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หมวดที ่1 ข้อมูลทั่วไป 
 
1. รหัสและชื่อหลักสูตร 

ภาษาไทย  : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมง 
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Fisheries Technology 

 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  

ชื่อเต็ม (ไทย) : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการประมง) 
ชื่อยํอ (ไทย) : วท.บ. (เทคโนโลยีการประมง) 
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Science (Fisheries Technology) 
ชื่อยํอ (อังกฤษ) : B.Sc. (Fisheries Technology) 

 
3. วิชาเอก 
 - 
 
4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

ไมํน๎อยกวํา 138 หนํวยกิต 
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5. รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1 รูปแบบ   

หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี 
 

 5.2 ประเภทของหลักสูตร 
   หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ  
   
 5.3 ภาษาที่ใช้ 
  ภาษาไทย 
 
 5.4 การรับเข้าศึกษาในหลักสูตร 

นักศึกษาไทยหรือนักศึกษาตํางประเทศที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได๎เป็นอยํางดี ส าเร็จ
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทําจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการและ 
ก.พ.รับรอง โดยเรียนวิชาด๎านวิทยาศาสตร์ไมํน๎อยกวํา 6 หนํวยกิต และให๎เป็นไปตามข๎อบังคับหรือ
ประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 

 

 5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น 
      -  

 

5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  
ให๎ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
สภาวิชาการ ให๎ความเห็นชอบในการน าเสนอหลักสูตรตํอสภามหาวิทยาลัย  ในการประชุมครั้งที่ 

9/2559 วันที่ 13 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559 
 

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  ให๎ความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม  ครั้งที่  3/2560  
วันที่ 10  เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560 

 

เปิดสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2560 
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7. การขอรับการประเมินเพื่อขอรับรองมาตรฐานหลักสูตร 
หลักสูตรมีความพร๎อมเผยแพรํคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหํงชาติ ในปีการศึกษา 2562 
 

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา  
 8.1 งานราชการ ได๎แกํ นักวิชาการ นักวิจัย เจ๎าหน๎าที่ห๎องปฏิบัติการ หรือบุคลากรทางการศึกษา 
ในหนํวยงานหรือสถาบันที่เกี่ยวข๎องกับการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
 8.2 งานเอกชน ได๎แกํ นักวิชาการ นักวิจัย เจ๎าหน๎าที่ประจ าพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ า เจ๎าหน๎าที่
ห๎องปฏิบัติการ ผู๎ควบคุมการผลิต หรือพนักงานสํงเสริมการขาย ในฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า บริษัทที่
ท าธุรกิจเคมีภัณฑ์ทางการเกษตร ธุรกิจอาหารสัตว์น้ า หรือธุรกิจแปรรูปสัตว์น้ า 
 8.3 ประกอบอาชีพอิสระ ท าธุรกิจฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าเศรษฐกิจ เชํน กุ๎งทะเล ปลาทะเล สัตว์
น้ ากรํอย สัตว์น้ าเค็ม ปลาสวยงาม หรือสัตว์น้ าอ่ืนๆ รวมทั้งธุรกิจการทํองเที่ยวทางน้ า และการ
ทํองเที่ยวเชิงเกษตร 
 

9.  ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
   9.1    นายสุวณิช  ชัยนาค 
  ต าแหนํงทางวิชาการ ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ 

คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ปีท่ีส าเรจ็การศึกษา 
Ph.D. 
 

Fisheries and Allies 
Aquacultures 

Auburn University, USA 2551 

วท.ม. เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ บางเขน 2540 
วท.บ. ประมง 

เกียรตินยิมอันดับ 2 
สถาบันเทคโนโลยรีาชมงคล วิทยาเขต
บางพระ ชลบุร ี

2536 

เลขประจ าตัวบัตรประชาชน  x-xxxx-xxxxx-xx-x 
  
   9.2 นางสุทิพย์  จีนาวุธ 
 ต าแหนํงทางวิชาการ ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ 

คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ปีท่ีส าเรจ็การศึกษา 
วท.ม. วิทยาศาสตร์การ

ประมง 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ บางเขน 2542 

วท.บ. ประมง สถาบันเทคโนโลยรีาชมงคล วิทยาเขต
บางพระ ชลบุร ี

2537 

เลขประจ าตัวบัตรประชาชน  x-xxxx-xxxxx-xx-x 
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 9.3 นางสาวภัทริดา  โปฎก 
 ต าแหนํงทางวิชาการ อาจารย์ 

คุณวุฒิ  สาขาวิชา  สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ปีท่ีส าเรจ็การศึกษา 
Ph.D. Aquaculture 

 
Shanghai Ocean University, 
China 

2558 
 

วท.ม. 
 

วิทยาศาสตร์การ
ประมง 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

บางเขน 

2554 
 

วท.บ. ประมง 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

บางเขน 
2552 

เลขประจ าตัวบัตรประชาชน  x-xxxx-xxxxx-xx-x 
 

     9.4 นางอัจฉริยา  สุวรรณสังข์ 
  ต าแหนํงทางวิชาการ อาจารย์ 

คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ปีท่ีส าเรจ็การศึกษา 
วท.ม. วาริชศาสตร ์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์ 2546 
วท.บ. ชีววิทยา มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์ 2542 

เลขประจ าตัวบัตรประชาชน  x-xxxx-xxxxx-xx-x 
 
      9.5 นายสุรวัฒน์  จริงจิตร 
 ต าแหนํงทางวิชาการ อาจารย์ 

คุณวุฒิ  สาขาวิชา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ปีท่ีส าเรจ็การศึกษา 
วศ.ม. วาริชวิศวกรรม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล๎า

ธนบุรี 
2554 
 

บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 2552 
วท.บ. วิทยาศาสตร์การ

เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
มหาวิทยาลยัทักษิณ 2549 

เลขประจ าตัวบัตรประชาชน  x-xxxx-xxxxx-xx-x 
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  

11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  
    แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 12 ได๎วางยุทธศาสตร์การสร๎างความเข๎มแข็ง 
ทางเศรษฐกิจและแขํงขันได๎อยํางยั่งยืน โดยการเสริมสร๎างและพัฒนาขีดความสามารถในการแขํงขัน
ของภาคการผลิตและบริการในด๎านตํางๆ ได๎แกํ ภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม ภาคการบริการ
และการทํองเที่ยว และภาคการค๎าการลงทุน ส าหรับการพัฒนาภาคการเกษตร มีนโยบายเรํงผลักดัน
สินค๎าเกษตรและอาหารของไทยมีความโดดเดํนในด๎านคุณภาพ มาตรฐานและปลอดภัยในตลาดโลก 
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาครัวไทยสูํครัวโลก (2559-2564) โดยสํงเสริมให๎เกษตรกรมีความรู๎ในการ
รวบรวม คัดเลือก และปรับปรุงพันธุกรรมพืช สัตว์ สัตว์น้ า และจุลินทรีย์ในท๎องถิ่น สนับสนุนให๎มีการ
สร๎างและถํายทอดองค์ความรู๎ทางวิชาการ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมิปัญญาท๎องถิ่น
ด๎านการเกษตรแบบมีสํวนรํวม เพื่อยกระดับมาตรฐานสินค๎าเกษตรและอาหารให๎มีความปลอดภัยและ
เป็นที่ยอมรับในระดับสากล สํงเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม และการท าประมง
ให๎สอดคล๎องกับศักยภาพพ้ืนที่และความต๎องการของตลาด โดยให๎ความส าคัญกับการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู 
และสร๎างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ นอกจากนี้ ตามนโยบายรัฐบาล “ประเทศไทย 
4.0” ซึ่งมีแนวคิดในการพัฒนาจากประเทศที่มีรายได๎ปานกลางก๎าวไปสูํประเทศที่มีรายได๎สูง สามารถ
พ่ึงพาตัวเองได๎ โดยการปรับเปลี่ยนโครงสร๎างเศรษฐกิจไปสูํ เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด๎วยนวัตกรรม 
(Value-Based Economy) เปลี่ยนจากการเกษตรดั้งเดิมไปสูํการเกษตรสมัยใหมํ (Smart Farming) 
ที่เน๎นการบริหารจัดการและเทคโนโลยี เปลี่ยนจากแรงงานทักษะต่ าไปสูงแรงงานที่มีความรู๎ ความ
เชี่ยวชาญ และทักษะสูง โดยมุํงเน๎นการมีสํวนรํวมของภาคเอกชน ภาคการเงินการธนาคาร ภาค
ประชาชน ภาคสถาบันการศึกษา และสถาบันวิจัยตํางๆ เป็นตัวการขับเคลื่อน 
  ประเทศไทยนับเป็นประเทศที่มีศักยภายในการผลิตสัตว์น้ าสูง มีมูลคําการสํงออกติด 1 ใน 
10 ของโลก โดยเฉพาะการสํงออกกุ๎งทะเล ในปี 2558 ประเทศไทยสํงออกกุ๎งเป็นอันดับ 5 ของโลก 
รองลงมาจากประเทศเอกวาดอร์ เวียดนาม จีน และอินโดนีเซีย โดยมีปริมาณการสํงออกกุ๎งทะเล 
88,694 ตัน คิดเป็นมูลคํา 784 ล๎านเหรียญสหรัฐ ในปัจจุบันประเทศไทยก าลังประสบปัญหาการ
ลดลงของทรัพยากรสัตว์น้ าอยํางตํอเนื่อง อันเป็นผลมาจากการท าประมงที่เกินก าลังผลิต หรือการท า
ประมงที่ผิดกฏหมาย ท าให๎เกิดความเสื่อมโทรมของทรัพยากรสัตว์น้ า แหลํงน้ า ตลอดจนที่อยูํอาศัย
ของสัตว์น้ า จึงได๎มีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าเพ่ือทดแทนผลผลิตจากการจับจากธรรมชาติ เพ่ือให๎เพียงพอ
กับความต๎องการบริโภคของประชากร ส าหรับจังหวัดภูเก็ต นอกจากจะเป็นแหลํงผลิตสัตว์น้ าที่ส าคัญ
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ของประเทศแล๎ว ยังมีบริการการทํองเที่ยวและแหลํงทํองเที่ยวทางทะเลที่มีชื่อเสียง ระดับโลก 
โดยเฉพาะปี 2563 จะมีการเปิดตัวสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ าขนาดใหญํของเครือเซนทรัลที่จังหวัดภูเก็ต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตร จึงมีบทบาทส าคัญในการผลิตบุคลากรที่มี
ความรู๎ ความเชี่ยวชาญ ความสามารถในการค๎นคว๎าวิจัย การพัฒนาเทคโนโลยีด๎านการประมง เพ่ือไป
ประยุกต์ใช๎ในวิชาชีพที่เหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบันที่เน๎นการพัฒนาการเกษตรสมัยใหมํ 
(Smart Farming) ตระหนักถึงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือการทํองเที่ยวที่ยั่งยืน ทั้งนี้ได๎
วางแผนหลักสูตรให๎สอดคล๎องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติฉบับที่ 12 ทิศทางการพัฒนา 
เศรษฐกิจของประเทศ ประเทศไทย 4.0 และสถานการณ์ของโลกในปัจจุบัน 
 
