดูกสันหลัง  3((2)-3-4)          

932-272 สรีรวิทยาสัตวน้าํ   3((2)-3-4)          

932-273 นิเวศวิทยาแหลงน้าํจดื  3((2)-3-4)          

932-274 พันธุศาสตร  3((3)-0-6)          

932-275 ปฏิบัติการพันธุศาสตร  1(0-3-0)          

932-276 มีนวิทยา  3((2)-3-4)          

932-370  คุณภาพน้ํา   3((2)-3-4)          

932-371  วิธีการวิจัยทางชีวภาพ  3((2)-3-4)          

932-373 ชีววิทยาประมง  3((2)-3-4)          

932-374  อาหารสัตวน้าํ   3((2)-3-4)          

932-376 โรคสัตวน้ํา   3((2)-3-4)          
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รหัสรายวิชา/ ช่ือรายวิชา จํานวน 

หนวยกิต 

กระบวนการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน (Work Integrated Learning : WIL) 

การกําหนด  

ประสบการณ

กอน

การศึกษา 

การเรียนสลับ

กับการทํางาน 

สหกิจศึกษา การฝกงานที่เนน 

การเรียนรูหรือการ

การติดตาม

พฤติกรรมการ

ทํางาน 

หลักสูตรรวม

มหาวิทยาลัยและ

อุตสาหกรรม 

พนักงาน

ฝกหัดใหม

หรือพนักงาน

ฝกงาน 

การบรรจใุห

ทํางานหรือการ

ฝกเฉพาะ

ตําแหนง 

ปฏิบตัิงาน

ภาคสนาม 

การฝกปฏิบตั ิ

งานจริงภาย 

หลังสําเร็จการ

เรียนทฤษฎ ี

932-377  เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อ

การประมง  

  

3((2)-3-4)          

932-378  เคร่ืองมือและกฎหมาย

ประมง   

3((3)-0-6)          

932-379 สัมมนา  1(0-2-1)          

932-381 ทรัพยากรปาชายเลนและ

การอนุรักษ   

3((3)-0-6)          

932-382  การจัดการทรัพยากรทะเล

และชายฝงโดยชุมชน  

3((3)-0-6)          

932-383  ดําน้าํเพื่อการวิจัย

วิทยาศาสตรทางทะเล  

3((2)-3-4)          

932-384  มลพิษทางน้าํ   3((2)-3-4)          

932-385  สัตวน้าํหายากและการ 3((3)-0-6)          
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รหัสรายวิชา/ ช่ือรายวิชา จํานวน 

หนวยกิต 

กระบวนการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน (Work Integrated Learning : WIL) 

การกําหนด  

ประสบการณ

กอน

การศึกษา 

การเรียนสลับ

กับการทํางาน 

สหกิจศึกษา การฝกงานที่เนน 

การเรียนรูหรือการ

การติดตาม

พฤติกรรมการ

ทํางาน 

หลักสูตรรวม

มหาวิทยาลัยและ

อุตสาหกรรม 

พนักงาน

ฝกหัดใหม

หรือพนักงาน

ฝกงาน 

การบรรจใุห

ทํางานหรือการ

ฝกเฉพาะ

ตําแหนง 

ปฏิบตัิงาน

ภาคสนาม 

การฝกปฏิบตั ิ

งานจริงภาย 

หลังสําเร็จการ

เรียนทฤษฎ ี

อนุรักษ  

932-386  หญาทะเลและการอนุรักษ   3((3)-0-6)          

932-387 อุตุนิยมวิทยาทางทะเล  3((3)-0-6)          

932-388 นิเวศวิทยาแนวปะการัง  3((3)-0-6)          

932-389  สาหรายวิทยา   3((2)-3-4)          

932-390  ฝกงาน  ไมนอยกวา 

300 

ชั่วโมง 

         

932-391 โครงงานนักศึกษา 1  2(0-6-0)          

932-392 สหกิจศึกษา 1   1(1-0-2)          

932-393 เทคโนโลยีหลังการเก็บ

เก่ียวสัตวน้ํา   

3((2)-3-4)          

932-394  พันธุศาสตรสัตวน้าํและการ

ปรับปรุงพนัธุ 

3((3)-0-6)          
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รหัสรายวิชา/ ช่ือรายวิชา จํานวน 

หนวยกิต 

กระบวนการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน (Work Integrated Learning : WIL) 

การกําหนด  

ประสบการณ

กอน

การศึกษา 

การเรียนสลับ

กับการทํางาน 

สหกิจศึกษา การฝกงานที่เนน 

การเรียนรูหรือการ

การติดตาม

พฤติกรรมการ

ทํางาน 

หลักสูตรรวม

มหาวิทยาลัยและ

อุตสาหกรรม 

พนักงาน

ฝกหัดใหม

หรือพนักงาน

ฝกงาน 

การบรรจใุห

ทํางานหรือการ

ฝกเฉพาะ

ตําแหนง 

ปฏิบตัิงาน

ภาคสนาม 

การฝกปฏิบตั ิ

งานจริงภาย 

หลังสําเร็จการ

เรียนทฤษฎ ี

932-395  การเพาะเลี้ยงสัตวน้าํแบบ

บูรณาการ  

3((3)-0-6)          

932-396  การพัฒนาอาหารสัตวน้ํา   3((2)-3-4)          

932-397 การเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

สวยงาม 

3((2)-3-4)          

932-398 ชีววิทยาครัสเตเชียนและ

การเพาะเลี้ยง   

3((2)-3-4)          

932-399 ชีวโมเลกุลในการเพาะเลี้ยง

สัตวน้าํ   

3((2)-3-4)          

932-480 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยง 

กุง   

3((2)-3-4)          

932-481  เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยง    

ปลา   

3((2)-3-4)          

932-482 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยง

หอย   

3((2)-3-4)          
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รหัสรายวิชา/ ช่ือรายวิชา จํานวน 

หนวยกิต 

กระบวนการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน (Work Integrated Learning : WIL) 

การกําหนด  

ประสบการณ

กอน

การศึกษา 

การเรียนสลับ

กับการทํางาน 

สหกิจศึกษา การฝกงานที่เนน 

การเรียนรูหรือการ

การติดตาม

พฤติกรรมการ

ทํางาน 

หลักสูตรรวม

มหาวิทยาลัยและ

อุตสาหกรรม 

พนักงาน

ฝกหัดใหม

หรือพนักงาน

ฝกงาน 

การบรรจใุห

ทํางานหรือการ

ฝกเฉพาะ

ตําแหนง 

ปฏิบตัิงาน

ภาคสนาม 

การฝกปฏิบตั ิ

งานจริงภาย 

หลังสําเร็จการ

เรียนทฤษฎ ี

932-483  เทคโนโลยวีิศวกรรม

เพาะเลี้ยงสัตวน้าํ  

3((2)-3-4)          

932-484 เนื้อเยื่อวิทยาเพื่อการวิจัย

ทางดานสตัวน้าํ  

3((2)-3-4)          

932-485 ปรสิตสัตวน้าํ   3((2)-3-4)          

932-486 การเพาะเลี้ยงแพลงกตอน  3((2)-3-4)          

932-487  หัวขอพิเศษทางทรัพยากร

ประมง  

3((3)-0-6)          

932-488 การจัดการทรัพยากร

ประมงโดยนโยบายภาครัฐ 

3((2)-3-4)          

932-489 การประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดลอมทางน้าํ 

3((2)-3-4)          

932-490  เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงปู  3((2)-3-4)          

932-491 โครงงานนักศึกษา 2 5(0-15-0)          

932-495 ชุดวชิาการเพาะเลี้ยงสัตว 6((4)-6-8)          
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รหัสรายวิชา/ ช่ือรายวิชา จํานวน 

หนวยกิต 

กระบวนการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน (Work Integrated Learning : WIL) 

การกําหนด  

ประสบการณ

กอน

การศึกษา 

การเรียนสลับ

กับการทํางาน 

สหกิจศึกษา การฝกงานที่เนน 

การเรียนรูหรือการ

การติดตาม

พฤติกรรมการ

ทํางาน 

หลักสูตรรวม

มหาวิทยาลัยและ

อุตสาหกรรม 

พนักงาน

ฝกหัดใหม

หรือพนักงาน

ฝกงาน 

การบรรจใุห

ทํางานหรือการ

ฝกเฉพาะ

ตําแหนง 

ปฏิบตัิงาน

ภาคสนาม 

การฝกปฏิบตั ิ

งานจริงภาย 

หลังสําเร็จการ

เรียนทฤษฎ ี

น้ําเศรษฐกิจในภาคใตของประเทศ

ไทย  

934-011 หลักคณิตศาสตร  3((3)-0-6)          

934-017 สถิติพื้นฐาน   3((2)-2-5)          

937-011 เคมีพื้นฐาน   3((3)-0-6)          

937-012  ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน  1(0-3-0)          

937-013 เคมีอินทรีย   3((3)-0-6)          

937-014  ปฏิบัติการเคมีอินทรีย 1(0-3-0)          

937-019 ชีวเคมี   3((3)-0-6)          

937-020  ปฏิบัติการชวีเคมี  1(0-3-0)          
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ภาคผนวก ฉ 

  

ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

 

1. ภาระงานสอนของ    ศ.   รศ.    ผศ.    อาจารย   ดร. พงศศักดิ์ เหลาดี 

รายวิชา 932-408 Student Project I ผูสอน 

รายวิชา 932-409 Student Project II ผูสอน 

รายวิชา 937-162 Principles of Biology ผูสอน/ผูประสานงาน 

รายวิชา 937-163 Principles of Biology Laboratory ผูสอน 

รายวิชา 937-263 Genetics ผูสอน/ผูประสานงาน 

รายวิชา 937-264 Genetics Laboratory ผูสอน 

รายวิชา 932-273 Freshwater ecology ผูสอน/ผูประสานงาน 

รายวิชา 820-800 Thesis ผูสอน 

รายวิชา 932-371 Biological Research Methods ผูสอน/ผูประสานงาน 

        
ผลงานทางวิชาการ การคนควาวิจัย หรือการแตงตํารา 5 ปยอนหลัง 

ผลงานวิจัยท่ีตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ   

Suwannarat, N., Malicky, H., Morse, C.J. and Laudee, P. 2019. Four new species of 

Rhyacophila Pictet, 1834 (Trichoptera: Rhyacophilidae) from Southeast Asia, Zootaxa, 

4657 (2): 369–376. 

Laudee, P and Malicky, H. 2018. Five new species of Caddisflies (Trichoptera: Insecta) from 

Upper Tenasserim Range, Thailand and Myanmar, Zootaxa, 4524 (3): 351–358. 

Suwannarat, N., Malicky, H and Laudee, P. 2018. Two new species of Caddisflies (Trichoptera: 

Insecta) from Lower-Hill Evergreen Forests of Southern Thailand, Zootaxa, 4524 (4): 

496–500. 

Laudee, P and Malicky, H. 2017. Pseudoleptonema tansoongnerni new species 

(Hydropsychidae: Trichoptera) with species list of Trichoptera from Li Phi Falls, 

Mekong River, southern Laos. Zootaxa, 4242(2), 383-391. 

Laudee, P., Seetapan, K. and Malicky, H. 2017. Three new species of Ceraclea Stephens 1829 

(Trichoptera: Leptoceridae) from Southeast Asia, Zootaxa, 4362 (2), 294-300. 

Malicky, H and Laudee, P. 2017. Fünf neue Köcherfliegen (Trichoptera) aus Laos und 

Myanmar. Linzer biol. Beitr., 49(2), 1447-1452. 
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2. ภาระงานสอนของ    ศ.     รศ.    ผศ.    อาจารย    ดร.กานดา ค้ําชู 

รายวิชา 932-071 Principles of Biology ผูสอน/ผูประสานงาน 

รายวิชา 932-072 Principles of Biology Laboratory ผูสอน 

รายวิชา 932-376 Aquatic Animal Disease ผูสอน 

รายวิชา 932-379 Seminar ผูสอน 

รายวิชา 932-391 Student Project I ผูสอน 

รายวิชา 932-491 Student Project II ผูสอน 

รายวิชา 937-162 Principles of  Biology ผูสอน/ผูประสานงาน 

รายวิชา 937-163 Principles of  Biology Laboratory ผูสอน 

รายวิชา 932-378 Fishing Gears and Fishery Laws      ผูสอน/ผูประสานงาน 
รายวิชา 932-274 Genetics ผูสอน 

รายวิชา 932-275 Genetics Laboratory ผูสอน/ผูประสานงาน 

รายวิชา 820-800 Thesis ผูสอน 

 

ผลงานทางวิชาการ การคนควาวิจัย หรือการแตงตํารา 5 ปยอนหลัง 

ผลงานวิจัยท่ีตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติและระดับชาติ 

กานดา คํ้าชู, สายฝนทิศ กองราช  และพงศศักดิ์ เหลาดี. 2560. ความสัมพันธระหวางคุณภาพน้ํากับการ

แพรกระจายของเชื้อ Vibrio spp. บริเวณอาวบานดอน อําเภอกาญจนดิษฐ จังหวัดสุราษฎรธานี. 

วารสารวิทยาศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี. 14(2): 12-23. 
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3. ภาระงานสอนของ    ศ.     รศ.    ผศ.    อาจารย    ดร.ปาริชาต นิลวิเชียร 

รายวิชา 932-372 Aquaculture Technology     ผูสอน/ผูประสานงาน 

รายวิชา 932-397 Ornamental aquatic animal culture    ผูสอน/ผูประสานงาน 

รายวิชา 932-373 Aquatic animal genetics and improvement   ผูสอน/ผูประสานงาน 

รายวิชา 932-379 Seminar       ผูสอน/ผูประสานงาน 

รายวิชา 932-571 Aquaculture Practices and Management   ผูสอน/ผูประสานงาน 

รายวิชา 932-301 Fundamentals & Method in Biological Research                ผูสอน 

รายวิชา 932-302 Research Methods in Agriculture                                     ผูสอน 

รายวิชา 932-399 Molecular Biology in Aquaculture                             ผูสอน 

 

ผลงานทางวิชาการ การคนควาวิจัย หรือการแตงตํารา 5 ปยอนหลัง 

ผลงานวิจัยท่ีตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติและระดับชาติ 

Ninwichian, P., Chookird, D., Phuwan, N., 2020. Effects of dietary supplementation with 

natural carotenoid sources on growth performance and skin coloration of fancy 

carp, Cyprinus carpio L. Iranian Journal of Fisheries Sciences. 19(1), 167-181. 

