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หมวดที ่1 ข้อมูลทั่วไป 
 

1. ชื่อหลักสูตร 
ชื่อภาษาไทย หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน ้า 
ชื่อภาษาอังกฤษ Bachelor of Science Program in Fishery Science and Aquatic Resources 

 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ชื่อเต็ม  (ไทย)  วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน ้า) 

(อังกฤษ) Bachelor of Science (Fishery Science and Aquatic Resources) 
 ชื่อย่อ   (ไทย) วท.บ. (วิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน ้า)  

 (อังกฤษ) B.Sc. (Fishery Science and Aquatic Resources) 
 

3. วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร 
3.1 วิทยาศาสตร์การประมง (การท้าการประมงและการเพาะเลี ยงสัตว์น ้า) 
3.2 ทรัพยากรทางน ้า (สถานภาพและตระหนักรู้คุณค่าการใช้ทรัพยากรทางน ้า) 

  

4. จ้านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
137 หน่วยกิต 

 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1 รูปแบบ 
  หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี 
     5.2  ประเภทของหลักสูตร 
             หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 
     หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 
     หลักสูตรปริญญาตรี แบบกว้าหน้าทางวิชาการ 
             หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ 
     หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ 
     หลักสูตรปริญญาตรี แบบกว้าหน้าทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ 
 

 5.3 ภาษาที่ใช้ 
  หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย 
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5.4 การรับเข้าศึกษา  
 รับทั งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ (ที่สามารถอ่านเขียนภาษาไทยได้เป็นอย่างดี) 

5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 
 เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ 

 

 5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้ส้าเร็จการศึกษา 
 ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
 หลักสูตรปรับปรุง ก้าหนดเปิดสอน เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560 (ปีการศึกษา 2560)  

ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการสภาวิชาการ  ครั งที่  12/2559 
เมื่อวันที่ 13  เดือน ธันวาคม  พ.ศ.2559 
ได้รับอนุมัต/ิเห็นชอบหลักสูตรจากสภาสถาบันในการประชุมครั งที่ 5/2560 
เมื่อวันที่ 31  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ.2560 

 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน  
หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในปี

การศึกษา 2562 
 

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส้าเร็จการศึกษา  
8.1 นักวิชาการประมง เจ้าหน้าที่ประมง ในหน่วยงานราชการและเอกชน 
8.2 นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ ในหน่วยงานราชการและเอกชน 
8.3 พนักงานขาย สัตว์น ้า อาหารสัตว์น ้า อุปกรณ์ เครื่องมือ และเวชภัณฑ์ ที่เกี่ยวข้องกับการเพาะเลี ยง 

สัตว์น ้า 
8.4 ประกอบอาชีพอิสระที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่จบ 
 

9. ชื่อ นามสกุล เลขประจ้าตัวบัตรประชาชน ต้าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 
 

ชื่อ-สกุล 
(ระบุต้าแหน่งทางวิชาการ) 

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด (สาขาวิชา), 
ปีท่ีส้าเร็จการศึกษา 

สถาบันที่ส้าเร็จการศึกษา 

1. อ.จักรพงษ์ ศรีพนมยม 
    (3-7798-00203-49-2) 

- วท.บ.(การประมง), 2538 
- วท.ม.(วาริชศาสตร์),  2543 

- มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
- มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2. ผศ.ดร.มนต์สรวง ยางทอง 
    (3-9099-00478-97-1) 
สาขาวิทยาศาสตร์การประมง 

- วท.บ.การประมง, 2539 
- วท.ม.วาริชศาสตร์(อาหารสัตว์น ้า), 2545 
- ปร.ด. วาริชศาสตร์ (อาหารสัตว์น ้า), 2556 

- มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
- มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
- มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

3. อ.ดร.ดวงใจ พิสุทธิ์ธาราชัย 
    (3-9299-00325-23-7) 

- วท.บ.(เพาะเลี ยงสัตว์น ้า), 2542 
- วท.ม.(เพาะเลี ยงสัตว์น ้า), 2545 

- สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 
- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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ชื่อ-สกุล 
(ระบุต้าแหน่งทางวิชาการ) 

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด (สาขาวิชา), 
ปีท่ีส้าเร็จการศึกษา 

สถาบันทีส่้าเร็จการศึกษา 

 - Ph.D. (Applied Marine Biosciences),2552 - Tokyo University  of Marine 
Science and Technology 
(Japan) 

4. อ.ธนากร เหมะสถล 
  (3-8601-00951-73-0) 

- วท.บ. (การประมง), 2538 
- วท.ม. (การประมง), 2549 

- มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
-   มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

5. อ.วรพงษ์ นลินานนท์ 
   (3-9098-00286-79-5) 

- วท.บ.(วาริชศาสตร์),  2541 
- วท.ม. (ผลิตภัณฑ์ประมง), 2545 

- มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 
หมายเหตุ:    รายละเอียดเพิ่มเติมระบุอยู่ หมวดที่ 3 ข้อ 3.2.1 
 
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน  
 ในสถานที่ตั ง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ 

จังหวัดชุมพร 
 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ้าเป็นต้องน้ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
 

 11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
 การพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน ้า มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560–2564) ที่กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างก้าว
กระโดดในทุกๆ ด้าน จนก่อให้เกิดทั งการเปลี่ยนแปลง โอกาส และภัยคุกคามทางด้านเศรษฐกิจและสังคม จึง
จ้าเป็นต้องเตรียมพร้อมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ดังนั นการบริหารจัดการองค์ความรู้อย่างเป็นระบบจึง
เป็นสิ่งจ้าเป็น รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านการประมงและด้านทรัพยากรทางน ้าที่
เหมาะสมกับวิถีชีวิต อาชีพ การท้ากิน และเศรษฐกิจไทย อีกทั งยังต้องสอดคล้องกับเป้าหมายยุทธศาสตร์
กระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์และแผนกลยุทธ์ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
และเป้าหมายยุทธศาสตร์ของกรอบนโยบายด้านการประมงและการเพาะเลี ยงสัตว์น ้าของประเทศไทย ซึ่งต้อง
อาศัยบุคลากรที่มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะทางการประมงที่ดี  รู้คุณค่าและตระหนักถึงการใช้ทรัพยากร
ทางน ้า และเป็นคนดี คนเก่งจ้านวนมาก 
 

11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
จากการที่ชาวประมงและประชาชนทั่วไปจับสัตว์น ้าจากธรรมชาติมากเกินก้าลังการผลิตของสัตว์น ้า 

(over fishing) ส่งผลให้สัตว์น ้าและทรัพยากรทางน ้าต่างๆ ในแหล่งน ้าธรรมชาติเข้าสู่สภาวะเสื่อมโทรมพันธุ์ ไม่
สามารถผลิตหรือฟ้ืนตัวได้ทันกับความต้องการของประชากรมนุษย์ที่มีจ้านวนเพ่ิมสูงขึ น วิถีชีวิตของคนในสังคม
เปลี่ยนแปลงไปตามการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนมากกว่าส่วนรวม โดยจับสัตว์น ้า ใน
ลักษณะท้าลายพันธุ์ ท้าลายทรัพยากรทางน ้า รวมไปถึงการเพาะเลี ยงสัตว์น ้าด้วยการใช้เทคนิคและเทคโนโลยีที่
ทันสมัยอย่างก้าลัง ขาดการควบคุมและประเมินผลกระทบที่จะเกิดตามมา ปล่อยมลพิษต่างๆ จากกิจกรรมการ
ประมงลงสู่แหล่งน ้าธรรมชาติ ตลอดจนจับสัตว์น ้าก่อนวัยอันควรที่สัตว์น ้าจะเจริญเติบโตถึงวัยเจริญพันธุ์ เพียง
เพ่ือมุ่งหวังรายได้ ก้าไร และเศรษฐกิจของตนเองในช่วงเวลาปัจจุบันเท่านั น ไม่ได้ค้านึงถึงอนาคต สิ่งนี จึงท้าให้
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เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมเป็นอย่างมาก เปลี่ยนสภาพการด้ารงชีวิตจากแบบพอเพียง พอกิน
พอใช้ มาเป็นทุนนิยม ดังนั นจ้าเป็นต้องมีคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้ ประสบการณ์ด้านการประมงจ้านวนมาก ที่มีความ
เป็นมืออาชีพ มีความเข้าใจในผลกระทบทางสังคมและวัฒนธรรม มีคุณธรรม จริยธรรม ที่จะช่วยชี น้าและ
ขับเคลื่อนให้การเปลี่ยนแปลงการท้าประมงและการใช้ทรัพยากรเป็นไปในรูปแบบที่สอดคล้องและเหมาะสมกับ
วิถีชีวิตของสังคมไทย 
 

12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน  
 

 12.1 การพัฒนาหลักสูตร  
จากสถานการณ์ภายนอกซึ่งส่งผลกระทบต่อการพัฒนาหลักสูตร ท้าให้ต้องพัฒนาหลักสูตรในเชิงรุกที่มี

ศักยภาพและสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามวิวัฒนาการของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการประมง การใช้
ทรัพยากรทางน ้า และรองรับการแข่งขันทางธุรกิจการประมงทั งในและต่างประเทศ ดังนั นการผลิตบุคลากร
ทางด้านวิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน ้า จ้าเป็นต้องมีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานได้ในทุกสถานที่
และทุกสถานการณ์อย่างทันท่วงที มีศักยภาพสูงในการพัฒนาตนเองให้เข้ากับลักษณะงานทั งด้านวิชาการและ
วิชาชีพ รวมถึงความเข้าใจในผลกระทบของการน้าเทคโนโลยีมาใช้กับการท้าประมงและการใช้ทรัพยากรทางน ้า 
โดยต้องปฏิบัติตนอย่างมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม ตามนโยบายและวิสัยทัศน์ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ความเป็นเลิศด้านการ
วิจัย และการผลิตบัณฑิตทีเ่กง่ควบคู่ไปกับคุณธรรมจริยธรรม 
 

 12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน  
จากการมุ่งหวังที่ว่า สถาบันสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จะเป็นเลิศใน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมุ่งธ้ารงปณิธานในการสร้างบัณฑิตที่ดีและเก่ง มีความเป็นเลิศด้านการวิจัย ใน
การพัฒนาหลักสูตรจึงต้องมุ่งเน้นและส่งเสริมการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือการประมง ตระหนักถึง
สถานภาพและการใช้ทรัพยากรทางน ้าอย่างคณุค่าและเหมาะสม โดยค้านึงถึงคุณธรรมจริยธรรมทางวิชาการและ
วิชาชีพ รวมถึงใส่ใจผลกระทบที่อาจมีต่อสิ่งแวดล้อม ประชาชนทั่วไป สังคมและวัฒนธรรมไทย แต่ยังคงใช้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย เหมาะสม คุ้มค่า และสามารถปรับเปลี่ยนไดต้ามกระแสโลกาวิวัฒน์ 

 

13. ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอ่ืนที่เปิดสอนในคณะ/ ภาควิชาอื่นของสถาบัน (เช่น รายวิชาที่เปิด 
     สอนเพื่อใหบ้ริการคณะ/ภาควิชาอื่น หรือตอ้งเรียนจากคณะ/ ภาควิชาอ่ืน)  

 

13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชาวิชา/หลักสูตรอ่ืน  
   หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
   หมวดวิชาเลือกเสรี 
 

13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชาวิชา/หลักสูตรอ่ืนต้องมาเรียน  
   หมวดวิชาเลือกเสรี 
 

 13.3 การบริหารจัดการ  
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ประสานงานกับอาจารย์ผู้สอนในกลุ่มรายวิชาศึกษาทั่วไป และกลุ่ม

รายวิชาแกนวิทยาศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องด้านเนื อหาสาระ การจัดตารางเรียนตารางสอบ และความสอดคล้องกับ
มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากร
ทางน ้า หรือสาขาวิชาเดียวกันที่เรียกชื่อเป็นอย่างอ่ืน 
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หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 

1. ปรัชญา ความส้าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
 

1.1 ปรัชญา 
 ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางวิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน ้า มีความสามารถใน

การท้าการประมงและเพาะเลี ยงสัตว์น ้า ตระหนักถึงสถานภาพและรู้คุณค่าการใช้ทรัพยากรทางน ้า เป็นคนดี คน
เก่ง และมีคุณธรรมจริยธรรม  

 

1.2 ความส้าคัญ 
เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพ่ือการประมงและ

ทรัพยากรทางน ้า เป็นการพัฒนาการประมงและอนุรักษ์ไว้ซึ่งทรัพยากรทางน ้าที่ส้าคัญ และการพัฒนาประเทศ
ไทย 4.0 

 

1.3 วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางวิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน ้า มี

ความสามารถในการท้าการประมงและเพาะเลี ยงสัตว์น ้า ตระหนักถึงสถานภาพและรู้คุณค่าการใช้ทรัพยากรทาง
น ้า มีความสามารถในการน้าหลักการทางวิทยาศาสตร์และประยุกต์ใช้เทคโนโลยี เพ่ือการศึกษาและวิจัยให้สอดคล้องกับ
ระบบเศรษฐกิจพอเพียง โดยค้านึงถึงความส้าคัญของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางน ้า  

2) ส่งเสริมการวิจัยและเผยแพร่ผลงานวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน ้า 
และด้านอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

3) เพ่ือผลิตบัณฑิตทีเ่ป็นคนดี มีคุณธรรมควบคู่กับจริยธรรม 
 
2. แผนพัฒนาปรับปรุง  
 

แผนการพัฒนา/ เปล่ียนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ ตัวบ่งชี  
1. ปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตร์การ

ประมงและทรัพยากรทางน ้า ให้
มีมาตรฐานไม่ต้่ากว่าท่ี สกอ.
ก้าหนด 

- พัฒ นา หลั ก สู ต ร โ ดยมี พื น ฐ า นจ า ก
ห ลั ก สู ต ร ใ น ร ะ ดั บ ช า ติ แ ล ะ ร ะ ดั บ
นานาชาต ิ

- ติดตามประเมินหลักสูตรอย่างสม่้าเสมอ 

- เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 
- รายงานผลการประเมิน

หลักสูตร 

2. ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้อง
กับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
และการเปลี่ยนแปลงของวิทยา 
ศาสตร์และเทคโนโลยีด้านการ
ประมงและทรัพยากรทางน ้า 

- ติดตามการเปลี่ยนแปลงในความต้องการ
ของผู้ประกอบการด้านการประมงและ
ผู้ใชท้รัพยากรทางน ้า 

- ส้ารวจข้อมูลความพึงพอใจของผู้ ใช้
บัณฑิต ความต้องการของตลาดแรงงาน
ทุก 4 ปี และน้ามาปรับปรุงหลักสูตรทุก 
5 ปี 

- รายงานผลการประเมินความ
พึงพอใจในการใช้บัณฑิตของ
สถานประกอบการ 

- แบบรายงานผลส้ารวจข้อมูล
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
ความต้องการของตลาดแรงงาน
ทุก 4 ปี และการปรับปรุงหลัก 
สูตรทุก 5 ปี 

- ความพึงพอใจในทักษะ ความรู้
ความ สามารถในการท้างาน
ของบัณฑิต โดยเฉลี่ยอยู่ ใน
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แผนการพัฒนา/ เปล่ียนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ ตัวบ่งชี  
ระดับดี 

3. พัฒนาผู้สอนและบุคลากร ท่ี
ให้ บริ ก า รวิ ช าการ ด้ านการ
ประมงและทรัพยากรทางน ้า ให้
มี ประสบการณ์ จากการน้ า
ความรู้ทางเทคโนโลยีการประมง
ไปปฏิบัติงานจริง 

- สนับสนุนบุคลากรด้านการเรียนการสอน
ให้ท้างานวิจัย และบริการวิชาการแก่
องค์กรภายนอก 

 

- ปริมาณงานวิจัยต่ออาจารย์ใน
หลักสูตร 

- ปริมาณงานบริการวิชาการต่อ
อ า จ า ร ย์ แ ล ะ บุ ค ล า ก ร ใ น
หลักสูตร 

   
3. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง  

นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน ้าทุกคน จะต้องมีความรู้ มีความสามารถ 
และเชี่ยวชาญใน 6 ด้านวิชาการ/วิชาชีพ คือ การท้าประมงอย่างมีความรับผิดชอบ  การเพาะเลี ยงสัตว์น ้าอย่าง
ยั่งยืน  การบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม  การพัฒนาสุขอนามัยฟาร์ม
เพาะเลี ยงและผลิตภัณฑ์สัตว์น ้าที่ปลอดภัย  กฎหมายข้อปฏิบบัติและข้อตกลงของนานาชาติว่าด้วยเรื่องเกี่ยวกับ
การประมงและทรัพยกรทางน ้า การท่องเที่ยวทางน ้าเชิงวิชาการ บัญฑิตประมงต้องสามารถคิดวิเคราะห์ และ
ประยุกต์หลักการทางทฤษฎีเพ่ือน้าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมในสถานการณ์ต่างๆ และมีความ
ภาคภูมิใจในอาชีพที่สัมพันธ์กับที่เรียนมา  

       
หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การด้าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

 

1. ระบบการจัดการศึกษา  
 

1.1 ระบบ  
 ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ ซึ่ง 1 ภาคการ    

ศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และภาคฤดูร้อนหรือภาคการศึกษาท่ี 3 ให้ก้าหนดระยะเวลา 
โดยสัดส่วนเทียบเคียงได้กับภาคการศึกษาปกติ 

 ข้อก้าหนดต่างๆ ไปเป็นตามข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก) 

 

1.2 การจัดการศึกษาภาคการศึกษาพิเศษ (ภาคฤดูรอ้น)  
  มีการศึกษา ภาคการศึกษาพิเศษ (ภาคฤดูร้อน) 

 

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  
 ไม่มี 

2. การด้าเนินการหลักสูตร 
 

2.1 วัน - เวลาในการด้าเนนิการเรียนการสอน 
 วัน – เวลาราชการปกติ 
 นอกวัน – เวลาราชการ (ระบ)ุ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 17.00-20.00 นาฬิกา หรือ วันเสาร์- อาทิตย์

เวลา 9.00-16.00 นาฬิกา 
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ภาคการศึกษาที่ 1   เดือนสิงหาคม – เดือนธันวาคม 
ภาคการศึกษาที่ 2   เดือนมกราคม – เดือนฑฤษภาคม 
ภาคฤดูร้อน/ภาคการศึกษาที่ 3  เดือนมิถุนายน – เดือนกรกฎาคม 
 

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
   ส้าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือเทียบโอนมาจากสถาบันการศึกษา

แห่งอ่ืน หรือผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาตามเกณฑ์ของ สกอ. หรือผ่านการคัดเลือก (รับตรง) ตามข้อบังคับ
ของสถาบันฯ 

 

 2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเขา  
 ความรู้ด้านภาษาต่างประเทศไม่เพียงพอ 
 ความรู้ด้านคณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์ไม่เพียงพอ 
 การปรับตัวจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษา 
 นักศึกษาไม่ประสงค์จะเรียนในสาขาวิชาที่สอบคัดเลือกได้ 

 

 2.4  กลยุทธ์ในการด้าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ ข้อจ้ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
 จัดสอนเสริมเตรียมความรู้พื นฐานก่อนการเรียน 
 จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ แนะน้าการวางเป้าหมายชีวิต เทคนิคการเรียนในสถาบัน  
  และการแบ่งเวลา 
 จัดให้มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือท้าหน้าที่สอดส่องดูแล ตักเตือน ให้ค้าแนะน้าแก่นักศึกษา  
  และให้เน้นย ้าในกรณีท่ีนักศึกษามีปัญหาตามข้างต้นเป็นกรณีพิเศษ 

 

2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส้าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี (หลักสูตรปริญญาตรี) 
 

2.5.1 หลักสูตรปกติ (4 ปี) 

จ้านวนนักศึกษา 
ปีการศึกษา 

 2560 2561 2562 2563 2564 
ชั นปทีี่ 1 80 80 80 80 80 
ชั นปทีี่ 2 - 80 80 80 80 
ชั นปทีี่ 3 - - 80 80 80 
ชั นปทีี่ 4 - - - 80 80 
รวม 80 160 240 320 320 
คาดว่าจะส้าเร็จการศึกษา - - - 80 80 

 
2.6 งบประมาณตามแผน  

2.6.1 หลักสูตรปกติ (4 ปี)  
 

ปีงบประมาณ 2560 2561 2562 2563 2564 
งบบุคลากร (บาท) 6,480,000 6,868,800 7,280,928 7,717,784 8,180,851 
งบลงทุน (บาท) 800,000 848,000 898,880 952,813 1,009,982 
งบด้าเนินการ (บาท) 1,200,000 1,272,000 1,348,320 1,429,219 1,514,972 
รวม (บาท) 8,480,000 8,988,800 9,528,128 10,099,816 10,705,805 
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จ้านวนนักศึกษา (คน) 80 160 240 320 320 
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา (บาท) 106,000 56,180 39,700 31,561 33,455 
ประมาณค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตบัณฑิตตามหลักสูตรนี  เฉลี่ย 66,7240 บาท/คน/ปี  

 

2.7 ระบบการศึกษา (ระบุ) 
 แบบชั นเรียน  

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา (ถ้าม)ี  
เป็นไปตามข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ว่าด้วยการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก) และประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เรื่อง
การลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา (ภาคผนวก ข) 
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
 

3.1 หลักสูตร  
 3.1.1 จ้านวนหน่วยกิต  

จ้านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า   137 หน่วยกิต 
 3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 
 

โครงสร้างหลักสูตร นักศึกษาปกติ (4 ปี) 
ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 30 

- กลุ่มคุณค่าแห่งชีวิต (บังคับเรียน) 6 
- กลุ่มวิถีแห่งสังคม (บังคับเรียน) 3 
- กลุ่มศาสตร์แห่งการผลิต (บังคับเรียน) 3 
- กลุ่มศิลปะแห่งการจัดการ (บังคับเรียน) 
- กลุ่มภาษาและการสื่อสาร (บังคับเรียน) 
- เลือกจาก 5 กลุ่มข้างต้น (เลอืกเรียน) 

3 
12 
3 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 101 
- กลุ่มวิชาแกนวิทยาศาสตร์ 30 
- กลุ่มวิชาแกนประมงและทรัพยากรทางน ้า 65 

กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ 53 
กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก 12 

- กลุ่มวิชาการศึกษาทางเลือก 6 
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 

รวม 137 
 
 
 

  3.1.3 รายวิชา  
 

 ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  30 หน่วยกิต 
 ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป นักศึกษาสามารถเลือกเรียนตามรายวิชาที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดสอน (ภาคผนวก ค)  
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 ข. หมวดวิชาเฉพาะ        101 หน่วยกิต 
 กลุ่มวิชาแกนวิทยาศาสตร์  30 หน่วยกิต 
 

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
 11446111 คณิตศาสตร์เพ่ือการเกษตร    3(3-0-6) 
   MATHEMATICS FOR AGRICULTURE 
 11446251 สถิติเบื องต้นเพ่ือการประมง    3(3-0-6) 
   ELEMENTARY STATISTICS FOR FISHERIES 
 11456241 ฟิสิกส์ทั่วไป      3(2-3-6) 
   GENERAL PHYSICS 
 11466131 เคมีพื นฐาน      3(2-3-6) 
   FUNDAMENTAL CHEMISTRY 
 11466132 เคมีอินทรีย์      3(2-3-6) 
   ORGANIC CHEMISTRY  
 11466231 ชีวเคมี       3(2-3-6) 
   BIOCHEMISTRY 
 11476121 หลักชีววิทยา      3(2-3-6) 
   PRINCIPLES OF BIOLOGY 
  11476221 จุลชีววิทยาทั่วไป      3(2-3-6) 
   GENERAL MICROBIOLOGY 
 11476321 หลักพันธุศาสตร์      3(3-0-6) 
   PRINCIPLES OF GENETICS  

11476252 พฤกษศาสตร์ทางน ้า     3 (2-3-6) 
    AQUATIC BOTANY 
  

 กลุ่มวิชาแกนประมงและทรัพยากรทางน ้า  65 หน่วยกิต 
  กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ  53 หน่วยกิต 
 

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
  11336103 การประมงและทรัพยากรทางน ้าเบื องต้น   3(2-3-6) 
   FISHERIES AND AQUATIC RESOURCES PRELIMINARY 
 11336104 การช่วยชีวิตและความปลอดภัยทางน ้า   1(0-3-2) 
   LIFE SAVING AND WATER SAFETY  
 11336201 สมุทรศาสตร์เบื องต้น     3(3-0-6) 
   INTRODUCTION TO OCEANOGRAPHY 
 
 11336202 ชีววิทยาปลา      3(2-3-6) 
   FISH BIOLOGY  
 11336203 สัตว์น ้าไม่มีกระดูกสันหลัง     3(2-3-6)   
   AQUATIC INVERTEBRATE 
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  11336204 หลักเทคโนโลยีและความปลอดภัยทางผลิตภัณฑ์ประมง    3(3-0-6) 
    PRINCIPLES OF TECHNOLOGY AND FOOD SAFETY  
    IN FISHERY PRODUCTS   
 11336205 การจัดการคุณภาพน ้าและดิน    3(2-3-6)   

WATER QUALITY AND SUBMERGE SOIL MANAGEMENT  
 11336301 สรีรวิทยาของสัตว์น ้าเบื องต้น    3(2-3-6)   
   INTRODUCTION TO PHYSIOLOGY OF AQUATIC ANIMALS  
 11336302 การเพาะขยายพันธุ์สัตว์น ้าจืด    3(2-3-6)   
    BREEDING OF FRESH WATER ANIMAL 
 11336303 การเพาะขยายพันธุ์สัตว์และพืชทะเล   3(2-3-6)   
   BREEDING OF MARINE ANIMAL AND PLANT  
 11336304  การวางแผนการทดลองทางการประมง   3(3-0-6) 
   EXPERIMENTAL DESIGN IN FISHERIES 
 11336305 อาหารสัตว์น ้า      3(2-3-6)   

 AQUATIC ANIMAL FEED 
 11336306 ชีววิทยาทางทะเล      3(2-3-6)   

MARINE BIOLOGY 
 11336307 โรคสัตว์น ้า      3(2-3-6)   
   AQUATIC ANIMAL DISEASES 
 11336308 สัมมนา       1(0-3-2) 
   SEMINAR  
 11336309 การเตรียมความพร้อมสู่อาชีพ    0(0-30-0) 

PREPARING FOR PROFESSIONAL CAREER 
 11336310 ฝึกงานทางด้านการประมงและทรัพยากรทางน ้า  0(0-45-0) 

FIELD TRAINING IN FISHERIES AND AQUATIC RESOURCES 
        11336401 กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการประมง   3(3-0-6) 
   FISHERIES LAW AND REGULATIONS 
  11336403 การจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง   3(2-3-6) 
    MARINE AND COASTAL RESOURCES MANAGEMEMT 
 11336404 การจัดการธุรกิจทางการประมง    3(3-0-6) 
   FISHERIES BUSINESS MANAGEMENT 
 11336405 การจัดการและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางการประมง   3(3-0-6) 

  MANAGEMENT AND ENVIRONMENTAL IMPACT  
  ASSESSMENT FOR FISHERIES 
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 กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก  12 หน่วยกิต 
 เลือกเรียน 4 วิชาจากวิชาต่อไปนี  
  หน่วยกติ (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
  11336311   แพลงก์ตอนวิทยา     3(2-3-6)   
    PLANKTONOLOGY 
 11336312  พันธุศาสตร์สัตว์น ้า     3(2-3-6)   
    GENETICS OF AQUATIC ANIMALS 
 11336313  นิเวศวิทยาทางน ้า     3(2-3-6)   
    AQUATIC ECOLOGY 
 11336314  เครื่องมอืท้าการประมง     3(3-0-6) 
    FISHING GEARS 
  11336315 เทคโนโลยีชีวภาพด้านอาหารสัตว์น ้า   3(3-0-6) 

BIOTECHNOLOGY FOR AQUATIC ANIMAL FEED 
 11336316 การจัดการข้อมูลทางเทคโนโลยีการประมงด้วย- 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์      3(2-3-6)   
    COMPUTER PROGRAMS FOR FISHERIES TECHNOLOGY- 
    INFORMATION MANAGEMENT   
 11336317  การด้าน ้าเพ่ือการวิจัยและการอนุรักษ์   3(2-3-6)   
    SCUBA DIVING FOR RESEARCH AND CONSERVATION 
  11336318  เทคโนโลยีและการเพาะเลี ยงสาหร่าย   3(2-3-6)   
    ALGAL TECHNOLOGY AND CULTURE 
  11336319 เทคโนโลยีอาหารสัตว์น ้า     3(2-3-6)   
    AQUATIC ANIMALS FEED TECHNOLOGY 
 11336321 หลักเทคโนโลยีทางผลิตภัณฑ์ประมง   3(3-0-6) 
    PRINCIPLES OF TECHNOLOGY IN FISHERY PRODUCTS 
 11336322 เทคโนโลยีการเพาะเลี ยงกุ้งทะเล    3(2-3-6)   
    MARINE SHRIMP CULTURAL TECHNOLOGY 
 11336411 มลพิษในแหล่งน ้า      3(2-3-6)   
    AQUATIC POLLUTION 
  11336412  สาหร่ายวิทยา      3(2-3-6)   
    PHYCOLOGY 
 11336413   สัตว์พื นท้องน ้าวิทยา     3(2-3-6)   
    BENTHOLOGY 
  11336414  ปลาสวยงามและพรรณไม้น ้า     3(2-3-6)   
    AQUARIUM FISH AND AQUATIC PLANT  
 11336415  ชลธีวิทยา      3(2-3-6)   
    LIMNOLOGY 
 11336416  สังขวิทยา      3(2-3-6)   
    MALACOLOGY 
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 11336417 กรรมวิธีแปรรูปสัตว์น ้า     3(2-3-6)   
    AQUATIC ANIMALS PROCESSING 
 11336418 การเพาะเลี ยงสัตว์น ้าแบบบูรณาการ   3(2-3-6)   
    INTEGRATED AQUACULTURE  
 11336419 ระเบียบวิธีวิจัยทางการประมง    3(3-0-6) 
   RESEARCH METHODS IN FISHERY 
 11336420 พยาธิวิทยาของสัตว์น ้า     3(2-3-6)   
   FISH PATHOLOGY 

11336421 ชีววิทยาประมง      3(2-3-6) 
FISHERY BIOLOGY 

 11336423 หลักและวิธีการส่งเสริมการประมง    3(3-0-6) 
   PRINCIPLES AND METHODS OF FISHERIES EXTENSION 
 11336424 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเล    3(2-3-6)   
    MARINE ECOTOURISM 
 

 กลุ่มวิชาการศึกษาทางเลือก  6 หน่วยกิต 
 วิชาการศึกษาทางเลือกจะแบ่งออกเป็น 3 ทางเลือก เพ่ือให้นักศึกษาได้เลือกแนวทาง
การศึกษาท่ีเหมาะสมส้าหรับตนเอง 1 ทางเลือก จ้านวน 6 หน่วยกิต ดังนี  
 