 11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม  

 ตามนโยบายของ สกอ. หลักสูตรต๎องมีการปรับปรุงและพัฒนาตามสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงไป เพ่ือให๎มีความทันสมัยและสอดคล๎องกับเทคโนโลยีในปัจจุบัน ซึ่งสถานการณ์ทาง
สังคมของประเทศไทยก าลังก๎าวเข๎าสูํสังคมผู๎สูงอายุ (มีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป) เชํนเดียวกับอีก
หลายๆ ประเทศ อีกทั้งสังคมโลกมีความก๎าวหน๎าและมีการพัฒนาเทคโนโลยีระดับสูง ท าให๎มีการ
เชื่อมโยงติดตํอสื่อสารกันอยํางรวดเร็ว กํอให๎เกิดการเปลี่ยนแปลงในด๎านสังคมและวัฒนธรรม และ
เกิดคํานิยมที่ไมํพึงประสงค์ เชํน ปัญหาการติดยาเสพติด เลํนการพนัน การตั้งครรภ์กํอนวัยอันควร 
เป็นสังคมที่ต๎องแกํงแยํงแขํงขัน เนื่องจากศักยภาพการผลิตและการฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติมี
ขีดจ ากัดสวนทางกับความต๎องการของประชากร นอกจากนี้ ยังขาดแคลนบุคลากรด๎านการประมง
และการเพาะเลี้ยงสัตว  น้ า จากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมดังกลําว จึงจ าเป็นต๎องพัฒนา
บุคลากรด๎านการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าให๎มีความรู๎ ความเชี่ยวชาญที่มีความทันสมัยและ
สอดคล๎องกับเทคโนโลยีในปัจจุบัน ชีวิต  สังคม และวัฒนธรรมทองถิ่น เชน วิธีการเพาะเลี้ยงสัตวน้ า
เศรษฐกิจของท๎องถิ่น สงเสริมการเพาะเลี้ยงสัตวน้ าเพื่อการสงออก การแปรรูปผลผลิตทางการประมง 
เพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมและเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของภาคประมงในตลาดโลก ควบคูํกับการ
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนสร๎ างจิตส านึกและตระหนักถึ งการอนุรักษ์  จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ และสงเสริมการท าการประมงอยางยั่งยืนใหกับทองถิ่นเพ่ือให๎เกิดประโยชน์สูงสุด
แกํประเทศ 
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12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
สถาบัน 

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได๎ประกาศใช๎กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหํงชาติ 
พ.ศ. 2552 (Thai Qualifications Framework for Higher Educution, TQF:HEd) เป็นแนวทาง
แกํสถานศึกษาในการจัดการเรียนการสอน ประกอบกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงด๎านเศรษฐกิจ 
สังคม และวัฒนธรรม การปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือตอบสนองตํอการพัฒนาเศรษฐกิจของประทศ ซึ่ง
หลักสูตรการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าเปิดสอนครั้งแรกเมื่อปี 2538 ในระดับอนุปริญญา หลักสูตร 2 ปี ทั้งนี้
เพ่ือตอบสนองตํอความต๎องการของท๎องถิ่นและชุมชน ตํอมาในปี 2544 จนถึงปัจจุบัน เปิดสอนระดับ
ปริญญาตรี วุฒิวิทยาศาสตรบัณฑิต (การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า) หลักสูตร 4 ปี และเพ่ือรองรับการ
เปลี่ยนแปลงด๎านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ จึงได๎มีการปรับปรุงหลักสูตรจากสาขาวิชาการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า เป็นสาขาเทคโนโลยีการประมง เพ่ือให๎สอดคล๎องกับสถานกาณ์ในสังคมที่มีการ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เนื้อหาหลักสูตรประกอบด๎วย 3 กลุํมวิชา กลุํมที่ 1 ด๎านประมง ได๎แกํ 
หลักการประมง การประมงอันดามัน กฎหมายและจริยธรรมส าหรับนักเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า คุณภาพน้ า
และการจัดการ โรคสัตว์น้ า เป็นต๎น กลุํมที่ 2 ด๎านเทคโนโลยี ได๎แกํ เทคโนโลยีการปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้ า 
เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าเชิงพาณิชย์ เทคโนโลยีการเลี้ยงกุ๎งทะเล เทคโนโลยีการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ประมง เป็นต๎น กลุํมที่ 3 รายวิชาที่สํงเสริมการประกอบอาชีพอิสระ ได๎แกํ กลยุทธ์
การตลาดทางการเกษตร ฟาร์มอัจฉริยะและการจัดการสถานประกอบการสัตว์น้ า การจัดกิจกรรม
นันทนาการทางน้ า และการเลี้ยงปลาสวยงาม โดยหลักสูตรมุํงเน๎นผลิตบัณฑิตให๎มีความรอบรู๎ทั้งด๎าน
วิชาการและวิชาชีพ สํงเสริมการบูรณาการความรู๎ เพ่ิมทักษะการปฏิบัติ เพ่ือให๎มีความเชี่ยวชาญใน
การประกอบอาชีพ สามารถพัฒนาการเรียนรู๎อยํางตํอเนื่องและประยุกต์ใช๎องค์ความรู๎ให๎สอดคล๎องกับ
สภาพการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี รวมทั้ง เป็นบัณฑิตที่มีคุณธรรมและ
จริยธรรม ยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ เพ่ือให๎สามารถพัฒนาตนสูํการเป็นพลเมืองที่ดีของ
ประเทศชาติให๎สอดคลองกับวิถีชีวิต  สังคม และวัฒนธรรมทองถิ่น  

 

12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตมีพันธกิจหลัก คือ การผลิตบัณฑิตให๎มีความสอดคล๎องกับบริบท
ของท๎องถิ่น สนับสนุนการศึกษาวิจัยและพัฒนาให๎มีความเป็นเลิศด๎านวิชาการเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต
การทํองเที่ยว และเทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาบัณฑิตให๎มีจิตสาธารณะ ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
ท๎องถิ่น ตลอดจนการบริการวิชาการแกํสังคมเพ่ือให๎เป็นสังคมแหํงการเรียนรู๎ตลอดชีวิต ดังนั้น การ
ปรับปรุงหลักสูตรเทคโนโลยีการประมงจึงด าเนินการตามพันธกิจดังกลําว โดยมุํงเน๎นผลิตและพัฒนา
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บัณฑิตให๎มีความรู๎ความเชี่ยวชาญในศาสตร์เทคโนโลยีการประมง วิจัยและพัฒนาเพ่ือรํวมแก๎ปัญหา
ของชุมชน ให๎บริการวิชาการด๎านเทคโนโลยีการประมงเพ่ือตอบสนองความต๎องการของชุมชน 
ท๎องถิ่น และสังคม บนพ้ืนฐานของภูมิปัญญาไทยและสากล รวมถึงการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูศิลปวัฒนธรรม
ท๎องถิ่นอันดามัน 

 

13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน  
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุํมวิชาภาษาและการสื่อสาร กลุํมวิชามนุษยศาสตร์ กลุํมวิชา
สังคมศาสตร์ และกลุํมวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

2) รายวิชาหลักสูตรอื่น เชํน วิชาเคมี วิชาชีววิทยา วิชาคณิตศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษ 
 

13.2 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน  
1) 2606233 การจัดกิจกรรมนันทนาการทางน้ า 
2) 2606268 การเลี้ยงปลาสวยงาม 
 

 13.3 การบริหารจัดการ  
มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรท าหน๎าที่ก ากับดูแล โดยประสานงานกับส านักสํงเสริม

วิชาการและงานทะเบียน ในการจัดตารางเรียน ตารางสอบ เพ่ือให๎สอดคล๎องกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหํงชาติ 



 
 

หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 
1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  

1.1 ปรัชญา 
  เทคโนโลยีการประมงเป็นศาสตร์แหํงการบูรณาการองค์ความรู๎และเทคโนโลยี ในการพัฒนา
คุณภาพและเพ่ิมผลผลิตสัตว์น้ า เพ่ือสร๎างความเข๎มแข็งทางเศรษฐกิจ 
 

1.2 ความส าคัญ  
 หลักสูตรเทคโนโลยีการประมงเป็นหลักสูตรที่มีความส าคัญตํอการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศ เนื่องจากปัจจุบันมีประชากรเพ่ิมสูงขึ้น ความต๎องการอาหารจึงเพ่ิมขึ้นด๎วย ซึ่งสัตว์น้ าถือวํามี
ศักยภาพในการผลิตสูงกวําเมื่อเทียบกับสัตว์ชนิดอ่ืน อาชีพด๎านการประมงจึงมีความจ าเป็นในการ
ผลิตสัตว์น้ าเพือ่บริโภคทั้งภายในประเทศและสํงออกไปขายยังตํางประเทศ โดยเฉพาะอยํางยิ่งจังหวัด
ภูเก็ตเป็นแหลํงทํองเที่ยว และแหลํงผลิตอาหารทะเลที่ส าคัญของประเทศ ดังนั้นเพ่ือตอบสนองความ
ต๎องการบุคลากรด๎านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า และนักวิชาการประมง หลักสูตรจึงผลิตบัณฑิตให๎มีความรู๎
ความสามารถ ด๎านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า เพ่ือให๎สอดคล๎องกับความต๎องการของท๎องถิ่น แบํงเบา
ปัญหาการขาดแคลนนักวิชาการด๎านเทคโนโลยีการประมงท่ีมีคุณภาพในกลุํมเขตอันดามัน นอกจากนี้ 
ยังผลิตบัณฑิตที่มีทักษะด๎านการจัดกิจกรรมทํองเที่ยวทางน้ า ความสามารถในการจัดการสถาน
ประกอบการสัตว์น้ า รวมทั้งการประกอบอาชีพอิสระ เพ่ือการพัฒนาท๎องถิ่นและสังคมอยํางยั่งยืน 
 

1.3 วัตถุประสงค์ 
1.3.1 เพ่ือผลิตบัณฑิตให๎มคีวามรู๎ความสามารถด๎านเทคโนโลยีการประมง  
1.3.2 เพ่ือผลิตบัณฑิตให๎สามารถบูรณาการความรู๎ และเทคโนโลยี ไปสูํการปฏิบัติและการ

วิจัยทางด๎านเทคโนโลยีการประมง 
1.3.3 เพ่ือผลิตบัณฑิตให๎มีความสามารถในการประกอบวิชาชีพอยํางมีคุณธรรม จริยธรรม 

ตระหนักถึงความส าคัญในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
คาดวําจะด าเนินการแล๎วเสร็จภายใน 5 ปี 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

1. เรํงรัด ปรับปรุงหลักสูตร ให๎
เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหํงชาติ พ.ศ. 2552 

1. พัฒนาหลักสู ตร ให๎ มีความ
สอดคล๎องกับความต๎องการ
ของท๎องถิ่น 

1. เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 
2. ข๎อเสนอแนะของผู๎ใช๎บัณฑิต 
 

2. การบริหารหลักสูตรและ
กระบวนการจัดการเรียนการ
สอน และการพัฒนามาตรฐาน 
การฝึกปฏิบัติการวิชาชีพ 

 

1. ประชุม วางแผน ติดตามและ
ทบทวน การด าเนินงานของ
หลักสูตร 

2. การจัดการเรียนสอนที่เน๎นผู๎เรียน
เป็นส าคัญตามเกณฑ์มาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหํงชาติ 

3. การประเมินการเรียนการสอน 
4. จัดให๎มีการปฏิบัติการวิชาชีพ

ระหวํางเรียน 

1. รายงานการประชุมหลักสูตร 
2. มคอ.3 - มคอ.7 
3. ผลการประเมินการเรียนการ

สอน 
4. รายงานผลการผํานเกณฑ์การ

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

3. การพัฒนาอาจารย์ 1. สํงเสริมให๎อาจารย์ศึกษาตํอใน
ระดับท่ีสูงขึ้น 

2. สํงเสริมให๎อาจารย์ท างานวิจัย 
3. จัดการบริการวิชาการแกํสังคม 
4. สนับสนุนให๎อาจารย์เข๎ารํวม