Ninwichian, P., Klinbunga, S., 2020. Population genetics of sandfish (Holothuria scabra) in the 

Andaman Sea, Thailand inferred from 12S rDNA and microsatellite polymorphism. 

Regional Studies in Marine Science. 35, 101189. 

ปาริชาต นิลวิเชียร, อานนท สรรพจักร, นิรันดร ภูวัน, 2563. ผลของสไปรูลินาตอประสิทธิภาพการ

เจริญเติบโต อัตรารอดตาย ความเขมสีผิว และการสะสมแคโรทีนอยดของปลาสอดแดง.          

แกนเกษตร. 48 ฉบับพิเศษ 1, 953-958. 

Ninwichian, P., Phuwan, N., Jakpim, K., Sae-Lim, P., 2018. Effects of tank color on growth 

performance, stress responses, and skin color of snakeskin gourami (Trichogaster 

pectoralis). Aquaculture International. 26, 659-672. 

Phuwan, N., Ninwichian, P., Khemklad, S., Khamnamtong, B., 2018. Development of 

polymorphic microsatellites in white scar oyster Crassostrea belcheri. Chaing Mai 

Journal of Science. 45(7), 2666-2678. 
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4. ภาระงานสอนของ    ศ.    รศ.    ผศ.    อาจารย    ดร.ดวงรัตน ชูเกิด 

รายวิชา 932-271 Aquatic Biology ผูสอน 

รายวิชา 932-273 Fish Physiology ผูสอน 

รายวิชา 932-374  Aquatic animal nutrition ผูสอน/ผูประสานงาน 

รายวิชา 932- 496 Entrepreneurship in Seafood Industry ผูสอน/ผูประสานงาน 

รายวิชา 932-405 Seminar ผูสอน/ประสานงาน 

รายวิชา 932-408 Student Project I ผูสอน 

รายวิชา 932-408 Student Project II ผูสอน 

รายวิชา 932-406 Co-operative Education I ผูสอน/ประสานงาน 

รายวิชา 932-407 Co-operative Education II ผูประสานงาน 

รายวิชา 932-503 Seminar I ผูสอน 

รายวิชา 932-504 Seminar II ผูสอน 

รายวิชา 932-506 Thesis II ผูสอน 

 

ผลงานทางวิชาการ การคนควาวิจัย หรือการแตงตํารา 5 ปยอนหลัง 

ผลงานวิจัยท่ีตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ   

Ninwichian, P., Chookird, D., Phuwan, N., 2020. Effects of dietary supplementation with 

natural carotenoid sources on growth performance and skin coloration of fancy carp, 

Cyprinus carpio L. Iranian Journal of Fisheries Sciences. 19(1), 167-181. 
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5. ภาระงานสอนของ    ศ.    รศ.    ผศ.    อาจารย    ดร. สุวัฒน จุฑาพฤทธิ์ 

รายวิชา 140-331 Electronics Business Technology ผูสอน/ผูประสานงาน 

รายวิชา 140-392 Seminar I ผูสอน/ผูประสานงาน 

รายวิชา 140-354 Geographic Information System ผูสอน/ผูประสานงาน 

รายวิชา 140-393 Pre-cooperative education ผูสอน/ผูประสานงาน 

รายวิชา 140-411 Project Management ผูสอน/ผูประสานงาน 

รายวิชา 140-491 Student Project I ผูสอน/ผูประสานงาน 

รายวิชา 140-492 Student Project II ผูสอน/ผูประสานงาน 

รายวิชา 928-202 Data communication and NW ผูสอน/ผูประสานงาน 

รายวิชา 928-212 Photography and Digital Image ผูสอน/ผูประสานงาน 

รายวิชา 932-585 Seminar I ผูสอน/ผูประสานงาน 

รายวิชา 932-471 Aquatic Resource Conservation and Management ผูสอน 

รายวิชา 932-571 Aquaculture Practices and Managements ผูสอน 

รายวิชา 937-191 Computer and Information Technology ผูสอน/ผูประสานงาน 

 

ผลงานทางวิชาการ การคนควาวิจัย หรือการแตงตํารา 5 ปยอนหลัง 

ผลงานวิจัยท่ีตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติและระดับชาติ 

Xianyan, W.,   Jutapruet,  S.,   Shiang-lin,  H.,  Turvey, S., Fuxing, W., and  Qian, Z. 2018.  Short 

note:  External  injuries  of  Indo-Pacific  humpback  dolphins (Sousa chinensis), China,    

and    its     adjacent     waters     as     an     indicator    of potential  fishery  

interactions. Aquatic Mammals, 44(3): 285-292.   

Jutapruet, S. , Intongcome, A. , Wang, X. , Kittiwattanawong, K.  and Huang, S.  L.  2017. 

Distribution of three sympatric cetacean species off the coast of the central-western 

gulf of Thailand. Aquatic Mammals. 43(5): 465-473. 

Mustika, P. L. K., Welters, R., Ryan, G. E., D’Lima, C., Sorongon-Yap, P., Jutapruet, S. and Peter, 

C. 2017. A rapid assessment of the risk to wildlife from tourism in Asian developing 

countries using primarily human dimension data, Journal of Sustainable Tourism. 25(8): 

1138-1158. 

ผองพรรณ พัวพันธ,  ไอลดา  ลาภพล,  สุวัฒน  จุฑาพฤทธิ์,  สุพัตรา  พุฒิเนาวรัตน.  2561.  การวิเคราะห

และลําดับความสําคัญของปจจัยท่ีสงผลตอผลผลิตปาลมน้ํามันในจังหวัดสุราษฎรธานี. วารสาร

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 37(5). 627-646.  
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         ภาคผนวก ช 

ขอเสนอแนะของกรรมการผูทรงคุณวุฒิและการดําเนินการของหลักสูตร 

 

ขอเสนอแนะคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

จัดทําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรประมง 

ขอเสนอแนะ การดําเนินการ 

1. จัดทํารายวิชาในหลักสูตรใหสะทอนปรัชญาท่ี 

มุงผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู ความสามารถ มีทักษะ

ในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําเศรษฐกิจและการจัดการ

ทรัพยากรประมงในพ้ืนท่ีภาคใต 

ปรับปรุงตามขอเสนอแนะโดยจัดทําชุดวิชาการเพาะเลี้ยง

สัตวน้ําเศรษฐกิจของภาคใต และรายวิชาชีพและชีพ

เลือกท่ีเนนทรัพยากรประมงในพ้ืนท่ีภาคใตรายวิชา

ทางดานทรัพยากรประมง เชน ปาชายเลน ปะการัง  

เปนตน 

2. สรางรายวิชาเก่ียวกับการเพาะเลี้ยงสาหรายซ่ึง

เปน ธุรกิจใหมทางการเพาะเลี้ยงทางน้ํ าใน

อนาคต 

เปดรายวิชาชีพเลือกการเพาะเลี้ยงสาหราย 

3. เนนสหกิจศึกษากับภาคเอกชน มีแผนสหกิจศึกษาในหลักสูตร 

4. การใชชื่อหลักสูตรทรัพยากรประมงควร

สอดคลองกับรายวิชาภายในหลักสูตร  

ในรายวิชาชีพบังคับและวิชาชีพเลือกมีการจัดสัดสวน

ระหว างวิช าทางด านการเพาะเลี้ ย งสัตวน้ํ า  และ

ทรัพยากรประมง เพ่ือใหเกิดสมดุลในชื่อของหลักสูตรซ่ึง

มุงเนนท้ังการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําและทรัพยากรประมง 

5. มีรายวิชาชีพเลือกท่ีหลากหลาย มีการจัดแบงวิชาชีพเลือกทางดานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

และทรัพยากรประมง 
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ขอเสนอแนะของคณะอนุกรรมการกล่ันกรองหลักสูตร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรประมง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

เม่ือวันท่ี 25 มิถุนายน 2563 

ขอเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ การดําเนินการของหลักสูตร 

1. หนา 11 หมวดท่ี 2 ขอ 1.1 ปรัชญา 

 หลักสูตรควรระบุหลักการ ความเชื่ออันเปนพ้ืนฐาน 

หรือ guiding principles ท่ีหลักสูตรใชในการจัดการศึกษา

ของหลกัสูตร โดยตองสอดคลองกับปรัชญาการศึกษาของ

มหาวิทยาลัย อาจใชปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัยมา

เปนแนวทางในการจัดการเรียนการสอนได 

 

ปรับปรุงโดยอาศัยแนวคิดการเรียนรูตลอดชีวิต 

และการเรียนรูจากกิจกรรมการปฏิบัติ โดยมี

ป ระ โยค  “จากกระบ วน การบู รณ าการ

การศึกษาและการทํางาน การเรียนรูจากการ

ปฏิบัติจริงและการคนควาศึกษาดวยตนเอง” 

เพ่ือสะทอนการจัดการเรียนการสอนตาม

ปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัย ดังปรากฎ

ในหนาท่ี 10   

2. หนา 13 หมวดท่ี 2 ขอ 2 แผนพัฒนาปรับปรุง 

 ขอใหทบทวนกลยุทธท่ีใชในการดําเนินการตาม

แผนการพัฒนา เนื่องจากกลยุทธบางขอเสมือนเปนตัวชี้วัด

มากกวา เชน แผนการพัฒนาในขอ 2 กลยุทธขอท่ี 3 

ประเมินประสิทธิภาพการเรยีนการสอนแบบ Active 

Learning หรือ แผนการพัฒนาในขอ 3 กลยุทธขอท่ี 3 

ประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปน

สําคัญ เปนตน 

ตัดกลยุทธขอท่ี 3 แผนการพัฒนาในขอ 2 เดิม

ออก และเพ่ิมเติม “กําหนดกิจกรรม Active 

Learning ในทุกวิชาเรียน” และตัดกลยุทธท่ี 3 

แผนการพัฒนาในขอ 3 เดิมออก ดังปรากฎใน

หนาท่ี 11-12  

3. หนา 19 - 71 หมวดท่ี 3 

 3.1 ขอ 3.1.3 รายวิชา/กลุมสาระ/ชุดวิชา (Module) 

  ชุดวิชาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําเศรษฐกิจในภาคใตของ

ประเทศไทย ยั งไม ไดปรากฏในหมวดวิชาใด ๆ ของ

โครงสรางหลักสูตร (หนา 20-25) แตปรากฏในแผนการ

ศึกษา ซ่ึงหลักการจัดทําชุดวิชายังไมสอดคลองกับนโยบาย

ของมหาวิทยาลัย กลาวคือ 

 1) หากประสงคจัดทําชุดวิชาไปขอทุนบัณฑิตพันธุ

ใหมเพ่ือนําไปเปดสําหรับบุคคลภายนอกให re-skill และ/

หรือ up-skill ไดดวย ตองจัดทําใหสอดคลองกับการขอทุน

บัณฑิตพันธุใหม ประเภท non degree ซ่ึงมีขอกําหนดวา 

เพ่ิมชุดวิชาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําเศรษฐกิจใน

ภ า ค ใ ต ข อ ง ป ร ะ เท ศ ไ ท ย  6((4)-6-8)            

ใน โครงสรางหลักสูตร หมวดวิชาเฉพาะ      

กลุมวิชาชีพบังคับ ดังปรากฏในหนาท่ี 20    

 



129 

 

ขอเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ การดําเนินการของหลักสูตร 

การจัดหลักสูตรตองสามารถเทียบเคียงจํานวนชั่วโมงในการ

เรียนไดไมนอยกวา 9 หนวยกิต หรืออยางนอย 285 ชั่วโมง 

โดยมีสัดสวนหนวยกิตทฤษฎีตอปฏิบัติ เทากับ 4 : 5 หนวย

กิต หรือ 60 ชั่วโมงทฤษฎี : 225 ชั่วโมงปฏิบัติ สําหรับ

บัณฑิตพันธุใหมประเภท degree ใหใชเวลาเรียนในสถาน

ประกอบการและปฏิบัติจริงอยางนอยรอยละ 50         

ของเวลาเรียน และจะตองมี MOU กับสถานประกอบการ/

องคกรท่ีมีความรวมมืออยางเปนลายลักษณอักษร และระบุ

ในหมวดท่ี 1 ขอ 5.4 ดวย เพ่ือเปนชุดวิชาท่ีตอบสนองและ

สงเสริมใหผูเรียนสามารถ re-skill และ/หรือ up-skill ได 

และเกิดผลลัพธการเรียนรูของผูเรียนในเรื่องใดเรื่องหนึ่งท่ี

สามารถนําไปใชไดจริงทันที 

               2) หากไมไดขอทุนตามขอ 1) นั้น ใน 1 ชุดวิชา

ของหลักสูตร จะตองมีหนวยกิต ไมนอยกวา 5 หนวยกิต 

โดยเปนวิชาบรรยายไมนอยกวา 4 หนวยกิต และวิชาปฏิบัติ

ไมนอยกวา 1 หนวยกิต พรอมแสดงใหเห็นวา จากการเรียน

ชุดวิชานี้ มีผลลัพธการเรียนรูอะไรบาง และผูเรียนสามารถ

นําความรูไปใชประโยชนไดอยางไร รวมท้ัง การจัดการเรียน

การสอนแบบ Module จะตองมีความเบ็ดเสร็จในตัวเอง 

กลาวคือผูเรียนจะไดความรูครบถวนตามเปาประสงคของ

หลักสูตรและสามารถนําไปใชประโยชนไดทันทีท่ีเรียนจบชุด

วิชานั้น ๆ 

  ท้ังนี้ รายวิชาตาง ๆ ท่ีนําไปบูรณาการจัดทําเปนชุด

วิชา (Module) เรียบรอยแลว จะตองไมปรากฏในสวนอ่ืน

ใดของเลม มคอ.2 อีก 

3.2 หมวดวิชาเลือกเสร ี

  ขอใหนํารายวิชา 932-493 และ 932-494 ยายไปใส

ในหนา 24 (หมวดวิชาเฉพาะ กลุมวิชาชีพเลือก) แทน 

ยายรายวิชา 932-493 และ 932-494 ไปใสใน

หมวดวิชาเฉพาะ กลุมวิชาชีพเลือก ดังปรากฏ

ในหนาท่ี 22 

3.3 แผนการศึกษา 

  ขอใหแกไขการจัดรายวิชาในภาคการศึกษาท่ี 1 ปท่ี 

3 ของท้ังแผนโครงงาน และ แผนสหกิจศึกษา โดยใหใชชุด

เพ่ิมชุดวิชาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําเศรษฐกิจใน

ภาคใตของประเทศไทย 6((4)-6-8) ในภาค

การศึกษาท่ี 1 ปท่ี 3 ของท้ังแผนโครงงาน และ 
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ขอเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ การดําเนินการของหลักสูตร 