 ทางเลือกท่ี 1 โครงงานพิเศษ 
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

 11336441 โครงงานพิเศษ      6(0-270-0) 
    SPECIAL PROJECT 
 

 ทางเลือกท่ี 2 สหกิจศึกษา 
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

 11336442 สหกิจศึกษา      6(0-45-0) 
    CO-OPERATIVE EDUCATION 
 

 ทางเลือกท่ี 3   การศึกษาหรือการปฏิบัติการฝึกงานต่างประเทศ 
 การศึกษาทางเลือกนี แบ่งเป็น 2 แนวทางคือ การศึกษาต่างประเทศและการปฏิบัติการ
ฝึกงานต่างประเทศ โดยนักศึกษาต้องเลือกแนวทางใดแนวทางหนึ่ง 
 xxxxxxxx วิชาที่เทียบโอนหน่วยกิตจากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ 6 หน่วยกิต 
(นักศึกษาที่เลือกเรียนการศึกษาต่างประเทศ สามารถด้าเนินการเทียบโอนหน่วยกิตจากสถาบันที่ศึกษาใน
ต่างประเทศ ได้ตามประกาศของสถาบันฯ ไม่เกิน 6 หน่วยกิต) หรอื 

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
 11336443 การปฏิบัติการฝึกงานต่างประเทศ   6(0-45-0) 
   OVERSEAS TRAINING 
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ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี 
 นักศึกษาสามารถเลือกเรียนในรายวิชาที่เปิดสอน ในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง จ้านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 

ความหมายของรหัสประจ้ารายวิชา (ยกเว้นรายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป) 
รหัสวิชาที่ใช้ ก้าหนดให้เป็นตัวเลข 8 หลัก (จากมติสภาวิชาการ ครั งที่ 11/2553) 
รหัสตัวที่ 1, 2 ได้แก่เลข   01 หมายถึง   คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

02 หมายถึง   คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
03 หมายถึง   คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
04 หมายถึง   คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
05 หมายถึง   คณะวิทยาศาสตร์ 
06 หมายถึง   คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
07 หมายถึง   - 
08 หมายถึง   คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
09 หมายถึง   - 
10 หมายถึง   วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีฯ 
11 หมายถึง   วิทยาเขตชุมพร  

 รหัสตัวที่ 3, 4     น้าหน้าด้วย 1 หมายถึง   ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
       2 หมายถึง   ภาควิชาวิทยาศาสตร์ 
     3 หมายถึง   ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร 
 ได้แก่เลข 31 หมายถึง  หลักสูตรพืชสวน   
   32 หมายถึง  หลักสูตรสัตวศาสตร์ 

33       หมายถึง  หลักสูตรวิทยาศาสตร์การประมงและ
ทรัพยากรทางน ้า 

    น้าหน้าด้วย  4 หมายถึง  สาขาวิชาพื นฐานทั่วไป 
     41 หมายถึง  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
     42 หมายถึง  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
     43 หมายถึง  กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์ 
     44 หมายถึง  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 
     45 หมายถึง  กลุ่มวิชาฟิสิกส์ 
     46 หมายถึง  กลุ่มวิชาเคมี 
     47 หมายถึง  กลุ่มวิชาชีววิทยา 
 รหัสตัวที่ 5 ได้แก่เลข       6    หมายถึง  หลักสูตรในระดับปริญญาตรี 
 รหัสตัวที่ 6    หมายถึง  ระดับชั นปี 

  น้าหน้าด้วย  1   หมายถึง  ชั นปีที่ 1 
      2 หมายถึง  ชั นปีที่ 2     

3 หมายถึง  ชั นปีที่ 3 
4   หมายถึง  ชั นปีที่ 4 

 รหัสตัวที่ 7, 8    หมายถึง   ล้าดับที่ของรายวิชา 
 



                                           มคอ. 2 

 

 

วท.บ. (วิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน ้า) ภาควิชาเทคโนโลยกีารเกษตร สจล.วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ ์จังหวัดชุมพร 

14 

3.1.4 แผนการศึกษา 
3.1.4.1 หลักสูตรปกติ (4 ปี)  

    ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา  ชื่อวิชา            หนว่ยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
11466131 เคมีพื นฐาน        3(2-3-6) 
  FUNDAMENTAL CHEMISTRY 
11476121 หลักชีววิทยา        3(2-3-6) 
  PRINCIPLES OF BIOLOGY 
11336103     การประมงและทรัพยากรทางน ้าเบื องต้น     3(2-3-6) 
                   FISHERIES AND AQUATIC RESOURCES PRELIMINARY 
11336104  การช่วยชีวิตและความปลอดภัยทางน ้า     1(0-3-2) 
  LIFE SAVING AND WATER SAFETY 
วิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร)  
90595001 ภาษาอังกฤษพื นฐาน        3(3-0-6) 
  FOUNDATION ENGLISH 
วิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (กลุ่มวิชาคุณค่าแห่งชีวิต) 
90591001  เรารัก สจล.      2(1-2-3)  

I LOVE KMITL 
90591002 กีฬาและนันทนาการ       1(0-3-2) 
  SPORTS AND RECREATIONAL ACTIVITIES 
   รวม             16 
 
 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา  ชื่อวิชา            หนว่ยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
11446111 คณิตศาสตร์เพ่ือการเกษตร                3(3-0-6) 
  MATHEMATICS FOR AGRICULTURE 
11466132 เคมีอินทรีย์        3(2-3-6) 
  ORGANIC CHEMISTRY 
11476252 พฤกษศาสตร์ทางน ้า       3 (2-3-6) 
  AQUATIC BOTANY 
วิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (กลุ่มวิชาคุณค่าแห่งชีวิต) 
90XXXXXX           3(X-X-X) 
วิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร) 
90595002  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร     3(X-X-X) 
  ENGLISH FOR COMMUNICATION 
xxxxxxxx วิชาเลือกเสรี 3(X-X-X) 
  รวม                 18 
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ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา  ชื่อวิชา             หนว่ยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
11446251 สถิติเบื องต้นเพ่ือการประมง      3(3-0-6) 
 ELEMENTARY STATISTICS FOR FISHERIES 
11466231 ชีวเคมี         3(2-3-6)  
  BIOCHEMISTRY  
11476221 จุลชีววิทยาทั่วไป        3(2-3-6) 
  GENERAL MICROBIOLOGY 
11336201 สมุทรศาสตร์เบื องต้น       3(3-0-6) 
  INTRODUCTION TO OCEANOGRAPHY  
วิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (กลุ่มวิชาวิถีแห่งสังคม) 
90XXXXXX           3(X-X-X  
วิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร) 
90XXXXXX          3(X-X-X)  
XXXXXXXX วิชาเลือกเสรี        3(X-X-X) 
  รวม                      21 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
 

รหัสวิชา  ชื่อวิชา             หนว่ยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
11456241 ฟิสิกส์ทั่วไป        3(2-3-6)  
  GENERAL PHYSICS 
11336205  การจัดการคุณภาพน ้าและดิน      3(2-3-6)   
 WATER QUALITY AND SUBMERGE SOIL MANAGEMENT 
11336202  ชีววิทยาปลา        3(2-3-6) 
  FISH BIOLOGY  
11336203  สัตว์น ้าไม่มีกระดูกสันหลัง       3(2-3-6)   
  AQUATIC INVERTEBRATE 
11336204 หลักเทคโนโลยีและความปลอดภัยทางผลิตภัณฑ์ประมง      3(3-0-6) 
 PRINCIPLES OF TECHNOLOGY AND FOOD SAFETY  
                   IN FISHERY PRODUCTS   
วิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร) 
90595003 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ       3(3-0-6)  
  ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES 
วิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  
90XXXXXX          3(X-X-X)  
  รวม                       21 
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ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 1 
 

รหัสวิชา  ชื่อวิชา             หนว่ยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
11476321 หลักพันธุศาสตร์        3(3-0-6) 
  PRINCIPLES OF GENETICS 
11336301  สรีรวิทยาของสัตว์น ้าเบื องต้น      3(2-3-6)   
 INTRODUCTION TO PHYSIOLOGY OF AQUATIC ANIMALS 
11336302 การเพาะขยายพันธุ์สัตว์น ้าจืด      3(2-3-6)   
   BREEDING OF FRESH WATER ANIMAL 
11336303  การเพาะขยายพันธุ์สัตว์และพืชทะเล     3(2-3-6)   
  BREEDING OF MARINE ANIMAL AND PLANT 
11336304  การวางแผนการทดลองทางการประมง     3(3-0-6) 
  EXPERIMENTAL DESIGN IN FISHERIES 
11336XXX วิชาเลือกเฉพาะสาขา 3(X-X-X) 
วิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (กลุ่มวิชาศาสตร์แห่งการคิด) 
90XXXXXX          3(X-X-X)  
   รวม               21 

 
ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา  ชื่อวิชา             หนว่ยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
11336305  อาหารสัตว์น ้า        3(2-3-6)   
 AQUATIC ANIMAL FEED  
11336306  ชีววิทยาทางทะเล        3(2-3-6)   
 MARINE BIOLOGY 
11336307 โรคสัตว์น ้า        3(2-3-6) 
  AQUATIC ANIMAL DISEASES 
11336308  สัมมนา         1(0-3-2) 
 SEMINAR  
11336309  การเตรียมความพร้อมสู่อาชีพ      0(0-30-0) 
  PREPARING FOR PROFESSIONAL CAREER 
11336xxx วิชาเลือกเฉพาะสาขา 3(X-X-X) 
11336xxx วิชาเลือกเฉพาะสาขา       3(X-X-X) 
วิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (กลุ่มวิชาศิลปะแห่งการจัดการ) 
90XXXXXX          3(X-X-X) 
    รวม                        19 
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ปีท่ี 3 ภาคฤดูร้อน 

 

รหัสวิชา  ชื่อวิชา            หนว่ยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
11336310  ฝึกงานทางด้านการประมงและทรัพยากรทางน ้า    0(0-45-0) 
  FIELD TRAINING IN FISHERIES AND AQUATIC RESOURCES 
 รวม 0 
 

ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 1 
 

ส้าหรับนักศึกษาที่เลือกเรียน โครงงานพิเศษ 
 

รหัสวิชา  ชื่อวิชา            หนว่ยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
11336441  โครงงานพิเศษ        6(0-270-0) 
  SPECIAL PROJECT   
 รวม 6 
 

ส้าหรับนักศึกษาท่ีเลือกเรียน สหกิจศึกษา 
 

รหัสวิชา  ชื่อวิชา            หนว่ยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
11336442 สหกิจศึกษา        6(0-45-0) 
  CO-OPERATIVE EDUCATION 
  รวม 6 
 

ส้าหรับนักศึกษาท่ีเลือกเรียน การศึกษาหรือการปฏิบัติการฝึกงานต่างประเทศ 
 

รหัสวิชา  ชื่อวิชา            หนว่ยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
xxxxxxxx วิชาที่เทียบโอนหน่วยกิตจากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ   6(0-45-0) 
  INDEPENDENT STUDY 
หรือ 
11336443 การปฏิบัติการฝึกงานต่างประเทศ      6(0-45-0) 
  OVERSEAS TRAINING 
  รวม 6 
 

ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 2 
 

รหัสวิชา  ชื่อวิชา            หนว่ยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
11336401  กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการประมง 3(3-0-6) 
  FISHERIES LAW AND REGULATIONS 
11336403      การจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง     3(2-3-6) 
 MARINE AND COASTAL RESOURCES MANAGEMEMT 
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11336404 การจัดการธุรกิจทางการประมง      3(3-0-6) 
  FISHERIES BUSINESS MANAGEMENT 
11336405       การจัดการและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางการประมง     3(3-0-6) 
                    MANAGEMENT AND ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT FOR     
                    FISHERIES 
11336XXX วิชาเลือกเฉพาะสาขา       3(X-X-X) 
  รวม                                  15 
 

หมายเหตุ ตามโปรแกรมการลงทะเบียนเรียนของชั นปีที่ 4 ให้ลงทะเบียนเรียนวิชาครบตามโปรแกรม  โดย
นักศึกษาสามารถน้าวิชาต่างๆ ในโปรแกรมของภาคเรียนที่ 1 ไปลงทะเบียนในภาคเรียนที่ 2 และ
สามารถน้าวิชาต่างๆ ในภาคเรียนที่ 2 ไปลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 1 ได ้

 

  รวมตลอดหลักสูตร     137   หน่วยกิต  
                    

3.1.5 ค้าอธิบายรายวิชา  
 ค้าอธิบายรายวิชา (ภาคผนวก ง) 

 
3.2 ชื่อ สกุล เลขประจ้าตัวบัตรประชาชน ต้าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์  
 

 3.2.1 อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

ชื่อ - นามสกุล คุณวุฒิ/ สาขาวิชา/ สถานศึกษา/    
ปีที่ส้าเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ 

1. อ.จักรพงษ์ ศรีพนมยม 
(3-7798-00203-49-2) 

 

- วท.บ.(การประมง) 
   มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2538 
- วท.ม.(วาริชศาสตร์) 
   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,  

2543 

1. งานวิจัย (เอกสารภาคผนวก ซ) 
1.1 การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตกุ้งขาว 
     แวนนาไม 
1.2 การใช้สาหร่ายทุ่นระดับต่างๆ เสริมใน 
     อาหารส้าหรับเลี ยงปลานิลแปลงเพศ 

1.4 การเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการ 
ผลิตปลานิลแดงด้วยการเสริมสไป 
รูลินา 

1.4 การพัฒนาการผลิตปลาดุกรัสเซีย 
1.5 การเพาะพันธุ์และการอนุบาลปลิงด้า 
1.6 มณฑล แก่นมณี ปิยะศักดิ ์ชีชนะ  
     จักรพงษ ์ศรีพนมยม นิภาวรรณ บุศรา 
     วิช และศักดิ์อนันต์ ปลาทอง. 2554.  
     ชนิดการแพร่กระจายและโครงสร้าง 
     ชุมชนของสัตว์หน้าดินขนาดใหญ่  
     ที่อาศัยในเขตน ้าขึ นน ้าลงบริเวณหาด 
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ชื่อ - นามสกุล คุณวุฒิ/ สาขาวิชา/ สถานศึกษา/    
ปีที่ส้าเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ 

    บ่อเมา อ.ปะทิว จ.ชุมพร. วารสาร 
     พัฒนาการเกษตร 2(1): 62-82. 
 1.7 จักรพงษ์ ศรีพนมยม ดวงทิพย์ อยู่สบาย  

    นิลนาจ ชัยธนาวิสุทธิ์. 2555. การ 
    อนุบาลลูกหอยหวานระยะลงเกาะพื น 
    ด้วยแพลงก์ตอนสัตว์ เนื อหมึก กุ้ง และ 
    ปลา. วารสารวิทยาศาสตร์ มข. 40(1):  
    321-330. 
1.8 จักรพงษ์ ศรีพนมยม และ ศศิกานต์  
     กาญจนสมบูรณ์. 2555. สูตรอาหารที่ 
     เหมาะสมต่อการเพาะเลี ยงไดอะตอม 
     ทาลัสซิโอซิรา (Thalassiosira sp.) ใน 
     ห้องปฏิบัติการ. วารสารวทิยาศาสตร์ 
     มข. 40(1): 177-187. 

2. ต้าราเรียน 
2.1 แพลงก์ตอนวิทยา 
2.2 คุณภาพน ้าทางการประมง 
2.3 การเพาะเลี ยงปลาสวยงาม 
2.4 ปฏิบัติการชีววิทยาปลา 

3. ภาระงานสอน 
3.1 วิชาความรู้เบื องต้นทางทรัพยากร 
      ทางน ้า (3 ชม./สัปดาห์) 
3.2 วิชาชีววิทยาปลา (3 ชม./สัปดาห์) 
3.3 วิชาการเพาะขยายพันธุ์สัตว์และพืช 
     ทะเล (3 ชม./สัปดาห์) 
3.4 วิชาการจัดการคุณภาพน ้าและดิน  
     (3 ชม./สัปดาห์) 
3.5 วิชาการจัดการทรัพยากรทางทะเลและ 
     ชายฝั่ง (3 ชม./สัปดาห์)  
3.6 วิชาเทคโนโลยีการเพาะเลี ยงกุ้ง 
     ทะเล (3 ชม./สัปดาห์)  
3.7 วิชาปลาสวยงามและพรรณไม้น ้า  
     (3 ชม./สัปดาห์) 
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ชื่อ - นามสกุล คุณวุฒิ/ สาขาวิชา/ สถานศึกษา/     

ปีที่ส้าเร็จการศึกษา 
ผลงานทางวิชาการ 

  3.8 วิชาสัมมนา (3 ชม./สัปดาห์) 
3.9 วิชาการเตรียมความพร้อมสู่อาชีพ  
     (3 ชม./สัปดาห์) 
3.10 วิชาฝึกงานด้านการประมงและ 
       ทรัพยากรทางน ้า  
       (3 ชม./สัปดาห์) 
3.11 วิชาโครงงานพิเศษ  
      (3 ชม./สัปดาห์) 

   3.12 วิชาสหกิจศึกษา  
          (3 ชม./สัปดาห์) 

2. ผศ.ดร.มนต์สรวง ยางทอง 
   (3-9099-00478-97-1) 
 สาขาวิทยาศาสตร์การประมง 
 

- วท.บ.การประมง 
  มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2539 
- วท.ม.วาริชศาสตร์(อาหารสัตว์น ้า)  
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2545 
- ปร.ด.วารชิศาสตร์ (อาหารสัตว์น ้า) 
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2556 
 

1. งานวิจัย (เอกสารภาคผนวก ซ) 
1.1 ผลการเสริมสาหร่ายผักกาดทะเลต่อ 
     การเจริญเติบโต ประสิทธิภาพการใช้ 
     อาหารและองค์ประกอบทาง 
     โภชนาการของปลาตะกรับ 
1.2 ผลของเปลือกกล้วยเล็บมือนางต่อ 
     การเจริญเติบโต ประสิทธิภาพการใช้ 
     อาหารและองค์ประกอบทาง 
     โภชนาการของร่างกายปลาตะกรับ 
1.3 ฤทธิ์การต้นแบคทีเรียของสาหร่าย 
     ทะเลจากหาดบ่อเมา 

   1.4 การต้านอนุมูลอิสระของสาหร่าย 
        ทะเลจาก จังหวัดชุมพร 

1.5 การเจริญเติบโตของปลานิลแปลง 
     เพศท่ีได้รับอาหารเสริมไคโตซาน 
    ระดับต่างๆ 
1.6 ผลของไคโตซานระดับต่างๆต่อการ 
     เคลือบเม็ดอาหารปลานิลแปลงเพศ 
     ที่เสริมเอ็นไซม์ไฟเตส 
1.7 Monsong Yangtong and  
     Jakkrapong Sripanomyom.  
     2557.  
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ชื่อ - นามสกุล คุณวุฒิ/ สาขาวิชา/ สถานศึกษา/    

ปีที่ส้าเร็จการศึกษา 
ผลงานทางวิชาการ 

       Effects of Sagrassum meal  
     Supplementation on growth  
     performqnce of sex-reversed 
     tilapia (Oreochromis niloticus  
     Linn.) in The proceeding of 52nd  
     Kasetsart University Annual  
     Conference,  Agricultural  
     Science, Leading Thailand 
     to World Class Standard,  
     Bangkok,  Thailand. 

2. ต้าราเรียน 
2.1 อาหารสัตว์น ้า (ทฤษฎี) 
2.2 อาหารสัตว์น ้า (ปฏิบัติ) 

3. ภาระงานสอน  
3.1 วิชาความรู้เบื องต้นทางทรัพยากร 
      ทางน ้า (3 ชม./สัปดาห์) 
3.2 วิชาการเพาะขยายพันธุ์สัตว์และ 
      พืชทะเล (3 ชม./สัปดาห์) 
3.3 อาหารสัตว์น ้า (3 ชม./สปัดาห์) 
3.4 วิชาชีววิทยาทางทะเล (3 ชม./สัปดาห์) 
3.5 วิชาสัมมนา (3 ชม./สัปดาห์) 
3.6 วิชาฝึกงานด้านการประมงและ 
     ทรัพยากรทางน ้า (3 ชม./สัปดาห์) 
3.7 วิชาโครงงานพิเศษ (3 ชม./สัปดาห์) 

3.อ.ดร.ดวงใจ พิสุทธิ์ธาราชัย 
(3-9299-00325-23-7) 

- วท.บ.(เพาะเลี ยงสัตว์น ้า) 
 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 2542 

- วท.ม.(เพาะเลี ยงสัตว์น ้า) 
   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2545 
-  Ph.D.(Applied Marine 
   Biosciences) Tokyo 

University of Marine 
Science and  Technology 
(Japan), 2552 

1. งานวิจัย (เอกสารภาคผนวก ซ) 
1.1 ดวงใจ พิสุทธิ์ธาราชัย, ชฎาพร วงศ์ติณ
ชาติ, วรพงษ์ นลินานนท์ และสายชล เลิศ
สุวรรณ. 2559. ผลของการได้รับอาหารผสม
ขิงต่อการเจริญเติบโตของปลานิล. ใน รวม
บทคัดย่อการประชุมวิชาการระดับชาติ      
มหาวิทยาลัยทักษิณครั งที่ 26, 26-29 
พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมบุรีศรีภูบูติก 
จังหวัดสงขลา. หน้า 139. 
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ชื่อ - นามสกุล คุณวุฒิ/ สาขาวิชา/ สถานศึกษา/    

ปีที่ส้าเร็จการศึกษา 
ผลงานทางวิชาการ 

  1.2 ธนากร เหมะสถล และดวงใจ พิสุทธิ์ 
      ธาราชัย. 2559. ผลของนมหมักกรดผสม 
      สารเสริมอาหารสัตว์ ในสูตรอาหารเลี ยง 
      กุ้งขาวแวนนาไม. ใน รวมบทคัดย่อการ 
      ประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัย 
      ทักษิณครั งที่ 26, 26-29 พฤษภาคม 
      2559 ณ โรงแรมบุรีศรีภูบูติก จังหวัด 
      สงขลา. หน้า 137. 
1.3 สายชล เลิศสุวรรณ, อ.วรพงษ์ นลินา 
      นนท์ และดวงใจ พิสุทธิ์ธาราชัย. 2559.  
      การลดปริมาณเยื่อใยรวมในกากเนื อ 
       เมล็ดในปาล์มน ้ามันโดยใช้เอมไซม์ทาง 
       การค้า. ใน รวมบทคัดย่อการประชุม 
       วิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ 
       ครั งที่ 26, 26-29 พฤษภาคม 2559  
       ณ โรงแรมบุรีศรีภูบูติก จังหวัดสงขลา.  
       หน้า 178. 
  1.4 อิทธิพล พจนสัจ, ดวงใจ กิตติปรีชากุล  
       และ พลศาสตร์ เลิศประเสริฐ. 2551. 
       เครื่องต้นแบบเพ่ือตรวจวัดระดับไน 
       ไตรท์ในบ่อเลี ยงกุ้ง. ใน เรื่องเต็มการ 
       ประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัย  
       เกษตรศาสตร์ ครั งที่ 46: สาขา 
       สถาปัตยกรรมศาสตร์และวิศวกรรม  
       ศาสตร์ สาขาทรัพยากรธรรมชาติและ 
       สิ่งแวดล้อม. กรุงเทพฯ. หน้า 344-349. 
1.5 Expressed sequence tag analysis 
     of phyllosomas and hemocytes of  
     Japanese Spiny Lobster, Panulirus  
     japonicus 
 1.6  Charcaterization of isoforms of  
       Japanese Spiny Lobster,  

    Panulirus japonicus defension  
    cDNA  
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ชื่อ - นามสกุล คุณวุฒิ/ สาขาวิชา/ สถานศึกษา/    
ปีที่ส้าเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ 

 -  1.7 Charcaterization of crustin 
      antimicrobial proteins form  
      Japanese Spiny Lobster,  
      Panulirus japonicus 

2. ต้าราเรียน   - 
3. ภาระงานสอน  

3.1 วิชาความรู้เบื องต้นทางสรีรวิทยา 
      ของสัตว์น ้า (3 ชม./สัปดาห์) 
3.2 วิชาโรคสัตว์น ้า (3 ชม./สปัดาห์)  
3.3 วิชาสัมมนา (3 ชม./สัปดาห์) 
3.4 วิชาฝึกงานด้านการประมงและ 
     ทรัพยากรทางน ้า (3 ชม./สัปดาห์) 

    3.5 วิชาโครงงานพิเศษ (3 ชม./สัปดาห์) 
4. อ.ธนากร เหมะสถล  

(3-8601-00951-73-0) 
- วท.บ. (การประมง) 
   มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2538 
- วท.ม. (การประมง) 
   มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2549 

 

1. งานวิจัย (เอกสารภาคผนวก ซ) 
1.1 ธนากร เหมะสถล และดวงใจ พิสุทธิ์ 
      ธาราชัย. 2559. ผลของนมหมักกรด 
      ผสมสารเสริมอาหารสัตว์ ในสูตร 
      อาหารเลี ยงกุ้งขาวแวนนาไม. ใน รวม 
      บทคัดยอ่การประชุมวิชาการ 
      ระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณครั งที่ 
      26, 26-29 พฤษภาคม 2559  
      ณ โรงแรมบุรีศรีภูบูติก จังหวัดสงขลา. 
      หน้า 137. 
1.2 ธนากร  เหมะสถล, จักรพงษ์  ศรีพนม 
     ยม, อภิชาติ ครุฑสุวรรณ, วิรัช  จินต 
     วรรณ และ วรรณประภา ดลวรรฒนา. 
     2550. ผลของนมหมักกรดต่อการ 
     เจริญเติบโตและอัตราการรอดตายของ 
     ปลานิลเพศผู้ในกระชัง. สถาบัน 
     เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร 
     ลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร. 
1.3 ธนากร  เหมะสถล, ศิวกร  ผลสุขการ,  
     อภิชาติ ครุฑสุวรรณ และ วิรัช จินตวร 
     รณ.  2552. ผลของนมหมักกรดใน 
     สูตรอาหารเลี ยงปลาดุกบิ๊กอุยใน 
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ชื่อ - นามสกุล คุณวุฒิ/ สาขาวิชา/ สถานศึกษา/    

ปีที่ส้าเร็จการศึกษา 
ผลงานทางวิชาการ 

       กระชัง.  สถาบันเทคโนโลยีพระจอม 
     เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยา 
     เขตชุมพร. 
1.4 จักรพงษ์  ศรีพนมยม, แขวลี วิบูลย์กิจ, 
      ธนากร เหมะสถล และ อภิชาติ ครุฑ 
      สวุรรณ. 2549. การเพ่ิมประสิทธิภาพ 
      การผลิตกุ้งขาวแวนนาไม 
      (Litopeneaus vanamei) ไซด์ใหญ่ 
      และสีเข้มด้วยการเสริมสาหร่ายสไป 
      รูลินา (Spirulina  platensis) ตาม 
      แนวเกษตรอินทรีย์. สถาบันเทคโนโล  
      ยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระ 
     บัง วิทยาเขตชุมพร. 
1.5 ผลของนมหมักกรดต่อการเจริญเติบโต 
      และอัตราการรอดตายของการเลี ยง 
      ปลานิลในกระชัง 
1.6 ผลของนมหมักกรดในสูตรอาหารเลี ยง 
     ปลาดุกบิ๊กอุยในกระชัง 
1.7 แนวทางการเพิ่มผลผลิตปูทะเลในบ่อ 
     ดินโดยใช้วัสดุหลบซ่อนต่างกัน 

2. ต้าราเรียน  -    
3. ภาระงานสอน  

3.1 วิชาการเพาะขยายพันธุ์สัตว์น ้าจืด  
     (3 ชม./สัปดาห์) 
3.2 วิชากฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับ 
      การประมง  (3 ชม./สัปดาห์)  
3.3 วิชาเครื่องมือท้าการประมง  
      (3 ชม./สัปดาห์) 
3.4 วิชาการเพาะเลี ยงสัตว์น ้าแบบ 
      บูรณาการ (3 ชม./สัปดาห์) 
3.5 วิชาสัมมนา (3 ชม./สัปดาห์) 

  3.6 วิชาฝึกงานด้านการประมงและ 
    ทรัพยากรทางน ้า (3 ชม./สัปดาห์) 

  3.7 วิชาโครงงานพิเศษ (3 ชม./สัปดาห์) 
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ชื่อ - นามสกุล คุณวุฒ/ิ สาขาวิชา/ สถานศึกษา/    
ปีท่ีส้าเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ 
 

5. อ.วรพงษ์ นลินานนท์ 
(3-9098-00286-79-3) 

 

- วท.บ.(วาริชศาสตร์) 
   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 
   2541 
- วท.ม.(ผลิตภัณฑ์ประมง) 
   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2545 

 

1. งานวิจัย (เอกสารภาคผนวก ซ) 
1.1 สายชล เลิศสุวรรณ, อ.วรพงษ์  
      นลินานนท์ และดวงใจ พิสุทธิ์ธารา 
      ชัย. 2559. การลดปริมาณเยื่อใย 
      รวมในกากเนื อเมล็ดในปาล์มน ้ามัน 
      โดยใช้เอมไซม์ทางการค้า. ใน รวม 
      บทคัดย่อการประชุมวิชาการ 
      ระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณครั ง 
      ที่ 26, 26-29 พฤษภาคม 2559  
      ณ โรงแรมบุรีศรีภูบูติก จังหวัด 
      สงขลา. หน้า 178. 
1.2 ดวงใจ พิสุทธิ์ธาราชัย, ชฎาพร วงศ์ 
      ติณชาติ, วรพงษ์ นลินานนท์ และ 
      สายชล เลิศสุวรรณ. 2559.ผลของ 
      การได้รับอาหารผสมขิงต่อการ 
      เจริญเติบโตของปลานิล. ใน รวม 
      บทคดัย่อการประชุมวิชาการ 
      ระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณครั ง 
      ที่ 26, 26-29 พฤษภาคม 2559  
      ณ โรงแรมบุรีศรีภูบูติก จังหวัด 
      สงขลา. หน้า 139. 
1.3 วรพงษ์  นลินานนท์ และ สายชล 
     เลิศสุวรรณ. 2554.  การศึกษาการ 
     ใช้ประโยชน์การเนื อปาล์มน ้ามันที ่
      ผ่านการย่อยด้วยเอนไซม์ในอาหาร 
      ปลาโมง.  สถาบันเทคโนโลยีพระ 
     จอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
      วิทยาเขตชุมพร. 
1.4 สายชล เลิศสุวรรณ และ วรพงษ์ 
     นลินานนท์ 2553. การลดปริมาณ 
     เยื่อใยรวมในการเนื อเมล็ดในปาล์ม 
     โดยใช้เอนไซม์เซลลูเลสและผลของ 
     การใช้การเนื อเมล็ดในปาล์มน ้ามัน 
     ที่ผ่านการลดปริมาณเยื่อใยรวม 
     ระดับต่าง ๆ ในอาหารไก่เบตง. 
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ชื่อ - นามสกุล คุณวุฒ/ิ สาขาวิชา/ สถานศึกษา/    
ปีท่ีส้าเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ 
 

    สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า 
  คุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร. 
1.5 สมศรี งามวงศ์ชน, วรพงษ์  นลินา 
    นนท์ สมบัติ สิงห์สี และศุภรัตน์ 
    ฉัตรจริยเวศน์, 2551,ระดับโปรตีนใน 
    อาหารที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของ 
    ปลาโมง (Pangasius bocourti, 
    Sauvage, 1880),เอกสารวิชาการ 
    ฉบับที่ 76/2551, กรมประมง 
1.6 การลดปริมาณเยื่อใยรวมในกากเนื อ 
      เมล็ดในปาล์มน ้ามันโดยใช้เอนไซม์ 
      เซลลูเลสในอาหารไก่เบตง 
1.7 การลดปริมาณเยื่อใยรวมในกากเนื อ 
     เมล็ดในปาล์มน ้ามันโดยใช้เอนไซม์ 
     เซลลูเลสในอาหารปลาดุกรัสเซีย 
     การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไส้กรอกปลา 
     รมควันจากปลาดุกรัสเซีย 
1.8 การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต 
     ปลาดุกรัสเซีย 
1.9 การใช้ประโยชน์กากเนื อเมล็ดปาล์ม 
     น ้ามันที่ผ่านการย่อยด้วยเอนไซม์ 
     เซลลูเลสในไก่กระทง 

2. ต้าราเรียน  - 
3. ภาระงานสอน  

3.1 วิชาความรู้ทางวิทยาศาสตร์การ 
     ประมง  (3 ชม./สัปดาห์) 
3.2 วิชาการวางแผนทางการประมง  
     (3 ชม./สัปดาห์) 
3.3 วิชาหลักเทคโนโลยีทางผลิตภัณฑ์ 
     ประมง (3 ชม./สัปดาห์) 
3.4 กรรมวิธีแปรรูปสัตว์น ้า   
     (3 ชม./สัปดาห์) 
3.5 เครื่องมือประมง (3 ชม./สัปดาห์) 
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ชื่อ - นามสกุล คุณวุฒ/ิ สาขาวิชา/ สถานศึกษา/    
ปีท่ีส้าเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ 

    
3.6 สัมมนา (3 ชม./สัปดาห์) 
3.7 ฝึกงานด้านการประมงและ 
     ทรัพยากรทางน ้า (3 ชม./สัปดาห์) 

    3.8 โครงงานพิเศษ (3 ชม./สัปดาห์) 
          

 
 3.2.2 อาจารย์ประจ้าหลักสูตร 
  

ชื่อ - นามสกุล คุณวุฒ/ิ สาขาวิชา/ สถานศึกษา/    
ปีท่ีส้าเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ 

1. อ.แขวลี  วิบูลย์กิจ 
 

- วท.บ.(การประมง) 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2540 

- วท.ม.(วิทยาศาสตร์ทางทะเล) 
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2545  
 

1. งานวิจัย 
1.1 การปรับปรุงพันธุ์กุ้งกุลาด้า 
     (Penaeus monodon Fabricius) 
     ให้ได้สายพันธุ์ที่เหมาะสม เพื่อการ 
     เลี ยงในสภาพความเค็มต่้า 
1.2 การศึกษาห้องรมควันหอยแมลงภู่ 
     แบบพลังงานความร้อนร่วม 
1.3 การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตกุ้ง 
      ขาวแวนนาไม (Litopeneaus 
      Vannamei) ไซด์ใหญ่และสีเข้ม 
      ด้วยการเสริมสาหร่ายสไปรูลินา 
      (Spirulina platensis) ตามแนว  
      ทางเกษตรอินทรีย์ 
1.4 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชา 
      สรรีะวิทยาของสัตว์น ้าเรื่อง 
       "ขบวนการลอกคราบ" 
1.5 ปริมาณโลหะหนักในสัตว์ทะเล 
     เศรษฐกิจที่จับได้ในจังหวัดชุมพร 
1.6 การกระตุ้นการปล่อยเซลล์สืบพันธุ์ 
      ของปลิงด้า Holothuria atra  
      Jaeger, 1833 (Echinodermata: 
      Holothuroidea) โดยอาศัย 
     การปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมบาง 
     ประการ 
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ชื่อ - นามสกุล คุณวุฒิ/ สาขาวิชา/ สถานศึกษา/    
ปีท่ีส้าเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ 

  1.7 การศึกษาปัจจัยที่เหมาะสมในการ 
     อนุบาลตัวอ่อนปลิงด้า (Holothuria 
     atra Jaeger, 1833) ระยะ 
     Auricularia จนถึงระยะลงเกาะ 
1.8 เทคนิคการอนุบาลตัวอ่อนปลิงด้า 
      (Holothuria atra Jaeger, 1833) 
      ระยะ Auricularia ถึงระยะ 
      Pentactular ด้วยวัสดุเกาะต่างกัน 

2. ต้าราเรียน 
2.1 วิทยาศาสตร์ทางน ้าเบื องต้น 
2.2 สมุทรศาสตร์เบื องต้น 

3. ภาระงานสอน  
3.1 การช่วยชีวิตและความปลอดภัย 
     ทางน ้า (3 ชม./สัปดาห์) 
3.2 สมุทรศาสตร์เบื องต้น 
     (3 ชม./สัปดาห์) 
3.3 สัตว์น ้าไม่มีกระดูกสันหลัง 
     (3 ชม./สัปดาห์) 
3.4 การเพาะขยายพันธุ์สัตว์และ 
      พืชทะเล (3 ชม./สัปดาห)์ 
3.5 ชีววิทยาทางทะเล 
      (3 ชม./สัปดาห์) 
3.6  สัมมนา  (3 ชม./สัปดาห์) 
3.7 การเตรียมความพร้อมสู่อาชีพ 
     (3 ชม./สัปดาห์) 
3.8 ฝึกงานด้านการประมงและ 
      ทรัพยากรทางน ้า (3 ชม./สัปดาห์) 
3.9 โครงงานพิเศษ (3 ชม./สัปดาห์)      
3.10 สหกิจศึกษา (3 ชม./สัปดาห์) 
3.11 การด้าน ้าเพ่ือการวิจัยและการ 
      อนุรักษ ์ (3 ชม./สัปดาห์) 
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ชื่อ - นามสกุล คุณวุฒ/ิ สาขาวิชา/ สถานศึกษา/    
ปีท่ีส้าเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ 

      3.12 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเล 
        (3 ชม./สัปดาห์) 

2. อ.จิราพร พจนสัจ 
 

- ศษ.บ. (คณิตศาสตร์)  
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2541 
- วท.ม. (คณิตศาสตร์)  
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2546 

1. งานวิจัย          
Mathematics 

2. ต้าราเรียน (เอกสารประกอบการสอน) 
2.1 รายวิชาคณิตศาสตร์วิศวกรรม 1 
2.2 รายวิชาคณิตศาสตร์วิศวกรรม 2 
2.3 รายวิชาคณิตศาสตร์วิศวกรรม 3 
2.4 รายวิชาคณิตศาสตร์วิศวกรรม 4 
2.5 รายวิชาแคลคูลัส 1 

3. ภาระงานสอน 
3.1 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1  
     (3 ชม./สัปดาห์) 
3.2 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2  
     (3 ชม./สัปดาห์) 
3.3 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3  
      (3 ชม./สัปดาห์) 
3.4 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 4  
      (3 ชม./สัปดาห์) 
3.5 แคลคูลัส 1 (3 ชม./สัปดาห์) 
3.6 แคลคูลัส 2 (3 ชม./สัปดาห์) 
3.7 คณิตศาสตร์พื นฐาน  
      ( 3 ชม./สัปดาห์) 

3. ดร.ณัฐพร  สุวรรณพยัคฆ์ 
 

- วท.บ.ฟิสิ กส์ (ศึกษาศาสตร์) 
   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
  วิทยาเขตปัตตาน,ี 2545 

- วท.ม.(วิทยาศาสตร์ศึกษา ฟิสิกส์)  
   มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2548 

1. งานวิจัย  
1.1  Optical tweezer application 
1.2  Biophotonics 
1.3  Biophysics 

2. ต้าราเรียน – 
    2.1 เอกสารค้าสอนวิชาฟิสิกส์ทั่วไป 
    2.2 เอกสารการสอนวิชาฟิสิกส์ทั่วไป 
3. ภาระงานสอน 

3.1 Electromagnetics and 
photonics (3 ชม./สัปดาห์) 

 3.2 Mechanics  (3 ชม./สัปดาห์) 
 3.3 กระบวนการคิดเชิงวิทยาศาสตร์ 

         (3 ชม./สัปดาห์) 



                                           มคอ. 2 

 

 

วท.บ. (วิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน ้า) ภาควิชาเทคโนโลยกีารเกษตร สจล.วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ ์จังหวัดชุมพร 

30 

 
ชื่อ - นามสกุล คุณวุฒ/ิ สาขาวิชา/ สถานศึกษา/    

ปีท่ีส้าเร็จการศึกษา 
ผลงานทางวิชาการ 

      3.4 สัมมนา1, 2  (3 ชม./สปัดาห์)   
    3.5 วิทยานิพนธ ์1, 2, 3, 4   
          (6 ชม./สัปดาห์) 

4. อ.ศิริศักดิ์ แสนสุขกะโต 
 

- วท.บ. (ฟิสิกส์ ) 
  มหาวิทยาลั ยสงขลานคริ นทร์ 
  วิทยาเขตหาดใหญ,่ 2542 
- วท.ม.(วัสดุศาสตร์) 
  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2546 

1. งานวิจัย  – 
2. ต้าราเรียน       

2.1 ฟิสิกส์ 1  
2.2 ฟิสิกส์ 2  

3. ภาระงานสอน 
3.1 ฟิสิกส์ทั่วไป 1, 2  
      (9 ชม./สัปดาห์) 
3.2 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1, 2  

          (17 ชม./สัปดาห์) 
5. อ.ศิวกร ผลสุขการ 
 

- คอ.บ. (เทคโนโลยีการผลิตสัตว์) 
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า 
  คุณทหารลาดกระบัง, 2537 
- กศ.ม. (อุตสาหกรรมการศึกษา) 
  มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2543 
 

1. งานวิจัย         - 
2. ต้าราเรียน       - 
3. ภาระงานสอน 

3.1 การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ  
     (3 ชม./สัปดาห์) 
3.2 หลักความปลอดภัยในการ 
     ท้างาน  (3 ชม./สัปดาห์) 
 3.3 หลักสังคมวิทยา  
       (3 ชม./สัปดาห์) 
3.4 ความรู้เบื องต้นเกี่ยวกับวินัย 
     การท้างานและสวัสดิการทางสังคม 
     (3 ชม./สัปดาห์) 
3.5 การพลศึกษาเบื องต้น  
    (3 ชม./สัปดาห์) 

6. ผศ.วัชระ ศิลป์เสวตร์ 
    (สาขารัฐศาสตร์) 
 

- ศศ.ม. (การบริหารงานทั่วไป) 
  สถาบันราชภัฎสุราษฎร์ธาน,ี 2541 
- รป.ม. (บริหารทั่วไป)  
  มหาวิทยาลัยบูรพา, 2548 
 

1. งานวิจัย 
1.1 การศึกษาความเคลื่อนไหวทาง 
      การเมืองแลพฤติกรรมการเลือกตั ง 
      สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2550 
      (ครั งที่ 2 ศึกษาเปรียบเทียบ 
      สถาบันพระปกเกล้า, 2554) 
1.2 นักการเมืองถิ่นจังหวัดชุมพร 
      สถาบัน พระปกเกล้า, 2553  
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ชื่อ - นามสกุล คุณวุฒ/ิ สาขาวิชา/ สถานศึกษา/    
ปีท่ีส้าเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ 

  1.3 พฤติกรรมทางการเมืองในการ 
      เลือกตั งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
      พ.ศ. 2550 
1.4 การประเมินผลการพัฒนาศักยภาพ 
     ในการ ป้องกันและแก้ไขปัญหา 
     อุบัติเหตุทางถนนอย่างเป็นระบบ 
      สถาบันพระปกเกล้า, 2549 

2. ต้าราเรียน     – 
3. ภาระงานสอน 

3.1 รัฐศาสตร์ทั่วไป  
     (3 ชม./สัปดาห์) 
3.2 การบริหารงานบุคคล  
      (3 ชม./สัปดาห์) 
3.3 มนุษยสัมพันธ์ (3 ชม./สัปดาห์) 
3.4 การปกครองท้องถิ่นไทย  
     (3 ชม./สัปดาห์) 
3.5 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม  
     (3 ชม./สัปดาห์) 
3.6 จิตวิทยาสังคมและมนุษย 
     สัมพันธ์  (3 ชม./สัปดาห์) 
3.7 เหตุการณ์โลกปัจจุบัน  
      (3 ชม./ สัปดาห์) 
3.8 เศรษฐกิจประเทศไทยปัจจุบัน   
      (3 ชม./สัปดาห์) 
3.9 เศรษฐกิจเอเชีย (3 ชม./สัปดาห์) 

    3.10 เศรษฐกิจกับวิถีชีวิต  
           (3 ชม./สัปดาห์) 
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3.2.3 อาจารยพ์ิเศษ  
 
 

ชื่อ - นามสกุล คุณวุฒ/ิ สาขาวิชา/ สถานศึกษา/    
ปีท่ีส้าเร็จการศึกษา 

สถานที่ท้างาน 

1. รศ.ดร.สมชาย หวังวิบูลย์กิจ 
 
 
 
 

- วท.บ. (ประมง: เกียรตินิยม) 
   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
- วท.ม. (วิทยาศาสตร์การประมง) 
   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
(กรุงเทพฯ) 

 
 

 
2. รศ.ดร. นงนุช เลาหะวิสุทธิ ์
 
 
 
 
 
 

- วท.บ. (ประมง)  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

- วท.ม. (วิทยาศาสตร์การประมง) 
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
- Doc. Tech. Sci. (Aquaculture 
  &  Aquatic Resources  
  Management) 
  สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย 
  (AIT) 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
(กรุงเทพฯ) 

 

3. รศ.ดร. อัจฉรี เรืองเดช 
 
 
 
 
 

- วท.บ. (ประมง)  
   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
- วท.ม. (วิทยาศาสตร์การประมง) 
   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
- MS. (Aquatic Environmental  
- Science) Kochi University 
- Ph.D. (Aquatic 
Environmental   
   Science) Ehime United   
   Graduated School, Japan 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
(กรุงเทพฯ) 

 

4. ผศ.ดร. มณฑล แก่นมณี - วท.บ. (วาริชศาสตร์)  
    มหาวิทยาลัยบูรพา 
- วท.ม. (วิทยาศาสตร์ทางทะเล) 
   จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 
- Ph.D. (Bioresources) Mie    
   University, Japan 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
(กรงุเทพฯ) 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงานหรือสหกิจศึกษา) (ถ้าม)ี 
จากการที่นักศึกษาต้องการเรียนรู้นอกชั นเรียน อาจจัดให้มีการศึกษาดูงาน หรือฝึกงานในระยะสั น แต่

เพ่ือให้ได้ผลส้าฤทธิ์ที่ดีสุด เพ่ือให้บัณฑิตมีความรู้และมีประสบการณ์ในวิชาชีพก่อนเข้าสู่การท้างานจริง ดังนั น
หลักสูตรได้ก้าหนดรายวิชาสหกิจศึกษา และการศึกษาหรือการปฏิบัติฝึกงานต่างประเทศ (กลุ่มวิชาศึกษา
ทางเลือก)  

 

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
(1) มีทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเข้าใจในหลักการ ความจ้าเป็นใน

การเรียนรู้ทฤษฎีมากยิ่งขึ น 
(2) บูรณาการความรู้ที่เรียนมาเพ่ือน้าไปแก้ปัญหาทางธุรกิจโดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง

และทรัพยากรทางน ้าได้อย่างเหมาะสม 
(3) มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถท้างานร่วมกับผู้อื่นได้ดี 
(4) มีระเบียบวินัย ตรงเวลา เข้าใจวัฒนธรรมและสามารถปรับตัวเข้ากับสถานประกอบการ 
 

4.2 ช่วงเวลา (ฝึกงานทางด้านการประมงและทรัพยากรทางน ้า หรือสหกิจศึกษา หรือการศึกษาหรือการ
ปฏิบัติฝึกงานต่างประเทศ)  

4.2.1 ฝึกงานทางด้านการประมงและทรัพยากรทางน ้า    
1) หลักสูตรปกติ (4 ปี) ภาคฤดูร้อน ของปีการศึกษาที่ 3 
 

4.2.2 สหกิจศึกษา หรือ การศึกษาหรือการปฏิบัติฝึกงานต่างประเทศ 
1) หลักสูตรปกติ (4 ปี) ภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษาที่ 4 
 

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
 จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา 

 

5. ข้อก้าหนดเกี่ยวกับการท้าโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้าม)ี  
ข้อก้าหนดในการท้าโครงงานพิเศษ ต้องเป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ หรือการประยุกต์ใช้

เทคโนโลยีด้านการประมงและการผลิตสัตว์น ้า หรือเพ่ือการวิจัยของอาจารย์ผู้สอน หรือเพ่ือการเรียนการสอน 
หรือเพ่ือท้านุบ้ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยมีจ้านวนผู้ร่วมโครงงาน 1-3 คน และมีรายงานที่ต้องน้าส่งตามรูปแบบและ
ระยะเวลาที่หลักสูตรก้าหนดอย่างเคร่งครัด หรือเป็นโครงงานที่มุ่งเน้นการสร้างผลงานวิจัยเพ่ือพัฒนางานด้าน
วิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน ้า 

 
 

5.1 ค้าอธิบายโดยย่อ  
โครงงานพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน ้าที่นักศึกษาสนใจ สามารถอธิบาย

ทฤษฎีที่น้ามาใช้ในการท้าโครงงาน ประโยชน์ที่จะได้รับจากการท้าโครงงาน มีขอบเขตโครงงานที่สามารถท้าเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่ก้าหนด 

 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้  
นักศึกษาสามารถท้างานเป็นทีม มีความเชี่ยวชาญในการใช้อุปกรณ์และเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ 

ตลอดจนโปรแกรมสถิติ การสร้างสื่อการน้าเสนองานที่เหมาะสมในการท้าโครงงานของตนเอง หรือโครงงานพิเศษ
ต้องสามารถเป็นต้นแบบในการพัฒนาต่อได้ 

 



                                           มคอ. 2 

 

 

วท.บ. (วิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน ้า) ภาควิชาเทคโนโลยกีารเกษตร สจล.วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ ์จังหวัดชุมพร 

34 

5.3 ช่วงเวลา  
1) หลักสูตรปกติ (4 ปี) ภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษาที่ 4 

 

5.4 จ้านวนหน่วยกิต  
  จ้านวน 6 หน่วยกิต 
 

5.5 การเตรียมการ  
 มีการก้าหนดชั่วโมงการให้ค้าปรึกษา จัดท้าบันทึกการให้ค้าปรึกษา ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงงาน
พิเศษผ่านช่องทางต่างๆ เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ เป็นต้น มีการปรับปรุงข้อมูลข่าวสารให้ทันสมัย และ
มีตัวอย่างโครงงานพิเศษให้ศึกษา 
 

5.6 กระบวนการประเมินผล  
ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการท้าโครงงานพิเศษ ที่บันทึกในสมุดให้ค้าปรึกษาโดยอาจารย์ที่ปรึกษา

และประเมินผลจากรายงานที่ได้ก้าหนดรูปแบบการน้าเสนอตามระยะเวลาและสามารถน้าเสนองานได้ และการ
จัดสอบการน้าเสนอที่มีอาจารย์สอบตั งแต ่3 คน ขึ นไป 

 
หมวดที ่4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 

 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา  
 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
ด้านบุคลิกภาพ 
 
 

- มีการสอดแทรกสาระด้าน การแต่งกาย การเข้าสังคม เทคนิคการ
เจรจาสื่อสาร การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และการวางตัวในการท้างาน 
ในบางรายวิชาที่เกี่ยวข้องและกิจกรรมปัจฉิมนิเทศก่อนส้าเร็จ
การศึกษา 

ด้านภาวะผู้น้า ความรับผิดชอบ และ
ความมีวินัยในตนเอง 

- ก้าหนดให้มีรายวิชาซึ่งนักศึกษาต้องท้างานเป็นกลุ่ม และมีการ
ก้าหนดหัวหน้ากลุ่มในการท้ารายงาน ตลอดจนก้าหนดให้ทุกคนมี
ส่วนร่วมในการน้าเสนอรายงาน เพ่ือเป็นการฝึกให้นักศึกษาสร้าง
ภาวะผู้น้าและการเป็นสมาชิกกลุ่มที่ดี 

- มีกิจกรรมนักศึกษาที่มอบหมายให้นักศึกษาหมุนเวียนกันเป็น
หัวหน้าในการด้าเนินกิจกรรม เพื่อฝึกให้นักศึกษามีความรับผิดชอบ 

- มีกติกาที่สร้างวินัยในตนเอง เช่น การเข้าเรียนตรงเวลา เข้าเรียน
อย่างสม่้าเสมอ การมีส่วนร่วมในชั นเรียน เสริมความกล้าในการ
แสดงความคิดเห็น 

ด้านจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ - มีการให้ความรู้ด้านศีลธรรมและจริยธรรมในการท้างาน ถึง
ผลกระทบต่อสังคมและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระท้า
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 

 
 
 



มคอ. 2 

 

วท.บ. (วิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน ้า) ภาควิชาเทคโนโลยกีารเกษตร สจล. วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักด์ิ จังหวัดชุมพร 

35 

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน  
 

 2.1 คุณธรรม จริยธรรม 
 

 2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
  นักศึกษาต้องมีคุณธรรมจริยธรรม เพ่ือให้สามารถด้าเนินชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างสงบ
สุขราบรื่น และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมอย่างแท้จริง และจากการที่สัตว์น ้ายังเป็นแหล่งอาหารที่ส้าคัญของคนทั ง
ประเทศและทั งโลก ผู้เรียนจ้าเป็นต้องรับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ นจากการใช้เทคโนโลยีการประมงที่ไม่ถูกต้องและ
เหมาะสม ซึ่งจะมีผลต่อสิ่งมีชีวิต ระบบนิเวศ และสิ่งแวดล้อมทางน ้า ฯลฯ อาจารย์ที่สอนในแต่ละรายวิชาจะต้อง
พยายามสอดแทรกเรื่องที่เก่ียวกับสิ่งต่อไปนี ทั ง 5 ข้อ เพื่อให้นักศึกษาสามารถพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมไปพร้อม
กับวิทยาการต่างๆ ที่ศึกษา รวมทั งอาจารย์ต้องมีคุณสมบัติด้านคุณธรรม จริยธรรมอย่างน้อย 5 ข้อตามท่ีระบุไว้ 
  1) มีคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ ซื่อสัตย์สุจริต และตระหนักในคุณค่าวัฒนธรรมไทย 
  2) มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม 
  3) เคารพกฎระเบียบ ข้อบังคับ ของสถาบันและสังคม 
  4) เคารพสิทธิ และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
  5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
  นอกจากนี ในหลักสูตรวิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน ้า ยังมีวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
จริยธรรมและกฎหมายประมง เป็นวิชาบังคับ อาจารย์ผู้สอนจะต้องจัดให้มีการวัดมาตรฐานในด้านคุณธรรม 
จริยธรรมทุกปีการศึกษา ซึ่งไม่จ้าเป็น ต้องเป็นข้อสอบ อาจใช้การสังเกตพฤติกรรมระหว่างท้ากิจกรรมที่ก้าหนด 
มีการก้าหนดคะแนนในเรื่องคุณธรรม จริยธรรมให้เป็นส่วนหนึ่งของคะแนนความประพฤติของนักศึกษา นักศึกษา
ที่มีคะแนนความประพฤติไมผ่่านเกณฑ์ อาจต้องท้ากิจกรรมเพ่ือสังคมเพ่ิมเติม ก่อนจบการศึกษา 
 

 2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
ก้าหนดให้มีวัฒนธรรมในองค์กรเพ่ือปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย เน้นการเข้าชั นเรียนตรง

เวลา แต่งกายตามระเบียบที่สถาบันฯ ก้าหนด  จัดเตรียมอุปกรณ์สื่อการสอนให้แก่อาจารย์ให้ครบถ้วนก่อน
อาจารย์เข้าสอน ตั งใจเรียน นักศึกษาต้องมีความรับผิดชอบในการท้างานเป็นกลุ่มโดยต้องฝึกให้รู้จักหน้าที่ของ
การเป็นผู้น้ากลุ่มและการเป็นสมาชิกในกลุ่ม มีความซื่อสัตย์ ฯลฯ นอกจากนี อาจารย์ผู้สอนทุกท่านควรสอดแทรก
เรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา รวมทั งมีการจัดกิจกรรมในการสอนทุกรายวิชา รวมทั งมีการจัด
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เช่น การยกย่องนักศึกษาที่ท้าดี ท้าประโยชน์แก่ส่วนรวม และเป็นผู้เสียสละ 
มีการให้รางวัลหรือทุนการศึกษาแก่นักศึกษาผู้ประพฤติดีและท้างานให้กับส่วนรวม ฯลฯ 

 

 2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
- ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั นเรียน การส่งงานตามก้าหนดระยะเวลาที่

มอบหมาย และการร่วมกิจกรรมของทั งหลักสูตรและวิทยาเขตชุมพร 
- ประเมินจากการมีวินัย และพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

(ควรมีค่ามากกว่า 80%) 
- ปริมาณการกระท้าทุจริตในการสอบ ทั งสอบย่อย สอบกลางภาค และปลายภาค (ต้องน้อย

กว่า 5%) 
- ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากอาจารย์ผู้สอน หรือเจ้าที่ที่

เกี่ยวข้อง 
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2.2 ความรู้ 
 

 2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
นักศึกษาต้องมีความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการประมงและการเพาะเลี ยงสัตว์น ้าต่างๆ มีคุณธรรม 

จริยธรรม และความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชาที่ศึกษา เพ่ือใช้ประกอบอาชีพและช่วยพัฒนาสังคม พัฒนาอาชีพ
ชาวประมงและผู้เพาะเลี ยงสัตว์น ้า ดังนั นมาตรฐานความรู้ต้องครอบคลุมสิ่งต่อไปนี  

1) มีความรู้และความเข้าใจในหลักการ ทฤษฎี และการปฏิบัติที่ส้าคัญในเนื อหาที่ศึกษา 
2) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
3) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีใหม่ๆ เพ่ือประยุกต์ใช้ได้อย่าง

เหมาะสม 
การทดสอบมาตรฐานนี สามารถท้าได้โดยการทดสอบจากข้อสอบของแต่ละวิชาในชั นเรียน 

ตลอดระยะเวลาที่นักศึกษาเรียนอยู่ในหลักสูตร 
 

2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
ใช้การเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักการทางทฤษฎีและประยุกต์ทางปฏิบัติ

ในสภาพ แวดล้อมจริง เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการ ทางวิทยาศาสตร์ และทางเทคโนโลยี ทั งนี ยังคง
เป็นไปตามลักษณะของรายวิชา ตลอดจนเนื อหาสาระของรายวิชานั นๆ นอกจากนี ควรจัดให้มีการเรียนรู้จาก
สถานการณ์จริงด้วยการศึกษาดูงานในหน่วยงานภายนอกสถาบันฯ ที่เชี่ยวชาญด้านนั นๆ หรือเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มี
ประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง ตลอดจนการฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการจริงด้วย
จ้านวนเวลาที่เหมาะสม 
 

 2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
สามารถประเมินได้จากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษาในด้านต่างๆ คือ 
1) การทดสอบก่อนเรียนกับหลังเรียน (pre-test กับ post-test) 
2) การทดสอบย่อย (Quiz) 
3) การทดสอบกลางภาคเรียน (Midterm) และปลายภาคเรียน (Final) 
4) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดท้า ทั งแบบกลุ่มและแบบเดี่ยว 
5) การจัดท้ารางานประจ้าเทอม (Term-paper) 
6) ประเมินจากโครงการที่น้าเสนอ 
7) ประเมินจากการน้าเสนอรายงานในชั นเรียน 
8) ประเมินจากรายวิชาโครงงานพิเศษ/ สหกิจศึกษา/ การปฏิบัติการฝึกงานต่างประเทศ (ใน

กลุ่มวิชาการศึกษาทางเลือก) 
2.3 ทักษะทางปัญญา 
 

2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
นักศึกษาต้องต้องสามารถพัฒนาตนเองและประกอบวิชาชีพได้ด้วยการพ่ึงตนเองได้เมื่อจบ

การศึกษาแล้ว ดังนั นนักศึกษาต้องจ้าเป็นจะต้องได้รับการพัฒนาทางปัญญาไปพร้อมกับคุณธรรม จริยธรรม และ
ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการประมง ในขณะที่สอนนักศึกษาอาจารย์ผู้สอนต้องเน้นให้นักศึกษาคิดหาเหตุ ผล 
เข้าใจที่มาและสาเหตุของปัญหา วิธีการแก้ปัญหา รวมทั งแนวคิดด้วยตนเอง ไม่สอนในลักษณะท่องจ้า ดังนั น
นักศึกษาจึงต้องมีคุณสมบัติต่างๆ ที่เกิดจากการสอน เพ่ือให้เกิดทักษะทางปัญญาดังนี  
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1) สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้เพ่ิมเติมได้ด้วยตนเอง น้าไปวิเคราะห์ ประมวลผล 
และสรุปผลเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

2) คิดอย่างเป็นระบบโดยมีวิจารณญาณท่ีดี 
3) สามารถพัฒนาองค์ความรู้น้าไปสู่นวัตกรรมหรือต่อยอดองค์ความรู้เดิมได้อย่างสร้างสรรค์ 
การประเมินผลกรเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญานี  สามารถท้าได้โดยการออกข้อสอบที่ให้

นักศึกษาแก้ปัญหา อธิบายแนวคิดของการแก้ปัญหา และวิธีการแก้ปัญหาโดยการประยุกต์ความรู้ที่เรียนมา 
หลีกเลี่ยงข้อสอบที่เป็นการเลือกค้าตอบที่ถูกมาค้าตอบเดียวจากกลุ่มค้าตอบที่ให้ ไม่ควรมีค้าถามเกี่ยวกับนิยาม
มากนัก 
 

 2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 
1) ยกตัวอย่างกรณีศึกษา การน้าวิทยาศาสตร์การประมงมาใช้ให้เกิดประโยชน์ และ/หรือ การ

ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการประมง อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
2) การอภิปรายกลุ่ม 
3) ให้นักศึกษามีโอกาสปฏิบัติงานจริงทั งในระดับสถาบันฯ และชุมชนท้องถิ่น 

 

2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
ประเมินผลตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา เช่น ประเมินจากการ