ประชุม อบรม รวมทั้งศึกษาดูงาน 

1. จ านวนอาจารย์ที่ลาศึกษาตํอ 
2. จ านวนงานวิจัย 
3. รายงานการบริการวิชาการ 
4. ประวัติการเข๎ารํวมประชุม 

อบรม ของอาจารย์ 

4. การสนับสนุนและพัฒนา
นักศึกษา 

1. จัดอบรมปรับพ้ืนฐานให๎แกํ
นักศึกษาแรกเข๎า 

2. สนับสนุนให๎นักศึกษาเข๎ารํวมการ
ประชุมวิชาการ การอบรม และ
ศึกษาดูงาน 

3. พัฒนาทักษะการเรียนรู๎ใน
ศตวรรษท่ี 21 

1. รายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการ 

2. อัตราการคงอยูํในนักศึกษา 
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

5. ปรับปรุงปัจจัยสนับสนุนการ
เรียนการสอน 

1. จัดงบประมาณเพ่ือซํอมบ ารุง
ครุภัณฑ์ให๎อยูํในสภาพพร๎อมใช๎
งาน 

2. จัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนการ
สอนให๎เพียงพอตํอความต๎องการ 

1. จ านวนปัจจัยสนับสนุนการ
เรียนการสอน 

2. แบบประเมินความพึงพอใจ
ของนักศึกษาและอาจารย์ 



 
 

หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 
1. ระบบการจัดการศึกษา  

1.1 ระบบ  
 ใช๎ระบบทวิภาค 1 ปีการศึกษา มี 2 ภาคเรียนปกติ ได๎แกํ ภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่  2  
โดยแตํละภาคเรียนมีระยะเวลาศึกษาไมํน๎อยกวํา 15 สัปดาห์ 
 

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  
 มหาวิทยาลัยก าหนดระยะเวลาและจ านวนหนํวยกิต โดยมีสัดสํวนเทียบเคียงได๎กับภาคเรียนปกติ 

 

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  
- 

 

2.  การด าเนินการหลักสูตร  
2.1 วัน – เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 

ภาคเรียนที่ 1 เดือนสิงหาคม – เดือนพฤศจิกายน 
ภาคเรียนที่ 2 เดือนธันวาคม – เดือนเมษายน 
  

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
2.2.1 ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทํา 
2.2.2 ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเทํา และให๎เป็นไป

ตามข๎อบังคับหรือประกาศของมหาวิทยาลัย 
2.2.3 เรียนวิชาด๎านวิทยาศาสตร์มาไมํน๎อยกวํา 6 หนํวยกิต  
2.2.4 การคัดเลือกผู๎เข๎าศึกษาให๎เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต วําด๎วยการ

รับนักศึกษา 
 

2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  
2.3.1 นักศึกษาที่มีความต๎องการศึกษาสาขาเกษตร/ประมงอยํางแท๎จริงมีจ านวนน๎อย 
2.3.2 นักศึกษาแรกเข๎ามีผลการเรียนเฉลี่ยคํอนข๎างต่ า 
2.3.3 นักศึกษาขาดพ้ืนฐานด๎านวิทยาศาสตร์ และทักษะด๎านภาษาอังกฤษ 
2.3.4 นักศึกษาขาดทักษะด๎านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.3.5 การปรับตัวของนักศึกษาตํอการเรียนในระดับมหาวิทยาลัย 
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2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพือ่แก้ไขปัญหา / ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
 

ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า กลยุทธ์ในการด าเนินการแก้ไขปัญหา 
นักศึกษาท่ีต๎องการเรียนด๎านประมง
อยํางแท๎จริงมีจ านวนน๎อย 

1. ประชาสัมพันธ์และท าความเข๎าใจให๎ผู๎เรียนเห็นถึง
ความส าคัญและจ าเป็นของการศึกษาสาขาเกษตร/
ประมง 

2. เผยแพรํความรู๎เกี่ยวกับต าแหนํงงานที่ท าได๎หลังจบ
การศึกษา 

3. จัดโครงการปฐมนิเทศแกํนักศึกษาเข๎าใหมํ 
นักศึกษาขาดพ้ืนฐานด๎านวิทยาศาสตร์ จัดโครงการสอนเสริมความรู๎พ้ืนฐานด๎านวิทยาศาสตร์ 
นักศึกษาขาดทักษะด๎านภาษาอังกฤษ จัดโครงการสอนเสริมความรู๎ด๎านภาษาอังกฤษ 
นักศึกษาขาดทักษะด๎านคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

จัดโครงการอบรมทักษะเบื้องต๎นการใช๎คอมพิวเตอร์และ
การสืบค๎นข๎อมูล 

การปรับตัวของนักศึกษาตํอการเรียนใน
ระดับมหาวิทยาลัย 

สํงเสริมให๎อาจารย์ที่ปรึกษามีสํวนรํวมในการให๎ค าปรึกษา
แกํนักศึกษา 

2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี  

ชั้นปีที่ 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 
1 40 40 40 40 40 
2 - 30 30 30 30 
3 - - 30 30 30 
4 - - - 30 30 

รวม 40 70 100 130 130 
คาดวําจะส าเร็จการศึกษา - - - 30 30 
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2.6 งบประมาณตามแผน 
 2.6.1  งบประมาณรายรับ  (หน่วย บาท) 

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 2564 

1. คําลงทะเบียน 1,200,000 2,100,000 3,000,000 3,900,000 3,900,000 

2. เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
   2.1 งบบุคลากร 
   2.2 งบด าเนินการ 
   2.3 งบลงทุน 
        2.3.1 คําที่ดินและ  
                สิ่งกํอสร๎าง 
        2.3.2 คําครุภัณฑ์ 

 
962,000 

120,000 
 

460,000 
 

200,000 

 
1,020,000 

210,000 
 

460,000 
 

200,000 

 
1,081,000 

300,000 
 

460,000 
 

200,000 

 
1,146,000 

390,000 
 

460,000 
 

200,000 

 
1,215,000 

390,000 
 

460,000 
 

200,000 

2.4 งบเงินอุดหนุน 
2.4.1 การท าวิจัย 
2.4.2 การบริการ

วิชาการ 

 
300,000 
50,000 

 
300,000 
50,000 

 
300,000 
50,000 

 
300,000 
50,000 

 
300,000 
50,000 

รวมรายรับ 3,292,000 4,340,000 5,391,000 6,446,000 6,515,000 
 

2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย บาท) 

หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 2564 
1. งบบุคลากร 962,000 1,020,000 1,081,000 1,146,000 1,215,000 
2. งบด าเนินการ 
    2.1 คําตอบแทน 
    2.2 คําใช๎สอย 
    2.3 คําวัสด ุ
    2.4 คําสาธารณูปโภค 

 
31,000 
145,000 
178,000 
72,000 

 
40,000 
178,000 
312,000 
72,000 

 
48,000 
212,000 
446,000 
72,000 

 
  56,000 

246,000 
580,000 
72,000 

 
  56,500 

245,500 
580,000 
72,000 

3. งบลงทุน 
    2.1 คําที่ดินและสิ่งกํอสร๎าง 
    2.2 คําครุภัณฑ์ 

 
460,000 
200,000 

 
460,000 
200,000 

 
460,000 
200,000 

 
460,000 
200,000 

 
460,000 
200,000 
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หมวดเงิน ปีงบประมาณ 

4. เงินอุดหนุน 
   4.1 การท าวิจัย 
   4.2 การบริการวิชาการ 

 
300,000 
50,0000 

 
300,000 
50,000 

 
300,000 
50,000 

 
300,000 
50,000 

 
300,000 
50,000 

5. งบรายจํายอื่น 440,000 770,000 1,100,000 1,430,000 1,430,000 

รวมรายจําย 2,838,000 3,402,000 3,969,000 4,540,000 4,609,000 
 

คําใช๎จํายเฉลี่ย 30,000 บาท/คน/ปี 

2.7 ระบบการศึกษา  
แบบชั้นเรียน และเป็นไปตามข๎อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต วําด๎วยการศึกษาระดับ  

ปริญญาตรี พ.ศ. 2548  (ภาคผนวก ก) 
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา 
การเทียบโอนหนํวยกิต รายวิชา ให๎เป็นไปตามข๎อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต วําด๎วย

การศึกษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ. 2548 (ภาคผนวก ก) 
 

3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
3.1 หลักสูตร  

3.1.1 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไมํน๎อยกวํา 138 หนํวยกิต 
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร แบํงเป็นหมวดวิชาที่สอดคล๎องตามท่ีก าหนดไว๎ในเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 
1)  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป          30  หน่วยกิต 
 (1.1) กลุํมวิชาภาษาและการสื่อสาร          9  หนํวยกิต 
 (1.2) กลุํมวิชามนษุยศาสตร์            6  หนํวยกิต 
 (1.3) กลุํมวิชาสงัคมศาสตร์               6  หนํวยกิต 
 (1.4) กลุํมวิชาวิทยาศาสตร์ คณติศาสตร์และเทคโนโลย ี      9  หนํวยกิต 
2) หมวดวิชาเฉพาะ                  ไม่น้อยกว่า                            102  หน่วยกิต 
 (2.1) กลุํมวิชาแกน           36  หนํวยกิต 
 (2.2) กลุํมวิชาเอกบังคับ           47  หนํวยกิต 
 (2.3) กลุํมวิชาเอกเลือก               ไมํน๎อยกวํา                             12  หนํวยกิต 
 (2.4) กลุํมวิชาพืน้ฐานวิชาชีพและวิชาชีพ   ไมํน๎อยกวาํ      7   หนํวยกิต 
3)  หมวดวิชาเลือกเสรี                  ไม่น้อยกว่า                             6  หน่วยกิต 
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3.1.3  รหัสและรายวิชา  
1) รหัสวิชา ประกอบด๎วยตัวเลข   7  ตัว เลขที่ตัวที่ 1-2 แสดงคณะ  เลขตัวที่  3-4 

แสดงสาขาวิชา เลขตัวที่  5 แสดงชั้นปีที่ศึกษา และเลขตัวที่ 6-7 แสดงล าดับวิชา 
2) รายวิชา  จ าแนกตาม  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชาเลือก

เสรี ดังนี้  
 

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป              30  หน่วยกิต 
 (1.1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร     9 หน่วยกิต (ท-ป-อ) 
  9901104 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 3(2-2-5) 
  English for Communication  
  9901105  ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร  3(3-0-6) 
  Thai Language for Communication  
  9901206 ภาษาอังกฤษเพ่ือการน าเสนอ  3(2-2-5) 
  English for Presentation  
 (1.2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์           6 หน่วยกิต (ท-ป-อ) 
  9902103 พลเมืองไทยในสังคมพลวัต    3(2-2-5) 
  Thai Citizens in Dynamic Society  
  9902204 การจัดการแบบบูรณาการ    3(3-0-6) 
  Integrated Management  
 (1.3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์           6 หน่วยกิต (ท-ป-อ) 
  9903103 เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน    3(2-2-5) 
  Sufficiency Economy for Sustainable Development 
  9903204 อันดามันวิวรรธน์    3(3-0-6) 
  The Andaman Evolution  
 (1.4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี         9 หน่วยกิต (ท-ป-อ) 

  9904104 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู๎     3(2-2-5) 
   Information Technology for Learning  
  9904105 การพัฒนาสุขภาวะแบบองค์รวม 3(2-2-5) 
  Holistic Health Development  
  9904206 การคิดวิเคราะห์เพื่อการแก๎ไขปัญหา  3(3-0-6) 
  Analytical Thinking for Problem Solving  
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2) หมวดวิชาเฉพาะ                                      ไม่น้อยกว่า              102 หน่วยกิต 
 (2.1) กลุ่มวิชาแกน        36 หน่วยกิต (ท-ป-อ) 
  6305212 ภาษาอังกฤษเพ่ือการเกษตร  3(3-0-6) 
   English for Agriculture  
  6305391 ภาษาอังกฤษส าหรับเทคโนโลยีการประมง  3(3-0-6) 
   English for Fisheries Technology  
  8302101 หลักเคม ี      3(3-0-6) 
   Principles of Chemistry  
  8302102 ปฏิบัติการหลักเคมี                     