วิชาท่ีบูรณาการเรียบรอยแลว แทนท่ีรายวิชาท้ัง 5 รายวิชา แผนสหกิจศึกษา ดังปรากฏในหนาท่ี 27 และ

หนาท่ี 29   

3.4 ขอ 4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณ

ภาคสนาม 

  ขอใหพิจารณาทบทวนการระบุมาตรฐานผลการ

เรียนรูฯใหสอดคลองกับ PLOs ฉบับปรับปรงุแกไขแลว 

ปรับปรุงใหสอดคลองกับ PLO ท้ัง 6 ดาน  

ดังปรากฏในหนาท่ี 56  

 

3.5 ขอ 5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู 

  ขอใหพิจารณาทบทวนการระบุมาตรฐานผลการ

เรียนรูฯใหสอดคลองและครอบคลุม PLOs ฉบับปรับปรุง

แกไขแลว เนื่องจากรายวิชาโครงงานมีการ mapping ความ

รับผิดชอบหลัก () ใน PLOs ท้ังหมด 

 

ปรับปรุงใหสอดคลองกับ PLO ท้ั ง 6 ดาน     

ดังปรากฏในหนาท่ี 57  

 

4. หนา 72 – 88 หมวดท่ี 4 

 4.1 ขอ 1 การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

  ขอใหทบทวนการเขียนคุณลักษณะพิเศษฯจะตอง

แสดงถึงเอกลักษณของนักศึกษาในหลักสูตรท่ีโดดเดนกวา

หลักสูตรอ่ืน ๆ ในสาขาวิชาเดียวกัน หรือ สอดคลองกับ

ผลลัพธการเรียนรูระดับหลักสูตร (PLOs) ครบทุกขอ เชน 

คุณลักษณะพิเศษฯยังไมไดแสดงใหเห็นถึง PLO 1-3 ซ่ึงเปน 

PLO ท่ี เปนลักษณะเฉพาะของหลักสูตรดวย เปนตน 

นอกจากนี้ PLOs ท่ีสอดรับกับคุณลักษณะพิเศษและกลยุทธ

หรือกิจกรรมของนักศึกษาไดมีการ mapping กับรายวิชา

ตาง ๆ ไดเหมาะสมหรือยัง ผลลัพธการเรียนรูระดับหลักสูตร 

(PLOs) 

ปรับปรุงโดยเพ่ิมเติมคุณลักษณะพิเศษให

สอดคลองกับ  PLOs ดั งปรากฏ ในหน า ท่ี      

59-60 

4.2 ผลลัพธการเรียนรูระดับหลักสูตร (PLOs) 

 ทบทวนการใชคําแสดงการกระทํา (Action verb) 

ใหมีเพียง 1 คําสําคัญท่ีเปนระดับสูงสุดและเปนไปในทาง

เดียวกันในแตละขอของ PLOs เนื่องจากหลักสูตรใชคํา

คอนขางกวาง และเปนคําท่ียังไมชัดเจน ไมไดระบุเจาะลึก

ถึงความเปนเอกลักษณของหลักสูตร จะทําใหวัดผลการ

ดําเนินการและประเมินเปนไปไดยาก หลักสูตรควรจะมีคํา

ป รั บ ป รุ ง ก า ร เ ขี ย น เป น  Action verb          

ใน PLO1 และ PLO3 ดังปรากฏในหนาท่ี 61    
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ขอเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ การดําเนินการของหลักสูตร 

จํากัด หรือ ขอบเขตของการประเมินท่ีชัดเจน หรือ ลง

รายละเอียดใหชัดเจนมากกวาเดิม และขอใหแกไข PLOs ท่ี

ปรับแลวในทุกท่ีท่ีปรากฏดวย 

4.3 ขอ 3. ความสัมพันธระหวางผลลัพธการเรียนรูระดับ

หลักสูตรกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ

  ขอให ตรวจสอบจํ านวนขอยอยในตารางของ

มาตรฐานคุณวุฒิฯแตละดาน หนา 76 ใหตรงกันกับหนา 75 

ดวย 

เพ่ิมเติมความสัมพันธดานคุณธรรม จริยธรรม 

กับ PLO1 แกไขตารางใหตรงกับหนา 62 

4.4 ขอ 5. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบผลลัพธ

การเรียนรูระดับหลักสูตร (PLOs) สูรายวิชา (Curriculum 

Mapping) 

           ขอใหหลักสูตรพิจารณาและทบทวนการการการ

กระจายความรับผิดชอบหลัก () และ/หรือ ความ

รับผิดชอบรอง () ระหวาง PLO กับรายวิชาตาง ๆ ใหมี

ความเหมาะสมมากกวานี้ เนื่องจาก มาตรฐานคุณวุฒิฯ ดาน

คุณธรรม จริยธรรมสัมพันธ กับ  PLO 5 เพียงขอเดียว 

และสป.อว. มีขอเสนอแนะวา มาตรฐานคุณวุฒิฯดานท่ี 1 – 

3 จะตองมีการ mapping ครบทุกรายวิชาในหลักสูตร เชน 

รายวิชา 935-004, 935-005, 935-006 และ 935-007 ไมมี

การ mapping กับ PLO 5 ทําใหมาตรฐานคุณวุฒิฯดานท่ี 1 

คุณธรรม จริยธรรม ไมครบตามกําหนด เปนตน และ

รายวิชาสวนใหญในหลักสูตรมีการ mapping จุด  และ/

หรือ ในดานดังกลาวคอนขางนอยดวย 

ปรับปรุงในเอกสารหนา 67-74 

 

4.5 ขอ 4 กลยุทธ / วิธีการวัดและการประเมินผล 

  รายละเอียดท่ีปรากฎยังไมเห็นความชัดเจนและ

ความแตกตางกันระหวาง PLOs ในแตละขอ จึงขอให

ทบทวนการเขียน กลยุทธ/วิธีการวัดและการประเมินผลใหมี

ความชัดเจนและสามารถวัดและประเมินผลไดอยางเปน

รูปธรรม 

ปรับปรุงวิธีการประเมินแตละขอใหสอดคลอง

กับ PLOs ดังปรากฏในหนาท่ี 64-66 

 

4.6 ขอ 5 ความคาดหวังของผลลัพธการเรียนรูเม่ือสิ้นป

การศึกษา 

จัดทําใหสอดคลองกับการจัดรายวิชาตามชั้นป 

และ PLOs ใหมีความตอเนื่องเพ่ือบรรลุ PLOs 
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ขอเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ การดําเนินการของหลักสูตร 

  ขอใหหลักสูตรทบทวนการเขียนความคาดหวังฯใน

แตละชั้นปท่ีแสดงใหเห็นถึงความตอเนื่องของแตละ PLO 

ในแตละชั้นป และสอดคลองกับการจัดการเรียนการสอนใน

แตละรายวิชาวาเปนอยางไร พรอมท้ังแสดงใหเห็นถึงจุดเดน

ของหลักสูตร เพ่ือให แน ใจได วา เม่ือนักศึกษาสํ าเร็จ

การศึกษา 4 ปแลวจะสามารถทําอะไรไดบาง และนักศึกษา

จะมีความรู ทักษะ หรือ เจตคติ ไดผลลัพธการเรียนรู ท่ี

สอดคลองกับ PLO ของหลักสูตรครบทุกขออยางแทจริง 

ท่ีตั้งไว ดังปรากฏในหนาท่ี 75 

5. หนา 104 - 105 ภาคผนวก ข ตารางแสดงผลลัพธการ

เรียนรูฯ 

 ขอให พิ จารณ าทบทวน  PLO 4 กับ  K A S โดยให

ความหมายของ K A S แตละตัวสอดคลองกับ PLO 4 

รวมถึง K A S แตละขอของ PLO อ่ืน ๆ ดวย 

ปรับปรุงทบทวนคําใหสอดคลองกับ PLOs 4 

ดังปรากฏในหนาท่ี 89 

6. หนา 106 – 109 ภาคผนวก ค ตารางแสดงผลลัพธการ

เรียนรูฯ 

 ขอใหทบทวนการกระจาย K A S ของแตละรายวิชา โดย

ในทุกรายวิชาจะตองประกอบดวย K อยางนอย 1 ตัว เชน 

รายวิชา 932-378 เปนตน 

แกไขใหทุกรายวิชาใหมี K อยางนอย 1 ตัว    

ดังปรากฏในหนาท่ี 90-92 

7. หนา 122 – 128 ภาคผนวก ฉ ภาระงานสอนและผลงาน

ทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย

ประจําหลักสูตร ขอใหพิจารณาในประเด็นตอไปนี ้

 7.1 ทบทวนการเขียนรูปแบบผลงานวิจัย และ/หรือ 

ผลงานทางวิชาการของอาจารยทุกทานใหเปนไปในรูปแบบ

เดียวกัน กลาวคือ ใหเขียนแบบรรณานุกรม พรอมระบุเลข

หนาของทุกผลงานใหครบถวน สําหรับผลงานทางวิชาการท่ี

เปนหนังสือ หรือ ตํารา จะตองระบุ ISBN ทุกทานดวย 

 7.2 ผลงานวิจัย และ/หรือ ผลงานทางวิชาการยอนหลัง 

5 ปนับจากปหนาปกของเลม มคอ.2 ซ่ึงนับเริ่มจากปพ.ศ. 

2564 หรือ ค.ศ. 2021 เปนตนไป และนําผลงานฯท่ีเกิน 5 

ปออกดวย 

     7.3 ตรวจสอบวา มีจํานวนผลงานฯครบถวนและเปนไป

ดําเนินการตามขอเสนอแนะ ดังปรากฏใน

หนาท่ี 107-111 
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ขอเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ การดําเนินการของหลักสูตร 

ตามท่ีกําหนดในเกณฑมาตรฐานฯ พ.ศ. 2558 ครบทุกคน

หรือไม และการเรียงลําดับรายชื่ออาจารยควรใหตรงกับ

หมวดท่ี 3 ตารางในขอ 3.2.1 

8. หนา 132 ภาคผนวก ฌ เอกสารเปรียบเทียบหลักสูตร

เดิมกับหลักสูตรปรับปรุงใหม 

 ขอใหใสขอมูลจํานวนหนวยกิต ของ ง. หมวดวิชาฝกงาน

และโครงงานนักศึกษาหรือสหกิจศึกษาในตาราง  ฝ ง

หลักสูตรปรับปรุงใหมดวย 

ดําเนินการตามขอเสนอแนะ ดังปรากฏใน

หนาท่ี 120 

 

9. ขอใหตรวจสอบความสมํ่าเสมอของเนื้อหาในแตละหมวด 

พรอมแกไขขอมูลและเนื้อหาตลอดเลมหลักสูตร ในประเด็น

ตาง ๆ ไดแก การสะกดคํา รูปแบบการเขียน (สระและ

วรรณยุกต) การระบุขอมูลตาง ๆ ใหถูกตองตาม Template 

ท่ีกําหนดและเปนไปตามเกณฑมาตรฐานฯ พ.ศ. 2558 ดวย 

ดํ า เนิ น ก ารต าม ข อ เส น อ แน ะ  โด ย ก าร

ตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหาตลอดเลม

หลักสูตร 
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ขอเสนอแนะของคณะกรรมการโครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง 
 

คณะกรรมการโครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมงในคราวประชุมวาระพิเศษ 

พิจารณา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาทรัพยากรประมง ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564 

เม่ือวันท่ี 3 กันยายน 2563 

มติท่ีประชุม การดําเนินการของหลักสูตร 

1. หนาท่ี 5 ขอ 10. ยกตัวอยางหนวยงานสถานประกอบการ

ท้ังภาครัฐและเอกชนท่ีนักศึกษาไปสหกิจศึกษา 

เพ่ิม “พิพิธภัณฑสัตวน้ําภูเก็ต ศูนยวิจัยสุขภาพสัตวน้ํา

สงขลา บริษัท ไทยยูเนียนแฮชเชอรรี่ จํากัด” ในหมวด

ท่ี 1 ขอ 10. ดังปรากฏในหนาท่ี 5  

2. PLO 5 ปรับเปน “มีความรับผิดชอบในหนาท่ี มีความ

อดทน มีวินัย และมีจิตสาธารณะ” 

แกไข PLO 5 เปน “มีความรับผิดชอบในหนาท่ี มี

ความอดทน มีวินัย และมีจิตสาธารณะ” ตลอดท้ังเลม 

3. แกไขชื่อวิชา รหัส 932-396 เปน “การพัฒนาอาหาร

สัตวน้ํา” ตลอดท้ังเลม 

แกไขชื่อวิชา รหัส 932-396 เปน “การพัฒนาอาหาร

สัตวน้ํา” ดังปรากฏในหนาท่ี 21,43,72,91,96,103, 

124 

4. ทบทวนภาคผนวก ก ตารางวิเคราะหความสอดคลอง

ของ PLOs กับวิสัยทัศน พันธกิจ คุณลักษณะของบัณฑิต

และความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย  

ดําเนินการตามขอเสนอแนะ ดังปรากฏในหนาท่ี 85-

88 

5. ปรับรูปแบบตัวอักษรและความถูกตองของการสะกดคํา ดําเนินการตามขอเสนอแนะ โดยการตรวจสอบความ