น้าเสนอรายงานในชั นเรียน การทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหรือการสัมภาษณ์ ฯลฯ 
 

2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 

2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบ 
เมื่อนักศึกษาจบนักศึกษาต้องออกไปประกอบอาชีพ ซึ่งส่วนใหญ่ต้องเกี่ยวข้องกับคนที่ไม่รู้จักมาก่อน คนที่มาจาก
สถาบันอื่นๆ และคนที่จะมาเป็นผู้บังคับบัญชา หรือคนที่จะมาอยู่ใต้บังคับบัญชา ความสามารถที่จะปรับตัวให้เข้า
กับกลุ่มคนต่างๆ เป็นเรื่องที่จ้าเป็นอย่างยิ่ง ดังนั นอาจารย์ผู้สอนต้องสอดแทรกวิธีการที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติ
ต่างๆ ต่อไปนี ในกับนักศึกษาในระหว่างการสอน หรืออาจให้นักศึกษาไปเรียนวิชาทางด้านสังคมศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
กับคุณสมบัติดังต่อไปนี  

1) สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนที่หลากหลายและสามารถสนทนาทั งภาษาไทยและ/หรือ
ภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ และใช้ความรู้ในวิชาที่ศึกษามาสื่อสารต่อสังคมได้ในประเด็นที่เหมาะสม 

2) มีความรับผิดชอบ การพัฒนาการเรียนรู้ทั งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
3) มีความริเริ่มสร้างสรรค์และปฏิภาณไหวพริบในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆในกลุ่มทั งใน

บทบาทของผู้น้าหรือผู้ร่วมงาน 
4) มีจิตส้านึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการท้างาน 
คุณสมบัติต่างๆ เหล่านี  สามารถวัดได้ในระหว่างการท้ากิจกรรมร่วมกันหรือกิจกรรมกลุ่มย่อย 

 

2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 
จัดการเรียนการสอนที่มีการก้าหนดกิจกรรมให้มีการท้างานเป็นกลุ่ม การท้างานที่ต้อง

ประสานงานกับผู้อื่นข้ามหลักสูตร หือต้องค้นคว้าหาข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคคลอ่ืน หรือผู้มีประสบการณ์ โดย
มีความคาดหวังในผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบ 
ดังนี  
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1) สามารถท้างานกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
2) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 
3) สามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรที่ไปปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี 
4) มีมนุษยสัมพนัธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานในองค์กรและกับบุคคลทั่วไป 
5) มีภาวะผู้น้าและผู้ตามท่ีดี 

 

2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการน้าเสนอรายงานกลุ่มในชั นเรียน 

และสังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่างๆ และความครบถ้วนชัดเจนตรงประเด็นของข้อมูล 
 

2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
1) มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ วิธีการทางสถิติ และคณิตศาสตร์ส้าหรับการท้างานที่เกี่ยวข้อง

กับวิชาชีพและในชีวิตประจ้าวันได้อย่างเป็นอย่างดี 
2) สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยได้อย่างเหมาะสมและมี

ประสิทธิภาพ 
3) มีการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั งการพูด การเขียนและการเลือกใช้สื่อน้าเสนออย่าง

เหมาะสม 
สามารถตรวจวัดมาตรฐานนี ได้ในระหว่างการสอน โดให้นักศึกษาแก้ปัญหา วิเคราะห์

ประสิทธิภาพของวิธีแก้ปัญหา และให้น้าเสนอแนวคิดของการแก้ปัญหา ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพต่อ
นักศึกษาในชั นเรียน อาจมีการวิจารณ์ในเชิงวิชาการระหว่างอาจารย์และกลุ่มนักศึกษาด้วยกันหรือนักศึกษาต่าง
หลักสูตร 

 

2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสาร  
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
จัดให้มีกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่างๆ ให้นักศึกษาได้วิเคราะห์สถานการณ์จ้าลองและ

สถานการณ์เสมือนจริง และน้าเสนอการแก้ปัญหาที่เหมาะสม เรียนรู้เทคนิคการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในหลากหลายสถานการณ์ 

 

2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 1) ประเมินเทคนิคการน้าเสนอโดยใช้ทฤษฎี การเลือกใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หรอืคณิตศาสตร์และสถิติที่เก่ียวข้องที่นักศึกษาน้ามาใช้ 
 2) ประเมินจากความสามารถในการอธิบายถึงข้อจ้ากัด เหตุผลในการเลือกใช้เครื่องมือต่างๆ 

การอภิปราย กรณีศึกษาต่าง ๆ ที่มีการน้าเสนอต่อชั นเรียน 
 
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum 

Mapping)  
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)  
 ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง   ไม่มี 

 

(1) คุณธรรมจริยธรรม (2) ความรู้ (3) ทักษะทางปัญญา (4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

(5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1. มีคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ 

ซื่อสัตย์สุจริต และตระหนักใน
คุณค่าวัฒนธรรมไทย 

2. มีวินัย ตรงต่อเวลา และความ
รับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม 

3. เคารพกฎระเบียบ ข้อบังคับ 
ของสถาบันและสังคม 

4. เคารพสิทธิ  และรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น 

5. มีจรรยาบรรณทางวิชาการและ
วิชาชีพ 

1. มีความรู้ และความเข้ าใจใน
หลักการ ทฤษฎี และการปฏิบัติ
ที่ส้าคัญในเนื อหาท่ีศึกษา 

2. สามารถบูรณาการความรู้ ใน
สาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ใน
ศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

3. สามารถติดตามความก้าวหน้า
ทางวิชาการและเทคโนโลยี
ใหม่ๆ เพื่อประยุกต์ใช้ได้อย่าง
เหมาะสม 

 

1. สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวง- 
หาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง 
น้าไปวิเคราะห์ ประมวลผล และ
สรุปผลเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาได้
อย่างเหมาะสม 

2. คิ ด อ ย่ า ง เ ป็ น ร ะ บ บ โ ด ย มี
วิจารณญาณที่ดี 

3. สามารถพัฒนาองค์ความรู้น้า 
ไปสู่นวัตกรรมหรือต่อยอดองค์
ความรู้เดิมได้อย่างสร้างสรรค์ 

 

1. สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนที่
หลากหลายและสามารถสนทนา
ทั ง ภ า ษ า ไ ท ย  แ ล ะ / ห รื อ
ภาษาต่างประเทศได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และใช้ความรู้ใน
วิชาที่ศึกษามาสื่อสารต่อสังคม
ได้ในประเด็นท่ีเหมาะสม 

2. มีความรับผิดชอบ การพัฒนา 
การเรียนรู้ทั งของตนเองและทาง
วิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

3. มีความริ เ ริ่ มสร้างสรรค์และ
ป ฏิ ภ า ณ ไ ห ว พ ริ บ ใ น ก า ร
แก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆใน
กลุ่มทั งในบทบาทของผู้น้าหรือ
ผู้ร่วมงาน 

4. มีจิตส้านึกความรับผิดชอบด้าน
ความปลอดภัยในการท้างาน 

1. มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ 
วิ ธี ก า ร ท า ง ส ถิ ติ  แ ล ะ
คณิตศาสตร์ส้าหรับการท้างานที่
เกี่ ย วข้ องกับวิ ชา ชีพและใน
ชีวิตประจ้าวันได้อย่างเป็นอย่าง
ดี 

2. สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารที่
ทันสมัยได้อย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ 

3. มีการสื่อสารอย่างมีประสิทธิ- 
ภาพทั งการพูด การเขียนและ
การเลือกใช้สื่อน้าเสนออย่าง
เหมาะสม 
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รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
 

2. ความรู้ 
 

3. ทักษะทาง
ปัญญา 

 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์ 

ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 
หมวดวิชาเฉพาะ (กลุ่มวิชาแกนวิทยาศาสตร์) 
11446111 คณิตศาสตร์เพื่อการเกษตร                   
11446251 สถิติเบื องต้นเพื่อการประมง                   
11456241 ฟิสิกส์ทั่วไป                   
11466131 เคมีพื นฐาน                   
11466132 เคมีอินทรีย ์                   
11466231 ชีวเคมี                   
11476121 หลักชีววิทยา                   
11476221 จุลชีววิทยาท่ัวไป                   
11476321 หลักพันธุศาสตร ์                   
11476252 พฤกษศาสตร์ทางน ้า                   

 

 วท.บ. (วทิยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน ้า) ภาควิชาเทคโนโลยกีารเกษตร สจล.วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ ์จังหวัดชุมพร 
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รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
 

2. ความรู้ 
 

3. ทักษะทาง
ปัญญา 

 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์ 

ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 
หมวดวิชาเฉพาะ (กลุ่มวิชาแกนประมงและทรัพยากรทางน ้า; กลุม่วิชาเฉพาะบังคับ) 
11336103 การประมงและทรัพยากรทางน ้าเบื องต้น                   
11336104 การช่วยชีวิตและความปลอดภัยทางน ้า                   
11336201 สมุทรศาสตร์เบื องต้น                   
11336202 ชีววิทยาปลา                   
11336203 สัตว์น ้าไม่มีกระดูกสันหลัง                   
11336204 หลักเทคโนโลยีและความปลอดภัยทางผลิตภณัฑ์ประมง                   
11336205 การจัดการคุณภาพน า้และดิน                   
11336301 ความรู้เบื องต้นทางสรรีวิทยาของสัตว์น ้า                   
11336302 การเพาะขยายพันธ์ุสตัว์น ้าจืด                   
11336303 การเพาะขยายพันธ์ุสตัว์และพืชทะเล                   
11336304 การวางแผนการทดลองทางการประมง                   
11336305 อาหารสตัว์น ้า                   
11336306 ชีววิทยาทางทะเล                   
11336307 โรคสตัว์น ้า                   
11336308 สัมมนา                   

มคอ. 2      
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   วท.บ. (วทิยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน ้า) ภาควชิาเทคโนโลยกีารเกษตร สจล.วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ ์จังหวัดชุมพร 
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รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
 

2. ความรู้ 
 

3. ทักษะทาง
ปัญญา 

 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์ 

ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 
11336309 การเตรียมความพร้อมสู่อาชีพ                          
11336310 ฝึกงานทางด้านการประมงและทรัพยากรทางน ้า                            
11336401 กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการประมง                   
11336403 การจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง                   
11336404 การจัดการธุรกิจการประมง                   
11336405 การจัดการและประเมนิผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางการ  
               ประมง 

                  

หมวดวิชาเฉพาะ (กลุ่มวิชาแกนประมงและทรัพยากรทางน ้า; กลุม่วิชาเฉพาะเลือก) 
11336311 แพลงก์ตอนวิทยา                   
11336312 พันธุศาสตรส์ัตว์น ้า                   
11336313 นิเวศวิทยาทางน ้า                   
11336314 เครื่องมือท้าการประมง                   
11336315 เทคโนโลยีชีวภาพด้านอาหารสตัว์น ้า                   
11336316 การจัดการข้อมูลทางเทคโนโลยีการประมงด้วยโปรแกรม

คอมพิวเตอร ์
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 วท.บ. (วทิยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน ้า) ภาควิชาเทคโนโลยกีารเกษตร สจล.วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ ์จังหวัดชุมพร 
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รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
 

2. ความรู้ 
 

3. ทักษะทาง
ปัญญา 

 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ ์

ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 
11336317 การด้าน ้าเพื่อการวิจัยและการอนรุักษ ์                   
11336318 เทคโนโลยีและการเพาะเลี ยงสาหร่าย                   
11336319 เทคโนโลยีอาหารสัตวน์ ้า                   
11336321 หลักเทคโนโลยีทางผลิตภณัฑ์ประมง                   
11336322 เทคโนโลยีการเพาะเลี ยง กุ้งทะเล                   
11336411 มลพิษในแหล่งน ้า                   
11336412 สาหร่ายวิทยา                   
11336413 สัตว์พื นท้องน ้าวิทยา                   
11336414 ปลาสวยงามและพรรณไม้น ้า                   
11336415 ชลธีวิทยา                   
11336416 สังขวิทยา                   
11336417 กรรมวิธีแปรรูปสตัว์น า้                   
11336418 การเพาะเลี ยงสตัว์น ้าแบบบูรณาการ                   
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 วท.บ. (วทิยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน ้า) ภาควิชาเทคโนโลยกีารเกษตร สจล.วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ ์จังหวัดชุมพร 
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รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 
 

2. ความรู้ 
 

3. ทักษะทาง
ปัญญา 

 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ ์

ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 
11336419 ระเบียบวิธีวิจยัทางการประมง                   
11336420 พยาธิวิทยาของสัตว์น ้า                   
11336421 ชีววิทยาประมง                   
11336423 หลักและวิธีการส่งเสรมิการประมง                   
11336424 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเล                   
หมวดวิชาเฉพาะ (กลุ่มวิชาการศึกษาทางเลือก) 
11336441 โครงงานพิเศษ                   
11336442 สหกิจศึกษา                   
11336443 การปฏิบัติการฝึกงานต่างประเทศ                   
หมวดวิชาเลือกเสรี 

xxxxxxxx  ……….…..………….                   
xxxxxxxx  ………..……….…….                   

ผลการเรียนรู้รวม                   
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 วท.บ. (วทิยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน ้า) ภาควิชาเทคโนโลยกีารเกษตร สจล.วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ ์จังหวัดชุมพร 
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หมวดที ่5 หลกัเกณฑใ์นการประเมินผลนักศึกษา 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการใหร้ะดับคะแนน (เกรด)  
เป็นไปตามข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญา

ตรี พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก) 
 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
การก้าหนดระบบและกลไกการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ เพ่ือแสดงหลักฐานยืนยันหรือสนับสนุนว่า 

นักศึกษาทุกคนมีมาตรฐานผลการเรียนรู้ทุกด้าน เป็นไปตามที่ก้าหนดไว้ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 เป็นอย่างน้อย 

 

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส้าเร็จการศึกษา 
1) ก้าหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของระบบการประกันคุณภาพภายในของ

สถาบันฯ ที่จะต้องท้าความเข้าใจตรงกันทั งสถาบันฯ และน้าไปด้าเนินการจนบรรลุผลสัมฤทธิ์ ซึ่งผู้ประเมินภายนอก
จะต้องสามารถตรวจสอบได้ 

2) การทวนสอบในระดับรายวิชา ก้าหนดให้มีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ ในทุกรายวิชา 
กระบวนการที่ใช้มีหลายรูปแบบ ได้แก่ ทวนสอบจากคะแนนข้อสอบ งานที่มอบหมาย และการน้าเสนอหน้าชั นเรียน 
ข้อสอบที่น้ามาใช้ในการประเมินผลมีความเหมาะสมและเป็นไปตามแผนการสอน มีการประเมินข้อสอบโดย
คณะกรรมการ 

3) การทวนสอบในระดับหลักสูตร โดยมีระบบประกันคุณภาพภายในวิทยาเขตชุมพรด้าเนินการทวนสอบ
มาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล 

 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส้าเร็จการศึกษา 
ก้าหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาเน้นการท้าวิจัยสัมฤทธิผลการประกอบอาชีพ

ของบัณฑิต โดยท้าอย่างต่อเนื่องและน้าผลวิจัยที่ได้มาปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอน ประเมินคุณภาพ
ของหลักสูตร พัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร โดยด้าเนินการดังตัวอย่างต่อไปนี  

1) ภาวการณ์ได้งานท้าหรือศึกษาต่อของบัณฑิต ประเมินจากการได้งานท้าหรือศึกษาต่อตรงตามสาขาหรือ
สาขาที่เก่ียวข้อง ระยะเวลาในการหางาน ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบ
อาชีพหรือศึกษาต่อ โดยท้าการประเมินจากบัณฑิตที่ส้าเร็จการศึกษาแต่ละรุ่น 

2) ต้าแหน่งงานและความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต 
3) ตรวจสอบจากผู้ประกอบการ โดยการขอเข้าสัมภาษณ์ หรือส่งแบบสอบถามเพ่ือประเมินความพึงพอใจ

ในบัณฑิตที่เข้าท้างานในสถานประกอบการนั นๆ ตามคาบระยะเวลาต่างๆ เช่น ปีที่ 1 ปีที่ 5 เป็นต้น รวมทั งเปิด
โอกาสให้มีข้อเสนอแนะต่อสิ่งที่คาดหวังหรือต้องการจากหลักสูตร เพ่ือน้าไปใช้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 

4) ประเมินจากสถานศึกษาอ่ืน โดยการส่งแบบสอบถาม หรือสอบถามด้วยวาจาเมื่อมีโอกาส ในระดับความ
พึงพอใจด้านความรู้ ความพร้อม และคุณสมบัติด้านอื่นๆ ของบัณฑิตทีเ่ข้าศึกษาต่อระดับที่สูงขึ นในสถานศึกษานั น ๆ 

5) การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้จากสาขาวิชาที่ส้าเร็จ
การศึกษา รวมทั งสาขาวิชาอ่ืน ๆ ที่ก้าหนดในหลักสูตร ซ่ึงเกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมทั งเปิด
โอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ น 
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6) ความเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ที่มาประเมินหลักสูตรหรือเป็นอาจารย์พิเศษ ต่อ
ความพร้อมของนักศึกษาในการเรียน และสมบัติอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาองค์ความรู้ 

7) ผลงานของนักศึกษาหรือบัณฑิตที่วัดเป็นรูปธรรมได้ เช่น จ้านวนบทความผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 
จ้านวนสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร จ้านวนรางวัลทางวิชาชีพและสังคม จ้านวนกิจกรรมเพ่ือสังคม 

 

3. เกณฑ์การส้าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  
เป็นไปตามข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญา

ตรี พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก) 
 

หมวดที ่6 การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1. การเตรียมการส้าหรับอาจารย์ใหม่  
1.1 มีการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ เรื่องบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ  
1.2 ชี แจงการนโยบายการบริหารวิชาการของสถาบัน คณะ หลักสูตรที่สอน และการประกันคุณภาพการศึกษา 

และจัดให้มีอาจารย์พ่ีเลี ยงเพ่ือให้ค้าแนะน้า 
1.3 เตรียมคู่มือและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 
1.4 อบรมเทคนิคการจัดท้าประมวลรายวิชา วิธีการสอน การใช้สื่อ การวัดและประเมินผล การวิจัยเพ่ือ

พัฒนาการสอน  
1.5 ทดลองสอนและประเมินการสอนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ทางสถาบันฯก้าหนด 

 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์  
 

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล  
1) จัดอบรมพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน กระบวนการวัด และประเมินผลให้ทันสมัย 
2) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้และผลิตสื่อการสอน  
3) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้และสร้างเสริมประสบการณ์ เพ่ือส่งเสริมการสอนอย่างต่อเนื่อง 

สนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่างๆ การประชุมทางวิชาการทั งใน
ประเทศและ/ หรือต่างประเทศ 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ  
1) ส่งเสริมให้อาจารย์มีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชน การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
2) กระตุ้นให้อาจารย์ท้าผลงานทางวิชาการ เพื่อให้มีต้าแหน่งทางวิชาการสูงขึ น 
3) ส่งเสริมและสนับสนุนการท้าวิจัยทั งในสาขาวิชาชีพ การวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน และการวิจัยเพื่อ

พัฒนาการเรียนการสอน  
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หมวดที ่7  การประกันคุณภาพหลักสูตร 
1. การก้ากับมาตรฐาน 
 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้ก้าหนดการก้ากับคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 
ให้ สอดคล้องกับกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 เพ่ือให้การ
จัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สอดคล้องกับบริบทและวิสัยทัศน์สถาบันฯ โดยการบริหารหลักสูตรให้มี
คณะกรรมการประจ้าหลักสูตร เพ่ือบริหารและวางแผนการจัดการเรียนการสอนร่วมกับอาจารย์ผู้สอน  อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเป็นกรรมการ ท้าหน้าที่ดังนี   
 1. จัดท้าท้าเนียบผู้สอนทั งอาจารย์ประจ้าและอาจารย์พิเศษ  
 2. ก้ากับและติดตามให้มีการจัดท้ารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)  
 3. ก้ากับและติดตามการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  
 4. ก้ากับและติดตามให้มีการท้ารายงานผลการด้าเนินการของรายวิชา (มคอ.5) และรายงานผลของการ 
ด้าเนินการของหลักสูตร (มคอ.7)  
 5. ก้ากับและติดตามให้มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ปรากฏใน มคอ.3  
 6. ก้ากับและติดตามให้มีการประเมินผลการเรียนรู้จากผลการประเมินการด้าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่
ผ่านมา  
 7. ก้ากับและติดตามการน้าผลการประเมินมาพัฒนาการเรียนการสอน  
 8. พิจารณาแก้ไขปัญหาต่างๆ ในการบริหารหลักสูตรเพ่ือน้าเสนอต่อคณะกรรมการประจ้าวิทยาเขตชุมพร
เขตรอุดมศักดิ์ 
 

  โดยระดับหลักสูตรมีการแต่งตั งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท้าหน้าที่บริหารหลักสูตร ให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร รวมทั งมีการติดตาม ประเมินผล การด้าเนินงานเป็นประจ้าทุกปี และพิจารณาปรับปรุงแก้ไขการ
ด้าเนินงานหรือพัฒนาหลักสูตร 

(1)  มีหลักสูตร โครงสร้างหลักสูตร และค้าอธิบายรายวิชา 
(2)  มีการก้าหนดแผนงาน การจัดท้างบประมาณ และด้าเนินการตาม 9 องค์ประกอบของ สกอ. และมีการ

จัดท้ารายงาการประกันคุณภาพเพ่ือการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
(3)  มีการประเมินผลการปฏิบัติตาม 7 มาตรฐานของการประกันคุณภาพภายนอก โดย สมศ. 

 

เป้าหมาย การด้าเนินการ การประเมินผล 
1. หลักสูตรมีความทันสมัย  
คณาจารย์สามารถถ่ายทอด
ความรู้ ได้ทันการเปลี่ยนแปลง
ของโลก 
2 .   บัณฑิ ตมี ค วามสามารถ
เพียงพอต่อการน้าไปประกอบ
วิชาชีพ 
 
 
 

1. ก้าหนดให้มีการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตาม
เกณฑ์ที่ก้าหนด และทุกรายวิชาต้องปรับเนื อหาไม่
น้อยกว่า 2 บท ด้วยการเพิ่มเนื อหาใหม่ๆ 
 
2. มีการเชิญอาจารย์พิเศษหรือผู้เช่ียวชาญเฉพาะ
ทางมาสอนหรือบรรยายพิเศษ ตลอดจนการศึกษาดู
งานไม่ต่้ากว่า 1 ครั ง/ปี 
 
 
 

1. มีการปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์ที่
ก้าหนด และการปรับเนื อหาใน
รายวิชาไม่น้อยกว่า 2 บท ด้วยการ
เพิ่มเนื อหาใหม่ๆ 
2.1 รายวิชาที่เชิญอาจารย์พิเศษหรือ
ผู้ เ ช่ียวชาญเฉพาะทางมาสอนหรือ
บรรยายพิเศษ 
2.2 จ้านวนการศึกษาดูงานไม่ต่้ากว่า 
1 ครั ง/ปี 
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เป้าหมาย การด้าเนินการ การประเมินผล 
3. หลักสูตรมีคณุภาพมาตรฐาน 

 
3.1 มีการประเมินคณุภาพตามเกณฑ์ที่ก้าหนด 
3.2 ส่งเสริมอาจารยม์ีเครือข่ายกับองค์การวิชาชีพ 

3.1 หลักสูตรผ่านเกณฑ์ประกัน
คุณภาพการศึกษาในระดับดีถึงดมีาก
3.2 จ้านวนการเข้ารับการฝึกอบรม
หรือพัฒนาตนเองทางวิชาการของ
อาจารย์เฉลี่ยต่อปี 

 

2. บัณฑิต  
การผลิตบัณฑิต มีการค้านึงถึงการให้ความรู้ตามคุณลักษณะของบัณฑิตเป็นไปตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่

คณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ก้าหนดอย่างน้อย 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม       
2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ 5) ด้าน
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถประยุกต์ใช้ความรู้เพ่ือการ
ด้ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข  

ที่ส้าคัญบัณฑิตของหลักสูตรวิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน ้าทุกคน หลังจบการศึกษาจะต้องมี
ความรู้ มีความสามารถ และเชี่ยวชาญใน 6 ด้านวิชาการ/วิชาชีพ คือ การท้าประมงอย่างมีความรับผิดชอบ  การเพา
เลี ยงสัตว์น ้าอย่างยั่งยืน  การบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม การพัฒนา
สุขอนามัยฟาร์มเพาะเลี ยงและผลิตภัณฑ์สัตว์น ้าที่ปลอดภัย  กฎหมายข้อปฏิบบัติและข้อตกลงของนานาชาติว่าด้วย
เรื่องเก่ียวกับการประมงและทรัพยกรทางน ้า การท่องเที่ยวทางน ้าเชิงวิชาการ 

นอกจากนี หลักสูตรวิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน ้า ยังมีการรวบศิษย์เก่าทุกปี ด้วยกิจกรรม  ”
คืนสู่เหย้าปลาโมง” เพ่ือการถ่ายทอดอค์ความรู้และประสบการณ์ในการท้างานจากพ่ีสู่น้องปัจจุบัน และเพ่ือการ
ส้ารวจการได้งานท้าของบัณฑิตด้วย ข้อมูลที่ได้เพ่ือการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรต่อไป 
 ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต  

1) มีการวิเคราะห์ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม เพ่ือเป็นข้อมูลพื นฐานในการปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุกๆ 5 ปี 

2) มีการติดตามประเมินผลความพึงพอใจของบัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิตอย่างต่อเนื่อง 
3) จดัอบรมสัมมนา เพ่ือพัฒนานักศึกษาได้ทันต่อวิทยาการสมัยใหม่ และเตรียมความพร้อมรองรับการออกไป

ประกอบอาชีพของนักศึกษา 
 

3. นักศึกษา 
3.1 คุณสมบัติของนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน ้า  
     ต้องเป็นผู้ส้าเร็จส้าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า หรือเทียบโอนมาจาก

สถาบันการศึกษาแห่งอ่ืน หรือผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาตามเกณฑ์ของ สกอ. หรือผ่านการคัดเลือก (รับตรง
และโควตา) ตามข้อบังคับของสถาบันฯ 

3.2 การให้ค้าปรึกษาด้านวิชาการ และอ่ืนๆ แก่นักศึกษา  
1) มีการแต่งตั งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษาทุกคน เพ่ือแนะน้าการเรียนในหลักสูตร การ

ใช้ชีวิตในรั วสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รวมถึงการเลือกและวางแผนทางอาชีพและ
การศึกษาต่อ โดยอาจารย์ที่ปรึกษาจะต้องก้าหนดชั่วโมงให้ค้าปรึกษา (Office hours) เพ่ือให้นักศึกษาเข้าปรึกษาได้  
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2) มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาทางเลือก ทั งโครงงานพิเศษ สหกิจศึกษา การศึกษาดูงาน
ต่างประเทศ ซึ่งจะคอยชี แนะกระบวนการในการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้และการวิจัย  และมีระบบให้ข้อมูล
ย้อนกลับจากผลการศึกษาและการประเมินด้านต่าง ๆ เพ่ือให้นักศึกษามีการพัฒนาตนเอง 

3) มีระบบอาจารย์นิเทศ ซึ่งจะคอยชี แนะและให้ค้าปรึกษาในด้านต่าง ๆ ในระหว่างการปฏิบัติสหกิจ
ศึกษาหรือการฝึกงาน  

4) การติดตามและประเมินผลการศึกษาทั งระหว่างและหลังจบการศึกษา อันได้แก่ การภาคทัณฑ์ การ
พ้นสภาพศึกษา การส้าเร็จการศึกษา  

3.3 การอุทธรณ์ของนักศึกษา   
เป็นไปตามข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังว่าด้วยการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี พ.ศ. 2554 (ภาคผนวก ก) 
3.4 การพัฒนาคุณภาพนักศึกษาในระหว่างเรียน  

1) มีการจัดติววิชาต่างๆ แก่นักศึกษาทุกชั นปี ทุกภาคการศึกษา และสร้างทีม Buddy ผู้เรียนดี 2 คน
ช่วยเหลือผู้ติดภาคทัณฑ์ 1 คน 

2) ส่งเสริมให้นักศึกษาร่วมกิจกรรมในกิจกรรมหลากหลายรูปแบบทั งในระดับสถาบันฯ ระดับต้าบล 
ระดับอ้าเภอ ระดับจังหวัด และระดับประเทศ เช่น การจัดนิทรรศการ การประกวดแข่งขัน ฯลฯ 

3) สร้างและสนับสนุนกิจกรรมจิตสาธารณะ และการบ้าเบ็ญประโยชน์แก่สังคม เป็นประจ้าทุกปี 
4) ส่งเสริมให้นักศึกษาพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ เช่น การฝึกอบรมการเลี ยงหอยหวานใน

ระดับประเทศ การบริหารจัดการสัตว์น ้าเกยตื น โครงการน้าเสนอผลงานทางวิชาการระดับปริญญาบัณฑิตด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร (RUCA) ฯลฯง 
 

4. อาจารย์  
หลักสูตรวิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน ้า ให้ความส้าคัญกับคุณภาพของอาจารย์ ซึ่งเป็นปัจจัย

ส้าคัญในการผลิตบัณฑิต จึงมีการก้าหนดระบบ กลไก เกี่ยวกับการรับสมัครอาจารย์เพ่ือให้มีคุณสมบัติตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร ที่ก้าหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือตามมาตรฐานวิชาชีพที่ก้าหนด  นอกจากนั นยัง
จัดท้าระบบการบริหารอาจารย์ ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ตามบริบทของหลักสูตร โดยให้คณาจารย์เข้ามามีส่วน
ร่วมการรับอาจารย์ใหม่  

(1) อาจารย์ประจ้าต้องมีคุณวุฒิเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2558 โดยมีคุณสมบัติดังต่อไปนี   

(1.1) ส้าเร็จการศึกษาทางสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมเครื่องกลเกษตรและอาหาร หรือ
สาขาวิชาที่เก่ียวข้อง เช่น พลังงานและสิ่งแวดล้อม  

(1.2) มีประสบการณ์การสอนทางสาขาวิศวกรรมเครื่องกล เป็นอย่างน้อย 3 ปี  
(2) มีความรู้ มีทักษะในการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาและมีประสบการณ์

ท้าวิจัยหรือประสบการณ์ประกอบวิชาชีพในสาขาวิชาที่สอน  
 

การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตร  
คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผู้สอน ต้องประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการเรียนการสอน ประเมินผล

และให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือเตรียมไว้ส้าหรับการปรับปรุงหลักสูตร 
ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะท้าให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร เพ่ือให้ไดบ้ัณฑิตที่พึงประสงค ์ 
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คณาจารย์ที่สอนบางเวลาและการแต่งตั งคณาจารย์พิเศษ 
สัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า ให้เป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

สถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา สกอ. 
 

 การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
1) การก้าหนดคุณสมบัติเฉพาะส้าหรับต้าแหน่ง บุคลากรสายสนับสนุนควรมีวุฒิการศึกษาไม่ต่้าปริญญาตรี

และมีความรู้ทางด้านการประมงหรือด้านอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีภาระงานรับผิดชอบที่สามารถสนับสนุนการเรียน
การสอนของหลักสูตรได้เป็นอย่างดี 

2) การเพ่ิมทักษะความรู้เพ่ือการปฏิบัติงาน บุคลากรต้องเข้าใจโครงสร้างและธรรมชาติของหลักสูตร และ
สามารถบริการให้อาจารย์จัดการเรียนการสอนได้อย่างสะดวก โดยสนับสนุนให้บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
เข้ารับการฝึกอบรมเฉพาะทาง 

นอกจากนี ยังผลักดัน/สนับสนุนให้บุคลากรสายสนับสนุนที่มีวุฒิการศึกษาไม่ต่้ากว่าปริญญาตรีได้เพ่ิมพูน
คุณวุฒิขึ นตลอดเวลา มีการส่งเสริมให้เข้ารับการฝึกอบรมด้านต่างๆ  

 

 การบริหารคณาจารย์  
1) การรับอาจารย์ใหม่  มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีการของสถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยอาจารย์ใหม่จะต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทขึ นไปในกลุ่มสาขาวิชา
ทางด้านการประมงหรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง 

2) การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร คณาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและผู้สอน รวมถึงคณะท้างานวิชาการวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผน
จัดการเรียนการสอนประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือเตรียมความ
พร้อมส้าหรับการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะท้าให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร 
และได้บัณฑิตเป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค ์

3) การแต่งตั งคณาจารย์พิเศษ  
 3.1) สัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า ให้เป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา สกอ. 

3.2) อาจารย์ที่สอนบางเวลา พิจารณาจากอาจารย์ประจ้าซึ่งมีการลาศึกษาต่อแบบไม่เต็มเวลา การอนุมัติ
อาศัยความเห็นชอบของผู้บริหาร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาคณาจารย์ 
 3.3) อาจารย์พิเศษหรือวิทยากร พิจารณาจากอาจารย์หรือบุคคลที่มีความรู้ความสามารถทางด้านที่
เกี่ยวข้องกับรายวิชาที่สอน เป็นผู้มีประสบการณ์ตรง หรือมีวุฒิการศึกษาอย่างต่้าปริญญาโท หรือปราชญ์ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น แต่ต้องมีชั่วโมงการสอนไม่เกินกว่ากึ่งหนึ่งของรายวิชานั นๆ  
 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

สถาบันฯ และวิทยาเขต ให้ความส้าคัญกับกระบวนการออกแบบหลักสูตร เพ่ือให้ตอบสนองต่อความต้องการ
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และก้าหนดเป็นมาตรฐานผลการเรียนรู้ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของสถาบันฯ /
วิทยาเขต และคณะ มีกระบวนการก้าหนดสาระส้าคัญของหลักสูตรให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของสถาบันฯ และ
บริบทที่เปลี่ยนแปลงของสังคม มีกระบวนการทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยเมื่อครบวงรอบการศึกษา  
หลักสูตรให้ความส้าคัญกับอาจารย์ผู้สอนในรายวิชา โดยค้านึงถึงความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในวิชาที่สอน 
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ความสามารถในการออกแบบการสอนที่ส่งเสริมให้เกิดทักษะการเรียนรู้ หลักสูตรก้าหนดให้มีการประเมินผู้เรียนที่
แสดงมาตรฐานผลการเรียนรู้ เพ่ือน้าข้อมูลที่ได้มา วิเคราะห์และใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอน  

 

5.1 การบริหารหลักสูตร 
ประธานหลักสูตรและคณะกรรมการหลักสูตร ท้าหน้าที่จัดการเรียนการสอนและบริหารจัดการหลักสูตร

ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ระบบและกลไกใน
การบริหารหลักสูตร ดังนี  
 1) มีหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ที่ได้รับการอนุมัติโดยส้านัก
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และมีการพัฒนารายละเอียดและรายวิชาให้มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ (TQF) 

2) ก้าหนดโครงสร้างการบริหารหลักสูตรตามล้าดับ ประกอบด้วย สภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
คูณทหารลาดกระบัง สภาวิชาการสถาบันสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคูณทหารลาดกระบัง คณะกรรมการ
วิทยาเขตชุมพร คณะท้างานวิชาการวิทยาเขตชุมพร กรรมการประจ้าหลักสูตร อาจารย์ประจ้าหลักสูตร และ
อาจารย์พิเศษ รวมถึงผู้ทรงคุณวุฒิทั งภายในและภายนอก 

3) มีการก้าหนดแผนงาน การจัดท้างบประมาณ และการด้าเนินงาน ตามองค์ประกอบ 9 ด้าน ของ สกอ. 
และมีการจัดท้ารายงานการประกันคุณภาพเพ่ือการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

4) มีวางแผนการจัดการเรียนการสอน ติดตาม และรวบรวมข้อมูล ส้าหรับใช้ในการปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 
 

เป้าหมาย การด้าเนินการ การประเมินผล 
 - พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย โดย

อาจารย์และนักศึกษา สามารถก้าว
ทันหรือเป็นผู้น้าในการสร้างองค์
ความรู้ใหม่ๆ ทางด้านการประมง 
หรือด้านอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

 - ตรวจสอบและปรับปรุงหลักสูตรให้
มีคุณภาพและมาตรฐาน 

- กระตุ้นให้นักศึกษาเกิดความใฝ่รู้ มี
แนวทางการเรียนที่สร้างความรู้
ความสามารถในวิชาชีพที่ทันสมัย  

 - ประเมินมาตรฐานของหลักสูตร
อย่างสม่้าเสมอ 

- จัดการหลักสูตรให้สอดคล้อ งกับ
มาตรฐานวิชาชีพด้านการประมง 

- พิจารณาปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย
ทุกๆ 5 ปี 

- ก้าหนดคุณวุฒิอาจารย์ผู้สอนไม่ต่้ากว่า
ปริญญาโทและมีสัดส่วนอาจารย์ต่อ
นักศึกษาไม่ต่้ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน 

- สนับสนุนให้อาจารย์เป็นผู้น้าในทาง
วิชาการและ/หรือเป็นผู้เชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพด้านการประมงหรือด้านอื่น ๆ 
ที่เก่ียวข้อง 

- จัดให้มีผู้สนับสนุนการเรียนรู้ และ/
หรือผู้ช่วยสอนเพื่อกระตุ้นความใฝ่รู้
ของนักศึกษา 

- จั ด รู ป แบบกา ร เ รี ย นกา รสอน ที่
หลากหลาย  ในรายวิชาให้มี แนว
ทางการเรียนหรือกิจกรรมที่สามารถ
ส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้ที่ทันสมัย
ด้วยตนเอง 

- จดัให้มีทรัพยากรการเรียนการสอนที่ 

 - หลักสูตรสามารถอ้างอิงกับ
มาตรฐานที่ก้าหนดโดยหน่วย 
งานวิชาชีพ มีความทันสมัย มี
การปรับปรุงอย่างสม่้าเสมอ 

- จ้านวนและรายชื่อคณาจารย์
ประจ้า  ประวัติ ด้ านคุณวุฒิ 
ประสบการณ์  เอกสารและ
ต้าราเรียน งานวิจัย ผลงานทาง
วิช าการที่ ไ ด้ รั บการตีพิ มพ์
เผยแพร่ และการพัฒนาอบรม 

 - ผลการประเมินการเรียนการ
สอนของอาจารย์  และการ
ส นั บ ส นุ น ก า ร เ รี ย น รู้ ข อ ง
ผู้ สนับสนุนการเรียนรู้  โดย
นักศึกษา 

 - จ้านวนผู้สนับสนุนการเรียนรู้
และ/หรือผู้ ช่ วยสอน ทั ง ใน
ลักษณะของหน่วยงานและ
บุคคล 

 - จ้านวนทรัพยากรที่เพียงพอและ 
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เป้าหมาย การด้าเนินการ การประเมินผล 
 เหมาะสมและสอดรับกับการจัดการ 

เรียนการสอนในรายวิชา 
- ส่งเสริมและสนับสนุนอาจารย์ให้มีการ

เ พิ่ ม พู น ค ว า ม รู้ แ ล ะ ส ร้ า ง เ ส ริ ม
ประสบการณ์  เช่น การดูงานทาง
วิชาการที่เกี่ยวข้องทั งในประเทศและ
ต่างประเทศ 

- ป ระ เมิ นหลั กสู ต ร โดยกรรมการ
ผู้ ท ร ง คุ ณ วุ ฒิ ภ า ย ใ น ทุ ก ปี  แ ล ะ
ภายนอกทุก ๆ 4 ปี 

- จัดท้าฐานข้อมูลการเรียนการสอน 
ได้แก่ นักศึกษา อาจารย์ ทรัพยากร
การ เรี ยนการสอน งบประมาณ 
ผลงานทางวิชาการ ส้าหรับเป็นข้อมูล
ในการประเมินผล  

- ประเมินความพงึพอใจต่อหลักสูตร
และการเรียนการสอน โดยนักศึกษาที่
ก้าลังศึกษา บัณฑิตที่ส้าเร็จการศึกษา 
และผู้ประกอบการที่รับบณัฑิตเข้า
ท้างาน 

เหมาะสมกับการจัดการเรียนการ 
สอนในแต่ละรายวิชา 
- ประเมินผลโดยคณะกรรมการที่ 
  ประกอบด้วยอาจารย์ภายใน 
   วิทยาเขตชุมพรฯ ทุกๆ 2 ปี  
 - ประเมินผลโดยผูท้รงคุณวุฒิ

ภายนอกทุกๆ 4 ปี  
 - ประเมินผลโดยบัณฑิตทีส่้าเร็จ 
    การศึกษาและผูป้ระกอบการที่ 
    รับบัณฑิตเข้าทา้งานทุกๆ ปี 

 
5.2 การบริหารจัดการเรียนการสอน  

5.2.1 การเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดการเรียนการสอน  
       ผู้สอนเตรียมความพร้อมในเรื่องอุปกรณ์การเรียนการสอน สื่อการสอน เอกสารประกอบการสอน 

และสิ่งอ้านวยความสะดวกอ่ืนๆ รวมทั งการติดตามผลการเรียนการสอนและการจัดท้ารายงาน  
5.2.2 การติดตามการจัดการเรียนการสอน 

 1) ภาควิชาและหลักสูตร จัดท้าระบบสังเกตการณ์จัดการเรียนการสอน  เพ่ือให้ทราบปัญหา 
อุปสรรค และขีดความสามารถของผู้สอน  

 2) ภาควิชาและหลักสูตร สนับสนุนให้ผู้สอนจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นความใฝ่รู้ของผู้เรียน และใช้
สื่อประสมอย่างหลากหลาย  

 3) เมื่อสิ นสุดการเรียนการสอน ภาควิชา/สถาบันฯ จัดท้าระบบการประเมินผลผู้สอน โดยผู้เรียน 
ผู้สอนประเมินการสอนของตนเอง และผู้สอนประเมินผลรายวิชา  

 4) เมื่อสิ นสุดภาคการศึกษา ภาควิชา ติดตามผลการประเมินคุณภาพการสอนการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  

 5) คณะกรรมการประจ้าหลักสูตร จัดประชุมอาจารย์ประจ้าหลักสูตร วิเคราะห์ผลการด้าเนินงาน
หลักสูตรประจ้าปี และใช้ข้อมูลเพ่ือการปรับปรุงกลยุทธ์การสอนทักษะของอาจารย์ผู้สอนในการใช้กลยุทธ์  การสอน 
และสิ่งอ้านวยความสะดวกท่ีส่งผลกระทบต่อคุณภาพของหลักสูตร  
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5.3 การติดตามประเมินผลหลักสูตร  
5.3.1 จัดท้ามาตรฐานขั นต่้าของการบริหารหลักสูตรของสาขาวิชาให้บังเกิดประสิทธิผล  
5.3.2 มีการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของบัณฑิตก่อนส้าเร็จการศึกษา  
5.3.3 มีระบบการประเมินอาจารย์ชัดเจน และแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ  
5.3.4 มีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ทุกภาคการศึกษา  
5.3.5 จัดประเมินคุณภาพหลักสูตรโดยนักศึกษาชั นปีสุดท้ายก่อนส้าเร็จการศึกษา และผู้ใช้บัณฑิต  
5.3.6 แต่งตั งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ที่มีจ้านวนและคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ของ สกอ. เพ่ือให้มี

การปรับปรุงหลักสูตรอย่างน้อยทุก 5 ปี โดยน้าความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ บัณฑิตใหม ่ผู้ใช้บัณฑิต การ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีผลกระทบต่อลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตมาประกอบการพิจารณา  

5.4 การประกันคุณภาพด้านหลักสูตร  
5.4.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร ด้าเนินการเกี่ยวกับสาระของรายวิชาในหลักสูตร ดังนี  

1) หลักคิดในการออกแบบหลักสูตร ข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนาหลักสูตรและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
2) ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าของวิชาการสาขา  

5.4.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน ด้าเนินการเกี่ยวกับการวางระบบผู้สอน
และกระบวนการจัดการเรียนการสอน ดังนี   

1) ก้าหนดผู้สอน  
2) การก้ากับติดตาม และตรวจสอบการท้า  มคอ.3  
3) ก้ากับกระบวนการเรียนการสอน  
4) จัดการเรียนการสอนที่มีการฝึกปฏิบัติในระดับปริญญาตรี  

5.4.3 การประเมินผู้เรียน ด้าเนินการประเมินผู้เรียนดังนี   
1) ประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
2) ตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา  
3) ก้ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และมคอ.7)  

 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 6.1 การบริหารงบประมาณ 

1) ประมาณการใช้จ่ายเงินรายได้ล่วงหน้า 1 ปี ให้สอดคล้องกับรายได้และค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ นโดยเน้นงบ
ด้าเนินงานที่เป็นค่าวัสดุการศึกษา  วางแผนการจัดซื อครุภัณฑ์ที่มีความจ้าเป็นเร่งด่วนและวงเงินรายการละไม่เกิน 
300,000 บาท ส่วนครุภัณฑ์ที่มีวงเงินสูงจะขอรับการสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดิน  

2) งบประมาณแผ่นดินที่ได้รับการจัดสรร มีการใช้จ่ายเฉพาะในส่วนของวัสดุการศึกษา 
3) มีการวางแผนการใช้ การจัดหาและการเพ่ิมจ้านวนทรัพยากรการเรียนการสอน ให้เหมาะสมกับการ

จัดการเรียนการสอนของหลักสูตร 
 

6.2 ทรัพยาการการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 
    6.2.1 รายการทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ภาคผนวก ฉ) 
 

 6.2.2 สถานที ่ ใช้อาคารเรียน ห้องปฏิบัติการ ฟาร์มปลาน ้าจืด  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ             
ทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร และศูนย์เพาะพันธุ์สัตว์ทะเลพระจอมเกล้าลาดกระบัง 
(ชุมพร) ต้าบลปากคลอง อ้าเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 
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6.2.3 อุปกรณ/์ เครื่องมือ 
ก. อุปกรณ์/ เครื่องมือที่มีอยู่แล้ว 

- หลักสูตรวิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน ้า 
1) ชุดเก็บตัวอย่างสัตว์หน้าดิน (Grab) และตะแกรงร่อน 
2) เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง (pH meter) 
3) เครื่องวัดความเค็ม (Salinometer) 
4) เครื่องชั่งทศนิยม 2 และ 3 ต้าแหน่ง  
5) ตู้เย็นขนาด 11.4 Q (ตู้ BOD) ตู้เย็นขนาด 15 และ 16.5 Q 
6) ตู้แช่แข็งขนาด 9.5 Q  
7) เครื่องผลิตน ้ากลั่นบริสุทธิ์ (D.I .Water) 
8) เครื่องวัดความเร็วกระแสน ้า (Flow meter) 
9) เครื่องวัดความเข้มแสง (Lux meter) 
10) ถุงแพลงก์ตอนพืชและถุงแพลงก์ตอนสัตว์ขนาดตา 20 และ 170 ไมโครเมตรตามล้าดับ 
11) กระบอกเก็บน ้าแนวนอน (Horizontal vandron bottle) 
12) กล้องถ่ายภาพแบบดิจิตอล 
13) กล้องจุลทรรศน์แบบเลนส์ประกอบ 
14) ชุดถ่ายภาพความละเอียดสูง 
15) เครื่องดูดจ่ายสารละลายชนิดปรับปริมาตรได้ 
16) ตู้ควบคุมอุณหภูมิต่้า (Incubator) 
17) ตู้ควบคุมอุณหภูมิสูง (Hot Air Oven) 
18) เครื่องผสมอาหาร 
19) แผ่นเทียบสี 
20) ชุดบดตัวอย่าง (Homoginizer) 
21) เครื่องล้างความถี่สูง (Ultrasonic Batch) 
22) อ่างควบคุมอุณหภูมิ (Water Batch) 
23) เครื่องก้าหนดพิกัดพื นที่ 
24) อุปกรณ์การด้าน ้า (ด้าผิวน ้าและด้าน ้าลึก) 

 

- ห้องปฏิบัติการกลาง (ใช้ร่วมกันทั้งวิทยาเขต) 
1) เครื่องวัดการดูดกลืนแสง (Spectrophotometer) 
2) เครื่องปั่นเหวี่ยงหนีแรงศูนย์กลาง (Centrifuge and Refrigerated centrifuge) 
3) ปั๊มสุญญากาศ (Suction pump) 
4) หม้อนึ่งฆ่าเชื อความดันไอ (Autoclave) 
5) ตู้ปลอดเชื อ (Laminar flow) 
6) เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนละลายน ้า (DO. meter) 
7) ชุดให้ความร้อน (Hot plate) 
8) เครื่องปั่น (Blender)  
9) อ่างน ้าควบคุมอุณหภูมิ (Water bath) 
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10) เครื่องกวนสารละลาย (Magnetic stirrer) 
11) เครื่องดูดจ่ายสารละลาย 
12) เครื่องวัดค่าความน้าไฟฟ้า (Conductivity/TDS meter) 
 

ข. อุปกรณ์ท่ีต้องการเพิ่มในอนาคต 
1) ชุดระบบสูบน ้าทะเล 
2) เครื่องเพ่ิมปริมาณดีเอ็นเอโดยปฏิกิริยาลูกโซ่โพลีเมอเรส (PCR) 
3) เครื่องผลิตอาหารสัตว์น ้าชนิดลอยน ้า 
4) ตู้เพาะเลี ยงสาหร่ายและจุลินทรีย์แบบควบคุมอุณหภูมิ 
5) เครื่องวัดคลอโรฟิลล์ในพืช (Chlorophyll meter) 
6) เครื่องอัตราการสังเคราะห์แสงของพืช (Portable Photosysthesis System) 
7) ชุดเก็บตัวอย่างตะกอนดินใต้ท้องน ้าชนิดไม่รบกวนโครงสร้าง 
8) อุปกรณ์การด้าน ้า (ด้าผิวน ้าและด้าน ้าลึก) 
9) เรือส้ารวจ 
10) ชุดวิเคราะห์คุณภาพน ้า 
11) ถังเพาะเลี ยงสัตว์น ้าขนาดใหญ่ 

 

6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
     สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนที่ส้าคัญ คือ เครื่องมืออุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ  รวมทั งการเข้าถึงแหล่ง

สารสนเทศทั งห้องสมุดและอินเทอร์เน็ต และสื่อการสอนส้าเร็จรูป เช่น วิดีทัศน์วิชาการ โปรแกรมการค้านวณ 
รวมถึงสื่อประกอบการสอนที่จัดเตรียมโดยผู้สอน ดังนั นต้องมีทรัพยากรขั นต่้าเพ่ือจัดการเรียนการสอน คือ มี
ห้องสมุดหรือแหล่งความรู้และสิ่งอ้านวยความสะดวกในการสืบค้นความรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนมี
หนังสือ ต้าราและวารสารเฉพาะทางในสาขาวิชาที่เปิดสอนทั งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศที่เกี่ยวข้องในจ้านวนที่
เหมาะสม หรือ และสถาบันฯ จะต้องจัดสื่อการสอนอ่ืนเพ่ือใช้ประกอบการสอนของอาจารย์ เช่น เครื่องมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายทอดภาพ 3 มิต ิและเครื่องฉายสไลด์ 

 

6.4 การประเมินความพัยงพอของทรัพยากร 
 การเตรียมความพร้อมสนับสนุนการเรียนการสอนตามหลักสูตรให้เป็นไปตาม  
 6.4.1 ประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ข้อ 15 

ว่าด้วยการประกันคุณภาพของหลักสูตร  
 6.4.2 ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องแนวปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การขอเปิดและด้าเนินการ

หลักสูตรระดับปริญญาในระบบการศึกษาทางไกล พ.ศ. 2548  
 6.4.3 ประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 ว่าด้วยมาตรฐานด้าน

พันธกิจของการบริหารอุดมศึกษา และมาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้  
 

เป้าหมาย การด้าเนินการ การประเมินผล 
- ความเพียงพอของทรัพยากรการเรียน

การสอน 
- จัดให้มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ แบบ

รวมศูนย์ มีทรัพยากรการเรียนการ

- จั ด ท้ า แบ บ ส้ า ร วจ ค ว า มต้ อ ง ก า ร
ทรัพยากรการเรียนการสอนเป็นประจ้า
ทุกปีจากผู้อาจารย์และนักศึกษา 

- จัดท้าระบบติดตามการใช้ทรัพยากรการ

- สถิติจ้านวนและรายละเอียดทรัพยากร
การเรียนการสอนที่มีอยู่  และความ
ต้องการเพิ่มเติมจากผู้อาจารย์และ
นักศึกษา 
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สอนทีเ่พียบพร้อม เพ่ือสนับสนุนการ เรียนการสอนและน้าผลมาใช้ในการ - ระบบติดตามการใช้ทรัพยากรการเรียน 
เป้าหมาย การด้าเนินการ การประเมินผล 

  เรียนทั งในห้องเรียนและนอก
ห้องเรียนโดยนักศึกษาสามารถเรยีนรู้
ได้ด้วยตนเองอย่างเพียงพอ 

- มีการใช้ประโยชน์ห้องเรยีน  
  ห้องปฏิบัติการอย่างมีประสิทธิและ 
  คุ้มค่า 

  บริหารทรัพยากร 
- จัดเตรียมห้องปฏิบัติการและอาคาร

ปฏิบั ติการทดลอง ที่ มี เ ครื่ องมือที่
เหมาะสมและสอดรับกับการปฏิบัติ
ทางด้านการประมง 

- จัดให้มีห้องสมุดที่ให้บริการทั งต้ารา 
หนังสือ และสื่อดิจิตอลเพื่อการเรียนรู้ 
โดยมีการให้บริการทั งภายในห้องสมุด
วิทยาเขตชุมพร สถาบันฯ และห้องสมุด
ของสถาบันการศึกษาและหน่วยงาน
ภายนอก 

- มีขั นตอนการใช้ห้องเรียนห้องปฏิบัติการ 
และห้องสมุดอย่างมีระบบและสามารถ
ตรวจสอบได้  

- จัดให้มีอุปกรณ์และเครื่องมือทดลองที่ 
  นักศึกษาสามารถฝึกปฏิบตัิการได้ด้วย 
  ตนเอง 

  การสอนที่สามารถเรียกดูข้อมูลได้ง่าย
และสะดวก  

- ป ร ะก าศ ว่ า ด้ ว ย ร ะ เบี ยบ แล ะข้ อ
ปฏิบั ติ กา ร ใ ช้ห้ อ ง เ รี ยนและ /หรื อ
ห้องปฏิบั ติ การ  โดยมีการก้ าหนด
ขั นตอนการปฏิบัติที่ชัดเจน 

- จ้านวนผู้เข้ารับบริการจากห้องสมุดและ
ห้องปฏิบัติการ ทั งอาจารย์ นักศึกษา 
นักวิจัย และบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

 - ผลส้ารวจความพึงพอใจของนักศึกษา 
   และอาจารยต์่อการให้บริการทรัพยากร 
    การเรียนการสอน 

 
 

7. ตัวบ่งชี ผลการด้าเนินงาน (Key Performance Indicators)  
 

ตัวบ่งชี และเป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 
1. อาจารย์ประจ้าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุม

เพื่อวางแผนติดตาม และทบทวนการด้าเนินงานหลักสูตร 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม 
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่
ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

4. จัดท้ารายงานผลการด้าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ด้าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ 
มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุก
รายวิชา 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

5. จัดท้ารายงานผลการดา้เนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน
60 วัน หลังสิ นปีการศึกษา 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้  
   ที่ก้าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ 
   รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปกีารศึกษา 
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ตัวบ่งชี และเป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 
7.  มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ 

การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด้าเนินงานที่รายงาน
ใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

- 
 
 

 
 

 
 

 
 

 8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือแนะน้าด้านการ 
     จัดการเรียนการสอน 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

9.  อาจารย์ประจ้าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั ง 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

10. จ้านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ
หลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5  จากคะแนนเต็ม 5.0 

- - - -  

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า
3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

- - - -  

13. นักศึกษามีงานท้าภายใน 1 ปี หลังจากส้าเร็จการศึกษา ไม่ต่้ากว่า  
ร้อยละ 80  

- - - -  

 14. บัณฑิตที่ได้งานได้รับเงินเดือนเร่ิมต้นไม่ต่้ากว่าเกณฑ์ ก.พ. ก้าหนด - - - -  
รวมตัวบ่งชี บังคับที่ต้องมีผลการด้าเนินการ (ล้าดับข้อที่ 1-5) (ตัว) ในแต่
ละปี 

5 5 5 5 5 

รวมตัวบ่งชี  (ตัว) ในแต่ละปี 9 10 10 10 14 
  

เกณฑ์ประเมิน 
หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมินดังนี  ตัวบ่งชี บังคับ (ตัวบ่งชี  1-5) มี

ผลด้าเนินการบรรลุตามเป้าหมาย และมีจ้านวนตัวบ่งชี ที่มีผลด้าเนินการบรรลุเป้าหมายไม่น้อยกว่า 80% ของตัวบ่งชี 
รวม โดยพิจารณาจากจ้านวนตัวบ่งชี บังคับและตัวบ่งชี รวมในแต่ละปี 

 

ปีการศึกษา หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ 
2560 ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี บังคับ ตัวที่  1-6, 8-10 

และบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี รวม 9 ตัว 
2561 ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี บังคับ ตัวที่  1-10 

และบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี รวม 10 ตัว 
2562 ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี บังคับ ตัวที่  1-10 

และบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี รวม 10 ตัว 
2563 ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี บังคับ ตัวที่  1-11 

และบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี รวม 11 ตัว 
2564 ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี บังคับ ตัวที่  1-14 

และบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี รวม 14 ตัว 
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หมวดที ่8 การประเมินและปรับปรุงการด้าเนินการของหลักสูตร 

 

1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 

 1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 
1) ก่อนการสอน มีการประชุมร่วมกันของอาจารย์ผู้สอน เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและขอค้าแนะน้า

ข้อเสนอแนะจากอาจารย์ที่มีความรู้ในการใช้กลยุทธ์การสอน เพ่ือน้าไปวางแผนกลยุทธ์การสอนในรายวิชาที่ผู้สอน
แต่ละคนรับผิดชอบ 

2) ระหว่างการสอน มีการประเมินผู้เรียนว่ามีความเข้าใจหรือไม่ โดยวิธีการต่าง ๆ ได้แก่ การทดสอบย่อย
การสังเกตพฤติกรรม การอภิปรายโต้ตอบ การตอบค้าถามในชั นเรียน และรวบรวมข้อมูลเพ่ือประเมินความเข้าใจ
เบื องต้น หากวิธีการที่ใช้ไม่มีประสิทธิผล จะต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีการสอน 

3) หลังการสอน มีการทดสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน ซึ่งจะสามารถชี ได้ว่านักศึกษามีความ
เข้าใจในเนื อหาที่สอนไปหรือไม่ หากพบว่ามีปัญหาจะต้องมีการด้าเนินการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนในโอกาส
ต่อไป 

4) มีการปรึกษาหารือกับผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรหรือวิธีการสอน ในกรณีที่ต้องพัฒนา/ปรับปรุงกลยุทธ์
การสอนในรายวิชาที่ต้องการสมรรถนะ และทักษะอาชีพในระดับสากล 

 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
1) ประเมินการสอนในแต่ละรายวิชาโดยนักศึกษาทุกปลายภาคการศึกษา โดยงานทะเบียนและ

ประมวลผล  
2) ประเมินการสอนของอาจารย์จากการสังเกตการณ์ในชั นเรียน ในด้านวิธีการสอน กิจกรรม งานที่

มอบหมายแก่นักศึกษา โดยมีคณะท้างานวิชาการหรือผู้รับผิดชอบหลักสูตรหรือประธานหลักสูตรหรือทีมผู้สอนหรือ
ผู้เชี่ยวชาญ 

3) ประเมินการสอนโดยอาจารย์ผู้สอน โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนของกลยุทธ์ ผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษา และระบไุว้ในรายงานรายวิชา 
 

2. การประเมนิหลักสูตรในภาพรวม  
1) ประเมินจากนักศึกษาที่ก้าลังศึกษาในชั นปีที่ 4 หรือบัณฑิตใหม่ โดยใช้แบบสอบในโครงการปัจฉิมนิเทศ 

การสัมภาษณ์ตัวแทนของนักศึกษาหรือบัณฑิตใหม่ การสัมภาษณ์ตัวแทนคณาจารย์  
 2) ประเมินจากนักศึกษาที่ออกปฏิบัติงานในรายวิชาสหกิจศึกษา และสถานประกอบการที่รับนักศึกษาเข้า
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ประเมินโดยการสัมภาษณ์ แบบสอบถาม และรายงานผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
 3) การเปิดเว็บไซต์ (web site) หรือเว็บบอร์ด (web board) เพ่ือรับข้อมูลจากนักศึกษา บัณฑิต และผู้ที่
เกี่ยวขอ้ง 
 4) ประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ และ/หรือผู้ประเมินภายนอก โดยประเมินจากผลการประเมินตนเองของ
อาจารย์ผู้สอนและรายงานผลการด้าเนินการหลักสูตร และการเยี่ยมชม 
 5) ประเมินจากนายจ้างหรือสถานประกอบการหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพ
ของบัณฑิต การวิพากษ์หลักสูตร และการส้ารวจอัตราการได้งานท้าและความก้าวหน้าของบัณฑิตที่ได้งาน 
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3. การประเมินผลการด้าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร  
การประเมินคุณภาพการศึกษาประจ้าปี ตามดัชนีบ่งชี ผลการด้าเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดย

คณะกรรมการประเมินที่ได้รับการแต่งตั งจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง  
 1) อาจารย์ประจ้าวิชา ทบทวนผลการประเมินประสิทธิผลของการสอนในรายวิชาที่รับผิดชอบในระหว่าง
ภาคการศึกษา และจัดท้ารายงานผลการด้าเนินการรายวิชาเสนอประธานหลักสูตรเมื่อสิ นภาคการศึกษา 
 2) ประธานหลักสูตรติดตามผลการด้าเนินงานตามตัวบ่งชี หมวดที ่7 ข้อ 7 จากการประเมินคุณภาพภายใน 

3) ประธานหลักสูตรสรุปผลการด้าเนินงานหลักสูตรประจ้าปี โดยรวบรวมข้อมูลการประเมินประสิทธิผล
ของการสอน รายงานผลการด้าเนินการของรายวิชา รายงานผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา รายงานการด้าเนินโครง 
งานพิเศษ รายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา รายงานผลการประเมินหลักสูตร รายงานผลประเมิน
คุณภาพภายใน ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ รายงานผลการด้าเนินงานหลักสูตรประจ้าปีเสนอรองอธิการบดี 

4) ประชุมอาจารย์ประจ้าหลักสูตร พิจารณาทบทวนสรุปผลการด้าเนินงานหลักสูตร เพ่ือวางแผนปรับปรุง
การด้าเนินงานอย่างต่อเนื่องและปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี เพ่ือให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิตและผู้เกี่ยวข้อง  
 

เอกสารแนบ 
(ก) ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  

ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 
(ข)  ประกาศสถาบัน เรื่อง การลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา  
(ค) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ฉบับ พ.ศ. 2559 
(ง) ค้าอธิบายรายวิชา 
(จ) รายการทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
(ฉ) เหตุผลการขอปรับปรุงหลักสูตร   
(ช) รายนามคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร  
(ซ) บรรณานุกรมผลงานวิชาการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   
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ภาคผนวก ก 
 

ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 
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ค้าอธิบายรายวิชา 
 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป        30 หน่วยกิต  
ในหมวดศึกษาทั่วไป นักศึกษาสามารถเลือกเรียนตามรายวิชาที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าเจ้าคุณ

ทหารลาดกระบัง เปิดสอน (ตามระบุในภาคผนวก ค) 
 

2. หมวดวิชาเฉพาะ                 101 หน่วยกิต 
 

กลุ่มวิชาแกนวิทยาศาสตร์       30 หน่วยกิต 
 

11446111 คณิตศาสตร์เพื่อการเกษตร       3 (3-0-6) 
MATHEMATICS FOR AGRICULTURE 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
PREREQUISITE : NONE 
พีชคณิตเบื องต้น ฟังก์ชั่น กราฟของฟังก์ชั่น ลิมิต ความต่อเนื่อง การหาอนุพันธ์ และการหาปริพันธ์ของ

ฟังก์ชั่นค่าจริง 1 ตัวแปร การประยุกต์ของการหาอนุพันธ์ และปริพันธ์ ฟังก์ชั่นชี ก้าลังและฟังก์ชั่นลอการิทึม ฟังก์ชั่น
ตรีโกณมิติ แคลคูลัสของฟังก์ชั่นค่าจริงหลายตัวแปร สมการเชิงอนุพันธ์เบื องต้นและการประยุกต์ อนุกรมอนันต์ และ
การประมาณค่าฟังก์ชั่นด้วยอนุกรมเทย์เลอร์ ความน่าจะเป็นเบื องต้น และการประยุกต์ส้าหรับงานทางการเกษตร 

This course covers the following topics: Algebra, functions, graphs, limits and 
continuity, differentiation, integration, application of the derivative, application of integral, 
exponential and logarithmic functions, trigonometric functions, calculus of several variables, 
differential equations and its application, infinite series and Taylor series approximation, 
probability and calculus, applications of calculus for agriculture. 
 