Principles of Chemistry Laboratory 
     1(0-3-2) 

  8302217 ชีวเคมีส าหรับเทคโนโลยีการประมง 
Biochemistry for Fisheries Technology 

     3(2-2-5) 

  8303101 หลักชีววิทยา 
Principles of Biology 

     3(3-0-6) 

  8303102 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 
Principles of Biology Laboratory 

     1(0-3-2) 

  8303211 จุลชีววิทยา           
Microbiology 

     4(3-3-6) 

  8309101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 
Fundamental Mathematics 

     3(3-0-6) 
 

  8310101 หลักสถิต ิ
Principles of Statistics 

     3(3-0-6) 
 

  2612105 การเกษตรเบื้องต๎น      3(2-2-5) 
   Introduction to Agriculture  
  2600303 การวิจัยทางการเกษตร      3(3-0-6) 
   Research for Agriculture 
  2600381 กลยุทธ์การตลาดทางการเกษตร 

Marketing Strategies for Agriculture 
 
 
 

      3(3-0-6) 
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 (2.1) กลุ่มวิชาเอกบังคับ        47 หน่วยกิต (ท-ป-อ) 
  2606171 หลักการประมง 

Principles of Fisheries 
     3(3-0-6) 

  2606221 มีนวิทยา 
Ichthyology 

     3(2-2-5) 

  2606222 สัตว์ไมํมีกระดูกสันหลังทางการประมง 
Invertebrates in Fisheries 

     3(2-2-5) 

  2606244 ผลิตภัณฑ์ประมงพ้ืนบ๎าน 3(2-2-5) 
   Products of Local Fisheries  
  2606271 เทคโนโลยีการปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้ า      3(3-0-6) 
   Genetic Improvement Technology for Aquatic Species 
  2606251 นิเวศวิทยาแหลํงน้ า 

Aquatic Ecology 
     3(2-2-5) 

  2606253 คุณภาพน้ าและการจัดการ 
Water Quality and Management 

     3(2-3-6) 

  2606281 กฎหมายและจริยธรรมส าหรับนักเพาะเลี้ยง     
สัตว์น้ า 
Laws and Ethics for Aquaculturist 

     3(3-0-6) 

  2606327 โรคสัตว์น้ า 
Aquatic Animal Diseases 

     3(2-3-6) 

  2606330 โภชนศาสตร์สัตว์น้ า  
Aquatic Animal Nutrition 

     3(2-3-6) 

  2606356 การประมงอันดามัน 
The Andaman Fisheries  

       3(3-0-6) 

  2606375 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าเชิงพาณิชย์ 
Commercial Aquaculture Technology 

     3(2-2-5) 
 

  2606376 เทคโนโลยีการเลี้ยงกุ๎งทะเล       3(2-2-5) 
     Marine Shrimp Culture Technology  
  2606383 ฟาร์มอัจฉริยะและการจัดการสถานประกอบการ

สัตว์น้ า 
Smart Farm and Aquarium Management 

      3(2-2-5) 
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  2606392 สัมมนาเทคโนโลยีการประมง 
Seminar in Fisheries Technology 

      2(2-0-4) 

  2606491 ปัญหาพิเศษเทคโนโลยีการประมง 
Special Problems in Fisheries Technology 

      3(2-2-5) 

 
 

 (2.2) กลุ่มวิชาเอกเลือก                        ไม่น้อยกว่า        12 หน่วยกิต (ท-ป-อ) 
  2606202 

 
เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงแพลงก์ตอน  

Plankton Culture Technology 
  3(2-2-5) 

  2606212 การประยุกต์ใช๎โปรแกรมส าเร็จรูปด๎านการประมง 
Applications of software Packages for 
Fisheries 

  3(2-2-5) 

  2606233 การจัดกิจกรรมนันทนาการทางน้ า 
Conducting Water Based Recreational 
Activities  

   3(2-2-5) 

  2606268 การเลี้ยงปลาสวยงาม  3(2-2-5) 
   Ornamental Fish Culture  
  2606303 ชีววิทยาทางทะเล 

Marine  Biology 
   3(2-2-5) 

  2606344 เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประมง    3(2-3-6) 
   Fishery Product Technology  
  2606373 เทคโนโลยีการจัดการดินพ้ืนบํอ     3(2-3-6) 
   Pond Bottom Soil Management Technology 
  2606374 เทคโนโลยีชีวภาพทางการประมง  

Fisheries Biotechnology 
     3(3-0-6) 

  2606381 หลักเศรษฐศาสตร์การประมง 
Principles of Fisheries Economics 

      3(3-0-6) 
 

  
 
 
 
 



20 
 

(2.3) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ             ไม่น้อยกว่า         7 หน่วยกิต (ท-ป-อ) 
            ให้เลือกจากกลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่งต่อไปนี้ 
            (2.3.1) กลุ่มฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางเทคโนโลยีการประมง 

2606399 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางเทคโนโลยีการประมง     2(90) 
 Preparation for Professional Experience in Fisheries 

Technology 
2606499 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางเทคโนโลยีการประมง 

Professional Experience in Fisheries Technology 
  5(480) 

   

(2.3.(2.3.2) กลุ่มฝึกสหกิจศึกษา 
9905301 
 

เตรียมสหกิจศึกษา 
Pre-Cooperative Education 

1(45) 
 

9905401 สหกิจศึกษา 
Cooperative Education 

 6(640) 

 
3) หมวดวิชาเลือกเสรี        ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต  

          ให๎เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยไมํให๎ซ้ ากับวิชาที่เคย
เรียนมาแล๎ว และต๎องไมํเป็นรายวิชาที่ก าหนดให๎เรียนโดยไมํนับหนํวยกิตรวมในเกณฑ์ส าเร็จ
การศึกษาของสาขาวิชานี้ 
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3.1.4 แผนการเรียน 
  

ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต หมวดวิชา 
9901104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) การศึกษาทั่วไป 
9902103 พลเมืองไทยในสงัคมพลวัต 3(2-2-5) การศึกษาทั่วไป 
9904104 เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการเรียนรู๎ 3(2-2-5) การศึกษาทั่วไป 
8302101 หลักเคมี 3(3-0-6) วิชาแกน 
8302102 ปฏิบัติการหลักเคมี 1(0-3-2) วิชาแกน 
2612105 การเกษตรเบื้องต๎น 3(2-2-5) วิชาแกน 
2606171 หลักการประมง 3(3-0-6) เอกบังคับ 

รวม 19   หน่วยกิต 
รวม 59 ชั่วโมงต่อสัปดาห ์

 

ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต หมวดวิชา 
9901105 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) การศึกษาทั่วไป 
9903103 เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยนื 3(2-2-5) การศึกษาทั่วไป 
9904105 การพัฒนาสุขภาวะแบบองค์รวม 3(2-2-5) การศึกษาทั่วไป 
8303101 หลักชีววิทยา 3(3-0-6) วิชาแกน 
8303102 ปฏิบัติการหลักชีววทิยา 1(0-3-2) วิชาแกน 
8309101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 3(3-0-6) วิชาแกน 
2606222 สัตว์ไมํมีกระดูกสันหลังทางการประมง 3(2-2-5) เอกบังคับ 

รวม 19   หน่วยกิต 
รวม 59 ชั่วโมงต่อสัปดาห ์
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ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต หมวดวิชา 
9901206 ภาษาอังกฤษเพื่อการน าเสนอ 3(2-2-5) ศึกษาทั่วไป 
9903204 อันดามันวิวรรธน ์ 3(3-0-6) ศึกษาทั่วไป 
8310101 หลักสถิติ 3(3-0-6) วิชาแกน 
8303211 จุลชีววิทยา 4(3-3-6) วิชาแกน 
2606221 มีนวิทยา 3(2-2-5) เอกบังคับ 
2606251 นิเวศวิทยาแหลํงน้ า 3(2-2-5) เอกบังคับ 

รวม 19   หน่วยกิต 
รวม 57 ชั่วโมงต่อสัปดาห ์

 

 

ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต หมวดวิชา 
9904206 การคิดวิเคราะห์เพื่อการแก๎ไขปัญหา 3(3-0-6) ศึกษาทั่วไป 
9902204 การจัดการแบบบูรณาการ 3(3-0-6) ศึกษาทั่วไป 
8302217 ชีวเคมีส าหรับเทคโนโลยีการประมง 3(2-2-5) วิชาแกน 
6305212 ภาษาอังกฤษเพื่อการเกษตร 3(3-0-6) วิชาแกน 
2606271 เทคโนโลยีการปรับปรุงพันธุส์ัตว์น้ า 3(3-0-6) เอกบังคับ 
2606244 ผลิตภัณฑ์ประมงพื้นบ๎าน 3(2-2-5) เอกบังคับ 
 รวม 18   หน่วยกิต 

รวม 54 ชั่วโมงต่อสัปดาห ์
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ปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 
 

รหัสวชิา ชื่อวิชา หน่วยกิต หมวดวิชา 
2606281 กฎหมายและจริยธรรมส าหรับนักเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 3(3-0-6) เอกบังคับ 
2606330 โภชนศาสตร์สัตวน์้ า 3(2-3-6) เอกบังคับ 
2606356 การประมงอันดามัน 3(3-0-6) เอกบังคับ 
2606375 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตวน์้ าเชิงพาณชิย์ 3(2-2-5) เอกบังคับ 
……………. กลุํมวิชาเอกเลือก   3(..-..-..) เอกเลือก 
……………. กลุํมวิชาเลือกเสรี 3(..-..-..) เลือกเสรี 
 รวม 18   หน่วยกิต 

รวม 55 ชั่วโมงต่อสัปดาห ์
 

 

ปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 

 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต หมวดวิชา 
6305391 ภาษาอังกฤษส าหรับเทคโนโลยกีารประมง 3(3-0-6) เอกบังคับ 
2606253 คุณภาพน้ าและการจัดการ 3(2-3-6) เอกบังคับ 
2600303 การวิจัยทางการเกษตร 3(3-0-6) เอกบังคับ 
2606327 โรคสัตว์น้ า 3(2-3-6) เอกบังคับ 
2606392 สัมมนาเทคโนโลยีการประมง 2(2-0-4) เอกบังคับ 
2606399 เตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพทางเทคโนโลยีการประมง 2(90) พื้นฐานวิชาชีพฯ 

หรือ 
9905301 เตรียมสหกิจศึกษา  1(45) พื้นฐานวิชาชีพฯ 
……………. กลุํมวิชาเอกเลือก 3(..-..-..) เอกเลือก 
 รวม   19-20   หน่วยกิต 

รวม 53 ชั่วโมงต่อสัปดาห ์
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ปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 

 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต หมวดวิชา 
2600381 กลยุทธ์การตลาดทางการเกษตร 3(3-0-6) เอกบังคับ 
2606383 ฟาร์มอัจฉริยะและการจัดการสถานประกอบการสัตว์น้ า 3(2-2-5) เอกบังคับ 
2606376 เทคโนโลยีการเลี้ยงกุ๎งทะเล 3(2-2-5) เอกบังคับ 
 2606491 ปัญหาพิเศษเทคโนโลยีการประมง 3(2-2-5) เอกบังคับ 
……………. กลุํมวิชาเอกเลือก 3(..-..-..) เอกเลือก 
……………. กลุํมวิชาเอกเลือก 3(..-..-..) เอกเลือก 
……………. กลุํมวิชาเลือกเสรี 3(..-..-..) เลือกเสรี 
 รวม           21  หน่วยกิต  