ถูกตองของเนือ้หาตลอดเลมหลักสูตร 

6. หนาท่ี 77 ทบทวนกลยุทธ/วิธีการวัดและการประเมินผล 

ในแตละ PLO 

ดําเนินการตามขอเสนอแนะ ดังปรากฏในหนาท่ี 64 
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ขอเสนอแนะของคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตสุราษฎรธาน ี
 

คณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตสุราษฎรธานี ในคราวประชุมครั้งท่ี 61(5/2563) 

พิจารณา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาทรัพยากรประมง ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564 

เม่ือวันท่ี 21 กันยายน 2563 

มติท่ีประชุม การดําเนินการของหลักสูตร 

1. ทบทวนการจัดแผนการศึกษา ชั้นปท่ี 2 ภาคการศึกษา

ท่ี 2 และ ชั้นปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2 ควรจัดใหนักศึกษา

เรียนรายวิชา 935-010 การสื่อสารดวยภาษาอังกฤษท่ีมี

ป ระสิท ธิภ าพ  2 ((2 )-0 -4 ) ก อนรายวิ ช า 935 -026 

ภาษาอังกฤษในท่ีทํางาน 2((2)-0-4) 

จัดรายวิชา 935-010 การสื่อสารดวยภาษาอังกฤษท่ีมี

ประสิทธิภาพ 2((2)-0-4) ไวในแผนการศึกษาของชั้นป

ท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2  และจัดรายวิชา 935-026 

ภาษาอังกฤษในท่ีทํางาน 2((2)-0-4) ไวในแผนการ

ศึกษาของชั้นปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2 ดังปรากฏใน

หนาท่ี 26, 27 และ 29 

2. พิจารณาทบทวนการจัดแผนการศึกษา ของแผน

โครงงาน  โดยย ายรายวิช า  xxx-xxx  วิ ช าชีพ เลื อก   

3(x-y-z) จากชั้นปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1 ไปไวชั้นปท่ี 4 

ภาคการศึกษาท่ี 2 แทน 

ย า ย ร า ย วิ ช า  xxx-xxx  วิ ช า ชี พ เ ลื อ ก   

3(x-y-z) ของแผนการศึกษาของแผนโครงงาน จาก   

ชั้ น ป ท่ี  3  ภ าค ก าร ศึ ก ษ า ท่ี  1  ไป ไว ชั้ น ป ท่ี  4           

ภาคการศึกษาท่ี 2 ดังปรากฏในหนาท่ี 28 

3. ภาคผนวก ช ทบทวนการเขียนคําชี้แจง และการ

ดําเนินการตามขอเสนอแนะของกรรมการผูทรงคุณวุฒิและ

คณ ะกรรมการชุดต าง ๆ  โดยระบุหมายเลขหน า ท่ี

ดําเนินการแกไขดวย 

ดําเนินการตามขอเสนอแนะ ดังปรากฏในหนาท่ี  

114-119 

4. หนา 115 เขียนอธิบายการดําเนินการตามขอเสนอแนะ

ของคณะกรรมการโครงการจัดต้ังคณะนวัตกรรมการเกษตร

และประมง ใหครบถ วน ทุกขอพรอมระบุ เลขหน า ท่ี

ดําเนินการแกไขดวย 

ดําเนินการตามขอเสนอแนะ ดังปรากฏในหนาท่ี  

120 

5. ขอใหตรวจสอบพรอมแกไขขอมูลและเนื้อหาตลอดท้ัง

เลมหลักสูตร ในประเด็นตาง ๆ ไดแก การสะกดคํา รูปแบบ

การเขียน การระบุขอมูลตาง ๆ ใหถูกตองตาม Template 

ท่ี กํ าหนดและเป น ไปตาม เกณ ฑ มาตรฐานหลักสูตร

ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 ดวย 

ดําเนินการตามขอเสนอแนะ โดยการตรวจสอบความ

ถูกตองของเนื้อหาตลอดเลมหลักสูตร 
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ขอเสนอแนะของคณะกรรมการนโยบายวิชาการ 
 

คณะกรรมการนโยบายวิชาการ ในคราวประชุมครั้งท่ี 18 (9/2563) 

พิจารณา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาทรัพยากรประมง ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564 

เม่ือวันท่ี 13 พฤศจิกายน 2563 

ขอเสนอแนะของกรรมการนโยบายวิชาการ การดําเนินการของหลักสูตร 

1) แกไขขอความ หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา การ

ดําเนินการและโครงสรางของหลักสูตร ขอ 1.1 ระบบ และ

ข อ  2.8 การ เที ยบ โอนหน วย กิต  รายวิ ช าและการ

ลงทะเบียนเรียนขามสถาบัน อุดมศึกษา หมวดท่ี 5 

หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา ขอ 1. กฎระเบียบ

หรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด) และ ขอ 3. 

เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ท่ีอางอิงถึง

ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวาดวยการศึกษาชั้น

ปริญญาตรี พ.ศ. 2558  

ดําเนินการตามขอเสนอแนะ โดยแกไขเปน “ขอบังคับ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วาดวยการศึกษาชั้น

ปริญญาตรีและการศึกษาตลอดชีวิต พ.ศ. 2563” 

2) แกไขเอกสารในภาคผนวก ญ จากเดิม “ระเบียบ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวาดวยการศึกษาชั้นปริญญา

ตรี พ.ศ. 2558” เปนเอกสาร “ขอบังคับ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วาดวยการศึกษาชั้นปริญญา

ตรีและการศึกษาตลอดชีวิต พ.ศ. 2563” 

ดําเนินการตามขอเสนอแนะ โดยแก ไขเอกสาร 

ภาคผนวก ญ เปนเอกสาร “ขอบังคับมหาวิทยาลัย

สงขลานครินทร วาดวยการศึกษาชั้นปริญญาตรีและ

การศึกษาตลอดชีวิต พ.ศ. 2563” ดังปรากฏในหนาท่ี 

143 - 159 

3) การเขียนชื่อชุดวิชาภาษาอังกฤษ ขอให เพ่ิมคําวา 

“Module:” ทุกท่ีท่ีปรากฏ 

ดําเนินการตามขอเสนอแนะ โดยการเพ่ิมคําวา 

“Module:” ในชื่อชุดวิชาภาษาอังกฤษ ทุกท่ีท่ีปรากฎ 

เปน  

ชุดวิชาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําเศรษฐกิจในภาคใตของ

ประเทศไทย  

Module: Aquaculture of Economic Species in 

Southern Thailand  

4) แก ไขจํานวนหนวยกิตรายวิชาสหกิจศึกษา 2 เดิม       

6(0-18-0) เปน 6(0-40-0) หรือ 6(0-48-0) พรอมท้ังแกไข

ทุกท่ีท่ีปรากฎ 

ดําเนินการตามขอ เสนอแนะ โดยแก ไขจํ านวน      

หน วยกิตรายวิชาสห กิจศึกษา 2 เป น  6(0-40-0)        

ในทุกท่ีท่ีปรากฎ 

5) ทบทวนการวิเคราะหผลลัพธการเรียนรูระดับหลักสูตร 

(PLOs) กับรายวิชาในหลักสูตรร โดยใหสอดคลองกับ

ดําเนินการตามขอเสนอแนะ โดยการระบุความ

รั บ ผิ ด ช อ บ ใน ราย วิ ช า  932-373 แ ล ะราย วิ ช า      
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คณะกรรมการนโยบายวิชาการ ในคราวประชุมครั้งท่ี 18 (9/2563) 

พิจารณา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาทรัพยากรประมง ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564 

เม่ือวันท่ี 13 พฤศจิกายน 2563 

ขอเสนอแนะของกรรมการนโยบายวิชาการ การดําเนินการของหลักสูตร 

ความสัมพันธระหวางมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาฯ 

ครบท้ัง 3 ดานแรก 

932-485 ดังปรากฏในหนาท่ี 72,75 

6) ภาคผนวก ค ตารางแสดงผลลัพธการเรียนรูระดับ

รายวิชากับ Knowledge/Attitude/Skill ขอใหพิจารณา

ทบทวนการกําหนด K A และ S ของรายวิชาท่ีซํ้าซอนกัน  

กําหนด K A และ S ของวิชาทฤษฎีและปฏิบัติให

เหมือนกัน   สวนรายวิชา 932-270 สมุทรศาสตร   

ปรับใหมเปน K2 K4 K5 A5 S7 S8 S9 ดังปรากฏใน

ภาคผนวก ค หนาท่ี 93 

7) ปรับเนื้อหาการสอนใหเนนเก่ียวกับสัตวน้ําหรือพืชทะเล

ทางเศรษฐกิจของทองถ่ินท่ีทองถ่ินอ่ืนยังไมมี และการใช

ประโยชนจากสัตวน้ําหรือพืชทะเลในเชิงสุขภาพหรือความ

สวยงาม เชน การเพาะเลี้ยงปลาในกระชัง สาหราย กุงมังกร 

เปนตน 

มี รายวิ ช า ท่ี เก่ี ย วข อ ง ได แก  รายวิ ช า  932-394       

พันธุศาสตรสัตวน้ําและการปรับปรุงพันธุ รายวิชา 

932-495 ชุดวิชาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําเศรษฐกิจใน

ภาคใตของประเทศไทย และรายวิชาท่ีอยูในกลุม

วิชาชีพเลือก 
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ภาคผนวก ซ 

 

เอกสารเปรียบเทียบปรัชญาและวัตุประสงคของหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรใหม 

 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

1. ปรัชญา 

     ผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู ความสามารถ ทักษะและ

ศักยภาพทางดานทรัพยากรประมง รวมไปถึงการ

เพาะเลี้ยงสัตวน้ําโดยบูรณาการศาสตร งานวิจัยและ

องคความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีเก่ียวของ 

สามารถประยุกต ใช โดยมีสํ านึ กและตระหนัก ถึง

ความสําคัญในคุณคาของทรัพยากรประมงท่ีเก่ียวของ

อยางยั่งยืน นําไปประกอบวิชาชีพอยางมีคุณธรรมและ

จริยธรรม โดยมุงเนนการตอบสนองความตองการเชิง

พ้ืนท่ีภาคใต เพ่ือคงไวซ่ึงความม่ันคงทางดานอาหารและ

ความอุดมสมบูรณของทรัพยากรประมงของประเทศ 

1. ปรัชญา 

     มุงผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู  ความสามารถ       

มีทักษะในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําเศรษฐกิจและ

การจัดการทรัพยากรประมงในพ้ืนท่ีภาคใต   

จากกระบวนการบู รณาการการศึกษาและ      

การทํางาน มีความสามารถในการบริหารจัดการ

เพ่ือการผลิตและการใชประโยชนจากทรัพยากร

ประมงอย างยั่ งยืน  มี ทักษะในการสื่ อสาร         

มีความซ่ือสัตย  อดทน มีวินัย คุณธรรมและ

จริยธรรม 

2. วัตถุประสงค   

     1) ผลิตบัณฑิตท่ีสนองตอความตองการบุคลากรท่ีมี

ความรู ความสามารถทักษะวิชาชีพ และประยุกตใช

เทคโนโลยีสมัยใหมทางดานทรัพยากรประมง 

      2) เชื่อมโยงบุคลากรทางการศึกษา คณาจารย 

หนวยงานท่ีมีศักยภาพ ท้ังภาครัฐเอกชนและองคกรท่ี

เก่ียวของตาง ๆ ดานทรัพยากรประมงในการพัฒนา

บัณ ฑิต ท่ี มี คุณ ลักษณ ะท่ี เป น ท่ีต องการในแตละ

หนวยงาน เพ่ือเปนสวนหนึ่งในกําลังสําคัญในการพัฒนา

ประเทศ 

     3) เพ่ือผลิตบัณฑิต ท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม ทักษะ

ความสัม พันธ ระหว างบุ คคล ความพอพียงและ

จรรยาบรรณในวิชาชีพ 

2. วัตถุประสงค   

     1) เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีความสามารถทางดาน

เพาะเลี้ยงสัตวน้ําเศรษฐกิจในพ้ืนท่ีภาคใตจาก

กระบวนการบูรณาการการศึกษากับการทํางาน 

     2) เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีความสามารถทางดาน

บริหาร จัดการกระบวนการผลิตทรัพยากร

ประมงอยางยั่งยืน 

     3) เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีความสามารถทางดาน

อนุรักษ ฟนฟู และจัดการทรัพยากรประมง 

     4) เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีความสามารถทางดาน

คิด วิเคราะห คํานวณเชิงตัวเลขเพ่ือการวิจัยและ

การแกปญหา  

     5) เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีความสามารถทางดาน

รับผิดชอบในหนาท่ี ความอดทน มีวินัยและ     

มีจิตสาธารณะ 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

     6) เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีความสามารถทางดาน

สื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษ นําเสนอและ

ใหคําแนะนําทางวิชาการและเรียนรูตลอดชีวิต 
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ภาคผนวก ฌ 

 

เอกสารเปรียบเทียบหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุงใหม 

1. เอกสารเปรียบเทียบโครงสรางหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุงใหม  

หมวดวิชา/กลุมวิชา 

หลักสูตรเดิม 

(หนวยกิต) 

หลักสูตรปรับปรุงใหม 

(หนวยกิต) 

แผนฝกงานและ

โครงงาน 

แผนสหกิจศึกษา 

ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 32 32 32 

    1) กลุมวิชาภาษา 12   

    2) กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 11   

    3) กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 9   

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 92 99 99 

     1) กลุมวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร     

         พ้ืนฐาน 

     2) กลุมวิชาแกน 

21 

 

33 

21 

 

33 

21 

 

33 

     3) กลุมวิชาชีพ 38 45 45 

          - วิชาชีพบังคับ 

          - วิชาชีพเลือก 

26 

12 

33 

12 

33 

12 

ค. หมวดวิชาเลือกเสร ี 6 6 6 

ฝกงานและโครงงานนักศึกษา 

หรือสหกิจศึกษา 

7 7 7 

รวม 137 137 137 
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2. ปรับปรุงโครงสรางหลักสูตรโดยใหเหมาะสมและสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญา

ตรี พ.ศ. 2558 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) ของสํานักงานปลัดกระทรวง

การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) 

  

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป                                 32 หนวยกิต 

 1) กลุมวิชาภาษา                                             12 หนวยกิต 

- วิชาบังคับ 

936-001 ทักษะการสื่อสาร                                          3(3-0-6)   