11446251 สถิติเบื องต้นเพื่อการประมง       3 (3-0-6) 
 ELEMENTARY STATISTICS FOR FISHERIES 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
PREREQUISITE : NONE 
ขอบเขตและวิธีของสถิติ ความรู้เบื องต้นทางสถิติ ทฤษฎีความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่มและการแจกแจง

ความน่าจะเป็น การแจกแจงความน่าจะเป็นชนิดไม่ต่อเนื่อง การแจกแจงความน่าเป็นชนิดต่อเนื่อง การแจกแจงของ
ตัวสถิติ การประมาณค่า การทดสอบสมมุติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน โดยมีการฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์ด้วย
โปรแกรมส้าเร็จรูป SPSS และ SAS  

Scope and statistics method, introduction to statistics, probability, random variables 
and probability distribution, some descrete probability distribution, some continuous probability 
distributions, distribution of sample statistics, estimation, hypothesis testing, analysis of variance 
and practical analysis by SPSS and SAS program. 
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11456241 ฟิสิกส์ทั่วไป         3 (2-3-6) 
GENERAL PHYSICS 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
PREREQUISITE : NONE 
ทฤษฎีโดยย่อของกลศาสตร์ของแข็งและของเหลว ความร้อน คลื่น และการเคลื่อนที่ของคลื่น คลื่น

เสียง ไฟฟ้าและแม่เหล็ก คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ไฟฟ้าสถิต ไฟฟ้ากระแสสลับ และฟิสิกส์ยุคใหม่ 
Classical mechanics, fluid and solid mechanics, vibrations and waves, acoustics, heat 

and thermodynamics, electricity and magnetism, static electricity, alternating current, introduction 
to modern physics. 
 

11466131 เคมีพื นฐาน         3 (2-3-6) 
FOUNDAMENTAL CHEMISTRY  
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี   
PREREQUISITE : NONE 
สสารและการวัดทางเคมี อะตอมและโครงสร้างของอะตอม ธาตุ ตารางธาตุ และสมบัติของธาตุตาม

ตารางธาตุ การเกิดสารประกอบและพันธะเคมี สูตรเคมี โครงสร้างของโมเลกุล แรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลกับ
สมบัติของสาร สมการเคมี ปริมาณสัมพันธ์ สมบัติของสารตามสถานะ แก๊ส ของแข็ง ของเหลวและสารละลาย อุณ
หเคมี จลนศาสตร์เคมี สมดุลเคมี กรด เบส และสมดุลไอออนในน ้า ปฏิกิริยารีดอกซ์และเคมีไฟฟ้าเบื องต้น ธาตุเรพรี
เซนเททีฟ และ ธาตุแทรนซิชัน สารอนินทรีย์ที่ใช้ในทางการเกษตร การใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ และเทคนิคพื นฐานใน
ห้องปฏิบัติการ และการทดลองเก่ียวกับสมบัติของสารที่ศึกษา 

Matter and measurement, atomic structure, periodic table and chemical periodicity 
chemical bonding molecular formula, molecular structure and intermolecular force, state of 
matter, gas, solid, liquid and solution, chemical thermodynamics, chemical  kinetics, chemical 
equilibrium, acid base and ionic equilibrium, redox reaction and electrochemistry, representative 
and transition elements. Laboratory techniques and measurements and experiments on various 
properties of matter 
 

11466132 เคมีอินทรีย ์        3(2-3-6) 
ORGANIC CHEMISTRY 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
PREREQUISITE : NONE 
การเกิดสารประกอบของคาร์บอน โครงสร้างและสมบัติทั่วไปของสารอินทรีย์ สเทริโอเคมี  การจ้าแนก

ประเภทและการเรียกชื่อสารอินทรีย์ ปฏิกิริยาเคมีอินทรีย์ สมบัติทางกายภาพ สมบัติทางเคมี ของสารอินทรีย์ที่มีหมู่
ฟังก์ชันเดียว ทั งเอลอฟาติก เอลิไซคลิกและอโรแมติก ได้แก่ ไฮโดรคาร์บอน แฮโลแอลเคน แอลกอฮอล์ อีเทอร์ เอ
พอกไซด์ แอลดีไฮด์ คีโตน กรดคาร์บอกซิลิกและอนุพันธ์ของกรดคาร์บอกซิลิก แอมีนและแอลคาลอยด์  การฝึก
ปฏิบัติเบื องต้นเกี่ยวกับการสกัด การแยกและการท้าสารอินทรีย์ให้บริสุทธิ์ โดยวิธีทางกายภาพและโครแมทกราฟฟี 
การทดสอบสมบัติทางกายภาพของสาร อินทรีย์ การทดสอบสมบัติทางเคมี การเตรียมและการวิเคราะห์สารตามชนิด
หมู่ฟังก์ชันนัล ที่ศึกษาผ่านมาแล้ว 



มคอ. 2

 

วท.บ. (วิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน ้า) ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร สจล. วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร 

137 

The structure and chemical bonding of carbon compounds, stereochemistry, 
classification and nomenclature of organic compounds, types of organic reactions, properties and 
reactions of aliphatic, alicyclic and aromatic compounds containing single functional group, 
hydrocarbons, haloalkanes, alcohols, ethers and epoxides, aldehydes and ketones, carboxylic 
acids and derivatives, amines and alkaloids. Fundamental practice in living preparation, separation, 
purification of organic compounds, determination of some physical properties, significant tests 
and qualitative determination for functional groups of compounds studied from background 
knowledge 
 

11466231 ชีวเคมี         3(2-3-6) 
BIOCHEMISTRY 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
PREREQUISITE : NONE 
ก้าเนิดสิ่งมีชีวิต โครงสร้างของเซลล์และองค์ประกอบทางเคมีของเซลล์ สมบัติของน ้าและปฏิกิริยาของ

สารในน ้า กรด เบสและบัฟเฟอร์ อุณหพลศาสตร์และสมดุลเคมีของการเปลี่ ยนแปลงทางชีวเคมี การหมุนเวียน
พลังงานของสิ่งมีชีวิต โครงสร้าง สมบัติและหน้าที่ทางชีวภาพของชีวโมเลกุล โปรตีน คาร์โบไฮเดรท ลิพิด กรด
นิวคลีอิก เอ็นไซม์และการท้างานของเอ็นไซม์ เมแทบอลิซึมของคาร์โบไฮเดรท การสร้างพลังงาน และ การ
สังเคราะห์ด้วยแสง เมแทบอลิซึมของโปรตีน ลิพิด และกรดนิวคลีอิก และการควบคุม กระบวนการถ่ายทอดและการ
แสดงออกของข้อมูลทางพันธุกรรมทางการสังเคราะห์กรดนิวคลีอิกและโปรตีน เทคนิคเบื องต้นในการแยกสารทาง
ชีวเคมี การทดลองเก่ียวกับ กรด เบส และบัฟเฟอร์ในทางชีวเคมี โปรตีน คาร์โบไฮเดรท ลิพิดและกรดนิวคลีอิก และ
เอ็นไซม์ การวิเคราะห์หาปริมาณของโปรตีนและไขมัน 

The origin of life, basic knowledge in chemistry and biology, the chemical elements of 
living matters, the energetics of life, structure, properties and functions of biomolecules; proteins, 
carbohydrates, lipids, nucleic acids, enzymes and reactions in biochemistry, metabolism and 
metabolic control of proteins, lipids, nucleic acids, carbohydrates, energy production and 
photosynthesis, expression and transmission of genetic information by nucleic acid and protein 
synthesis. Basic principle of biochemical separation techniques, experiments on buffer preparation 
and properties, proteins, carbohydrates, lipids, nucleic acids and enzymes, proximate analysis of 
protein and fat. 
 

11476121 หลักชีววิทยา        3 (2--3-6) 
PRINCIPLES OF BIOLOGY 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
PREREQUISITE : NONE 
หลักการต่าง ๆ ของสิ่งมีชีวิต องค์ประกอบของเซล การจัดหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทาง

พันธุกรรมของพืชและสัตว์ หลักเบื องต้นของเมตาโบลิซึมในเซลล์และสิ่งมีชีวิต ชีวโมเลกุล อิทธิพลของชีวเคมีต่อเซลล์ 
และอนุภาคของเซลล์ ขบวนการตอบรับ และการประสานงานภายในร่างกาย ระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อ 
การสืบพันธุ์ หลักพันธุกรรม วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต และนิเวศวิทยา 
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This course covers the following topics: Basic principle of biology, cell biology, 
classification of living organism, diversity of plant and animals, principle of metabolism in cell and 
organism, biomolecules, influences of biochemical on cell and molecules, reproduction, genetics, 
evolution and ecology. 
 

11476221 จุลชีววิทยาทั่วไป        3(2-3-6) 
GENERAL MICROBIOLOGY 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
PREREQUISITE : NONE 
หลักการเบื องต้นของจุลชีววิทยา โดยเปรียบเทียบลักษณะต่าง ๆ ของกลุ่มจุลชีพ การกระจายและ

กิจกรรมต่าง ๆ ของจุลชีพ การน้ามาใช้ให้เป็นประโยชน์ในวงการอุตสาหกรรม และการควบคุมจุลชีพเพ่ือสุขภาพ
อนามัย ตลอดจนเทคนิคเบื องต้นในการศึกษาจุลชีพ 

This course covers the following topics: Principle of microbiology, structure and 
function of microorganisms. Application of microorganisms to agriculture and food industry. 
 

11476321 หลักพันธุศาสตร์         3 (3-0-6) 
PRICIPLES OF GENETICS 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
PREREQUISITE : NONE 
หลักการถ่ายทอดพันธุกรรมทั งที่เป็นไปและไม่เป็นไปตามกฎเมนเดล การแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสและไม

โอซิส  ความน่าจะเป็นและหลักทางสถิติ ลิงเกจ การก้าหนดเพศ ลักษณะที่เกี่ยวข้องกับเพศ การศึกษาโครโมโซม 
คุณสมบัติทางเคมีของยีน การแสดงออกของยีน พันธุศาสตร์เชิงประชากร การเปลี่ยนแปลงความถี่ยีน และ
วิวัฒนาการของมนุษย์ 

Mendel’s principles and non-Mendel’s inheritance, mitosis and meiosis, probabillity 
and statistics, linkage, sex determination, sex linkage, cytogenetics, chemistry of the gene, gene 
expression, population genetic, change of gene frequency and human evolution. 
 

11476252 พฤกษศาสตร์ทางน ้า       3(2-3-6) 
AQUATIC BOTANY 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
PREREQUISITE : NONE 
พฤกษศาสตร์ทางน ้าเป็นวิชาที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาโครงสร้างพื นฐาน การเจริญเติบโต การสืบพันธุ์ 

เมแทบอลิซึม ความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการ ระบบนิเวศวิทยา และการจ้าแนกของกลุ่มพืชที่อาศัยอยู่ในน ้า ทั งน ้าจืด
และทะเล เช่น พืชน ้า พืชป่าชายเลน หญ้าทะเล แพลงก์ตอนพืช และสาหร่ายทะเลนาดใหญ่ 

Aquatic Botany is concerned with fundamental studies on structure, growth 
performance, reproduction, metabolism, relationships evolve, ecosystem and classification of 
plants that live in water such as mangroves, sea grass, phytoplankton and macroalgae. 
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กลุ่มวิชาแกนประมงและทรัพยากรทางน ้า       65  หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ        53  หน่วยกิต 

 
11336103 การประมงและทรัพยากรทางน ้าเบื องต้น     3(2-3-6) 

FISHERIES AND AQUATIC RESOURCES PRELIMINARY   
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
PREREQUISITE: NONE 
ความรู้เบื องต้นด้านวิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน ้าเป็นการศึกษาถึง  น ้า และแหล่งน ้า 

โครงสร้าง และองค์ประกอบของทรัพยากรทางน ้า ชีววิทยาของสัตว์น ้า นิเวศวิทยาทางน ้า การเพาะเลี ยง โรค และ
พันธุ์ศาสตร์สัตว์น ้า เทคโนโลยีชีวภาพ สิงแวดล้อม และมลพิษทางน ้า การใช้ประโยชน์และการจัดการทรัพยากร
ทางการประมง ทรัพยากรทางน ้าที่มีความส้าคัญทางเศรษฐกิจ ทั งน ้าจืด น ้ากร่อย น ้าทะเล ทรัพยากรพื นดินใต้น ้า 
พลังงานปิโตรเลียม สินแร่. 
 Introduction to the Science of Fisheries and Aquatic Resources is the academic 
discipline of  aquatic resources and understanding fisheries. It is a multidisciplinary science, which 
draws on the disciplines of aquatic science, water body, the structure and composition of the 
water resources, biology of aquatic animals, ecology water, breeding and genetics of animals, 
biotechnology, environment and water pollution, exploitation and management of fishery 
resources. Aquatic resources which are economically important to both freshwater and brackish 
water resources, ground water, petroleum, minerals. 
 

11336104 การช่วยชีวิตและความปลอดภัยทางน ้า     1(0-3-2) 
 LIFE SAVING AND WATER SAFETY 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
PREREQUISITE : NONE 
ความรู้ทั่วไป ทักษะพื นฐาน กฏ กติกา มารยาท และความปลอดภัยในการว่ายน ้า ความรู้ ทักษะ

พื นฐาน เทคนิค วิธีการ และมารยาทในการช่วยชีวิตและความปลอดภัยทางน ้า และการประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะ
การช่วยชีวิตและความปลอดภัยทางน ้าเพื่อวิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน ้า 

General knowledge, basic skills, rules, manners, and safety of swimming. The 
knowledge, basic skills, techniques, methods, and rules of life saving and water safety. The 
application of knowledge and skills of life saving and water safety for fishery science and aquatic 
resources. 
 

11336201 สมุทรศาสตร์เบื องต้น        3(3-0-6) 
INTRODUCTION TO OCEANOGRAPHY 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
PREREQUISITE : NONE 
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ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและมหาสมุทร คุณสมบัติทางกายภาพ เคมี และชีวภาพของมหาสมุทร 
สิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในมหาสมุทร รวมถึงการบริหารและวางแผนเพ่ือการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในทะเล  

General knowledge about the sea and the ocean, physical, chemical and biological 
properties of the ocean, marine organisms, including administration and planning for using marine 
resources. 
 

11336202 ชีววิทยาปลา         3(2-3-6) 
FISHERY BIOLOGY 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
PREREQUISITE : NONE 
ลักษณะภายนอกและโครงสร้างภายในของปลากระดูกอ่อนและปลากระดูกแข็ง หน้าที่ของระบบต่าง ๆ 

ของร่างกายปลา ชีวประวัติและนิเวศวิทยาทั่วไป หลักการจ้าแนกและวิเคราะห์ชนิดปลา  
External characteristics and internal structures of cartilaginous and bony fishes, 

function of systems in fish, general history, ecology, and principle of identification and 
classification of fish. 
 

11336203 สัตวน์ ้าไม่มีกระดูกสันหลัง       3(2-3-6) 
 AQUATIC INVERTEBRATE       

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
PREREQUISITE : NONE 
ศึกษาเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาทางธรรมชาติ การจัดหมวดหมู่ ชีววิทยา แหล่งที่อยู่อาศัย และการ

แพร่กระจาย ของสัตว์น ้าไม่มีกระดูกสันหลังที่มีความส้าคัญ 
Study on natural history, classification, biology, habitat and distribution of aquatic 

invertebrates that are importance. 
 

11336204 หลักเทคโนโลยีและความปลอดภัยทางผลิตภัณฑ์ประมง         3(3-0-6) 
PRINCIPLES OF TECHNOLOGY AND FOOD SAFETY IN FISHERY PRODUCTS   
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
PREREQUISITE : NONE 

  ความรู้เบื องต้นเกี่ยวกับสัตว์น ้า การแปรรูป และผลิตภัณฑ์ประมง องค์ประกอบทางเคมีของสัตว์น ้า การ
เปลี่ยนแปลงคุณภาพของสัตว์น ้า การเสื่อมเสีย และการตรวจสอบคุณภาพของสัตว์น ้า การเก็บรักษา และการยึดอายุ
การเก็บรักษาสัตว์น ้า จุลินทรีย์ในสัตว์น ้า  กรรมวิธีการแปรรูปสัตว์น ้าด้วยการให้ความเย็น กรรมวิธีการแปรรูปสัตว์น ้า
ด้วยการท้าแห้ง กรรมวิธีการแปรรูปสัตว์น ้าด้วยการหมัก-ดอง กรรมวิธีการแปรรูปสัตว์น ้าด้วยวิธีบรรจุกระป๋อง  
หลักการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ประมง ความปลอดภัยในอาหาร มาตรฐานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความ
ปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ประมง 

Introduction to aquatic animals, processing and fishery products chemical 
composition, quality change and spoilage, shelf life and quality inspection  biochemical and 
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microbiology changes,  refrigeration, drying, fermentation and canning products,  quality control,  
food safety  and laws in fishery products. 
 
 

11336205 การจัดการคุณภาพน ้าและดิน      3(2-3-6) 
WATER QUALITY AND SUBMERGE SOIL MANAGEMENT  
วิชาบังคับก่อน : 11466011 เคมีพื นฐาน 
PREREQUISITE : 11466011 FUNDAMENTAL CHEMISTRY 
ศึกษาคุณสมบัติน ้าและดินทางด้านกายภาพ เคมี และชีวภาพ เช่น อุณหภูมิ สี ความขุ่น ความน้าไฟฟ้า 

ความเป็นกรดเป็นด่าง ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน ้า คาร์บอนไดออกไซด์ ความเป็นด่าง ปริมาณแอมโมเนีย 
ไฮโดรเจนซัลไฟด์ บีโอดีและซีโอดี เป็นต้น ผลของคุณสมบัติน ้าต่อการเพาะเลี ยงสัตว์น ้าชนิดต่างๆ  การจัดการ
คุณภาพน ้าและดินในธรรมชาติและการประมง  

A study of water and submerge soil quality; physical, chemical and biological factors 
such as temperature, color, turbidity, conductivity, pH, dissolved oxygen, carbondioxide, alkalinity, 
ammonia, hydrogen sulfide, BOD, and COD; effect of water and submerge soil quality on 
aquaculture, management of natural and fishery water and submerge soil qualities. 
 

11336301 สรีรวิทยาของสัตว์น ้าเบื องต้น      3(2-3-6) 
INTRODUCTION TO PHYSIOLOGY OF AQUATIC ANIMALS 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
PREREQUISITE : NONE 
ความรู้เบื องเกี่ยวกับกลไกการท้างานของระบบต่างๆ ในปลาและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังบางชนิด โดย

เน้น ระบบประสาท การควบคุมสมดุลน ้าและไอออน การท้างานของกล้ามเนื อ ขบวนการกินอาหาร การหายใจ การ
หมุนเวียนเลือด การขับถ่าย และระบบต่อมไร้ท่อ 
 Function of physiological systems in fish and some aquatic invertebrates with 
emphasis on their nervous systems, osmoregulation, muscular activity, food processing, 
mechanism of respiration, circulatory system, excretion and endocrine system. 
 

11336302 การเพาะขยายพันธุ์สัตว์น ้าจืด      3(2-3-6) 
BREEDING OF FRESH WATER ANIMAL  
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
PREREQUISITE : NONE 
ปลาและสัตว์น ้าจืดที่มีความส้าคัญทางเศรษฐกิจ ระบบสืบพันธุ์ การเพาะขยายพันธุ์ การอนุบาล การให้

อาหาร  การจัดการบ่อ การเลือกท้าเล การออกแบบ การสร้างบ่อ การเพาะเลี ยงในระบบหมุนเวียนน ้า การจับ การ
ขนส่งและการจ้าหน่าย 

Economic fish and aquatic animals, reproductive system, breeding, nursing, feeding, 
pond-management, choosing location, design, pond- construction, recirculating aquaculture 
system, harvest, transportation and sale. 
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11336303 การเพาะขยายพันธุ์สัตวแ์ละพืชทะเล      3(2-3-6) 
BREEDING OF MARINE ANIMAL AND PLANT 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
PREREQUISITE  : NONE 
ศึกษาการเพาะเลี ยงสัตว์ทะเล เกี่ยวกับระบบการสืบพันธุ์ หลักและวิธีการเพาะ ขยายพันธุ์  และการ

อนุบาลสัตว์ทะเลที่ส้าคัญทางเศรษฐกิจ เช่น กุ้งกุลาด้า ปลากะพง ปลาเก๋า หอยเป๋าฮื อ หอยนางรม และปูทะเล  
สาหร่าย แพลงก์ตอนพืช แพลงก์ตอนสัตว์ อาหารมีชีวิต และอาหารส้าเร็จรูปส้าหรับอนุบาลสัตว์ทะเลวัยอ่อน   

A study of mariculture; reproduction, principles and methods of breeding and nursing 
of commercial marine animals such as back tiger shrimp, sea bass, giant punch, abalone, oyster 
crab etc.; algae, phytoplanktons, zooplanktons, live foods and artificial feeds for larvae and fry. 
 

11336304 การวางแผนการทดลองทางการประมง     3(3-0-6) 
EXPERIMENTAL DESIGN IN FISHERIES  
วิชาบังคับก่อน : 11446251 สถิติเพ่ือการประมง 
PREREQUISITE : 11446251 FISHERIES STATISTICS 
สถิติที่ใช้ในการทดลอง ขั นตอนในการวางแผนการทดลอง หลักในการวางแผนการทดลอง แผนการ

ทดลอง แบบสุ่มสมบูรณ์ แผนการทดลองแบบบล็อคสมบูรณ์ แผนการทดลองแบบลาตินสแควร์ การตรวจ สอบความ
แตกต่างของค่าเฉลี่ย การทดลองแบบแฟคตอเรียล การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์ผลการทดลองโดยใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
 Statistic in experiment, Steps in experimental design, principles of experimental design, 
Completely Randomized Design (CRD), Randomized Complete Block Design (RCB), Latin Square 
Design (LS), mean comparison, factorial experiment, analysis of variance, statistical analysis by 
using computer programs. 
 

11336305 อาหารสัตว์น ้า        3(2-3-6) 
AQUATIC ANIMAL FEED 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
PREREQUISITE : NONE 
ความส้าคัญของสารอาหาร ความต้องการสารอาหารของปลา การเติบโต การวิเคราะห์  หา

ส่วนประกอบทางเคมีของอาหาร การตรวจสอบวัตถุดิบ การค้านวณสูตรอาหาร และการผลิต อาหารสัตว์น ้า  
Introduction to the nutritional importance and requirements of fish with emphasis on 

fish growth, analysis of feed chemical compositions, feed ingredients inspection, feed formulation 
and feed producing technologies. 

 

11336306 ชีววิทยาทางทะเล        3(2-3-6) 
MARINE BIOLOGY 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
PREREQUISITE : NONE 
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ชีววิทยาของสิ่งมีชีวิตในทะเล ชีวประวัติสัตว์ทะเล ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับปัจจัยสิ่งแวดล้อม
ในมหาสมุทร การไหลเวียนของน ้า ระบบนิเวศในทะเล การปรับตัวทางสัณฐานวิทยาและสรีรวิทยาของสัตว์ทะเล 
การอพยพย้ายถิ่น ผลผลิตทางทะเล ห่วงโซ่อาหารและสายใยอาหาร มลพิษในทะเล รวมถึงการใช้ประโยชน์จากพืช
ละสัตว์ทะเล 

Biology of marine organisms, life history of marine animals, relationship between 
organisms and oceanic environmental factors, marine ecosystem, morphological and physiological 
adaptation of marine animals, migration, marine productivity, food chain and food web, marine 
pollution, including utilization of marine animals and plants. 
 

11336307 โรคสัตวน์ ้า         3(2-3-6) 
AQUATIC ANIMAL DISEASES 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
PREREQUISITE : NONE 
สาเหตุของโรค การแพร่ระบาด การวินิจฉัย และการป้องกันรักษาโรคที่เกิด จากปรสิต แบคทีเรีย ไวรัส 

และเชื อราในสัตว์น ้าบางชนิด 
Etiology, epizootiology, diagnosis, treatment and prevention of viral, bacterial, fungous 

and parasitic diseases of some aquatic animals. 
 

11336308 สัมมนา         1(0-3-2) 
SEMINAR 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
PREREQUISITE : NONE 
ค้นคว้าเรียบเรียงความก้าวหน้าทางวิชาการทางด้านเทคโนโลยีการประมงในระดับปริญญาตรี และ

รายงานเกี่ยวกับความก้าวหน้าทางวิชาการประมงและทรัพยากรทางน ้า 
The study of academic research reports about fisheries technology at the 

undergraduate level and presentation of academic research reports about fishery science and 
aquatic resources. 
 

11336309 การเตรียมความพร้อมสู่อาชีพ       0(0-30-0) 
PREPARING FOR PROFESSIONAL CAREER 
วิชาบังคับก่อน   : ไมมี 
PREREQUISITE : NONE 
เทคนิคในการสมัครงานและการสัมภาษณ์ การเลือกสถานประกอบการ วิธี การเขียนจดหมาย วิธีการ

เขียนประวัติส่วนตัวและการสัมภาษณ์งาน ความรู้เบื องต้นเกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน ระบบบริหารงานคุณภาพใน
สถานประกอบการ การปรับตัวในสังคม การพัฒนาบุคลิกภาพ ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสาร  
มนุษยสัมพันธ์ การท้างานเป็นทีม และจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 

Techniques for Application and interview, selected establishments, application letter, 
resume and job interviews. Basic knowledge about labor law, quality management system, social 
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adjustment, personality development, English language, information technology and 
communications, human relations, teamwork and ethics in practice. 
 

11336310 ฝึกงานทางด้านการประมงและทรัพยากรทางน ้า     0(0-45-0) 
FIELD TRAINING IN FISHERIES AND AQUATIC RESOURCES 
วิชาบังคับก่อน   : ไมมี 
PREREQUISITE : NONE 
ฝึกปฏิบัติงานทางด้านวิทยาศาสตร์การประมง หรือ ทางด้านทรัพยากรทางน ้า (ในด้านน ้าจืด และ/หรือ 

ด้านทะเล) โดยมีจ้านวนชั่วโมงฝึกรวมไม่ต่้ากว่า 300 ชั่วโมง 
 

11336401 กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการประมง     3(3-0-6) 
FISHERIES LAW AND REGULATIONS 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
PREREQUISITE : NONE 
กฎหมายและพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการประมง  
Law and regulations relating to fisheries. 

 

11336403  การจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง     3(2-3-6) 
 MARINE AND COASTAL RESOURCES MANAGEMENT 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
PREREQUISITE : NONE 
ความส้าคัญของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ปัญหาที่เกิดจากการใช้ทรัพยากรประมง การท้าประมง

ของโลกในปัจจุบันและอนาคต หลักการจัดการประมงและการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดและการประมงท่ียั่งยืน  

Importance of marine and coastal resources; problem of utilization of marine and 
coastal resources; current world fishery and their future; principles of marine and coastal 
resources management and conservation for maximum benefits and sustainable fisheries. 
 