รวม 63 ชั่วโมงต่อสัปดาห ์

 

ปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 

 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต หมวดวิชา 

2606499 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางเทคโนโลยีการประมง 5(480) พื้นฐานวิชาชีพฯ 
หรือ 

9905401 สหกิจศึกษา 6(640) พื้นฐานวิชาชีพฯ 
 รวม 5 หรือ 6 หน่วยกิต 

รวม 480 หรือ 640 ชั่วโมงต่อภาคเรียน 
 

 
 



25 
 

3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 
 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
9901104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  3(2-2-5) 
 English for Communication  

 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทั้งด๎านการฟัง พูด อํานและเขียน การใช๎
ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ท่ีแตกตํางกัน 

   

9901206 ภาษาอังกฤษเพื่อการน าเสนอ 3(2-2-5) 
 English for Presentation  

 การพัฒนาทักษะการใช๎ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารกับชาวตํางชาติในบริบทท๎องถิ่น  การ
น าเสนอข๎อมูลเบื้องต๎นเกี่ยวกับประเทศไทยและท๎องถิ่น   การพัฒนาบุคลิกภาพในการ
สื่อสารและน าเสนอ  การตอบค าถามของนักทํองเที่ยว 

   

9901105 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
 Thai Language for Communication  

 การพัฒนาทักษะการใช๎ภาษาไทยทั้งการฟัง การพูด การอําน และการเขียน ให๎สามารถ
สื่อสารได๎อยํางมีประสิทธิภาพ การอํานจับใจความ  การยํอความ การเขียนสรุป 
วิเคราะห์และสังเคราะห์ การค๎นคว๎า การเขียนรายงานทางวิชาการและการอ๎างอิง 

   

9902103  พลเมืองไทยในสังคมพลวัต 3(2-2-5) 
 Thai Citizens in Dynamic Society  

 หลักปรัชญา หลักค าสอน หลักการด าเนินชีวิตตามแนวทางของศาสนา ปัญหาและการ
แก๎ปัญหาชีวิต ลักษณะที่ดีของการเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลกในสังคมพลวัต การมี
สํวนรํวมในการน าเสนอแนวทางแก๎ปัญหาในสังคมอยํางมีคุณธรรมและจริยธรรม 

  

9902204 การจัดการแบบบูรณาการ 3(3-0-6) 
 Integrated Management  

 แนวคิดและหลักการจัดการแบบบูรณาการ  การจัดการยุคใหมํ การจัดการตนเอง การ
จัดการการเงิน การเจรจาตํอรอง การจัดการความขัดแย๎ง   ภาวะผู๎น า  การท างานเป็น
ทีม การจัดการบนพ้ืนฐานความรับผิดชอบตํอสังคมและสิ่งแวดล๎อม และธรรมาภิบาล 
การจัดการความเสี่ยงและภัยพิบัติ  และการจัดการข๎ามวัฒนธรรม 
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9903103 เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน 3(2-2-5) 
 Sufficiency Economy for Sustainable Development  

 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน การน๎อมน าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช๎ในการวิเคราะห์ วางแผน และพัฒนาตนเอง องค์กร 
ชุมชน สิ่งแวดล๎อมและสังคมเพ่ือน าไปสูํการพัฒนาที่ยั่งยืน 

   

9903204 อันดามันวิวรรธน์ 3(3-0-6) 
 The Andaman Evolution  

 สังคมและวัฒนธรรมไทยและโลกในภาวะโลกาภิวัตน์โดยเน๎นกลุํมจังหวัดชายฝั่งอันดามัน 
ในมิติทางภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง สังคมและ
วัฒนธรรม  ความคิด ความเชื่อ ประเพณี พิธีกรรม  ดนตรี  การละเลํน ภูมิปัญญาท๎องถิ่น  
ลักษณะสถาปัตยกรรม  การแตํงกาย และอาหาร เพ่ือการอยูํรํวมกันอยํางมีดุลยภาพ 

   

9904104 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
 Information Technology for Learning  

 หลักการและกระบวนการเรียนรู๎ การเรียนรู๎ด๎วยตนเอง การใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การศึกษา ค๎นคว๎าและแสวงหาความรู๎  การสืบค๎นข๎อมูล และการน าเสนอ การรู๎เทําทัน
สารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี กฎหมาย จริยธรรมและความปลอดภัยในการใช๎เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

  

9904206 การคิดวิเคราะห์เพื่อการแก้ไขปัญหา 3(3-0-6) 
 Analytical Thinking for Problem Solving  

 การคิด วิเคราะห์ และสังเคราะห์อยํางเป็นระบบ  การใช๎เหตุผลในการตัดสินใจ ปัญหา
และการแก๎ไขปัญหาในชีวิตประจ าวัน 

   

9904105 การพัฒนาสุขภาวะแบบองค์รวม 3(2-2-5) 
 Holistic Health Development  

 แนวคิดของการสร๎างเสริมสุขภาวะแบบองค์รวม  การสร๎างเสริมสุขภาวะ ด๎านกาย  จิตใจ  
สังคม  การดูแลตนเองให๎มีสุขภาวะที่ดี การบริหารกายและจิต กิจกรรมนันทนาการ การ
ออกก าลังกาย  โภชนาการเพ่ือสุขภาพ และการใช๎ชีวิตอยํางเหมาะสม 
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หมวดวิชาเฉพาะ 

กลุ่มวิชาแกน 
6305212 ภาษาอังกฤษเพื่อการเกษตร  

English for Agriculture 
3(3-0-6) 

 
 ค าศัพท์และรูปประโยคภาษาอังกฤษในระดับพ้ืนฐานที่เกี่ยวกับเทคโนโลยี การเกษตร 

โครงสร๎งทางไวยกรณ์ ทักษะด๎านการฟัง การพูด การอําน และการเขียน  
 

6305391 ภาษาอังกฤษส าหรับเทคโนโลยีการประมง  
English for Fisheries Technology 

3(3-0-6) 
 

 ค าศัพท์และรูปประโยคภาษาอังกฤษในระดับสูงที่เกี่ยวกับการประมง หลักการพูด
น าเสนองานวิจัยเป็นภาษาอังกฤษ ทักษะการฟัง การพูด การอําน และการเขียน เชํน 
การแนะน าข๎อมูลที่เก่ียวกับสัตว์น้ า บทสนทนาการซื้อขาย การอํานบทความวิจัย เป็นต๎น 

 

8302101 หลักเคมี  
Principles of Chemistry 

3(3-0-6) 

 หลักเบื้องต๎นทางเคมี โครงสร๎างอะตอม ปริมาณสารสัมพันธ์ พันธะเคมี สมบัติของธาตุ
เรพรีเซนเททีฟและทรานซิชัน ก๏าซ ของแข็ง ของเหลว สารละลาย สมดุลเคมี และกรด-เบส 

 

8302102 ปฏิบัติการหลักเคมี  
Principles of Chemistry Laboratory 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อนหรือเรียนควบคู่: 8302101 หลักเคมี 

1(0-3-2) 

 เทคนิคเบื้องต๎นในการปฏิบัติการเคมี การจัดการสารเคมี เกรดของสารเคมี ความ
ปลอดภัยในห๎องปฏิบัติการเคมี เทคนิคการใช๎เครื่องมือพ้ืนฐาน เทคนิคการแยกสาร การ
เตรียมสารละลาย ปฏิกิริยาของสมดุลเคมี กรด เบส และการทดลองท่ีสอดคล๎องกับ
เนื้อหารายวิชา 8302101 หลักเคมี 
 

8302217 ชีวเคมีส าหรับเทคโนโลยีการประมง 
Biochemistry for Fisheries Technology 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 8302101 หลักเคมี  

3(2-2-5) 
 

 จุดเริ่มต๎นของสิ่งมีชีวิต กรด-เบส และบัฟเฟอร์ สมบัติ และหน๎าที่ของสารชีวโมเลกุล 
กระบวนการเมแทบอลิซึม เอนไซม์ ฮอร์โมน ระบบภูมิค๎ุมกันและการแสดงออกของยีนในสัตว์น้ า 
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8303101 หลักชีววิทยา  
Principles of Biology 

3(3-0-6) 

 คุณสมบัติของสิ่งมีชีวิต ก าเนิดชีวิต สารประกอบทางเคมีในสิ่งมีชีวิต เซลล์ เนื้อเยื่อ การ
เจริญเติบโต การท างานของระบบตํางๆ พันธุศาสตร์ พฤติกรรมและการปรับตัว การจ าแนก
ประเภทของสิ่งมีชีวิต วิวัฒนาการ ระบบนิเวศ การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล๎อม 

   

8303102 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา  
Principles of Biology Laboratory 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อนหรือเรียนควบคู่: 8303101 หลักชีววิทยา 

1(0-3-2) 

 กล๎องจุลทรรศน์ สารประกอบเคมีในสิ่งมีชีวิต เซลล์ การแบํงเซลล์เนื้อเยื่อ การท างานของ
ระบบตํางๆ พฤติกรรมและการปรับตัว การจ าแนกประเภทสิ่งมีชีวิต 
 

8303211 จุลชีววิทยา 
Microbiology 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 8303101 หลักชีววิทยา  

4(3-3-6) 

 ความรู๎เกี่ยวกับจุลินทรีย์ในด๎านสัณฐานวิทยา คุณสมบัติทางชีวเคมี เจริญเติบโต การสืบพันธุ์ 
การจัดจ าแนกชนิด การจัดจ าแนกหมวดหมูํ การควบคุมจุลินทรีย์ ความสัมพันธ์ระหวําง
จุลินทรีย์กับสิ่งแวดล๎อม จุลินทรีย์กับอาหาร จุลินทรีย์และกลไกการกํอให๎เกิดโรคในมนุษย์ 
กลไกการปูองกันโรคของรํางกาย การน าจุลินทรีย์มาใช๎ประโยชน์โดยเฉพาะในด๎านอุตสาหกรรม 
 

8309101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน  
Fundamental Mathematics 

3(3-0-6) 

 คําความสมบูรณ์ ฟังก์ชันพหุนาม การแก๎สมการและอสมการ ฟังก์ชันตรรกยะ เศษสํวน
ยํอย ฟังก์ชันอดิศัยเรขาคณิตวิเคราะห์วําด๎วยเส๎นตรงและภาคตัดกรวย ล าดับและอนุกรม 
 

8310101 หลักสถิต ิ 
Principles of Statistics 

3(3-0-6) 

 ความหมายของสถิติ ขอบเขตและประโยชน์ของสถิติ ขั้นตอนในการใช๎สถิติเพ่ือการ
ตัดสินใจ หลักเบื้องต๎นของความนําจะเป็น ตัวแปรสุํม การแจกแจงความนําจะเป็นแบบ
ทวินาม แบบปัวส์ซอง และแบบปกติ โมเมนต์ การแจกแจงคําที่ได๎จากตัวอยําง หลักการ
ประมาณคํา การทดสอบสมมุติฐาน การหาความสัมพันธ์ระหวํางตัวแปรและการ
พยากรณ์เบื้องต๎น 
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2612105 การเกษตรเบื้องต้น 3(2-2-5) 
 Introduction to Agriculture  
 
 
 

 

ความส าคัญของการเกษตร วิวัฒนาการเกษตร ความรู๎เบื้องต๎นทางการเกษตร ประเภท
ของการเกษตร พืชศาสตร์ สัตวศาสตร์ และประมง การใช๎พ้ืนที่การเกษตรและการ
ด าเนินงาน เครื่องมือ เครื่องทุํนแรง และเทคโนโลยีการเกษตร ปฏิบัติการด๎าน
การเกษตรเบื้องต๎น และการแปรรูปผลิตทางทางการเกษตร 