936-002 การฟง-พูดภาษาอังกฤษ                                  3(3-0-6)    

936-003 การอาน-เขียนภาษาอังกฤษ                              3(3-0-6) 

936-005 ภาษาอังกฤษในท่ีทํางาน                                  3(3-0-6)   

 

2) กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                 11 หนวยกิต  

- วิชาบังคับ 

925-001 ทักษะชีวิต                                                  3(3-0-6) 

925-003 เอเชียศึกษา                                                 3(3-0-6)   

925-004 สุขภาวะกายและจิต                                       3(2-2-5)     

932-070 กิจกรรมเสริมหลักสตูร 1                                 1(0-0-3)   

935-112 ทักษะการวายนํ้า                                          1(0-2-1)    
 

3) กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร                    9 หนวยกิต 

923-001 วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม                                  3(3-0-6) 

934-001 คณิตศาสตรและสถิติในชีวิตประจําวัน                  3(3-0-6) 

934-002 คอมพิวเตอรและเทคโนโลยสีารสนเทศ                3(2-2-5)                                                                                                       

 

ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป            32 หนวยกิต 

สาระท่ี 1 ศาสตรพระราชาและประโยชน              4 หนวยกิต 

เพ่ือนมนุษย                                                                                   

001-102 ศาสตรพระราชากับการพัฒนาท่ียั่งยืน        2((2)-0-4)                

935-001 ประโยชนเพ่ือนมนุษย                           1((1)-0-2)                                                 

935-002 รูรอด ปลอดภยั                                  1((1)-0-2)  

สาระท่ี 2 ความเปนพลเมืองและชีวิตท่ีสันติ            5 หนวยกิต 

935-029 ชีวิตท่ีดี                                            3((3)-0-6) 

935-003 ทักษะชีวิตสําหรบัความเปนพลเมือง          2((2)-0-4) 

             ในศตวรรษท่ี 21                                                           

สาระท่ี 3 การเปนผูประกอบการ                  1 หนวยกิต 

001-103 ไอเดยีสูความเปนผูประกอบการ               1((1)-0-2) 

สาระท่ี 4 การอยูอยางรูเทาทันและการรูดิจิทัล      4 หนวยกิต 

935-004 วิทยาการสมัยใหมและโลก                      2((2)-0-4) 

935-005 เทคโนโลยสีารสนเทศ                            2((2)-0-4) 

สาระท่ี 5 การคิดเชิงระบบ การคดิเชิงตรรกะ          4 หนวยกิต 

             และตัวเลข                                                                                      

935-006 คิดเปน คิดสนุก                                   2((2)-0-4) 

935-007 สนุกคิด                                            2((2)-0-4 

สาระท่ี 6 ภาษาและการสื่อสาร                 8 หนวยกิต 

935-008  การสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน  2((2)-0-4) 

935-009  การอานเขียนภาษาอังกฤษ                    2((2)-0-4) 

             ในชีวิตประจําวัน                                                                                        

935-010  การสื่อสารดวยภาษาอังกฤษ                   2((2)-0-4)  

             ท่ีมีประสิทธิภาพ                                                                                     

935-011  ภาษาไทยและการสื่อสาร                      2((2)-0-4) 

สาระท่ี 7 สุนทรียศาสตรและกีฬา     2 หนวยกิต 

935-016  ศิลปะแหงชีวิต                                   1((1)-0-2) 

935-112  ทักษะการวายนํ้า                                1((1)-0-2) 

รายวิชาเลือก                                              4 หนวยกิต

935-026 ภาษาอังกฤษในท่ีทํางาน                        2((2)-0-4) 
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935-028 เอเชียศึกษา                                       2((2)-0-4) 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ                                          92  หนวยกิต 

1) กลุมวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรพ้ืนฐาน             21 หนวยกิต 

921-011 ฟสิกสวิทยาศาสตรชีวภาพ                                3(3-0-6) 

921-012 ปฏิบัติการฟสิกสวิทยาศาสตรชีวภาพ                   1(0-3-0)  

932-071 หลักชีววิทยา                                               2(2-0-4)  

932-072 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา                                   1(0-3-0)  

934-011 หลักคณิตศาสตร                                           3(3-0-6)  

934-017 สถิติพ้ืนฐาน                                                 3(2-2-5) 

937-011 เคมีพ้ืนฐาน                                  3(3-0-6) 

937-012 ปฏิบัติการเคมีพ้ืนฐาน                  1(0-3-0) 

937-019 ชีวเคม ี                   3(3-0-6)  

937-020 ปฏิบัติการชีวเคม ี                  1(0-3-0)  
 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ       99  หนวยกิต 

1) กลุมวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรพ้ืนฐาน     21 หนวยกิต 

921-011 ฟสิกสวิทยาศาสตรชีวภาพ        3((3)-0-6) 

921-012 ปฏิบัติการฟสิกสวิทยาศาสตรชีวภาพ         1(0-3-0)  

932-071 หลักชีววิทยา         2((2)-0-4)  

932-072 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา           1(0-3-0)  

934-011 หลักคณิตศาสตร         3((3)-0-6)  

934-017 สถิติพ้ืนฐาน          3((2)-2-5) 

937-011 เคมีพ้ืนฐาน         3((3)-0-6) 

937-012 ปฏิบัติการเคมีพ้ืนฐาน           1(0-3-0) 

937-019 ชีวเคม ี          3((3)-0-6)  

937-020 ปฏิบัติการชีวเคม ี           1(0-3-0)  
 

2) กลุมวิชาแกน                                                  33  หนวยกิต 

932-051 จุลชีววิทยา                  3(3-0-6)  

932-052 ปฏิบัติการจลุชีววิทยา                  1(0-3-0)  

932-270 สมุทรศาสตร                  3(3-0-6) 

932-271 สัตวไมมีกระดูกสันหลัง                  3(2-3-4) 

932-272 สรรีวิทยาสตัวนํ้า                   3(2-3-4) 

932-273 นิเวศวิทยาแหลงนํ้าจดื                  3(2-3-4) 

932-274 พันธุศาสตร                  3(3-0-6) 

932-275 ปฏิบัติการพันธุศาสตร                  1(0-3-0) 

932-276 มีนวิทยา                   3(2-3-4) 

932-370 การจัดการคณุภาพนํ้าเพ่ือการเพาะเลี้ยง               3(2-3-4) 

            สัตวนํ้า   

932-371 วิธีการวิจัยทางชีวภาพ                  3(2-3-4) 

937-013 เคมีอินทรีย                  3(3-0-6) 

937-014 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย                  1(0-3-0) 
 

2) กลุมวิชาแกน                  33  หนวยกิต 

932-051 จุลชีววิทยา         3((3)-0-6)  

932-052 ปฏิบัติการจลุชีววิทยา           1(0-3-0)  

932-270 สมุทรศาสตร         3((2)-3-4) 

932-271 สัตวไมมีกระดูกสันหลัง         3((2)-3-4) 

932-272 สรรีวิทยาสตัวนํ้า          3((2)-3-4) 

932-273 นิเวศวิทยาแหลงนํ้าจดื         3((2)-3-4) 

932-274 พันธุศาสตร         3((3)-0-6) 

932-275 ปฏิบัติการพันธุศาสตร           1(0-3-0) 

932-276 มีนวิทยา          3((2)-3-4) 

932-370 การจัดการคณุภาพนํ้าเพ่ือการเพาะเลี้ยง      3((2)-3-4) 

            สัตวนํ้า            

932-371 วิธีการวิจัยทางชีวภาพ         3((2)-3-4) 

937-013 เคมีอินทรีย         3((3)-0-6) 

937-014 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย          1(0-3-0) 
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3) กลุมวิชาชีพ                                                 38  หนวยกิต 

- วิชาชีพบังคับ                                                    26  หนวยกิต 

932-170 ทรัพยากรประมง                  3(3-0-6) 

932-171 ปฏิบัติงานฟารมเพาะเลีย้งสัตวนํ้า                1(0-3-0) 

932-372 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า                  3(2-3-4) 

932-373 ชีววิทยาประมง                  3(2-3-4) 

932-374 อาหารสตัวนํ้า                   3(2-3-4)   

932-375 การเปนผูประกอบการธุรกิจสตัวนํ้า                3(3-0-6) 

932-376 โรคสัตวนํ้า                  3(2-3-4) 

932-377 เทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือการประมง                3(2-3-4) 

932-378 เครื่องมือและกฎหมายประมง                           3(3-0-6) 

932-379 สัมมนา                                       1(0-2-1)  

 

 

 

 

 

 

 

 

- วิชาชีพเลือก                                                    12  หนวยกิต 

926-372 การจัดการธุรกิจฟารม                  3(3-0-6) 

932-381 ทรัพยากรปาชายเลนและการอนุรักษ                3(3-0-6) 

932-382 การจัดการทรัพยากรทะเลและ                3(3-0-6) 

            ชายฝงโดยชุมชน                                                                                        

932-383 ดํานํ้าเพ่ือการวิจยัวิทยาศาสตรทางทะเล               3(2-3-4) 

932-384 มลพิษทางนํ้า                  3(2-3-4) 

932-385 สัตวนํ้าหายากและการอนุรักษ                3(3-0-6) 

932-386 หญาทะเลและการอนุรกัษ                                3(3-0-6)    

932-387 อุตุนิยมวิทยาทางทะเล                  3(3-0-6) 

932-388 นิเวศวิทยาแนวปะการัง                                   3(3-0-6) 

932-389 สาหรายวิทยา                                              3(2-3-4)              

932-393 เทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียวสัตวนํ้า                     3(2-3-4) 

932-394 พันธุศาสตรสตัวนํ้าและการปรับปรุงปรุงพันธุ         3(3-0-6) 

932-395 การเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าแบบบูรณาการ                3(3-0-6)  

3) กลุมวิชาชีพ              45  หนวยกิต 
- วิชาชีพบังคับ      33 หนวยกิต 

932-170 ทรัพยากรประมง         3((3)-0-6) 

932-171 ปฏิบัติงานฟารมเพาะเลีย้งสัตวนํ้า         1(0-3-0) 

932-373 ชีววิทยาประมง         3((2)-3-4) 

932-374 อาหารสตัวนํ้า          3((2)-3-4)   

932-376 โรคสัตวนํ้า         3((2)-3-4) 

932-377 เทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือการประมง       3((2)-3-4) 

932-394 พันธุศาสตรสตัวนํ้าและการปรับปรุงพันธุ     3((3)-0-6) 

932-379 สัมมนา            1(0-2-1) 

932-495 ชุดวิชาการเพาะเลี้ยงสตัวนํ้าเศรษฐกิจ        6((4)-6-8) 

            ในภาคใตของประเทศไทย  
แผนฝกงาน 

932-390  ฝกงาน     ไมนอยกวา 300 ช่ัวโมง 

932-391  โครงงานนักศึกษา 1           2(0-6-0) 

932-491  โครงงานนักศึกษา 2         5(0-15-0) 
แผนสหกิจศึกษา 

932-390  ฝกงาน     ไมนอยกวา 300 ช่ัวโมง 

932-392  สหกิจศึกษา 1           1(1-0-2) 

932-492  สหกิจศึกษา 2        6(0-40-0) 

 

- วิชาชีพเลือก                  12  หนวยกิต 

กลุมวิชาเลือกทางทรัพยากรประมง 

926-372 การจัดการธุรกิจฟารม           3(3-0-6) 

932-378 เครื่องมือและกฎหมายประมง                   3((3)-0-6) 

932-381 ทรัพยากรปาชายเลนและการอนุรักษ       3((3)-0-6) 

932-382 การจัดการทรัพยากรทะเลและ       3((3)-0-6) 

            ชายฝงโดยชุมชน                                                                                        

932-383 ดํานํ้าเพ่ือการวิจยัวิทยาศาสตรทางทะเล      3((2)-3-4) 

932-384 มลพิษทางนํ้า         3((2)-3-4) 

932-385 สัตวนํ้าหายากและการอนุรักษ       3((3)-0-6) 

932-386 หญาทะเลและการอนุรกัษ                      3((3)-0-6)    

932-387 อุตุนิยมวิทยาทางทะเล         3((3)-0-6) 

932-388 นิเวศวิทยาแนวปะการัง                        3((3)-0-6)   

932-389 สาหรายวิทยา         3((2)-3-4) 
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932-396 การพัฒนาอาหารสัตวนํ้า                  3(2-3-4) 

932-397 การเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าสวยงาม                            3(2-3-4)   

932-398 ชีววิทยาครัสเตเชียนและการเพาะเลีย้ง                3(2-3-4) 

932-399 ชีวโมเลกุลในการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า                      3(2-3-4)  

932-480 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงกุง                               3(2-3-4)   

932-481 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงปลา                             3(2-3-4) 

932-482 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงหอย                 3(2-3-4) 

932-483 เทคโนโลยีวิศวกรรมเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า                3(2-3-4) 

932-484 เน้ือเยื่อวิทยาเพ่ือการวิจัยทางดานสตัวนํ้า              3(2-3-4) 

932-485 ปรสติสตัวนํ้า                  3(2-3-4) 

932-486 การเพาะเลี้ยงแพลงกตอน                 3(2-3-4) 

932-487 หัวขอพิเศษทางทรัพยากรประมง                        3(3-0-6) 

932-488 การจัดการทรัพยากรประมงโดย               3((2)-3-4) 

            นโยบายภาครัฐ 

932-489 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม             3((2)-3-4) 

            ทางนํ้า 

กลุมวิชาเลือกทางดานเพาะเลี้ยงสตัวนํ้า 

932-393 เทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียวสัตวนํ้า       3((2)-3-4)  

932-395 การเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าแบบบูรณาการ       3((3)-0-6)  

932-396 การพัฒนาอาหารสัตวนํ้า                       3((2)-3-4) 

932-397 การเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าสวยงาม                  3((2)-3-4)   

932-398 ชีววิทยาครัสเตเชียนและการเพาะเลีย้ง       3((2)-3-4) 

932-399 ชีวโมเลกุลในการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า            3((2)-3-4)  

932-480 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงกุง                     3((2)-3-4)   

932-481 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงปลา        3((2)-3-4) 

932-482 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงหอย        3((2)-3-4) 