11336404 การจัดการธุรกิจทางการประมง      3(3-0-6) 
FISHERIES BUSINESS MANAGEMENT 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
PREREQUISITE : NONE 
ขบวนการตัดสินใจในการจัดฟาร์ม ข้อมูลและข่าวสารในการจัดการฟาร์ม การวางแผนธุรกิจฟาร์ม การ

จัดท้างบประมาณของฟาร์ม การประยุกต์หลักและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มาใช้ในการจัดการและการด้าเนินงานฟาร์ม 
การจัดหาสินเชื่อเพ่ือประกอบกิจการฟาร์ม การจัดการที่ดิน การจัดการแรงงานและเครื่องจักรกลของฟ าร์ม การ
บันทึกกิจการฟาร์ม การวิเคราะห์และวินิจฉัยธุรกิจฟาร์ม การวางแผนฟาร์มทั งหมด และการวางแผนธุรกิจฟาร์มโดย
วิธีลิเนียร์โปรแกรมม่ิง การตัดสินใจภายใต้ความเสี่ยงและความไม่แน่นอน  

Decision making farm management, farm planning, farm budgeting, application of 
economic principle theories to farm management, sources of farm credit, management of farm 
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labor and mechanization, farm record, analysis and diagnosis of farm business and decision under 
risk and uncertainty. 

 

11336405  การจัดการและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางการประมง     3(3-0-6) 
               MANAGEMENT AND ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT FOR FISHERIES 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
PREREQUISITE : NONE 
ความส้าคัญของสิ่งแวดล้อมทางการประมง ปัญหาที่เกิดจากการใช้ทรัพยากรประมง สิ่งแวดล้อมของ

โลกในปัจจุบันและอนาคต หลักการจัดการและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้านประมงให้เกิดประโยชน์สูงสุดและยั่งยืน การ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางการประมง นโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

Importance of fishery environments; problem of utilization of fisheries resources; 
current world environments and their future; principles of fisheries environments management 
and conservation for maximum benefits and sustainable, environmenttal impact assessment for 
fisheries; policy and relative laws. 
 

กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก         12    หน่วยกิต  
 

11336311 แพลงก์ตอนวิทยา        3(2-3-6) 
PLANKTONOGY 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
PREREQUISITE : NONE 
ลักษณะอนุกรมวิธานของแพลงก์ตอนพืช และแพลงก์ตอนสัตว์ในแหล่งน ้า วิธีการเก็บตัวอย่าง และการ

วิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ  
Taxonomy of phytoplankton and zooplankton, including sampling method and 

laboratory analysis. 
 

11336312 พันธุศาสตร์สัตว์น ้า        3(2-3-6) 
GENETICS OF AQUATIC ANIMALS 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
PREREQUISITE : NONE 
พื นฐานการถ่ายทอดทางพันธุกรรมของสัตว์น ้า การศึกษาโครโมโซม การถ่ายทอด ลั กษณะคุณภาพ

และการปรับปรุงพันธุ์ การถ่ายทอดลักษณะเชิงปริมาณและ การประเมินค่าอัตราพันธุกรรมรวมถึงการปรับปรุงพันธุ์ 
การปรับปรุงพันธุ์ด้วยการจัดเปลี่ยนชุดโครโมโซม  

Principles of aquatic animals genetics, chromosomal study, inheritance of qualitative 
and genetics improvement, inheritance of quantitative genetics and estimated ratio of 
heritabilities and genetics improvement by chromosomal manipulation. 
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11336313 นิเวศวิทยาทางน ้า        3(2-3-6) 
AQUATIC ECOLOGY 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
PREREQUISITE : NONE 
หลักพื นฐานของนิเวศวิทยา โครงสร้างและหน้าที่ของระบบนิเวศทางน ้า การเปลี่ยนแปลงของ

ประชากรสิ่งมีชีวิตในน ้า และผลผลิต อิทธิพลของมนุษย์ต่อระบบนิเวศทางน ้า การจัดการ ระบบนิเวศทางน ้า  
Principle of ecology, structure and function of aquatic ecosystem, changes on 

population and production of aquatic organisms, and human effects on aquatic ecosystem 
management. 
 

11336314 เครื่องมือท้าการประมง       3(3-0-6) 
FISHING GEARS 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
PREREQUISITE : NONE 
เครื่องมือท้าการประมงชนิดต่าง ๆ และวิธีการใช้ 
Kinds and usage of fishing gears. 

 

11336315 เทคโนโลยีชีวภาพด้านอาหารสัตว์น ้า      3(3-0-6) 
BIOTECHNOLOGY FOR AQUATIC ANIMAL FEED 
วิชาบังคับก่อน : 11336305 อาหารสัตว์น ้า 
PREREQUISITE : 11336305 AQUATIC ANIMAL FEED 
 

 การน้าเทคโนโลยีต่างๆ ในระบบทางชีวภาพมาประยุกต์ใช้เพ่ือการผลิตและการพัฒนาอาหารสัตว์น ้า  
เพ่ือชีวอนามัยที่ดีของสัตว์น ้าทั งในด้านการด้ารงชีวิต การเจริญเติบโต และสืบพันธุ์  ตลอดจนคุณภาพซากของสัตว์
น ้าเพื่อผู้บริโภค.      
 Various technologies of biological systems, applied to the manufacture and 
development of aquatic feed for good health of aquatic animal that make subsistence, growth 
and reproduction including the good carcass quality for consumers. 
 

11336316 การจัดการข้อมูลทางเทคโนโลยีการประมงด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์  3(2-3-6) 
COMPUTER PROGRAMS FOR FISHERIES TECHNOLOGY INFORMATION MANAGEMENT  
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
PREREQUISITE : NONE 
การเก็บข้อมูล การจัดเตรียมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ และการน้าเสนอ ผลงานทาง

วิทยาศาสตร์การประมง ในรูปแบบต่าง ๆ ด้วยโปรแกรมส้าเร็จรูปที่นิยมในปัจจุบัน  
Data collection and preparation, statistical analysis and presentation on fisheries 

science with popular software applications. 
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11336317 การด้าน ้าเพื่อการวิจัยและการอนุรักษ์     3(2-3-6) 
SCUBA DIVING FOR RESEARCH AND CONSERVATION  
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
PREREQUISITE : NONE 
หลักการและเทคนิคในการด้าน ้าโดยใช้เครื่องช่วยหายใจใต้น ้าโดยใช้พื นฐานทาง สรีรวิทยา คุณสมบัติ

ทางกายภาพของน ้าทะเล เทคนิคในการด้าน ้าเพ่ือการวิจัยและอนุรักษ์  โดยต้องมีการตรวจสุขภาพและทดสอบ
ความสามารถในการว่ายน ้าก่อนเรียน  

Scientific principles and techniques of SCUBA diving (Self-Contained Underwater 
Breathing Apparatus) based on physiology, marine physics, and safe diving techniques for research 
and conservation; physical health e amination and siimming test. 
 

11336318 เทคโนโลยีและการเพาะเลี ยงสาหร่าย      3(2-3-6) 
ALGAL TECHNOLOGY AND CULTURE 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
PREREQUISITE : NONE 
ศึกษาการวิเคราะห์และเทคนิคการเพ่ิมคุณค่าทางโภชนาการของสาหร่าย การสกัด และการใช้

ประโยชน์จากสารสีและสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของสาหร่ายในด้านการเพาะเลี ยงสัตว์น ้า การควบคุมวัชพืช ศัตรูพืช
ทางเกษตรกรรม และศึกษาเทคนิคการเก็บรักษาหัวเชื อสาหร่ายมีชีวิต  

A study of a nutritional analysis and techniques to increase nutritional values of algae, 
extraction and utilization of algal pigment and algal extracted in aquaculture, weed control, 
agricultural pests, and a study of algal cryopreservation techniques. 
 

11336319 เทคโนโลยีอาหารสัตว์น ้า       3(2-3-6) 
AQUATIC ANIMALS FEED TECHNOLOGY 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
PREREQUISITE : NONE 
การประยุกต์และผสมผสานใช้องค์ความรู้และหลักการทางด้านอาหารและเทคโนโลยีการผลิตอาหาร 

เพ่ือพัฒนาคุณภาพอาหารและผลิตภัณฑ์สัตว์น ้าให้สองคล้องกับชนิด รูปแบบ และระบบการจัดการและการผลิตสัตว์
น ้า  

Appication and integration of aquatic animal nutritional knowledge, feed processing 
and appropriated feeding technologies for development of aquatic animal feeds and products. 
 

11336321 หลักเทคโนโลยีทางผลิตภัณฑ์ประมง      3(3-0-6) 
PRINCIPLES OF TECHNOLOGY IN FISHERY PRODUCTS 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
PREREQUISITE : NONE 
ผลิตภัณฑ์ประมง องค์ประกอบของสัตว์น ้า การเปลี่ยนแปลงขององค์ประกอบ หลักการเบื องต้นในการ

เก็บรักษา มาตรฐานและหลักการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ประมง 
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Fishery product; utilization of fishery resources and their by-product; chemical 
composition  of aquatic animals; biochemical and microbiology changes in fish post-mortem; 
handling and sanitation; basic principles of fish preservation; fish inspection and quality control. 
 

11336322 เทคโนโลยีการเพาะเลี ยงกุ้งทะเล      3(2-3-6) 
MARINE SHRIMP CULTURAL TECHNOLOGY 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
PREREQUISITE : NONE 
ศึกษาหลักการและวิธีการผสมพันธุ์ การเพาะฟัก การอนุบาล และเทคโนโลยีการเลี ยงกุ้งทะเล การ

เพาะเลี ยงอาหารมีชีวิตและการใช้อาหารส้าเร็จรูปส้าหรับการอนุบาลลูกกุ้งทะเลวัยอ่อน การจัดการระบบโรงเพาะ
ฟักและฟาร์มเลี ยง เทคโนโลยีการจับและขนส่งกุ้งทะเล  

A study of principles and methods of breeding, hatching, nursing, and culture 
technology of marine shrimps; live food culture and using of artificial feed for shrimp larvae and 
fry; hatching and farm systems management; shrimp harvest and transportation technology. 
 

11336411 มลพิษในแหล่งน ้า        3(2-3-6) 
AQUATIC POLLUTION 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
PREREQUISITE : NONE 
ชนิดและทีม่าของมลพิษทางน ้า การแพร่กระจาย การสะสม และผลกระทบระบบนิเวศของแหล่งน ้า  
Kinds and sources of aquatic pollution; distribution, accumulation and their effects on 

aquatic ecological system. 
 

11336412 สาหร่ายวิทยา        3(2-3-6) 
PHYCOLOGY 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
PREREQUISITE : NONE 
สัณฐานวิทยา การจ้าแนกหมวดหมู่ การแพร่กระจาย การเพาะเลี ยง ประโยชน์และโทษของสาหร่ายที่

เกี่ยวข้องกับการประมง  
Characteristic, classification, distribution, and culture methods of algae, including its 

advantage and disadvantage relating to fisheries. 
 

11336413 สัตว์พื นท้องน ้าวิทยา       3(2-3-6) 
BENTHOLOGY 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
PREREQUISITE : NONE 
นิเวศวิทยาของสัตว์พื นท้องน ้าความส้าคัญของสัตว์เหล่านี ต่อการจัดการประมงและสิ่งแวดล้อมในแหล่ง

น ้า  
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Ecology of benthos and their significance to management of aquatic environment and 
fisheries. 
 

11336414 ปลาสวยงามและพรรณไม้น ้า       3(2-3-6) 
AQUARIUM FISH AND AQUATIC PLANT 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
PREREQUISITE : NONE 
ประเภทและชนิดของปลาสวยงาม การเพาะขยายพันธุ์ การเลี ยง การตลาดและ การล้าเลียงขนส่ง 

ชนิดของพรรณไม้น ้าทีใ่ช้ประดับตู้และการขยายพันธุ์ การจัดตบแต่งตู้ปลาและ บ่อเลี ยงปลา 
Kinds and species of aquarium fish; breeding, culturing, marketing and transporting of 

aquarium fish; kinds of aquatic plants for setting up and decorating aquarium and garden pond. 
 

11336415 ชลธีวิทยา         3(2-3-6) 
LIMNOLOGY 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
PREREQUISITE : NONE 
โครงสร้างของแหล่งน ้า คุณสมบัติทางกายภาพ และเคมีของน ้า  คุณสมบัติของแสงและความร้อนที่

ส่งผลในทะเลสาบ การเคลื่อนที่และพลังงานของน ้า ปริมาณธาตุอาหารและการเกิดยูโทรฟิ เคชั่น แพลงก์ตอน สัตว์
หน้าดิน และประชากรสัตว์น ้า  

The structure of water resources; the physical and chemical properties of water; 
behavior of light and heat in lakes; water movement and hydrodynamics; nutrient substances and 
eutrophication; plankton, zoobenthos and aquatic animal population. 
 

11336416 สังขวิทยา         3(2-3-6) 
MALACOLOGY 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
PREREQUISITE  : NONE 
ศึกษาเปรียบเทียบชีววิทยาของมอลลัสก์ชนิดต่าง ๆ แหล่งที่อยู่อาศัย สรีรวิทยาการ สืบพันธุ์ 

อนุกรมวิธาน โดยเน้นมอลลัสก์ชนิดที่มีความส้าคัญทางเศรษฐกิจ  
Comparative studies on biology of mollusks species, habitat, reproductive physiology, 

taxonomy focusing on economic mollusks species. 
 
 

11336417 กรรมวิธีแปรรูปสัตว์น ้า       3(2-3-6) 
AQUATIC ANIMALS PROCESSING 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
PREREQUISTE : NONE 
หลักการและกรรมวิธีแปรรูปสัตว์น ้าโดยการใช้สารเคมี การท้าเค็ม การท้าแห้ง การหมักดอง การฉาย

รังสี กรรมวิธีแปรรูปสัตว์น ้าโดยใช้ความร้อน หลักการใช้ภาชนะบรรจุ กฎหมายและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ประมง
อ่ืนๆ  
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Principles of fish processing. The use of chemical preservative, salting, drying, 
fermentation. Fish preservation by irradiation and thermal processing. Principles of food packaging. 
 

11336418 การเพาะเลี ยงสัตว์น ้าแบบบูรณาการ      3(2-3-6) 
INTEGRATED AQUACULTURE  
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
PREREQUISITE : NONE 
หลักการเพาะเลี ยงสัตว์น ้าแบบบูรณาการ ชนิดสัตว์น ้าที่ใช้เลี ยง การเลี ยงสัตว์น ้าร่วมกับการปลูกพืช

และเลี ยงสัตว์ การใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ในการเพาะเลี ยงสัตว์น ้า ปัจจัยที่มีผลกระทบและอุปสรรคในการ
เพาะเลี ยงสัตว์น ้าแบบบูรณาการ การเลี ยงสัตว์น ้าให้เหมาะสมตามสภาพแวดล้อมท้องถิ่น  

Principles integration aquaculture, kind of aquaculture, aquaculture blend agriculture 
(domesticate and plant), benefit aquaculture-microorganism, factor and obstacle integrated 
aquaculture, integrated aquaculture appropriate area. 
 

11336419 ระเบียบวิธีวิจัยทางการประมง      3(3-0-6) 
RESEARCH METHODS IN FISHERY 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
PREREQUISITE : NONE 
หลักและระเบียบวิธีการวิจัยทางการประมง การก้าหนดปัญหา การวางรูปการวิจัย การตั งวัตถุประสงค์

และสมมติฐาน การเก็บรวบรวมข้อมูล การสร้างแบบสอบถาม การวิเคราะห์และตีความข้อมูล การใช้สถิติส้าหรับการ
วิจัย การเขียนรายงานและการเสนอผลการวิจัย 

This course covers the following topics : Principles and methods in fishery research, 
identification of research problems, formulation of research objectives and hypotheses, collection 
of data, construction of questionnaire, data analysis and interpretation, application of statistics for 
research, report writing and presentation. 
 

11336420 พยาธิวิทยาของสัตว์น ้า       3(2-3-6) 
FISH PATHOLOGY 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
PREREQUISITE : NONE 
การเก็บและการเตรียมตัวอย่างเนื อเยื่อ โรค และสารพิษ 
This course covers the following topics: Tissue sample preserve and prepare, diseases and 

toxins. 
 
 

11336421 ชีววิทยาประมง        3(2-3-6) 
FISHERY BIOLOGY 
วิชาบังคับก่อน : 11476151 หลักชีววิทยา 
PREREQUISITE : 11476151 PRINCIPLE OF BIOLOGY 
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ศึกษาชีววิทยาประชากรของสัตว์น ้าประกอบด้วยชีวประวัติ อายุกับการเติบโต การอพยพย้ายถิ่น และ
ผลของการประมงต่อทรัพยากรประมง ศึกษาพลวัตรประชากรสัตว์น ้าประกอบด้วยการตาย การทดแทนที่ และการ
ประเมินสภาวะการประมง การใช้โปรแกรมส้าเร็จรูปในการศึกษาชีววิทยาประมง 

Study on population biology of aquatic animals; life history, age and growth, migration, 
and the effects of fishing on fishery resources. Study on population dynamics of aquatic animals; 
mortality, recruitment and fishery resources assessments. Using of packaged software in fishery 
biology research. 
 

11336423 หลักและวิธีการส่งเสริมการประมง      3(3-0-6) 
PRINCIPLES AND METHODS OF FISHERIES EXTENSION 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
PREREQUISITE : NONE 
แนวคิดและทฤษฎีการส่งเสริมการเกษตร นโยบายการส่งเสริมการประมง วิธีการส่งเสริมการเกษตร 

บทบาทและคุณสมบัติของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการประมง การติดต่อสื่อสาร ในงานส่งเสริม สื่อและระบบสารสนเทศใน
งานส่งเสริมการวางแผน และประเมินผลโครงการส่งเสริมการประมง 

Concepts and theories of agricultural extension, policy and fisheries extension 
methodologies, roles and qualifications of the fisheries extensionists, communication, visual aid 
and information technology systems for extension, planning and evaluation of fisheries extension 
projects. 

 

11336424 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเล       3(2-3-6) 
MARINE ECOTOURISM 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
PREREQUISITE : NONE 
ศึกษาองค์ประกอบและประเภทของระบบนิเวศทางทะเล ทรัพยากรการท่องเที่ยวและความสัมพันธ์กับ

ระบบนิเวศทางทะเล หลักการและองค์ประกอบของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ รวมถึงลักษณะและจรรยาบรรณของ
นักท่องเที่ยว รูปแบบและกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเล ผลกระทบจากการท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเลต่อ
สังคม เศรษฐกิจ และสภาพแวดล้อม การจัดการและการวางแผนการท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเลอย่างยั่งยืน 
กรณีศึกษาของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเลในประเทศไทย 

Study the composition and type of marine ecosystems, tourism resources and their 
relationship with the marine ecosystems, elements and principles of ecotourism, including the 
nature and ethics of tourists, patterns and activities of the marine ecotourism, the impacts of the 
marine ecotourism to social, economic and environment. Manage and planning, sustainable 
marine ecotourism. Case studies of the marine ecotourism in Thailand. 

 

กลุ่มวิชาการศึกษาทางเลือก 
 วิชาการศึกษาทางเลือกจะแบ่งออกเป็น 3 ทางเลือก เพ่ือให้นักศึกษาได้เลือกแนวทางการศึกษาที่เหมาะสม
ส้าหรับตนเอง 1 ทางเลือกจ้านวน 6 หน่วยกิต ดังนี  

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
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ทางเลือกที่ 1  โครงงานพิเศษ 
11336441 โครงงานพิเศษ        6(0-270-0) 

SPECIAL PROJECT 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
PREREQUISITE : NONE 
ค้นคว้าทดลองในหัวข้อเรื่องที่มีความส้าคัญหรือน่าสนใจเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง และ

เรียบเรียงเป็นเอกสารทางวิชาการ 
Research in special and interested topic about fisheries science and technology and 

preparation of report. 
 

ทางเลือกที่ 2  สหกิจศึกษา 
11336442 สหกิจศึกษา        6(0-45-0) 

CO-OPERATIVE EDUCATION 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
PREREQUISITE : NONE 
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการแห่งเดียวกันและเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียนเป็นระยะเวลาไม่น้อย

กว่า 405 ชั่วโมง ในภาคการศึกษาท่ี 1 ของปีการศึกษาท่ี 4 
Working practices in the enterprises of factories that related to engineering jobs at 

least 405 hours in the 1st semester of the 4th academic year . 
 

ทางเลือกที่ 3  การศึกษาหรือการปฏิบัติการฝึกงานต่างประเทศ 
11336443 การปฏิบัติการฝึกงานต่างประเทศ      6(0-45-0) 

OVERSEAS TRAINING 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
PREREQUISITE : NONE 
นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้ารับการปฏิบัติการฝึกงาน ในภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษาที่ 4 

โดยนักศึกษาต้องผ่านการปฏิบัติการฝึกงานในต่างประเทศกับบริษัท องค์กร หรือหน่วยงานที่ได้รั บการรับรองจาก
ทางสถาบันฯ ตามระยะเวลาตามที่ก้าหนดในบันทึกหรือหนังสือแสดงความร่วมมือระหว่างสถาบันกับบริษัท องค์กร 
หรือหน่วยงานดังกล่าว นักศึกษาผู้ผ่านการฝึกงานต้องเขียนรายงานปฏิบัติการฝึกงาน และได้รับหนังสือยืนยันผ่าน
การฝึกงานอย่างเป็นทางการจากบริษัท องค์กร หรือหน่วยงานที่รับนักศึกษาเข้าฝึกงาน 

Students formally enroll in the oversea training subject  in the 1st semester of 
the 4th academic year. Students are required to pass the oversea training in the approved private 
company of government organization. Students are required to submit reports and show official 
statement from employers confirming their oversea trainings.  
 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี        6 หน่วยกิต 
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 นักศึกษาสามารถเลือกเรียนในรายวิชาที่เปิดสอน ในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
จ้านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
 

รายการทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
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รายช่ือฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ส้านักหอสมุดกลางมีให้บริการ 
 
ล้าดับที่ ชื่อฐานข้อมูล ขอบเขตของเนื อหา 

1 AAAS (Science Online) ครอบคลุมเนื อหาด้าน Science & Policy, Medicine, 
Diseases, Chemistry, Geochemistry และ Physics 

2 Access Science วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
3 ACS Web Edition ครอบคลุมสาขาวิชาเคมีด้านชีวโมเลกุล เทคโนโลยีชีวภาพ 

ด้านจุลชีววิทยาประยุกต์ เคมีวิเคราะห์ เคมีประยุกต์ 
เคมีอนินทรีย์และนิวเคลียร์ เคมีอินทรีย์ วิศวเคมี 
วิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม พอลิเมอร์ เภสัชวิทยาและเภสัช
ศาสตร์ 

4 AIP/APS Journal ครอบคลุมสาขาวิชาฟิสิกส์ (Physics) 
5 Annual Reviews ครอบคลุมสาขาวิชา Biomedical, Physical Science 

และ Social Science  
6 Arts Museum Image Gallery ครอบคลุมสาขา Art history, Studio arts และ Design 
7 ASCE Journals ครอบคลุมสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
8 ASCE Proceedings ครอบคลุมสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
9 ASME Journals ครอบคลุมสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
10 ASTM International Standard and 

ASTM Journals 
ASTM Standard ประกอบด้วยมาตรฐานครอบคลุมด้าน 
Adhesives, Cement & Concrete, Coal & Gas, 
Electrical and Magnetic Conductors, Glass, 
Ceramics Laboratory Testing, Petroleum, Plastics, 
Rubbers, Textile, Water testing 

11 CAB Abstracts and CAB Abstracts 
Plus CAB Abstracts CAB Abstracts 
Plus 

ครอบคลุมเนื อหาด้านการเกษตร สัตวศาสตร์และสัตว
แพทย์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สุขภาพ อาหารและ
โภชนาการสันทนาการและการท่องเที่ยว และพืชศาสตร์ 
ครอบคลุมเนื อหาด้านการวิจัย ด้านวิชาการเกษตร 

12 CABi Compendia ครอบคลุมเนื อหาด้านการป้องกันพืชผลทางการเกษตร 
วนศาสตร์ โรคสัตว์และการผลิตสัตว์ การเพาะเลี ยงสัตว์
น ้า 

13 Cambridge Journals ครอบคลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และ
มนุษยศาสตร์ 

14 iQNewsClip บริการกฤตภาคออนไลน์ 
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15 LOCUS ครอบคลุมสาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 
16 ENGnetBASE ครอบคลุมเนื อหาด้านวิศวกรรมศาสตร์ เช่น วิศวกรรม

โยธา วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า และวิศวกรรม
โทรคมนาคม 

 

ล้าดับที่ ชื่อฐานข้อมูล ขอบเขตของเนื อหา 
17 Matichon e-Library บริการกฤตภาคออนไลน์ 
18 NEWSCenter ครอบคลุมข้อมูลข่าวสารทั งในประเทศและต่างประเทศ 
19 Optic Infobase ครอบคลุมสาขา Optical และ Photonics 
20 Project Euclid Prime ครอบคลุมสาขาวิชา 6 สาขาวิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์

ประยุกต์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ ตรรกศาสตร์ 
คณิตศาสตร์เชิงฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ สถิติและความเป็นไป
ได้ 

21 Proquest 5000 Special Collection ครอบคลุมหลากหลายสาขาวิชา เช่น ศิลปะ ชีววิทยา 
คอมพิวเตอร์ การศึกษา มนุษยศาสตร์วิทยาศาสตร์ 
สังคมศาสตร์ และโทรคมนาคม 

22 SIAM Journals ครอบคลุมสาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์และ
วิทยาศาสตร์การค้านวณ 

23 Proquest Agriculture Journals ครอบคลุมเนื อหาการเกษตร และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 
เช่น สัตวศาสตร์และสัตวแพทย์ศาสตร์ พืชศาสตร์ ป่าไม้ 
การประมง เศรษฐศาสตร์การเกษตร อาหารและ
โภชนาการ 

24 Testing and Education Reference 
Center 

เป็นฐานข้อมูลที่จัดเตรียมประมวลข้อสอบ และหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ที่ เกี่ยวข้องกับวิชาชีพต่างๆ ข้อสอบวัด
ความรู้ภาษอังกฤษ เช่น TOEFL, TOEIC, SAT, NCLEX 
เป็นต้น ครอบคลุมเนื อหาที่เกี่ยวข้องกับการแนะแนวทาง
ทางการศึกษาและการแนะแนววิชาชีพต่างๆ รวมถึง
ประมวลข้อสอบวัดผลต่างๆ 

25 Thomas Telford Journals ครอบคลุมสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
26 Wiley-Blackwell Journals ครอบคลุมสาขาวิชา Science, Technology and 

Medicine และ Social Science and Humanities 
27 E-Book Morgan & Claypool ครอบคลุมสาขาวิชาวิศวกรรมและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 
28 SIAM E-books ครอบคลุมสาขาวิชาคณิตศาสตร์และคณิตศาสตร์ประยุกต์ 
29 Springer Link E-book 2007 ครอบคลุมสาขาวิชา 12 สาขาวิชา ได้แก่ Architecture 

Design and Art, Business and Economics, 
Computer Science, Engineering, Biomedical and 
Life Science, Behavioral Sciences, Chemistry & 
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Material Science, Earth & Environmental Science, 
Humanities, Social Science & Law, Medicine, 
Physics & Astronomy 

 
 
 
ล้าดับที่ ชื่อฐานข้อมูล ขอบเขตของเนื อหา 

30 E-book ภาษาไทย ครอบคลุมสาขาวิชากฎหมาย การศึกษา ภาษาศาสตร์
และวรรณคดี เกษตรศาสตร์และชีววิทยา การเมืองการ
ปกครอง กีฬา ท่องเที่ยว สุขภาพและอาหาร คอมพิวเตอร์ 
ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการจัดการ ประวัติศาสตร์และ
อัตชีวประวัติ วิทยาศาสตร์ ศาสนาปรัชญา ศิลปะและ
วัฒนธรรม เทคโนโลย ี วิศวกรรม อุตสาหกรรม นวนิยาย 
นิทาน รวมทั งหมวดทั่วไป 

31 Academic Search Elite ครอบคลุมสหสาขาวิชา ได้แก่ ศึกษาศาสตร์ บริหารธุรกิจ 
สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
วิทยาศาสตร์สุขภาพ ฐานข้อมูล : มีดรรชนีหรือ
สาระสังเขป บทความวารสาร ไมน้อยกว่า 3,400 ชื่อ 
(Title) และเอกสารฉบับเต็มบทความวารสาร (Full text) 
ของวารสารไม่น้อยกว่า 2,000 ชื่อ (Title) 

32 ACM Digital Library เป็นฐานข้อมูลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ของ Association for Computing 
Machinery (ACM) ครอบคลุมสารสนเทศจากบทความ
วารสาร นิตยสาร รายงานเอกสารการประชุมและข่าวสาร
ให้ข้อมูลบรรณานุกรม สาระสังเขป และเอกสารฉบับเต็ม 

33 Pro Quest Digital Dissertation ครอบคลุมสาระสังเขป วิทยานิพนธ์ปริญญาเอกและ
ปริญญาโทของสหรัฐอเมริกา จ้านวนกว่า 1.6 ล้าน
รายการ (Entries) มี Preview ของวิทยานิพนธ์ปริญญา
เอกและปริญญาโทตั งแต่ปี 1997 ถึงปีปัจจุบัน 

34 Education Research Complete เป็นฐานข้อมูลเฉพาะทางด้านการศึกษาท่ีมีเนื อหา
ครอบคลุม การศึกษาทั งในและต่างประเทศ โดยให้ข้อมูล
วารสารทั งหมดมากกว่า 1,870 ชื่อเรื่อง เป็นวารสารฉบับ
เต็มกว่า 1,060 ชื่อเรื่อง ซึ่งรวบรวมวารสารหลัก (Core 
journals) ตั งแต่ระดับอนุบาลไปจนถึงระดับการศึกษาขั น
สูง และรวมถึงหนังสือ (Books and monographs) และ
งานวิจัยเฉพาะทางต่างๆ อีกมากมาย 

35 ISI Web of Science เป็นฐานข้อมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขป ประกอบ- 
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ด้วยฐานข้อมูลย่อยด้าน Science Citation, Social 
Science Citation และ Art & Humanities Citation 
จากวารสารจ้านวนกว่า 8,500 ชื่อ มีข้อมูลจ้านวนกว่า 
1.1 ล้านระเบียน 

 
 
ล้าดับที่ ชื่อฐานข้อมูล ขอบเขตของเนื อหา 

36 ProQuest ABI/INFORM Complete ครอบคลุมสาขาบริหารธุรกิจ  
- ABI/INFORM Global เป็นฐานข้อมูลที่มีเนื อหา
ครอบคลุมทางด้านบริหารและการจัดการจากวารสาร
จ้านวนไม่น้อยกว่า 2,900 รายชื่อ  
- ABI/INFORM Trade & Industry เป็นฐานข้อมูลที่มี
เนื อหาครอบคลุมด้านการค้าและอุตสาหกรรมจากวารสาร
และสิ่งพิมพ์ จ้านวนไม่น้อยกว่า 1,200 รายชื่อ 
- ABI/INFORM Dateline เป็นฐานข้อมูลที่มีเนื อหา
ครอบคลุมทางด้านธุรกิจ โดยรวบรวมจากสิ่งพิมพ์ใน
ประเทศ สหรัฐอเมริกาและแคนาดา จ้านวนไม่น้อยกว่า 
190 รายชื่อ 
- วิทยานิพนธ์ทางด้านบริหารธุรกิจ จ้านวนไม่ต่้ากว่า 
18,000 รายการ 

37 Springer Link-Journal ครอบคลุมสาขาวิชา Medicine, Medicine & Public 
Health, Biomedical and Life Science, Engineering, 
Earth and Environmental Science, Russian Library 
of Science, Life Sciences, Humanities, Social 
Sciences and Law, Chemistry, Chemistry and 
Material Science 

38 H.W.Wilson ครอบคลุมสารสนเทศทุกสาขาวิชา ได้แก่ วิทยาศาสตร์
ประยุกต์และเทคโนโลยี ชีววิทยาและการเกษตร ศิลปะ
ธุรกิจ การศึกษา มนุษยศาสตร์ กฎหมาย 
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ สังคมศาสตร์ 
และสาขาวิชาอ่ืนๆ เช่น เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ ดาราศาสตร์ 
สิ่งแวดล้อม สัตวศาสตร์ และสันทนาการ ฯลฯ 
รายละเอียดข้อมูลมีบรรณานุกรมสาระสังเขปและเอกสาร
ฉบับเต็ม 

39 Science Direct ครอบคลุมบทความวารสาขาสารวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และการแพทย์ จ้านวนกว่า 1,800 เรื่อง 

40 IEEE/IEE Electronic Library (IEL) ครอบคลุมสาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้าและวิทยาการ
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คอมพิวเตอร์ ฐานข้อมูลเป็นเอกสารฉบับเต็ม (Full text) 
ของวารสาร นิตยสาร รายงานความก้าวหน้า และเอกสาร
การประชุมของ IEEE และ IEE รวมทั งเอกสารมาตรฐาน
ของ IEEE จ้านวนกว่า 1 ล้านรายการ (Document) 

41 Dissertation Full text in PDF 
Format 

เป็นฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ฉบับเต็ม จ้านวน 
3,850 ชื่อเรื่อง ที่ทางส้านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาบอกรับ 

ล้าดับที่ ชื่อฐานข้อมูล ขอบเขตของเนื อหา 
42 Net Library เป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ครอบคลุมสหสาขาวิชามี

จ้ า น ว น  5 , 9 6 2  ร า ย ก า ร  แ ล ะหนั ง สื อ  Publicly 
assessable eBook จ้านวน 3,400 รายการ 

43 Springer Link eBooks เป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ที่ให้บริการออนไลน์อย่าง
สมบูรณ์แบบจากหนังสือพิมพ์ Springer-Verlag โดย
รวบรวมหนังสือมากกว่า 2,000 รายชื่อ ซึ่งครอบคลุม
สาขาวิชา Biology/Medical Science, Chemistry, 
Computer Science/Electrical Engineering, 
Environmental and Plant Science, 
Physics/Materials Science, Social & Behavioral 
Sciences 

44 ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ 
สถาบันอุดมศึกษาในไทย (Thai Digital 
Collection) 

ครอบคลุมเนื อหาวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท และ
ปริญญาเอก ของสถาบันการศึกษาในไทย ได้แก่ 
มห า วิ ท ย า ลั ย ทบว ง เ ดิ ม   มห า วิ ท ย าลั ย ร า ชภั ฎ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล มหาวิทยาลันสงฆ์ 
มหาวิทยาลัยเอกชน วิทยาลัยชุมชน หน่วยงานอ่ืน และ
สถาบันพระบรมราชชนก 

45 ฐานข้อมูลปริญญานิพนธ์ สจล. (KMITL 
Undergraduate Thesis Online) 

ครอบคลุมเนื อหาปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาตรีของ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
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ภาคผนวก ฉ 
 

เหตุผลการขอปรับปรุงหลักสตูร 
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เหตุผลการขอแก้ไขปรับปรุงหลักสูตร 
การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน ้า ฉบับปี พ.ศ. 2554 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร 

 
1. หลักสูตรฉบับดังกล่าวนี ได้รับทราบ/ รับรองการเปิดสอนจากส้านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

เมื่อวันที่  24  กันยายน พ.ศ. 2555 . 
2. สภามหาวิทยาลัย/สถาบัน ได้อนุมัติการปรับปรุงแก้ไขครั งนี แล้ว ในคราวประชุม 

ครั งที ่5/2560 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2560 .. 
3. หลักสูตรปรับปรุงแก้ไขนี  เริ่มใช้กับนักศึกษารุ่นปีการศึกษา  2560   ตั งแต่ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2560 .   