   

2600303 การวิจัยทางการเกษตร  
Research for Agriculture 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 8310101 หลักสถิต ิ

3(3-0-6) 

 
 

หลักการและระเบียบวิธีวิจัยทางการเกษตร การวิเคราะห์ปัญหาเพ่ือการก าหนดหัวข๎อ
งานวิจัย การรวบรวมข๎อมูลเพ่ือการวางแผนการวิจัย หลักการวางแผนการทดลองเพ่ือ
การวิจัย การสุํมตัวอยําง แผนการทดลองเพ่ือการวิจัยแบบตํางๆ การใช๎โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ในการวางแผนการทดลองและการวิเคราะห์สถิติที่เกี่ยวข๎องกับงานวิจัย
ทางการเกษตร 
 

2600381 กลยุทธ์การตลาดทางการเกษตร  
Marketing Strategies for Agriculture 

3(3-0-6) 

 ความหมายและองค์ประกอบของกลยุทธ์ หลักการ และการวางแผนกลยุทธ์ทาง
การตลาดเกษตร กลยุทธ์ส าหรับสํวนแบํงตลาดแบบตํางๆ กลยุทธ์เพ่ือการแสวงหา
โอกาสทางการตลาด กลยุทธ์เกี่ยวกับสํวนประสมทางการตลาด และสามารถประยุกต์ใช๎
กลยุทธ์ทางกาลตลาดที่เหมาะสม เพ่ือสร๎างความได๎เปรียบในการแขํงขันให๎เกิดขึ้นใน
ตลาดทางการเกษตร 
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กลุ่มวิชาเอกบังคับ 
2606171 หลักการประมง 

Principles of Fisheries 
3(3-0-6) 

 ความส าคัญทางเศรษฐกิจของการประมงในประเทศไทย ชนิด และประโยชน์ของสัตว์น้ า 
การจับสัตว์น้ า หลักการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าเบื้องต๎น รูปแบบการเลี้ยงสัตว์น้ า การเก็บเกี่ยว
การขนสํงผลผลิต การสงวนและรักษาพันธุ์สัตว์น้ า และโครงการพระราชด าริทางการ
ประมง 
 

2606221 มีนวิทยา  
Ichthyology 

3(2-2-5) 

 ความหมายและความส าคัญของมีนวิทยา วิวัฒนาการและกลุํมของปลา ลักษณะทางกาย
วิภาคและระบบตํางๆ รวมถึงอนุกรมวิธาน นิเวศวิทยาและพฤติกรรมของปลา 

 

2606222 สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังทางการประมง  
Invertebrates in Fisheries 

3(2-2-5) 

 ชีววิทยาทั่วไป โครงสร๎างที่เป็นลักษณะเดํน ที่อยูํอาศัย และการจัดหมวดหมูํของสัตว์ 
ไมํมีกระดูกสันหลังที่มีความส าคัญตํอการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
 

2606244 ผลิตภัณฑ์ประมงพ้ืนบ้าน 
Products of Local Fisheries 

3(2-2-5) 

 สัตว์น้ าและการน าสัตว์น้ ามาใช๎ประโยชน์ จุลินทรีย์ที่เกี่ยวข๎องกับสัตว์น้ าและผลิตภัณฑ์
ประมง การแปรรูปผลิตภัณฑ์ประมงพ้ืนบ๎าน วิธีการถนอมอาหารโดยการลดปริมาณน้ า
ในอาหาร ผลิตภัณฑ์ประมงตากแห๎ง ผลิตภัณฑ์ประมงท าเค็ม ผลิตภัณฑ์ประมงรมควัน 
และผลิตภัณฑ์ประมงที่ผํานกระบวนการหมัก 
 

2606271 เทคโนโลยีการปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้ า  
Genetic Improvement Technology for Aquatic Species 

3(3-0-6) 
 

 หลักการทางพันธุศาสตร์และการประยุกต์ใช๎ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า เซลล์พันธุศาสตร์ 
การจัดการชุดโครโมโซม พันธุศาสตร์ประชากร การคัดเลือกและการปรับปรุงพันธุ์ การ
จัดการพํอแมํพันธุ์ และการน าเทคโนโลยีด๎านพันธุวิศวกรรมมาใช๎ในการปรับปรุงพันธุ์ 
 
 
 
 
 



31 
 

 
 

2606251 นิเวศวิทยาแหล่งน้ า  
Aquatic Ecology 

3(2-2-5) 

 พ้ืนฐานระบบนิเวศ พลังงาน และก าลังผลิต ความสัมพันธ์ระหวํางสิ่งมีชีวิตกับ
สิ่งแวดล๎อมในแหลํงน้ าประเภทตํางๆ ลักษณะทางกายภาพ เคมี และชีวภาพของแหลํง
น้ า โครงสร๎างระบบนิเวศทางน้ า ระบบนิเวศน้ าใต๎ดิน ระบบนิเวศแมํน้ าและล าธาร 
ระบบนิเวศพ้ืนที่ชุมน้ า ระบบนิเวศทะเลสาบและบํอ ระบบนิเวศชวากทะเล ระบบนิเวศ
ทะเลชายฝั่ง ระบบนิเวศทะเลเปิด มลพิษทางน้ าและการบ าบัด 

 

2606253 คุณภาพน้ าและการจัดการ  
Water Quality and Management 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 8302101 หลักเคมี 
                                 8302102 ปฏิบัติการหลักเคมี 

3(2-3-6) 

 สํวนประกอบของน้ า คุณสมบัติของน้ าด๎านกายภาพ เคมีภาพ และชีวภาพ การเก็บตัวอยําง
และวิเคราะห์คุณภาพน้ า เทคโนโลยีและการจัดการคุณภาพน้ าให๎เหมาะสมกับการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ า และการปรับปรุงคุณภาพน้ าทิ้ง เพ่ือการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าอยํางยั่งยืน 
 

2606281 กฎหมายและจริยธรรมส าหรับนักเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า   
Laws and Ethics for Aquaculturist 

3(3-0-6) 

 กฎหมายเกี่ยวกับ ความส าคัญของจริยธรรม ทฤษฎีและแนวความคิดทางจริยธรรม 
จริยธรรมทางธุรกิจและการใช๎หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน จรรยาบรรณในการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ ากับความรับผิดชอบตํอสังคมและสิ่งแวดล๎อม จรรยาบรรณในการใช๎
สัตว์ทดลองเพ่ืองานวิจัยด๎านวิทยาศาสตร์ 

   

2606327 โรคสัตว์น้ า   
Aquatic Animal Diseases 

3(2-3-6) 

 โรคและสาเหตุของการเกิดโรคในสัตว์น้ า ลักษณะและอาการของสัตว์น้ าที่ติดโรค การ
วินิจฉัยโรคและแก๎ปัญหาอยํางเป็นระบบ การควบคุมโรคตามระบบความปลอดภัยทาง
ชีวภาพ การศึกษานอกสถานที ่
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2606330 โภชนศาสตร์สัตว์น้ า   
Aquatic Animal Nutrition 

3(2-3-6) 

 ประเภทของสารอาหาร ความต๎องการและอิทธิพลของสารอาหารตํอการเจริญเติบโต
ของสัตว์น้ า การสร๎างสูตรอาหาร เทคโนโลยีการผลิตอาหารสัตว์น้ า การประเมินคุณภาพ
อาหารและผลผลิตสัตว์น้ า  
 

2606356 การประมงอันดามัน                                                                 3(3-0-6) 
 The Andaman Fisheries         

ความส าคัญและความรู๎เกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงกุ๎งมังกร ฟาร์มหอยเป๋าฮ้ือ ฟาร์มหอยมุก 
การเลี้ยงหอยชักตีน และการท าประมงพ้ืนบ๎านทางฝั่งอันดามัน การใช๎ประโยชน์และ
หลักคิดในการจัดการประมงชายฝั่ง 

   

2606375 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตวน์้ าเชิงพาณิชย์  
Commercial Aquaculture Technology 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 2606171 หลักการประมง 

3(2-2-5) 

 ชีววิทยาของสัตว์น้ าที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจ เทคนิคการเพาะฟักและอนุบาล การ
น าเทคโนโลยีมาใช๎ในการเลี้ยงสัตว์น้ าเพ่ือการค๎า การจับและการล าเลียงขนสํงผลผลิต 
ปัญหาเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์น้ าเชิงพาณิชย์ การศึกษานอกสถานที่ และโครงการพิเศษ 

  

2606376 เทคโนโลยีการเลี้ยงกุ้งทะเล             
Marine Shrimp Culture Technology 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 2606171 หลักการประมง  

3(2-2-5) 

 การจัดจ าแนกชีววิทยาและนิเวศวิทยาของกุ๎งทะเล การเลือกสถานที่ การเตรียมบํอ การ
จัดการการเลี้ยง การให๎อาหาร การปูองกันและก าจัดศัตรู โรคและการรักษา การเก็บ
เกี่ยว และการตลาดของก๎ุงทะเล ระบบและเทคโนโลยีการเลี้ยงกุ๎งแนวใหมํ 
 

2606383 ฟาร์มอัจฉริยะและการจัดการสถานประกอบการสัตว์น้ า 
Smart Farm and Aquarium Management 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 2606171 หลักการประมง 

3(2-2-5) 
 
 

 ความรู๎เบื้องต๎นเกี่ยวกับการจัดการฟาร์มอัจฉริยะ การเลือกท าเล การวางแผน การ
ออกแบบสร๎างบํอเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า และการบริหารจัดการฟาร์มทั้งในเชิงเทคนิคและเชิง
เศรษฐศาสตร์อยํางเหมาะสมโดยใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ การขนสง และการแก๎ไข
ปัญหาที่มีผลกระทบตํอการจัดการฟาร์มอัจฉริยะ 
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2606392 สัมมนาเทคโนโลยีการประมง 
Seminar in Fisheries Technology 

2(2-0-4) 

 การค๎นคว๎ารวบรวมเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข๎องด๎านเทคโนโลยีการประมง หรือเรื่อง
ที่มีความเรํงดํวนในการศึกษา การเรียบเรียง การเขียนรายงาน และการน าเสนอ  

   

2606491 ปัญหาพิเศษเทคโนโลยีการประมง  
Special Problems in Fisheries Technology 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 8310101 หลักสถิต ิ

3(2-2-5) 

               2600303 สถิติและการวิจัยทางการเกษตร 
 การท าวิจัยโดยค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษา การศึกษา ค๎นคว๎า ทดลอง โดย

ประยุกต์ใช๎วิธีคิดแบบวิทยาศาสตร์ และใช๎กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการแก๎ปัญหา
ทางการประมง สามารถรายงานผลงานวิจัยตามหลักการเขียนบทความทางวิชาการได๎ 
และฝึกการน าเสนอผลงานทางวิชาการ 
 

กลุ่มวิชาเอกเลือก 
2606202 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงแพลงก์ตอน  

Plankton Culture Technology 
3(2-2-5) 
 

 นิยามของแพลงก์ตอน การจ าแนกชนิดของแพลงก์ตอนพืชและแพลงก์ตอนสัตว์ การ
พัฒนาเทคนิคและเทคโนโลยีในการเพาะและขยายพันธุ์แพลงก์ตอนที่มีความส าคัญตํอ
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
 

2606212 การประยุกต์ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปด้านการประมง  
Applications of Software Packages for Fisheries 

3(2-2-5) 

 โปรแกรมส าเร็จรูปตํางๆ และวิธีการใช๎ เพ่ือการวิจัยและงานด๎านการประมง เชํน 
โปรแกรมการวิเคราะห์ข๎อมูลสถิติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า โปรแกรมค านวณยาและสารเคมี 
การน าเสนองาน ระบบฐานข๎อมูล 
 