932-483 เทคโนโลยีวิศวกรรมเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า       3((2)-3-4) 

932-484 เน้ือเยื่อวิทยาเพ่ือการวิจัยทางดานสตัวนํ้า    3((2)-3-4) 

932-485 ปรสติสตัวนํ้า         3((2)-3-4) 

932-486 การเพาะเลี้ยงแพลงกตอน        3((2)-3-4) 

932-487 หัวขอพิเศษทางทรัพยากรประมง              3((3)-0-6) 

932-490 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงปู                      3((2)-3-4) 
932-493 ทรัพยากรประมงกับการทองเท่ียว             3((2)-3-4) 

             โดยชุมชน                               

932-494 การตลาดผลติภณัฑประมง                     3((3)-0-6)  

                                                             

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี                                         6  หนวยกิต 

    นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ท่ีสนใจท่ีเปดสอนใน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรหรือมหาวิทยาลัยอ่ืน  ๆ ท้ังในและ

ตางประเทศเปดสอน 

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี     6  หนวยกิต 

    นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ท่ีสนใจ ท่ีเปดสอน

ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร หรือมหาวิทยาลัยอ่ืนท้ังใน

ประเทศและตางประเทศ โดยความเห็นชอบของหลักสูตร/

ภาควิชา 
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ง. ฝกงานและโครงงาน หรือโครงงาน                       7  หนวยกิต 

หรือสหกิจศึกษา        

แผนท่ี 1 

932-390 ฝกงาน             ไมนอยกวา 300 ช่ัวโมง 

932-391 โครงงานนักศึกษา 1                  2(0-6-0) 

932-491 โครงงานนักศึกษา 2                 5(0-15-0) 
แผนท่ี 2 

932-390 ฝกงาน             ไมนอยกวา 300 ช่ัวโมง 

932-392 สหกิจศึกษา 1                  1(1-0-2) 
932-492 สหกิจศึกษา 2                                    6(0-40-0)  

 

 

 

 

 

3. การปรับปรุงรหัสวิชา ช่ือวิชา คําอธิบายรายวิชา และจํานวนหนวยกิต 
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932-170 ทรัพยากรประมง                       3(3-0-6)                                                        

            Fishery Resources 

             ความหมายและความสําคัญของทรัพยากร
ประม ง การป ระม ง พ้ื น บ าน  การป ระม งพ าณิ ช ย 

เศรษฐศาสตรประมง การใชประโยชนจากทรัพยากร
ประมง แนวโนมของทรัพยากรประมง แนวนโยบาย 
ในการบริการจัดการทรัพยากรประมง พระราชบัญญัติ

และกฎหมายประมง 
             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 
 

932-170 ทรัพยากรประมง                     3((3)-0-6) 

             Fishery Resources  

              ความหมายและความสําคัญของทรัพยากร

ป ระม ง ก ารป ระม ง พ้ื น บ าน  ก ารป ระม งพ าณิ ช ย 

เศรษฐศาสตรประมง การใชประโยชนจากทรัพยากร

ประมงและการอนุรักษ นโยบายในการบริหารจัดการ

ทรัพยากรประมง พระราชบัญญัติและกฎหมายประมง  

              Definition and importance of fishery 

resources; artisanal fishery; commercial fishery; 

fishery economic; fishery resources utilization 

and conservation; fishery resources management 

policies; acts and laws in fishery  

932-270  สมุทรศาสตร                           3(3-0-6) 

             Oceanography 

932-270 สมุทรศาสตร                          3((2)-3-4) 

  Oceanography  
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              ประวัติศาสตรการศึกษาทางวิทยาศาสตรทาง

ทะเล โครงสรางและการเคลื่อนตัวของเปลือกโลก ขอบเขต

ของไหลทวีปและพ้ืนมหาสมุทร ตะกอนในทะเล เคมีของ

น้ําทะเล ฟสิกสของน้ําทะเล คลื่นน้ําข้ึนน้ําลงและการ

หมุนเวียนกระแสน้ําในมหาสมุทร ผลผลิตเบื้องตนจาก

แพลงกตอนพืช  และพืชทะเล สัตวทะเล ชุมชนสิ่งมีชีวิต

ท างท ะ เล  ข อ คํ านึ ง ถึ งขอ งสิ่ งแ วดล อม ท างท ะ เล 

ปรากฎการณโลกรอน 

             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 

   ประวัติศาสตรการศึกษาทางวิทยาศาสตรทาง

ทะเล โครงสรางและการเคลื่อนตัวของเปลือกโลก ขอบเขต

ของไหลทวีปและพ้ืนมหาสมุทร ตะกอนในทะเล เคมีของ

น้ําทะเล ฟสิกสของน้ําทะเล คลื่นน้ําข้ึน น้ําลงและการ

หมุนเวียนกระแสน้ําในมหาสมุทร ผลผลิตเบื้องตนจาก

แพลงกตอนพืชและพืชทะเล สัตวทะเล ชุมชนและระบบ

นิเวศทางทะเลและชายฝง ขอคํานึงถึงของสิ่งแวดลอมทาง

ทะเล ปรากฎการณโลกรอน การฝกปฏิบัติเชิงบูรณาการ

กับการทํางาน  

    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 and coastal communities and ecosystem; 

ocean environmental concerns; global warming 

phenomenon; work integrated learning 

932-271  สัตวไมมีกระดูกสันหลัง               3(2-3-4) 

             Invertebrate Zoology 

              สัณ ฐ าน วิ ท ย า  ส รี ร วิ ท ย า  ก ารสื บ พั น ธุ 

นิเวศวิทยาและการจําแนกประเภทของสัตวไมมีกระดูกสัน

หลัง รวมถึงพวกสัตวท่ีมีแกนลําตัวชั้นต่ํา 

              Morphology;physiology; reproduction; 

ecology and classification of invertebrates 

including lower chordates 

 

932-271 สัตวไมมีกระดูกสันหลัง              3((2)-3-4) 

            Invertebrate Zoology 

             สั ณ ฐ าน วิ ท ย า  ส รี ร วิ ท ย า  ก า ร สื บ พั น ธุ 

นิเวศวิทยา และการจําแนกประเภทของสัตวไมมีกระดูก

สันหลัง การใชประโยชนของสัตวน้ําไมมีกระดูกสันหลัง 

ปฏิบัติการและศึกษานอกสถานท่ี 

             Morphology, physiology, reproduction, 

ecology and classification of invertebrates; 

utilization of aquatic invertebrates; laboratories 

and field trip required 

932-272  สรีรวิทยาสัตวน้ํา                      3(2-3-4) 

    Aquatic Animal Physiology  

             การทํางานของระบบสรีระในปลาและสัตวไมมี

932-272  สรีรวิทยาสัตวน้ํา                    3((2)-3-4) 

             Aquatic Animal Physiology  

   การทํางานของระบบสรีระในปลาและสัตวไมมี
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กระดูกสันหลังบางชนิด โดยเนนระบบประสาท การ

ควบคุมสมดุลน้ําและเกลือแร การทํางานของกลามเนื้อ 

ระบบยอยอาหาร ระบบหายใจ ระบบหมุนเวียนเลือด 

ระบบขับถาย และระบบตอมไรทอ 

    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 

ก ร ะ ดู ก สั น ห ลั ง บ า ง ช นิ ด  โ ด ย เ น น 

ระบบประสาท การควบคุมสมดุลน้ําและเกลือแร การ

ทํางานของกลามเนื้อและกระดูก ระบบยอยอาหาร ระบบ

หายใจ ระบบหมุนเวียนเลือด ระบบขับถาย ระบบตอมไร

ทอ ระบบภูมิคุมกัน และ ระบบสืบพันธุ 

             Function of physiological systems in fish 

and some invertebrates emphasized on nervous 

system; osmoregulation; muscular and skeletal 

activity; digestive system; respiratory system; 

circulatory system; excretory system; endocrine 

system; immune system; reproductive system 

932-273 นิเวศวิทยาแหลงน้ําจืด                3(2-3-4) 

             Freshwater Ecology 

              วัฏจักรของน้ํา ประเภทของระบบนิเวศแหลง

น้ําจืด ระบบนิเวศแหลงน้ํานิ่ง ระบบนิเวศ แหลงน้ําไหล 

สิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศน้ําจืด คุณสมบัติทางกายภาพ เคมี

และชีวภาพของแหลงน้ําจืด ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิต

และสิ่งแวดลอมในระบบนิเวศแหลงน้ําจืด  

     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 

932-273 นิเวศวิทยาแหลงน้ําจืด              3((2)-3-4) 

   Freshwater Ecology 

   วัฏจักรของน้ํา ประเภทของระบบนิเวศแหลง

น้ําจืด ระบบนิเวศแหลงน้ํานิ่ง ระบบนิเวศแหลงน้ําไหล 

สิ่งมีชีวิตและการจัดจําแนกในระบบนิเวศน้ําจืด คุณสมบัติ

ท า งก าย ภ าพ  เค มี แ ล ะ ชี ว ภ าพ ข อ งแ ห ล งน้ํ า จื ด 

ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอมในระบบ

นิเวศแหลงน้ําจืด ผลกระทบของกิจกรรมจากมนุษยตอ

ระบบนิเวศแหลงน้ําจืดและกรณีศึกษาในภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต   

              Hydrological cycle; type of freshwater 

ecosystem; lentic ecosystem; lotic ecosystem; 

aquatic animals and its classification in 

freshwater ecosystem; physical, chemical and 

biological properties of freshwater; interaction of 

organisms and environment in freshwater 

ecosystem; impact of human activities to 

freshwater ecosystem and a case study in South 

East Asia     

932-276 มีนวิทยา                          3(2-3-4) 932-276 มีนวิทยา                              3((2)-3-4) 
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            Ichthyology 

   ประวัติของวิชามีนวิทยา หลักการจัดสาย

วิวัฒนาการ สัณฐานวิทยา สรีรวิทยาและอนุกรมวิธานของ

ปลา ความหลากหลายและการอนุรักษปลา 

   History of ichthyology; principles of 

phylogeny, morphology, physiology, and 

taxonomy of fish; diversity and conservation of 

fish 

  Ichthyology 

  หลักการจัดสายวิวัฒนาการ สัณฐานวิทยา 

สรีรวิทยาและอนุกรมวิธานของปลา  การแพรกระจาย 

ความหลากหลายและการอนุรักษพันธุปลา 

             Principles of phylogeny, morphology, 

physiology, and taxonomy of fish; distribution, 

diversity and conservation of fish 

932-370 การจัดการคุณภาพน้ําเพ่ือ            3(2-3-4) 

            การเพาะเล้ียงสัตวน้ํา  

   Water Quality Management for   

            Aquaculture 

   คุณสมบัติทางดานกายภาพ เคมีและชีวภาพของ

น้ํา เกณฑมาตรฐานคุณภาพน้ํา ระบบน้ํา   ในโรงเพาะฟก

และบอเลี้ยงสัตวน้ํา การจัดการคุณภาพน้ําและของเสีย

จากการเพาะเลี้ยงทางน้ํา  

   Physical, chemical and biological of 

water properties; water quality standard, water 

systems in hatchery, and rearing ponds; water 

quality and waste management for aquaculture 

932-370 คุณภาพน้ํา               3((2)-3-4) 

  Water Quality 

  คุณสมบัติทางดานกายภาพ เคมีและชีวภาพของ

น้ํา เกณฑมาตรฐานคุณภาพน้ํา  ระบบน้ํา ในโรงเพาะฟก

และบอเลี้ยงสัตวน้ํา การจัดการคุณภาพน้ําและของเสีย

จากการเพาะเลี้ยงทางน้ํ า ปฏิบัติการและศึกษานอก

สถานท่ี 

   Physical, chemical and biological of 

water properties; water quality standard, water 

systems in hatchery, and rearing ponds; water 

quality and waste management for aquaculture, 

laboratory and field trip required 

932-371 วิธีการวิจัยทางการประมง            3(2-3-4) 

            Research Methods in Fisheries  

             วิธีคิดการวิจัย การวิจัยเชิงคุณภาพและปริมาณ 

ก า ร อ อ ก แ บ บ ส อ บ ถ า ม  ก า ร เ ก็ บ ข อ มู ล 

ท้ังภาคสนามและการวางแผนการทดลอง การประมวลผล

ขอมูลและการวิเคราะหขอมูลทางสถิติดวยโปรแกรม

สําเร็จรูปทางสถิติ การเขียนโครงรางและรายงานการวิจัย 

  Research conception; qualitative and 

quantitative research; questionnaire design, field 

data collecting and experimental designs; data 

processing and statistical analysis by statistic 

932-371 วิธีการวิจัยทางชีวภาพ     3((2)-3-4) 

   Biological Research Methods 

   วิธีคิดการวิจัย จริยธรรมการวิจัย การวิจัยเชิง

คุณภาพและปริมาณการวางแผนการทดลอง การออกแบบ

สอบถามและการเก็บขอมูล การประมวลผลขอมูลและการ

วิเคราะหขอมูลทางสถิติ โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ การ

เขียนโครงรางและรายงานการวิจัย  

              Research conception; research ethics; 

qualitative and quantitative research; 

experimental designs, questionnaire design, and 

data collecting; data processing and statistical 
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programs; research proposal and report writing analysis; statistic programs; research proposal 

and report writing 

932-376 โรคสัตวน้ํา                             3(2-3-4) 

            Aquatic Animal Diseases 

             กลไกการปองกันตัวของสัตวน้ํา สมมติฐานการ

เกิดโรค ปจจัยท่ีกอใหเกิดโรค ชนิดของโรคติดเชื้อและไม

ติดเชื้อ โรคท่ีเกิดจากแบคทีเรีย รา ไวรัส ปรสิต เทคนิค

การแยกเชื้อ การทดสอบและการตรวจวินิจฉัยโรค พยาธิ

วิทยาของการเกิดโรค หลักและวิธีการควบคุม ปองกัน 

และการรักษาโรคในสัตวน้ํา 

   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 

932-376 โรคสัตวน้ํา               3((2)-3-4) 