เป็นต้นไป 
4. เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข 

4.1 เป็นหลักสูตรที่ครบรอบการปรับปรุงหลักสูตรในรอบ 5 ปี  
5. สาระในการปรับปรุงแก้ไข 

5.1 มีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ้าหลักสูตรและเพ่ิมคุณวุฒิ และปรับเปลี่ยนผลงานวิชาการของอาจารย์
ประจ้าหลักสูตร 

5.2 มีการเพิ่มแผนการรับนักศึกษาและผู้ส้าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 
5.3 มีการเพิ่มจ้านวนรวมของหน่วยกิต จาก 130 หน่วยกิต เป็น 137 หน่วยกิต โดยเพิ่มหมวดรายวิชาเฉพาะ 

จาก 94 หน่วยกิต เป็น 101 หน่วยกิต กล่าวคือเพ่ิมจากกลุ่มแกนประมงและทรัพยากร (กลุ่มวิชาเฉพาะ
บังคับ) จาก 58 หน่วยกิต เป็น 65 หน่วยกิต 

5.4 มีการปรับเปลี่ยนกลุ่มวิชาและรายวิชาใน หมวดศึกษาทั่วไป (ทั งหมด) 
5.5 มีการปรับเปลี่ยนชื่อวิชาใน หมวดวิชาเฉาะ กลุ่มวิชาแกนวิทยาศาสตร์  จ้านวน 2 รายวิชาคือ สถิติ

เบื องต้นเพื่อการประมง และพฤษศาสตร์ทางน ้า 
5.6 มีการคลอมรวมรายวิชาบังคับใน หมวดวิชาเฉาะ กลุ่มแกนประมงและทรัพยากร  จากวิชาความรู้

เบื องต้นทางทรัพยากรทางน ้า และวิชาความรู้เบื องต้นทางวิทยาสาสตร์การประมง เป็นวิชาการประมง
และทรัพยากรทางน ้าเบื องต้น 

5.7 มีการเพ่ิมรายวิชาบังคับใน หมวดวิชาเฉาะ กลุ่มแกนประมงและทรัพยากร  จ้านวน 4 รายวิชา คือ การ
ช่วยชีวิตและความปลอดภัยทางน ้า หลักเทคโนโลยีและความปลอดภัยทางผลิตภัณฑ์ประมง  การจัดการ
ธุรกิจการประมง  และการจัดการและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางการประมง 

5.8 มีการสลับรายวิชาใน หมวดวิชาเฉาะ กลุ่มแกนประมงและทรัพยากร ในระหว่างภาคการศึกษาที่ต่างกัน 
จ้านวน 1 รายวิชา คือ การจัดการคุณภาพน ้าและดิน 

5.9 มีการเปลี่ยนแปลงแผนการศึกษา (รายภาคการศึกษา) ใหมเ่พ่ือให้สอดคล้องกับรายวิชาใหม่ที่เพ่ิมขึ นมา 
5.10 มีการจัดล้าดับรหัสรายวิชาที่เปิดใหม ่(ไม่ให้ซ ้ากับหลักสูตร พ.ศ.2554) ส่วนรายวิชาเดิม ใช้รหัสเดิม 
5.11 มีการปรับเปลี่ยนรหัสและค้าอธิบายรายวิชา 
5.12 มีการเปลี่ยนแปลงรายการทรัพยากรการเรียนการสอน 
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6. โครงสร้างหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแก้ไข เมื่อเปรียบเทียบกับโครงสร้างเดิม และเกณฑ์มาตรฐานระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ของกระทรวงศึกษาธิการ ปรากฏดังนี  

 

 
หมวดวิชา 

จ้านวนหน่วยกิต 

เกณฑ์กระทรวงศึกษาธกิาร โครงสร้างเดิม โครงสร้างใหม ่
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
เปลี่ยนกลุ่มวชิา 

ไม่น้อยกว่า 30 30 30 

หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 84 94 101 

กลุ่มวิชาแกนวทิยาศาสตร ์  30 30 

กลุ่มวิชาแกนประมงและ- 
ทรัพยากรทางน ้า 

 58 65 

- กลุ่มวิชาเฉพาะบังคบั  46 53 

- กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก  12 12 

กลุ่มวิชาการศึกษาทางเลือก  6 6 

หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 6 6 

รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 120 130 137 

 
7. ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตร (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน ้า) 

7.1 มีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ้าหลักสูตรและเพ่ิมคุณวุฒิอาจารย์ประจ้าหลักสูตร 
     ดังรายละเอียดต่อไปนี  
 

หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2554) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2559) เหตุผลในการปรับปรุง 
1. อาจารย์จักรพงษ์  ศรีพนมยม 
2. อาจารย์แขวลี  วิบูลย์กิจ 
3. อ.ดร.ดวงใจ  พิสุทธิ์ธาราชัย 
4. อาจารย์ธนากร เหมะสถล 
5. อาจารย์วรพงษ์  นลนิานนท ์

1. อาจารย์จักรพงษ์  ศรีพนมยม 
2. ผศ.ดร.มนต์สรวง ยางทอง 
3. อ.ดร.ดวงใจ  พิสุทธิ์ธาราชัย 
4. อาจารยธ์นากร เหมะสถล 
5. อาจารย์วรพงษ์  นลนิานนท์ 

- เนื่องจากอาจารย์มนต์สรวง  
ยางทอง ได้เรียนจบปริญญา
เอกแ ละ มี ต้ า แ หน่ ง ท า ง
วิชาการ 

 
7.2 มีการเพิ่มแผนการรับนักศึกษาและผู้ส้าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 
 

หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2554) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2559) เหตุผลในการปรับปรุง 
50 คน 80 คน จ้ านวนความต้ องการของ

นักศึกษาในจังหวัดชุมพร และ
จังหวัดใกล้เคียงต้องการเรียน
ในหลักสูตรนี เพิ่มขึ นอย่างเห็น
ได้ชัด 
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7.3 มีการปรับเปลี่ยนชื่อวิชาใน หมวดวิชาเฉาะ กลุ่มวิชาแกนวิทยาศาสตร์ (2 รายวิชา) 
 

หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2554) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2559) เหตุผลในการปรับปรุง 
11466232  
เคมีวิเคราะห ์ 
ANALYTICAL CHEMISTRY  
3(2-3-6)    

11476252  
พฤกษศาสตร์ทางน ้า  
AQUATIC BOTANY   
3 (2-3-6) 

ลดรายวิ ช ากลุ่ ม เคมี  แล ะ
เปลี่ยนไปเป็นรายวิชาในกลุ่ม
ชีววิทยา (ซึ่งสัมพันธ์กับกลุ่ม
วิชาทางทรัพยากรทางน ้ามาก
ยิ่งขึ น) 

11446211  สถิติเบื องต้น  
ELEMENTARY STATISTICS  
3(3-0-6)    

11446251 สถิติเพื่อการประมง 
STATISTICS FOR FISHERIES 
3(3-0-6)    

ให้สอดคล้องกับรายวิชาการ
วางแผนทางการประมง 

  
 7.4 มีการคลอมรวมรายวิชาบังคับใน หมวดวิชาเฉาะ กลุ่มแกนประมงและทรัพยากร (1 รายวิชา) 

 

หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2554) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2559) เหตุผลในการปรับปรุง 
11336101 ความรู้เบื องต้นทาง
ทรัพยากรทางน ้า INTRODUCTION 
TO AQUATIC RESOURCES 
3(2-3-6)   

11336103 การประมงและทรัพยากรทาง
น ้าเบื องต้น FISHERIES AND AQUATIC 
RESOURCES PRELIMINARY 
3(2-3-6) 
 

ให้เนื อหากระชับ เพราะเป็น
รายวิ ช าของหลั กสู ตรที่ ให้
เรียนรู้กว้างๆ ไม่ลงลึก แต่มี
เนื อหาจ้านวนมาก ตลอดจน
น้าหน่วยกิจที่ลดลงไปเปิดวิชา
ที่ มี ค ว า ม ส้ า คั ญ กั บ ก า ร
เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ใ น ปั จ จุ บั น
มากกว่า 

 11336102 ความรู้เบื องต้นทาง
วิทยาศาสตร์การประมง
INTRODUCTION TO FISHERIES 
SCIENCE 
3(2-3-6)    

 
 7.5 มีการเพิ่มรายวิชาบังคับใน หมวดวิชาเฉาะ กลุ่มแกนประมงและทรัพยากร (3 รายวิชา) 

 

หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2554) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2559) เหตุผลในการปรับปรุง 
 11336104 การช่วยชีวิตและความปลอดภัย

ทางน ้า LIFE SAVING AND WATER 
SAFETY 
 1(0-3-2)    

เพิ่มทักษะการว่ายน ้ า  และ
ความปลอดภัยทางน ้าให้กับ
นักศึกษาประมง 

 11336407  
การจัดการธุรกิจฟาร์ม  
FISHERIES BUSINESS MANAGEMENT 
3(3-0-6)    

เ พิ่ ม ค ว า ม รู้ ท า ง ธุ ร กิ จ 
การตลาด และการขายผลผลิต
ทางด้านประมง 

 11336405 การจัดการและประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมทางการประมง  
MANAGEMENT AND ENVIRONMENTAL 
IMPACT ASSESSMENT FOR FISHERIES 
3(3-0-6) 

เ น้ น วิ ช า ท า ง สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม
ทา งการประมงและทะ เล
เพิ่มขึ น เพื่อรองรับเศรษฐกิจ
ทางทะเลที่จะเกิดขึ นในภาคใต้ 
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7.6  มีการเปลี่ยนชื่อรายวิชาใน หมวดวิชาเฉาะ กลุ่มกลุ่มแกนประมงและทรัพยากร (1 รายวิชา) 

 

หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2554) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2559) เหตุผลในการปรับปรุง 
11336301 ความรู้เบื องต้นทาง
สรีรวิทยาของสัตวน์ ้า 
INTRODUCTION TO PHYSIOLOGY 
OF AQUATIC ANIMALS  
3(2-3-6)      

11336331 สรีรวิทยาของสัตวน์ า้เบื องต้น  
INTRODUCTION TO PHYSIOLOGY OF 
AQUATIC ANIMALS  
3(2-3-6)    

เรียกและจดจ้ารายวิชาได้ง่าย
ขึ น 

 
7.7 มีการสลับรายวิชาใน หมวดวิชาเฉาะ กลุ่มแกนประมงและทรัพยากร ในระหว่างภาคการศึกษาที่ต่างกัน 

(2 รายวิชา) 
 

หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2554) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2559) เหตุผลในการปรับปรุง 
11336336  
การจัดการคุณภาพน า้และดนิ 
WATER QUALITY AND SUBMERGE 
SOIL MANAGEMENT 
3(2-3-6)   

จากปีที ่4 ภาคการศึกษาที ่2 
ไปเปน็ ปีที ่2 ภาคการศึกษาที ่2 
 

ให้นักศึกษาได้เรียนเกี่ยวกับ
การวิเคราะห์น ้า ก่อนนักศึกษา
ไปฝึกงาน และก่อนลงรายวิชา
ศึกษาทางเลือก 

 
7.8 เปลี่ยนแปลงแผนการศึกษา (รายภาคการศึกษา) ใหม ่

 

หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2554) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2559) เหตุผลในการปรับปรุง 
ปีที ่1 ภาคการศึกษาที ่1 
18 หน่วยกิต 

ปีที ่1 ภาคการศึกษาที ่1 
16 หน่วยกิต 

จ้านวนหน่วยกิตเพิ่มขึ น 
และมี การ เปลี่ ยนแปลง ใน
รายวิชาของหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป 

ปีที ่1 ภาคการศึกษาที ่2 
18 หน่วยกิต 

ปีที ่1 ภาคการศึกษาที ่2 
18 หน่วยกิต 

ปีที ่2 ภาคการศึกษาที ่1 
18 หน่วยกิต 

ปีที ่2 ภาคการศึกษาที ่1 
18 หน่วยกิต 

ปีที ่2 ภาคการศึกษาที ่2 
18 หน่วยกิต 

ปีที ่2 ภาคการศึกษาที ่2 
21 หน่วยกิต 

ปีที ่3 ภาคการศึกษาที ่1 
21 หน่วยกิต 

ปีที ่3 ภาคการศึกษาที ่1 
21 หน่วยกิต 

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที ่2 
16 หน่วยกิต 

ปีที ่3 ภาคการศึกษาที ่2 
19 หน่วยกิต 

ปีที ่3 ภาคฤดูร้อน 
0 หน่วยกิต (ฝึกงาน) 

ปีที ่3 ภาคฤดูร้อน 
0 หน่วยกิต (ฝึกงาน) 

ปีที ่4 ภาคการศึกษาที ่2 
15 หน่วยกิต 

ปีที ่4 ภาคการศึกษาที ่2 
15 หน่วยกิต 

ปีที ่4 ภาคการศึกษาที ่2 
15 หน่วยกิต 

ปีที ่4 ภาคการศึกษาที ่2 
15 หน่วยกิต 
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7.9 มีการจัดล้าดับรหัสรายวิชาใหม่ทุกรายวิชา (ไม่ให้ซ ้ากับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554) 
 

หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2554) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2559) เหตุผลในการปรับปรุง 
ทุกรายวิชา ทุกรายวิชา รหัสของรายวิชาที่ เปิดใหม่ 

เป็นรหัสใหม่  ส่วนรหัสของ
รายวิชาเดิม ยังคงใช้รหัสเดิม
ของหลักสูตรเดดิม (พ.ศ.2554) 
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ภาคผนวก ช 
 

รายนามคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
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ภาคผนวก ซ 
 

บรรณานุกรมผลงานวิชาการของอาจารยผ์ู้รบัผิดชอบหลักสูตร 
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บรรณานุกรมผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ้าหลักสูตร 

 

1. อ.จักรพงษ์ ศรีพนมยม (ประธานหลักสูตร) 
จักรพงษ์ ศรีพนมยม และ ศุภชัย ประพัสศร . 2546. การศึกษาพิษเฉียบพลันและประสิทธิภาพการยับยั งปรสิต

ภายนอกของอิมพีช -ชู  ® ) ไตรฟูราลิน 48 % ) ในกุ้งกุลาด้า (Penaeus   monodon), หน้า 162-16 3.  ใน: 
บทคัดย่อผลงานวิจัยพระจอมเกล้าลาดกระบัง ครั งที่ 1 ระหว่างวันที่ 2-4 สิงหาคม 2546. ณ  สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. กรุงเทพมหานคร.  

โอภาส สืบสาย จักรพงษ์ ศรีพนมยม และ จรัสชัย เย็นพยับ . 2546. การศึกษาวิเคราะห์การวางผังแม่บทพรุหนอง
กระจูดบริเวณปากน ้าชุมพร ต.หาดทรายรี อ.ปากน ้า จ.ชุมพร (ส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

จักรพงษ์   ศรีพนมยม  และ  ธนากร เหมะสถล.  2550.  ผลของการอนุบาลลูกปลาดุกบิ๊กอุย (Clarias 
macrocephalus x Clarias gariepinus) ด้วยอาหารส้าเร็จรูปที่เสริมสไปรูลินา (Spirulina platensis) 
ในระดับต่างกัน. ใน: รวมบทคัดย่อสัมมนาวิชาการเกษตรประจ้าปี 2550. 22 มกราคม 255. ณ ห้อง
ประชุมกวี จุติกุล คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ขอนแก่น, น. 122-125.  

จักรพงษ์ ศรีพนมยม. 2550. การอนุบาลลูกปลาดุกบิ๊กอุย (Clarias macrocephalus x Clarias gariepinus) ด้วย
อาหารส้าเร็จรูปที่เสริมสไปรูลินา Spirulina platensis) สด.  หน้า 65.   ใน: การประชุมวิชาการสาหร่าย
และแพลงก์ตอนแห่งชาติ ครั งที่ 3 ระหว่างวันที่ 21-23 มีนาคม 2550. ณ อาคารมหามกุฎ คณะ
วิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร.  

จักรพงษ์ ศรีพนมยม อรทัย คงสระ และ วราพร ดีชุม . 2550. การเพาะเลี ยงสาหร่ายสไปรูลินา (Spirulina 
platensis) ในน ้าทิ งจากโรงงานปลาแล่. ใน: การประชุมวิชาการสาหร่ายและแพลงก์ตอนแห่งชาติ ครั งที่ 3 
ระหว่างวันที่ 21-23 มีนาคม 2550. ณ อาคารมหามกุฎ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย . 
กรุงเทพมหานคร. หน้า 106.   

จักรพงษ์ ศรีพนมยม แขวลี วิบูลย์กิจ สุธิดา  ศรีภักดี และสมพร ตึกปากเกล็ด. 2550. การเลี ยงกุ้งขาวแวนนาไม 
(Litopeneaus vannamei) ด้วยอาหารส้าเร็จรูปที่เสริมสาหร่ายสไปรูลินา (Spirulina platensis) สด, 
หน้า 99. ใน: การประชุมวิชาการกรมประมงประจ้าปี ระหว่างวันที่    3-5 กรกฎาคม 2550, 
กรุงเทพมหานคร.     

จักรพงษ์ ศรีพนมยม. 2552. ผลของสาหร่ายสไปรูลินาต่อการเจริญเติบโต การรอดตาย แคโรทีนอยด์ องค์ประกอบ
เลือด และการต้านเชื อของปลานิลแปลงเพศ. หน้า 98-109. ใน: การประชุมวิชาการกรมประมงประจ้าปี 
2552 ระหว่างวันที่  22 -24 มิถุนายน 2552, กรุงเทพมหานคร.  

จักรพงษ์  ศรีพนมยม. 2552. การเลี ยงปลาดุกบิ๊กอุย (Clarias macrocephalus x Clarias gariepinus) ด้วย
อาหารส้าเร็จรูปที่เสริมสาหร่ายสไปรูลินา (Spirulina platensis) สด. ใน: บทคัดย่อการประชุมวิชาการ
กรมประมงประจ้าปี 2550. 3-5 กรกฎาคม 2550. ณ. สถาบันประมงน ้าจืดแห่งชาติ บางเขน, กรุงเทพฯ. 
น. 147. 

จักรพงษ์ ศรีพนมยม. 2554. การเพาะเลี ยงปลาซิวหนวดยาว (Esomus matallica Ahu, 1924). ใน: การประชุม
วิชาการกรมประมงประจ้าปี 2554 . ระหว่างวันที่   13 -14 กรกฎาคม 2554. ณ ห้องประชุมกรมประมง 
สถาบันประมงน ้าจืดแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร. หน้า 133-144. 
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จักรพงษ์ ศรีพนมยม และ อรรถพร ทองธรรมชาติ. 2554. การอนุบาลลูกหอยหวาน (Babylonia areolata) ระยะ
ผีเสื อด้วยแพลงก์ตอนพืช  ใน: การประชุมวิชาการสาหร่ายและแพลงก์ตอนแห่งชาติ ครั งที่ 5 ระหว่างวันที่
16-18 มีนาคม 2554. ณ โรงแรมบีพี สมิหลาบีช โฮเทลแอนด์รีสอร์ท. จังหวัดสงขลา. หน้า 105-106.   

มณฑล แก่นมณี  ปิยะศักดิ์ ชีชนะ จักรพงษ์ ศรีพนมยม นิภาวรรณ บุศราวิช และศักดิ์อนันต์ ปลาทอง. 2554. ชนิด 
การแพร่กระจายและโครงสร้างชุมชนของสัตว์หน้าดินขนาดใหญ่ ที่อาศัยในเขตน ้าขึ นน ้าลงบริเวณหาดบ่อ
เมา อ.ปะทิว จ.ชุมพร. วารสารพัฒนาการเกษตร 2(1): 62-82. 

จักรพงษ์ ศรีพนมยม ดวงทิพย์ อยู่สบาย นิลนาจ ชัยธนาวิสุทธิ์. 2555. การอนุบาลลูกหอยหวานระยะลงเกาะพื นด้วย
แพลงก์ตอนสัตว์ เนื อหมึก กุ้ง และปลา. วารสารวิทยาศาสตร์ มข. 40(1):  321-330. 

จักรพงษ์ ศรีพนมยม และ ศศิกานต์ กาญจนสมบูรณ์. 2555. สูตรอาหารที่เหมาะสมต่อการเพาะเลี ยงไดอะตอมทาลัส
ซิโอซิรา (Thalassiosira sp.) ในห้องปฏิบัติการ. วารสารวิทยาศาสตร์ มข. 40(1):  177-187. 

พงษ์พัฒน์ สงระวิ บุษดี ประสงค์ และ จักรพงษ์ ศรีพนมยม. 2557. การทดลองเลี ยงหอยหวาน ปลิงด้า และสาหร่าย
ผมนางแบบผสมผสานในระบบปิด. การประชุมวิชาการระดับปริญญาบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร ครั งที่ 1 ระหว่างวันที่ 3-4 มีนาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต
สารสนเทศเพชรบุรี. (ได้รับรางวัลดีเด่น ประเภท Oral presentation) 

วรรธนา ม่านสะอาด กิติศักดิ์ ทวีเกษตร และ จักรพงษ์ ศรีพนมยม. 2557. ผลของการเสริมพืชที่ต่างกันในอาหารต่อ
การเร่งสีปลาสุมาตราทอง Golden Tiger barb (Puntius tetrazona (Bleeker, 1855). การประชุม
วิชาการระดับปริญญาบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ครั งที่ 1 ระหว่างวันที่ 3-4 
มีนาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี. 

อรรถพล อุทัยรัตน์ เพ็ญจิต ชิ นฟัก และ จักรพงษ์ ศรีพนมยม. 2557. การใช้วัสดุธรรมชาติส้าหรับเป็นวัสดุหลบซ่อน
ในการเลี ยงปลาสุมาตราลายเสือ . การประชุมวิชาการระดับปริญญาบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร ครั งที่ 1 ระหว่างวันที่ 3-4 มีนาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต
สารสนเทศเพชรบุรี. 

อรรถพล อุทัยรัตน์ พงษ์พัฒน์ สงระวิ และ จักรพงษ์ ศรีพนมยม. 2558. ประสิทธิภาพของเครื่องให้อาหารมีชีวิต
อัตโนมัติเพ่ือการอนุบาลลูกปลาสุมาตราลายเสือ . การประชุมวิชาการระดับปริญญาบัณฑิตด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ครั งที่ 2 ระหว่างวันที่ 26-27 มีนาคม 2558 ณ สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร . (ได้รับรางวัลดีเด่น 
ประเภท Oral presentation) 

ภูมิเกียรติ จันทนานนท์ วรรธนา ม่านสะอาด และ จักรพงษ์ ศรีพนมยม . 2558. การเพาะพันธุ์ปลาสุมาตราลายเสือ 
(Puntius partipensis) ด้วยวิธีฉีดฮอร์โมนสังเคราะห์. การประชุมวิชาการระดับปริญญาบัณฑิตด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ครั งที่ 2 ระหว่างวันที่ 26-27 มีนาคม 2558 ณ สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร. 

พงษ์พัฒน์ สงระวิ อรรถพล อุทัยรัตน์ และ จักรพงษ์ ศรีพนมยม . 2558. เครื่องให้อาหารมีชีวิตอัตโนมัติเพ่ือการ
อนุบาลลูกปลา  สุมาตราลายเสือ. การประชุมวิชาการระดับปริญญาบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร ครั งที่ 2 ระหว่างวันที่ 26-27 มีนาคม 2558 ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร. (ภาคโปสเตอร์) 

ภูมิเกียรติ จันทรานนท์ ศรีสุดา สุขแก้ว และ จักรพงษ์ ศรีพนมยม. 2559. ประสิทธิภาพเครื่องเพาะฟักและอนุบาล
ลูกปลาดุกแบบตั งเวลา. ใน โครงการน้าเสนอผลงานทางวิชาการระดับปริญญาบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการเกษตร ครั งที่ 3 วันที่ 30-31 มีนาคม 2559. 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Pieter_Bleeker&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84.%E0%B8%A8._1855
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Monsong Yangtong and Jakkrapong Sripanomyom. 2014. Effects of Sagrassum meal 
Supplementation on growth performqnce of sex-reversed tilapia (Oreochromis niloticus 
Linn.) in The proceeding of 52nd Kasetsart University Annual Conference, Agricultural 
Science, Leading Thailand to World Class Standard, Bangkok, Thailand. 
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นนทวิทย์ อารีย์ชน, ดวงใจ กิตติปรีชากุล และ ชุมพล ศรีทอง. 2546. การใช้แอสตาแซนทินจากยีสต์ Phaffia rhodozyma 
 กับกุ้งกุลาด้า Penaeus monodon Fabricius. ใน เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของ
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั งที่ 41: สาขาประมง, 3-7 ก.พ. 2546. กรุงเทพฯ. หน้า 137- 145.  
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 ผสมขิงต่อการเจริญเติบโตของปลานิล. ใน รวมบทคัดย่อการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณครั งที่ 
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 ปาล์มน ้ามันโดยใช้เอมไซม์ทางการค้า. ใน รวมบทคัดย่อการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณครั งที่ 
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4. อ.ธนากร เหมะสถล  
จักรพงษ์  ศรีพนมยม, แขวลี วิบูลย์กิจ, ธนากร เหมะสถล และ อภิชาติ ครุฑสุวรรณ. 2549. การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

กุ้งขาวแวนนาไม (Litopeneaus vanamei) ไซด์ใหญ่และสีเข้มด้วยการเสริมสาหร่ายสไปรูลินา (Spirulina  
platensis) ตามแนวเกษตรอินทรีย์. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร. 

ธนากร  เหมะสถล, จักรพงษ์  ศรีพนมยม, อภิชาติ ครุฑสุวรรณ, วิรัช  จินตวรรณ และ วรรณประภา  ดลวรรฒนา  2550.  
ผลของนมหมักกรดต่อการเจริญเติบโตและอัตราการรอดตายของปลานิลเพศผู้ในกระชัง . สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร. 

ธนากร  เหมะสถล, ศิวกร  ผลสุขการ, อภิชาติ ครุฑสุวรรณ และ วิรัช  จินตวรรณ.  2552.  ผลของนมหมักกรดในสูตร
อาหารเลี ยงปลาดุกบิ๊กอุยในกระชัง.  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร. 

ธนากร เหมะสถล และ ดวงใจ พิสุทธิ์ธาราชัย. 2559. ผลของนมหมักกรดผสมสารเสริมอาหารสัตว์ ในสูตรอาหารเลี ยงกุ้งขาว
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5. อ.วรพงษ์ นลินานนท์ 
สมศรี งามวงศ์ชน, วรพงษ์  นลินานนท์ สมบัติ สิงห์สี และศุภรัตน์ ฉัตรจริยเวศน์. 2551. ระดับโปรตีนในอาหารที่มีผลต่อ
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ประมง. 
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