2606233 การจัดกิจกรรมนันทนาการทางน้ า  
Conducting Water Based Recreational Activities 

3(2-2-5) 

 หลักการ รูปแบบและวิธีการจัดนันทนาการทางน้ า กิจกรรมการตกปลา พายเรือ วํายน้ า ด าน้ า
เบื้องต๎น ความรู๎เบื้องต๎นเกี่ยวกับระบบนิเวศทางทะเล ผลกระทบจากการจัดกิจกรรม
นันทนาการ การออกแบบรายการน าเที่ยว การปฐมพยาบาลเบื้องต๎น การชํวยชีวิต และ
การฝึกเป็นผู๎น ากิจกรรมนันทนาการทางน้ า  
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2606268 การเลี้ยงปลาสวยงาม 
Ornamental Fish Culture 

3(2-2-5) 
 

 ชนิดพันธุ์สัตว์น้ าสวยงามและพันธุ์ไม๎น้ าที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจ วิธีการเพาะและ
การเลี้ยงปลาสวยงาม การดูแลปลาสวยงามเบื้องต๎น การสร๎างภาชนะส าหรับเลี้ยงปลา
สวยงาม  และเทคนิคการจัดตู๎ปลาสวยงาม 
 

2606303 ชีววิทยาทางทะเล 
Marine Biology 

3(2-2-5) 

 ชีววิทยาของสัตว์และพืชทะเล ปัจจัยสภาพแวดล๎อมทางทะเล และนิเวศวิทยาทางทะเล
เบื้องต๎น อนุกรมวิธานและการจ าแนกชนิดพันธุ์สัตว์และพืชทะเล การใช๎ประโยชน์และ
การจัดการทรัพยากรทางทะเล กฎหมายที่เกี่ยวข๎องกับสัตว์และพืชคุ๎มครองในทะเล   
 

2606344 เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประมง                                            3(2-3-6) 
Fishery Product Technology 

 

 โครงสร๎าง องค์ประกอบทางเคมี กายภาพ ชีวภาพของสัตว์น้ า สาเหตุการเสื่อมเสีย การ
เปลี่ยนคุณภาพของสัตว์น้ าและผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยีขั้นสูงในการแปรรูปผลิตภัณฑ์จาก
สัตว์น้ า การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้ าและแนวโน๎มในอนาคต 
 

2606373 เทคโนโลยีการจัดการดินพื้นบ่อ 3(2-3-6) 
 Pond Bottom Soil Management Technology  
 ความรู๎พื้นฐานทางดิน ปฏิกิริยาในดินน้ าขัง การแลกเปลี่ยนสารและก๏าซระหวํางดิน น้ า และ

อากาศ ธาตุอาหาร สารอินทรีย์และกระบวนการทางชีววิทยาในดินพ้ืนบํอ การจัดการดินพ้ืน
บํอระหวํางการเลี้ยงและหลังเลี้ยง  การปรับปรุงแก๎ไขดินพ้ืนบํอที่ไมํเหมาะสมตํอการผลิต
สัตว์น้ า มลพิษดินพ้ืนบํอ เทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดการดินพ้ืนบํอแบบใหมํที่มี
ประสิทธิภาพสูง 
 

2606374 เทคโนโลยีชีวภาพทางการประมง  
Fisheries Biotechnology  

3(3-0-6) 

 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 2606161 หลักการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
การประยุกต์ใช๎เทคโนโลยีชีวภาพในการเพาะพันธุ์ พัฒนาและปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้ า การ
วินิจฉัยโรค การแปรรูปผลิตภัณฑ์ เพ่ือเพ่ิมผลผลิตและพัฒนาอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ า โดยใช๎เทคนิคทางโมเลกุล และอณูโมเลกุล  
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2606381 หลักเศรษฐศาสตร์การประมง 
Principles of Fisheries Economics 

3(3-0-6) 

 หลักการเบื้องต๎นของเศรษฐศาสตร์การประมง อุปสงค์ อุปทาน การวิเคราะห์จุดคุ๎มทุน 
การก าหนดราคาในตลาด และนโยบายการจัดการทางการประมง 

 

 
 

กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ 

2606399 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางเทคโนโลยีการประมง  
Preparation for Professional Experience in Fisheries Technology 

2(90) 

 จัดให๎ฝึกทักษะด๎านเทคโนโลยีการประมงเพ่ือเตรียมความพร๎อมของผู๎เรียนกํอนออกฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ ในด๎านองค์ความรู๎และบุคลิกภาพ ตลอดจนการปรับตัวให๎สามารถรับกับ
สถานการณ์ตํางๆ ที่จะเกิดขึ้นในชํวงฝึกงานได๎ 

   

2606499 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางเทคโนโลยีการประมง  
Professional Experience in Fisheries Technology 

5(480) 

 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 2606399 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางเทคโนโลยี 
  การประมง 

 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางด๎านเทคโนโลยีการประมง ณ สถานที่ที่มหาวิทยาลัยเป็น 
ผู๎ก าหนด ทั้งภาครัฐและเอกชน เพ่ือให๎ผู๎เรียนเกิดความเชื่อมั่นในตนเอง ในการน าความรู๎ไป
ประกอบอาชีพ มีการเสนอผลงานและรายงานเป็นหลักฐานวําผํานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพแล๎ว 

   

9905301 เตรียมสหกิจศึกษา  
Pre-Cooperative Education 

1(45) 

 หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษา กระบวนการและขั้นตอนของสหกิจศึกษา 
ระเบียบข๎อบังคับที่เกี่ยวข๎องกับสหกิจศึกษา เพ่ือให๎นักศึกษามีความพร๎อมทางวิชาการ
และทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพของแตํละสาขาวิชา เชํน ทักษะการเขียนจดหมายสมัคร
งาน เทคนิคการเลือกอาชีพ การเลือกสถานประกอบการ และการสมัครงาน เทคนิคการ
สัมภาษณ์งานอาชีพ อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในโรงงานและ 5 ส การบริหารงาน
คุณภาพ (ISO) เทคนิคการเขียนรายงานและการน าเสนอ การพัฒนาบุคลิกภาพ 
วัฒนธรรมองค์กร และการเตรียมตัวเป็นผู๎ประกอบการ 
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9905401 สหกิจศึกษา  
Cooperative Education 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 9905301 เตรียมสหกิจศึกษา 

6(640) 
 

 
 นักศึกษาต๎องไปปฏิบัติงานเต็มเวลาเสมือนหนึ่งเป็นพนักงาน ณ สถานประกอบการเป็น

ระยะเวลาไมํน๎อยกวํา 16 สัปดาห์ โดยมีขั้นตอนการสมัครและคัดเลือก มีการมอบหมาย
ภาระงานที่ชัดเจนแนํนอน มีการน าความรู๎ที่ได๎ศึกษามาบูรณาการเพ่ือประยุกต์ใช๎กับงานที่
ได๎รับมอบหมาย มีการศึกษาหาความรู๎และวิทยาการที่เกี่ยวข๎องเพ่ิมเติม มีการรํวมมือกับ
สถานประกอบการในการพัฒนาวิชาชีพที่เกี่ยวข๎อง 
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3.2 ชื่อ ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์  

3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสตูร 

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ สาขาวชิา 
สถาบัน ปี 

พ.ศ. 
ต าแหน่ง
วิชาการ 

ภาระการสอน  ชม. / สปัดาห์ 
 2560  2561  2562 2563  2564 

นายสุวณิช  
ชัยนาค 

Ph.D. 
 
 

วท.ม. 
 

วท.บ. 

Fisheries 
and Allies 
Aquacultures  
เพ า ะ เลี้ ย ง -
สัตว์น้ า 
ประมง 

Auburn University, USA   
 
 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
  บางเขน 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 
วิทยาเขตบางพระ ชลบุร ี

2551 
 
 

2540 
 

2536 

ผศ. 12 12 12 12 12 

นางสุทิพย์ จีนาวธุ วท.ม. 
 

วท.บ. 

วิทยาศาสตร์
การประมง 
ประมง 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
  บางเขน 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
วิทยาเขตบางพระ ชลบุร ี

2542 
 

2537 

ผศ. 12 12 12 12 12 

นางสาวภัทริดา  
โปฎก 

Ph.D. 
 

วท.ม. 
 

วท.บ. 

Aquaculture 
 
วิทยาศาสตร์
การประมง 
ประมง 

Shanghai Ocean 
University, China 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

2558 
 
2554 

 
2552 

อาจารย ์ 15 15 15 15 15 

นางอัจฉริยา 
สุวรรณสังข์ 

วท.ม. 
 

วท.บ. 

วาริชศาสตร์ 
 
ชีววิทยา 

 มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตหาดใหญ ํ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตหาดใหญ ํ

2546 
 

2542 

อาจารย ์ 15 15 15 15 15 

นายสุรวัฒน์  
จริงจิตร 

วศ.ม. 
 

บธ.บ. 
 

วท.บ. 

วาริชวิศวกรรม 
 
ก า ร จั ด ก า ร
ทั่วไป 
วิทยาศาสตร์
การเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ า 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล๎าธนบุรี 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 
มหาวิทยาลัยทกัษิณ 

2554 
 

2552 
 

2549 

อาจารย ์ 15 15 15 15 15 
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5.2.2 อาจารย์ประจ า 

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ สาขาวชิา 
สถาบัน ปี 

พ.ศ. 
ต าแหน่ง
วิชาการ 

ภาระการสอน  ชม. / สปัดาห์ 
 2560  2561  2562 2563  2564 

นายพภิพ   สม
เวที 

บธ.ม. 
ศศ.บ. 

การจัดการทั่วไป 
บริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
สถาบันราชภฏัเชียงราย 

2547 
2541 

อาจารย ์ 3 3 3 3 3 

นายทนงศักดิ์  
จันทร์เมธากุล 

ปร.ด. 
วท.ม. 
ทล.บ. 

ชีววิทยา 
นิเวศวิทยา 
ประมง 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลัยแมํโจ๎ 

2552 
2545 
2536 

อาจารย ์ 4 4 4 4 4 

นางสาวสุทธิณี  
พรพันธุ์ไพบูลย ์

วท.ม. 
 
 

วท.บ. 

อุทยาน 
นันทนาการ และ
การทํองเท่ียว 
เกษตรศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 
 
สถาบันพระจอมเกล๎าเจ๎าคุณ
ทหารราชกระบัง 

2554 
 
 

2550 

อาจารย ์ 4 4 4 4 4 

นางสาวลลิตา  
แกํนหิน 

ปร.ด. 
 

วท.บ. 

เทคโนโลยีพอลิ
เมอร ์
เคมี 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2555 
 

2549 

อาจารย ์ 4 4 4 4 4 

นางสาวอัมพา  
เจนไพร 

ศศ.ม. 
 

 
ศศ.บ. 

การสอน
ภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาตาํงประเทศ 
ภาษาอังกฤษ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
มหาวิทยาลัยราชภฏัภูเก็ต 

2556 
 
 

2550 

อาจารย ์ 4 4 4 4 4 

นางสาวพรรณวดี 
กิตติอุดมรัตน์ 

บธ.ม. 
บธ.บ. 

การบัญชีบริหาร 
การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย ์

มหาวิทยาลัยราชภฏัภูเก็ต 
สถาบันราชภฏัภูเก็ต 

255125
46 

อาจารย ์ 3 3 3 3 3 
 

นายเจษฎา 
 สุจริตธุระการ 

ค.บ. คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัภูเก็ต 2548 อาจารย ์ 3 3 3 3 3 

 

3.2.3 อาจารย์พิเศษ (ถ๎ามี) 
ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ สาขาวชิา สถาบัน ปี พ.ศ. ต าแหน่งวิชาการ 

นางพิชญา ชยันาค   Ph.D. 
 