  Aquatic Animal Diseases 

  กลไกการปองกันตัวของสัตวน้ํา สมมติฐานการ

เกิดโรค ปจจัยท่ีกอใหเกิดโรค ชนิดของโรคติดเชื้อและไม

ติดเชื้อ โรคท่ีเกิดจากแบคทีเรีย รา ไวรัส ปรสิต ปฏิบัติการ

เ ท ค นิ ค ก า ร แ ย ก เ ชื้ อ  ก า ร ท ด ส อ บ แ ล ะ                       

การตรวจวินิจฉัยโรค องคการโรคระบาดสัตวระหวาง

ประเทศและกฎระเบียบ โรคสัตวน้ําในบัญชีองคการโรค

ระบาดสัตวระหวางประเทศ  หลักและวิธีการควบคุม 

ปองกัน และการรักษาโรคในสัตวน้ํา  

   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; disease isolation, testing and 

diagnosis; Office International des Epizooties, OIE 

and regulations; aquatic animal diseases listed in 

OIE; principle and methods for control, 

prevention and treatment of diseases in aquatic 

animals, laboratory techniques in disease 

detection and diagnostic 

932-378 เครือ่งมือและกฎหมายประมง        3(3-0-6) 

            Fishing Gears and Fishery Laws 

             เครื่องมือทําการประมงและวิธีการใช กฎหมาย

และพระราชบัญญัติท่ีเก่ียวของกับการประมง  

   Types and usage of fishing gears; law 

and regulations relating to fisheries 

932-378 เครื่องมือและกฎหมายประมง      3((3)-0-6) 

  Fishing Gears and Fishery Laws 

  ประเภทของเครื่องมือทํ าการประมงและ

วิธีการใช กฎหมายและพระราชบัญญัติท่ีเก่ียวของกับการ

ประมง การประยุกตใชความรูดานกฎหมายประมงกับ

สถานการณในปจจุบัน 

            Types and usage of fishing gears; law 

and regulations relating to fisheries; application 
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of fishery laws for current issues 

932-383 ดําน้ําเพ่ือการวิจัยวิทยาศาสตร       3(2-3-4) 

            ทางทะเล 

            Diving for Marine Science Research 

            หลักการดําน้ําแบบผิวน้ําและการดําน้ําแบบใช

เครื่องชวยหายใจ การใชประโยชนจากการดําน้ําเพ่ือใชใน

การสํารวจวิจัยใตทะเล กรณีศึกษาวิจัยโครงสรางประชากร

สิ่งมีชีวิตในแนวปะการัง และชุมชนสัตวหนาดิน สิ่งมีชีวิตท่ี

เปนอันตรายท่ีอาศัยอยูในทะเล 

                       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  

 

932-383 ดําน้ําเพ่ือการวิจัยวิทยาศาสตร     3((2)-3-4)     

            ทางทะเล                                            

            Diving for Marine Science Research  

             หลักการดําน้ําแบบผิวน้ําและการดําน้ําแบบใช

เครื่องชวยหายใจ วิธีการวิจัยวิทยาศาสตรทางทะเล 

กรณีศึกษาวิจัยโครงสรางประชากรในแนวปะการังและ

ชุมชนสัตวหน าดิ น  อันตรายจากสิ่ ง มี ชี วิต ในทะเล 

ปฏิบัติการและศึกษานอกสถานท่ี 

              Principles of snorkeling and SCUBA 

diving; underwater scientific research methods; 

case study on research population structure of 

coral reef and benthic communities; dangerous 

marine creatures; skill practice and field trip 

required 

932-394 พันธุศาสตรสัตวน้ําและ               3(3-0-6) 

            การปรับปรุงพันธุ 

            Aquatic Animal Genetics and   

            Improvement 

             บทบาทของพันธุศาสตรตอการประมง การ

ถายทอดลักษณะคุณภาพในสัตวน้ํา ลักษณะปริมาณและ

การปรับปรุงพันธุ ระบบการผสมพันธุ การผสมเลือดชิด 

พันธุศาสตรประชากร และการประยุกตใช เซลลพันธุ

ศาสตรของสัตวน้ํ า การปรับปรุงพันธุ โดยการจัดชุด

โครโมโซม เทคนิคทางอณูพันธุศาสตร ในการศึกษาความ

แปรปรวนทางพันธุกรรมในสัตวน้ํา การปรับปรุงพันธุสัตว

น้ําโดยเทคนิคพันธุวิศวกรรม 

   Role of genetics on fishery; qualitative 

traits transmission in aquatic animals; quantitative 

traits and genetic improvement; mating system; 

inbreeding; population genetics and application; 

932-394 พันธุศาสตรสัตวน้ําและ             3((2)-3-4) 

            การปรับปรุงพันธุ                        

  Aquatic Animal Genetics and   

  Improvement 

  บทบาทของพันธุศาสตรตอการประมง การ

ถายทอดลักษณะคุณภาพในสัตวน้ํา ลักษณะปริมาณและ

การปรับปรุงพันธุ ระบบการผสมพันธุ การผสมเลือดชิด 

พันธุศาสตรประชากร และการประยุกตใช เซลลพันธุ

ศาสตรของสัตวน้ํ า การปรับปรุงพันธุ โดยการจัดชุด

โครโมโซม  เทคนิคทางอณูพันธุศาสตร ในการศึกษาความ

แปรปรวนทางพันธุกรรมในสัตวน้ํา การปรับปรุงพันธุสัตว

น้ําโดยเทคนิคพันธุวิศวกรรม บทปฏิบัติการท่ีเก่ียวของกับ

พันธุศาสตรสัตวน้ําและการปรับปรุงพันธุ 

             Role of genetics on fishery; qualitative 

traits transmission in aquatic animals; quantitative 

traits and genetic improvement; mating system; 
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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 

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; laboratory experiments related to 

aquatic animal genetics and improvement 

 

 

 

932-399 ชีวโมเลกุลในการเพาะเล้ียงสัตวน้ํา  3(2-3-4) 

             Molecular Biology in Aquaculture 

             ชีวโมเลกุลระดับเซลล  หน า ท่ีของยีนและ

โปรตีน การควบคุมการแสดงออกของยีนความหมายของจี

โนม การหาลําดับ เบสของจี โนม เครื่องหมายจี โนม      

การจั ด ทํ าแผน ท่ี จี โนม  ฐานข อ มู ล  ชี วสารสน เทศ            

ชีวโมเลกุลของการเกิดโรคในสัตวน้ํา การประยุกตใชชีว

โมเลกุลเพ่ือการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 

   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 

932-399 ชีวโมเลกุลในการเพาะเล้ียง        3((2)-3-4) 

            สัตวน้ํา  

  Molecular Biology in Aquaculture 

  ชีวโมเลกุลระดับเซลล หนาท่ีของยีนและโปรตีน 

การควบคุมการแสดงออกของยีน ความหมายของจีโนม 

การหาลําดับเบสของจีโนม เครื่องหมายจีโนม การจัดทํา

แผนท่ีจีโนม ฐานขอมูลชีวสารสนเทศและการใชประโยชน 

ชีวโมเลกุลของการเกิดโรคในสัตวน้ํา การประยุกตใชชีว

โมเลกุลเพ่ือการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา ปฏิบัติการเทคนิคชีว

โมเลกุล 

             Cell molecular biology; gene and 

protein functions; regulation of gene expression; 

concepts of genomes; genome sequencing; 

genome markers; genome mapping; 

bioinformatics database and uses; molecular 

biology of pathogenesis in aquatic animals; 

applications of molecular biology in aquaculture; 

laboratory techniques in molecular biology 

932-485 ปรสิตสัตวน้ํา                           3(2-3-4) 

            Aquatic Animal Parasites  

932-485 ปรสิตสัตวน้ํา                         3((2)-3-4) 

   Aquatic Animal Parasites  
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            ลั ก ษ ณ ะ ท า งสั ณ ฐ าน วิ ท ย า  ว ง จ ร ชี วิ ต 

อนุ กรมวิธ าน  ระบาดวิทยาและการวินิ จ ฉัยปรสิ ต  

ก ล ไก ก า ร ติ ด เชื้ อ ป ร สิ ต  พ ย า ธิ ส ภ า พ ข อ ง โ ร ค                 

การประยุกตใชเทคนิคระดับจุลภาคและชีวโมเลกุลใน

การศึกษาปรสิตในสัตวน้ํา การปองกันและควบคุมปรสิต

กอโรคในสัตวน้ํา 

   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 

   ลั ก ษ ณ ะ ท างสั ณ ฐ าน วิ ท ย า  ว งจ ร ชี วิ ต 

อนุ กรมวิธ าน  ระบาดวิทยาและการวินิ จ ฉัยปรสิ ต  

กลไกการติดเชื้อปรสิต พยาธิสภาพของโรค การตอบสนอง

ตอระบบภูมิคุมกันของสัตวน้ํา การประยุกตใชเทคนิค

ระดับจุลภาคและชีวโมเลกุลในการศึกษาปรสิตในสัตวน้ํา 

การปองกันและควบคุมปรสิตกอโรคในสัตวน้ํา 

              Morphology, life cycle, taxonomy, 

epidemiology and diagnosis of parasite; 

mechanisms of parasite infections, pathogenesis; 

immune response of aquatic animals; 

applications of microscopic and molecular 

techniques for aquatic animal parasite study; 

prevention and control of pathogenic parasite in 

aquatic animals 

 

 

 

4. รายวิชาใหม 

 

001-102  ศาสตรพระราชากับการพัฒนาท่ีย่ังยืน           2((2)-0-4)   

    The King’s Philosophy and Sustainable Development 

   ความหมาย หลักการ แนวคิด ความสําคัญ และเปาหมายของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง หลักการทรงงาน หลักการเขาใจ เขาถึง พัฒนา การพัฒนาตามศาสตรพระราชา และการพัฒนาอยาง

ยั่งยืน และการวิเคราะหการนําศาสตรพระราชาไปประยุกตใชในพ้ืนท่ีระดับบุคคล องคกรธุรกิจหรือชุมชนใน

ระดับทองถ่ิน และระดับประเทศ  

    Meaning, principles, concept, importance and goal of the philosophy of 

sufficiency; work principles, understanding and development of the King’s wisdom and 

sustainable development; an analysis of application of the King’s wisdom in the area of 

interest including individual, business or community sectors in local and national level    

(หมายเหตุ : การวัดและประเมินผลเปนระดับคะแนน) 
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001-103  ไอเดียสูความเปนผูประกอบการ       1((1)-0-2)    

     Idea to Entrepreneurship  

    การเปนผูประกอบการ การวิเคราะหสภาพแวดลอมธุรกิจ การแสวงหาโอกาสทางธุรกิจ การ

จัดทําแนวคิดธุรกิจดวยเครื่องมือทางธุรกิจสมัยใหม 

     Introduction to new entrepreneur creation; business environment analysis; 

survey for business opportunity analysis; using business models with modern business tools 

 

932-488  การจัดการทรัพยากรประมงโดยนโยบายภาครัฐ    3((2)-3-4)   

Government Policy Fishery Resources Management  

ปญหาการใชประโยชนจากทรัพยากรประมง หนวยงานภาครัฐท่ีเก่ียวของกับทรัพยากร

ประมงหนาท่ี บทบาท ความรับผิดชอบ พันธกิจ วิสัยทัศนของหนวยงานภาครัฐตอการจัดการทรัพยากรประมง 

รูปแบบ นโยบายและมาตรการท่ีใชในการจัดการทรัพยากรประมง ผลการดําเนินการในการบริหารจัดการ

ทรัพยากรประมงโดยหนวยงานภาครัฐ การฝกปฏิบัติเชิงบูรณาการกับการทํางาน  

Fishery resources utilization problem; government unit that related to fishery 

resources; duty, roles, responsibly, obligation, vision of government unit that related to 

fishery resources; pattern, policy and measure of fishery resources; result of fishery resources 

management by government unit; work integrated learning  

 

932-489   การประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมทางน้ํา     3((2)-3-4) 

    Aquatic Environmental Impact Assessment 

    หลักการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมทางน้ํา กระบวนการและวิธีการในการประเมินผล

กระทบสิ่งแวดลอมทางน้ํา การประเมินดานทรัพยากรกายภาพ ชีวภาพ คุณคาการใชประโยชนของมนุษย และ

คุณภาพชีวิต การวางมาตรการในการแกไข และปองกัน รวมท้ังวางแผนติดตามตรวจสอบสิ่งแวดลอม และ

กรณีศึกษา การฝกปฏิบัติเชิงบูรณาการกับการทํางาน  

   Principles of aquatic environmental impact; assessment processes; methods 

in evaluating aquatic environment evaluation of physical, biological, human utilization, and 

quality of life; planning for corrective and preventive measures, including planning, 

environmental monitoring and case studies; work integrated learning 

 

932-490 เทคโนโลยีการเพาะเล้ียงปู                                                            3((2)-3-4) 

Crab Culture Technology  

ชีววิทยาปู  เทคนิคการเพาะพันธุการอนุบาลและการเลี้ยงปูชนิดท่ีมีความสําคัญทาง

เศรษฐกิจ การเหนี่ยวนําการวางไขและการฟกตัว  การผสมเทียม การปรับปรุงพันธุ การควบคุมเพศ โรคท่ี
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สําคัญของปู การผลิตอาหารปู การนํากระบวนการทางเทคโนโลยีชีวภาพมาประยุกตใชในการผลิตปู การตลาด

และผลิตภัณฑปู การฝกปฏิบัติเชิงบูรณาการกับการทํางาน   

Crab biology; techniques of breeding, nursing and culture of economically 

important crab  species; spawning and hatching induction; artificial insemination; genetic 

improvement; sex control; important crab disease; crab nutrition; application of 

biotechnology for crab production; crab marketing and products; work integrated learning 

 

932-493  ทรัพยากรประมงกับการทองเท่ียวโดยชุมชน     3((2)-3-4)                                       

    Fishery Recourses and Community Based Tourism 

  ความหมายของทรัพยากรประมง ประเภทของทรัพยากรประมงในพ้ืนท่ีภาคใต การจัดการ

ทองเท่ียวโดยชุมชน การจัดการทองเท่ียวโดยชุมชนฐานทรัพยากรประมง  การอนุรักษทรัพยากรประมง 

ผลกระทบการทองเท่ียวตอชุมมชน การแกปญหาสิ่งแวดลอมจากการทองเท่ียว กรณีศึกษาการทองเท่ียวฐาน

ทรัพยากรประมงในภาคใต    

    Definition of fishery resources; types of fishery resource in southern Thailand; 

community based tourism management; community-based tourism using fishery resource; 

conservation of fishery resources; impact of tourism to community; environment solving 

from tourism; case study of community-based tourism using fishery resource in southern 

Thailand 

932-494  การตลาดผลิตภัณฑประมง      3((3)-0-6)                                                                                       

               Fishery Product Marketing       

  นิยาม ปรัชญาและกรอบแนวคิดทางการตลาด ลักษณะเฉพาะและขอกําหนดท่ีเก่ียวของของ

ตลาดผลิตภัณฑประมง โครงสรางตลาดและผลิตภัณฑประมง การวิเคราะหสภาพแวดลอมทางการตลาดและ

การตลาดเปาหมาย กลยุทธการตลาดผลิตภัณฑประมง การจัดการสวนประสบทางการตลาดสําหรับผลิตภัณฑ

ประมง จรรยาบรรณทางการตลาด กรณีศึกษาทางการตลาดผลิตภัณฑประมง 

  Definitions, philosophies, and framework of marketing; characteristics and 

regulations related to fishery product marketing; marketing structure and fishery product; 

analysis of marketing environments and STP marketing; marketing strategies for fishery 

products; marketing ethics; case study related to fishery product marketing    

 

932-495   ชุดวิชาการเพาะเล้ียงสัตวน้ําเศรษฐกิจภาคใตของประเทศไทย  6((4)-6-8) 

   Module: Aquaculture of Economic Species in Southern Thailand 

             ทฤษฎีการบริหารและการปฏิบัติการธุรกิจเบื้องตน การบริหารการผลิต การบริหารเงินทุน 

การจัดการบัญชีอยางงาย การบริหารทรัพยากรบุคคล การบริหารการตลาด ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการ
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ประกอบการ ธุรกิจเพาะเลี้ยงสัตวน้ําเศรษฐกิจในภาคใต การจัดตั้งธุรกิจเพาะเลี้ยงสัตวน้ําเศรษฐกิจในภาคใต 

สัตวน้ําเศรษฐกิจในภาคใต เทคโนโลยีการเพาะพันธุ การปรับปรุงพันธุ การอนุบาลและการเลี้ยงสัตวน้ําและพืช

น้ําเศรษฐกิจในภาคใต มาตรฐานฟารมเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา ระบบการยอยอาหาร ความตองการสารอาหารของ

สตัวน้ํา ประเภทของสารอาหาร คุณภาพของอาหาร การสรางสูตรอาหาร การผลิตอาหาร การตรวจสอบและ

การจัดเก็บ การจัดการคุณสมบัติทางดานกายภาพ เคมีและชีวภาพของน้ําเพ่ือการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา ระบบน้ํา

ในโรงเพาะฟกและบอเลี้ยงสัตวน้ํา การจัดการคุณภาพน้ําและของเสียจากการเพาะเลี้ยงทางน้ํา สมมติฐานการ

เกิดโรค ปจจัยท่ีกอใหเกิดโรค ชนิดของโรคติดเชื้อและไมติดเชื้อ โรคท่ีเกิดจากแบคทีเรีย รา ไวรัส ปรสิต 

เทคนิคการแยกเชื้อ การทดสอบและการตรวจวินิจฉัยโรค พยาธิวิทยาของการเกิดโรค หลักและวิธีการควบคุม 

ปองกัน และการรักษาโรคในสัตวน้ํา 

   Theory on business administration and operation; production administration; 

investment administration; simple account management; human resource administration; 

marketing administration; factors affecting to economics species aquaculture in Southern 

Thailand; aquaculture business founding in Southern Thailand; economic aquatic species in 

Southern Thailand; Technology for breeding, genetic improvement, nursing and culturing of 

economic aquatic animals and plants in Southern Thailand; aquaculture standard farming; 

Digestive system; nutrient requirement of aquatic animals; types of nutrient; feed quality; 

feed formulation; feed processing, inspection and storage; physical, chemical and biological 

of water properties; water quality standard, water systems in hatchery, and rearing ponds; 

water quality and waste management for aquaculture; hypothesis cause of disease; factors 

affecting diseases; type of infectious and non-infectious diseases; the disease caused by 

bacteria, fungi, virus and parasite; disease isolation, testing and diagnosis; Office International 

des Epizooties, OIE and regulations; aquatic animal diseases listed in OIE; principle and 

methods for control, prevention and treatment of diseases in aquatic animals. 
 

935-001  ประโยชนเพ่ือนมนุษย          1((1)-0-2) 

              Benefit of Mankinds 

    การทํากิจกรรมเชิงบูรณาการองคความรู  เนนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักการ

ทรงงาน หลักการเขาใจ เขาถึง พัฒนา เพ่ือประโยชนสังคมและประโยชนเพ่ือนมนุษยเปนกิจท่ีหนึ่ง     

     The Integrative activities for gaining knowledge are emphasizing on the 

philosophy of sufficiency economy and apply to its principles of job, principles of 

understanding, accessibility and development, for the benefit of society and the benefit of 

mankind  
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935-002  รูรอด ปลอดภัย        1((1)-0-2) 

    Life Safety 

    แนวคิด หลักการ การปฐมพยาบาลเบื้องตน การเคลื่อนยายผูบาดเจ็บ และการชวยชีวิต     

ข้ันพ้ืนฐาน การชวยชีวิตโดยการปมหัวใจ การฝกปฏิบัติการปฐมพยาบาล การปฏิบัติในสถานการณ 

    Concepts and principles of first aid; patient transportation and basic life 

support, Cardiopulmonary resuscitation (CPR), first aid practice; simulation based first aid 

training 

 

935-003  ทักษะชีวิตสําหรับความเปนพลเมืองในศตวรรษท่ี 21   2((2)-0-4) 

    Life Skills for Citizens of the 21st Century 

    ทักษะชีวิตท่ีมีความจําเปนในชีวิตประจําวัน การเมืองการบริหารปกครอง หนาท่ีพลเมือง                    

ทักษะทางสังคม และกฎหมายเบื้องตนในชีวิตประจําวัน  

    Essential Life skills  for everyday life; politics and governance; citizenship; 

social skills and basic laws for everyday life 

 

935-004  วิทยาการสมัยใหมและโลก      2((2)-0-4) 

    Modern Science and the World 

              การศึกษา  สถานการณ และการเปลี่ยนแปลง ทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง สิ่งแวดลอม 

ผลกระทบของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสมัยใหม การใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาสังคม 

การปองกันและแกไขปญหาสังคมท่ีเกิดจากวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

    Studying  situations and social, economic, politics and environmental 

changes, impacts of modern science and technology; application of science and technology 

in social development; preventing and solving social problems derived from science and 

technology  

 

935-005  เทคโนโลยีสารสนเทศ        2((2)-0-4) 

    Information Technology 

            เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหมและแนวโนมในอนาคต องคประกอบของระบบสารสนเทศ 

องคประกอบของคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง  ทักษะดิจิทัล การประยุกตใชเทคโนโลยีสมัยใหม การใช

งานบนอินเตอรเน็ตและสื่อสังคมออนไลน ความปลอดภัยของขอมูลสารสนเทศ จริยธรรมและกฎหมาย

คอมพิวเตอร              
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      Modern and trend of information technology; components of information 

System; computer system and devices; digital skills; application of modern information 

technology; security of data and information; utility of internet and online social network; 

computer ethics and laws 

 

 

 

935-006   คิดเปน คิดสนุก        2((2)-0-4) 

     Intelligent Thinking 

     ตรรกะแหงความคิด สนุกคิดรอบดาน  คิดคํานวณในชีวิตประจําวัน การตัดสินใจเชิงความคิด 

     Logic of thinking, systematic thinking, calculation in daily life, conceptual 

decision making 

 

935-007  สนุกคิด         2((2)-0-4) 

    Smart Thinking 

    กระบวนการคิดและวางแผน การเขาใจปญหา การแกไขปญหาและนําแนวทางมาทดสอบ 

และพัฒนา บนพ้ืนฐานการใชเทคโนโลยีอยางชาญฉลาดกระบวนการคิดและวางแผน การเขาใจปญหา การ

แกไขปญหาและนําแนวทางมาทดสอบและพัฒนา บนพ้ืนฐานการใชเทคโนโลยีอยางชาญฉลาด 

    Thinking process and planning; problem understanding; problem solving and 

test solutions; based on intelligible use of technology 

 

935-008   การสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน     2((2)-0-4) 

   Everyday English Conversations 

   การแยกแยะเสียงตาง ๆ ในภาษาอังกฤษ การสนทนาภาษาอังกฤษในสถานการณตาง ๆ                 

ในชีวิตประจําวัน การสนทนาเก่ียวกับการเรียนและอาชีพในอนาคต   

   Classification of different English sounds; English conversations in various daily 

life situations; talking about study and future careers  

 

935-009   การอานเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน    2((2)-0-4) 

    Everyday English Reading and Writing 

   ทักษะการอานภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน การอานขอความสั้นๆ โครงสรางประโยคพ้ืนฐาน                    

ทักษะการเขียนเบื้องตน และการเขียนยอหนาสั้นๆ  
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    Basic reading skills in English; reading short passages; short story reading; basic 

sentence structures; basic writing skill and short paragraph writing 

 

935-010   การส่ือสารดวยภาษาอังกฤษท่ีมีประสิทธิภาพ    2((2)-0-4) 

     Effective English Communication 

    ทักษะภาษาอังกฤษท่ีจําเปนสําหรับการเรียนระดับอุดมศึกษาการฟงเพ่ือจับใจความสําคัญ

และรายละเอียด กลวิธีการอานเพ่ือจับใจความสําคัญ ทักษะการเขียนยอความไวยากรณภาษาอังกฤษข้ัน

พ้ืนฐาน ชนิดของคํา คําศัพทวิชาการเพ่ือใชในการเรียนในระดับท่ีสูงข้ึน  

    Essential English skills for undergraduate study; listening for gist and details; 

reading strategies for the comprehension of main ideas; summarizing skills; basic English 

grammatical structures; parts of speech; academic vocabulary for higher education 

 

 

935-011   ภาษาไทยและการส่ือสาร        2((2)-0-4) 

     Thai and Communication 

      การใชภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารท่ีถูกตองเหมาะสม คุณธรรมและจริยธรรมในการใชภาษา 

ทักษะการใชภาษาท้ังการฟง  การพูด  การอานและการเขียนอยางมีประสิทธิภาพ  นําความรูไปประยุกตใช

สื่อสารในชีวิตประจําวัน  

      Thai for effective communication; language use morals and ethics; effective 

listening, speaking, reading and writing skills; ability to apply the language knowledge to 

everyday communication 

 

935-016  ศิลปะแหงชีวิต         1((1)-0-2) 

    Art of Life 

    ศาสตรและความงามของศิลปะ ศิลปะเพ่ือการเยียวยาและดูแลสุขภาพใจ ศิลปะการใชชีวิต                 

อยางมีความสุข 

   Science and art of beauty; art therapy and art for mental care; art of happy 

living 

 

935-026   ภาษาอังกฤษในท่ีทํางาน                                                    2((2)-0-4) 

              English in the Workplace 

    ทักษะการ ฟง พูดอาน และเขียนภาษาอังกฤษท่ีจําเปนตองใชในการทํางาน  ทักษะ         

การทํางานและทักษะชีวิตในท่ีทํางานทักษะภาษาอังกฤษท่ีใชในการติดตอประสานงาน เชน การพูดโทรศัพท
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การนัดหมายการขอและใหขอมูลการตอนรับแขกและลูกคารวมท้ังภาษาอังกฤษท่ีใชในการแกปญหาและ

สถานการณตาง ๆ ในท่ีทํางาน 

    English listening, speaking, reading and writing skills in a workplace; skills for 

work and life in a workplace; English skills for coordinating i. e.  telephoning, making an 

appointment, asking for and giving information, welcoming guests and customers as well as 

problem solving in various workplace situations 

 

935-028   เอเชียศึกษา        2((2)-0-4) 

    Asian Studies 
     ประวัติความเปนมาของประเทศตางๆ ในทวีปเอเชีย ภูมิประเทศ ภูมิศาสตรวัฒนธรรม  

เศรษฐกิจ สังคมการเมือง และความสัมพันธระหวางประเทศ  ท้ังทางดานการคาและการฑูตโครงการความ

รวมมือระหวางประเทศ การรวมกลุมและความขัดแยงในภูมิภาค 

     History of countries in Asia, landscape, geography, culture, economy, society, 

politics; international relationships both in commercial and diplomatic aspects; international 

cooperation projects; unity and conflict in the region 

 

 

935-029   ชีวิตท่ีดี         3((3)-0-6) 

  Happy and Peaceful Life 

การมีสติและความรูสึกตัว ความสุขของชีวิต การรูเทาทันตนเองและสังคม การเขาใจ ยอมรับ 

และเคารพความแตกตางหลากหลาย ทักษะการสื่อสารในการทํางาน การแกปญหารวมกันอยางสรางสรรค 

การใชชีวิตในสังคมท่ีมีความหลากหลาย 

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

understanding and respecting diversity; communication and collaboration skills; creative 

problem-solving; living in diversity 

 

935-112   ทักษะการวายน้ํา                                                            1((1)-0-2) 

              Swimming Skills 

     ความรู   ความเขาใจ  เก่ียวกับประวัติความเปนมาของการวายน้ํ าเทคนิคและทักษะ                

การวายน้ําทาตาง ๆ มารยาทของการเปนผูเลนและผูดูท่ีดีการบริหารรางกาย การบํารุงรักษาสุขภาพและการดูแล

รักษาอุปกรณและเครื่องอํานวยความสะดวกในการวายน้ํา 
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   Knowledge and understanding of swimming history; principles and techniques 

for swimming; swimming styles; rules and tips for being a good swimmer and audience; 

exercising; health care and treatment; swimming equipment and facilities maintenance 
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ภาคผนวก ญ 

 

ขอบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วาดวยการศึกษาช้ันปริญญาตรแีละการศึกษาตลอดชีวิต  

พ.ศ. 2563 
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ภาคผนวก ฎ 

คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
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