วท.ม. 
 วท.บ. 

Marine Science 
 
ผลิตภัณฑ์ประมง 
ประมง 

Tokyo University of Marine 
Science and Technology 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

2549 
 

2540 
2536 

นักวิชาการประมง
ช านาญการพิเศษ 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา) 
นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการประมง จะต๎องผํานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางด๎าน

เทคโนโลยีการประมงในสถานประกอบการ รวมระยะเวลาไมํต่ ากวํา 480 ชั่วโมง หรือไมํน๎อยกวํา 3 
เดือน หรือออกสหกิจศึกษาโดยปฏิบัติงานเต็มเวลาเสมือนหนึ่งเป็นพนักงานจริง ณ สถาน
ประกอบการ ไมํต่ ากวํา 640 ชั่วโมง หรือไมํน๎อยกวํา 4 เดือน 

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม ความคาดหวังในผลการเรียนรู๎ประสบการณ์
ภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้ 

4.1.1 ทักษะในการใช๎หลักทฤษฎีเพ่ือการปฏิบัติจริงในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
4.1.2 มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถท างานรํวมกับผู๎อื่นได๎ดี 
4.1.3 มีระเบียบวินัย ตรงเวลา และมีคุณธรรมจริยธรรมเหมาะกับความเป็นบัณฑิต 

4.2 ช่วงเวลาการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 
ภาคเรียนที ่2 ของชั้นปีที่ 4   
 

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน  

จัดให๎มีการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเต็มเวลา ในภาคเรียนที่ 2 ของชั้นปีที่ 4  
 

5.  ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 

5.1  ค าอธิบายโดยย่อ  
           ในรายวิชาปัญหาพิเศษเทคโนโลยีการประมง รหัสวิชา 2606491 เป็นการฝึกให๎นักศึกษาได๎
จัดท าการวางแผนการทดลอง หรือการส ารวจ การทดลอง การเก็บข๎อมูล การเขียนรายงาน
ผลการวิจัยรวมทั้งการน าเสนอ  

5.2  มาตรฐานผลการเรียนรู้  
5.2.1 มีศักยภาพสูงทางด๎านการวิจัย สามารถศึกษาตํอและท าวิจัยในระดับการศึกษา 

ที่สูงขึ้นได ๎
5.2.2 มีทักษะการคิดและเขียนโครงรํางงานวิจัย 

5.3 ช่วงเวลาการท าโครงงานหรืองานวิจัย 
ภาคเรียนที ่1 ของชั้นปีที่ 4 

5.4 จ านวนหน่วยกิต   
3 หนํวยกิต 
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5.5  การเตรียมการ  
5.5.1 ฝึกให๎นักศึกษาสืบค๎นและเรียบเรียงข๎อมูล ในรายวิชาสัมมนาการทางเทคโนโลยีการ

ประมง  
5.5.2 ฝึกการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข๎อมูล ในรายวิชาสถิติและการวิจัยทางการเกษตร  
5.5.3 ก าหนดให๎นักศึกษาชั้นปีที่ 1-3 เข๎ารํวมฟังการน าเสนอผลการวิจัยของนักศึกษาชั้นปี

ที่ 4 ทุกครั้ง 
5.5.4 สํงเสริมให๎นักศึกษาทุกชั้นปีเข๎ารํวมกิจกรรมประชุมวิชาการตํางๆ  

5.6 กระบวนการประเมินผล  
ประเมินผลงานวิจัยโดยอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการวิจัย อาจารย์ที่ปรึกษา โดยมีกรรมการใน

การรํวมฟังการน าเสนอไมํน๎อยกวํา 3 คน 



 
 

หมวดที ่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา  
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

1)  มีความรู๎ด๎านวิชาการวิชาชีพ การเรียนการสอนตามหลักสูตรและมีกิจกรรมเสริม 
2)  มคีวามอดทน มีวินัย สู๎งาน มีการลงปฏิบัติงานจริง และสะสมงานตั้งแตํชั้นปีที่ 1  
3)  มีจิตส านึกตํอการพัฒนาสังคม    
และสิ่งแวดล๎อมอยํางยั่งยืน 

สํงเสริมให๎แกํนักศึกษาให๎เข๎ารํวมท างานกับชุมชน รวมทั้งรํวมอนุรักษ์
สัตว์น้ าและทรัพยากรทางน้ า 

4)  มีความรู๎ความสามารถในการ
วิจัยและใช๎ประโยชน์จากการวิจัย 

นักศึกษาต๎องผํานวิชาปัญหาพิเศษ ซึ่งเป็นรายวิชาที่นักศึกษาต๎องท า
การวิจัยทุกคน  

5) มีความรู๎ความสามารถทางด๎าน
ภาษาอังกฤษและการใช๎โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 

นักศึกษาต๎องผํานวิชาภาษาอังกฤษ และมีการจัดกิจกรรมสํงเสริมการใช๎
คอมพิวเตอร์และโปรแกรมส าเร็จรูปแกํนักศึกษา 

6)  มีความกล๎าหาญทางจริยธรรม ฝึกให๎นักศึกษาได๎แสดงออกทางจริยธรรมในทุกรายวิชา จนเกิดความ
เป็นอัตโนมัติในการแสดงออก 

 
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน  

2.1 การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน (หมวดวิชาศึกษาทั่วไป)  
2.1.1 คุณธรรม จริยธรรม 

2.1.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1) มีคุณธรรม จริยธรรม เชํน คุณธรรมค้ าจุนโลก ธรรมคุ๎มครองโลก การ

ด าเนินชีวิตบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต๎น 
2) ความมีระเบียบวินัยและรับผิดชอบตํอตนเองและสังคม   
3) มีความเสียสละ ความเอ้ืออาทรและมีจิตสาธารณะ 
4) ตระหนักคุณธรรมจริยธรรมของพลเมืองที่มีหัวใจประชาธิปไตย และส านึก

ในความเป็นไทย 
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2.1.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
1) สอนและ/หรือจัดกิจกรรมโดยสอดแทรกเนื้อหาคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้ง

สอดแทรกการมีจิตสาธารณะ สร๎างความตระหนักคุณธรรมจริยธรรมของพลเมืองและส านึกในความ
เป็นไทย  

2) ชี้แจงและสํงเสริมให๎ผู๎เรียนมีความเคารพในกฎ ระเบียบ หรือข๎อบังคับของ
มหาวิทยาลัย เชํน การเข๎าชั้นเรียน   การตรงเวลา การแตํงกายตามระเบียบที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
และยกยํองชื่นชมผู๎ที่มีความเสียสละหรือให๎รางวัลตามโอกาสที่เหมาะสม 

3) มอบหมายให๎ผู๎เรียนท างานเป็นกลุํม ฝึกความรับผิดชอบตํอตนเองและ
สังคม  

2.1.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
1) ประเมินจากพฤติกรรมของผู๎เรียน เชํน การเข๎าชั้นเรียนตรงเวลา  สํงงาน

ตรงเวลาและครบถ๎วน  การรํวมกิจกรรมในชั้นเรียนอยํางผู๎มีความรับผิดชอบ การเป็นแบบอยํางที่ดี  
การชํวยเหลือผู๎อื่น เป็นต๎น 

2) สังเกตจากพฤติกรรมของผู๎เรียนในการปฏิบัติตามกฎและระเบียบข๎อบังคับ
ตํางๆ ของมหาวิทยาลัย 

3) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน๎าที่ที่ได๎รับมอบหมาย 
 

2.1.2 ความรู้ 
2.1.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

1) มีความรอบรู๎ และความเข๎าใจในสาระส าคัญของเนื้อหาวิชาอยํางกว๎างขวาง  
2) สามารถบูรณาการความรู๎ในวิชาที่ศึกษาให๎สอดรับด๎านสิ่งแวดล๎อม สังคม 

เศรษฐกิจ ด๎วยวิธีการเชิงระบบหรือเชื่อมโยงกับความรู๎ในศาสตร์อื่นๆ ที่เก่ียวข๎อง 
3) มีความเข๎าใจเกี่ยวกับความก๎าวหน๎าของความรู๎ในวิชาที่ศึกษา 
4) มีโลกทัศน์กว๎างไกล เข๎าใจและเห็นคุณคําของตนเอง ผู๎ อ่ืน สั งคม 

ศิลปวัฒนธรรม และธรรมชาติ 
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2.1.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้  
1) จัดการเรียนการสอนที่มีลักษณะบรรยาย อภิปราย โดยยึดผู๎เรียนเป็นส าคัญ 

เน๎นการจัดกิจกรรมในลักษณะบูรณาการความรู๎และประสบการณ์เดิมของผู๎เรียนเข๎ากับความรู๎และ
ประสบการณ์ใหมํในรายวิชาที่สอน  

2) สอนโดยเน๎นบูรณาการความรู๎ในวิชาที่ศึกษาให๎สอดรับด๎านสิ่งแวดล๎อม 
สังคม เศรษฐกิจ ด๎วยวิธีการเชิงระบบหรือเชื่อมโยงกับความรู๎ในศาสตร์อื่นๆ ที่เก่ียวข๎อง 

3) ศึกษาดูงานหรือเชิญผู๎เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษ
เฉพาะเรื่อง 

4) มอบหมายให๎ผู๎เรียนท าการศึกษา ค๎นคว๎าองค์ความรู๎  และวิทยาการใหมํๆ 
และ/หรือวิจัยเพ่ือตํอยอดองค์ความรู๎ 

2.1.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้  
1) ทดสอบยํอย สอบกลางภาคการศึกษาและปลายภาคการศึกษา 
2) ประเมินจากการอภิปราย แลกเปลี่ยนและแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน 
3) ประเมินจากการฝึกปฏิบัติ 
4) ประเมินจากงานที่มอบหมาย 
5) ประเมินจากการน าเสนอผลงานหน๎าชั้นเรียน 

 
2.1.3 ทักษะทางปัญญา 

2.1.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 
1) มีทักษะการคิดแบบองค์รวม 
2) มีทักษะในการแสวงหาความรู๎ตลอดชีวิต เพ่ือพัฒนาตนเองอยํางตํอเนื่อง 
3) สามารถประยุกต์ใช๎ความรู๎ในการปูองกันและแก๎ปัญหา 

2.1.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  
1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนด๎วยกระบวนการคิดเชื่อมโยงความสัมพันธ์

ของสิ่งตํางๆ ในเชิงเหตุผล รวมทั้งเชื่อมโยงกระบวนการคิดแบบตํางๆ เชํน อภิปรายกลุํม ฝึกแก๎ปัญหา
เป็นกลุํม จัดสถานการณ์จ าลองให๎ผู๎เรียนฝึกตัดสินใจ เป็นต๎น  เพ่ือแก๎ไขปัญหาได๎อยํางรอบด๎านและมี
ประสิทธิภาพรวมทั้งจัดกิจกรรมให๎ผู๎เรียนเกิดทักษะการคิดพัฒนาให๎เกิดเป็นปัญญา โดยการคิดจาก 
Discerning Cognitive สูํ Respecting (Affective) สูํ Engaging (Active) สูํ Transforming ผลของ
การคิด คือ การเปลี่ยนแปลงตนเอง  
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2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนสํงเสริมให๎ผู๎เรียนสามารถเลือกวิธีคิดพิจารณาที่
เหมาะสมตํอประเด็นปัญหาหนึ่งๆ ด๎วยการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ แสดงการประเมินข๎อมูลให๎เห็นถึง
ความนําเชื่อถือและข๎อสรุปอันน าไปสูํการตัดสินใจที่ถูกต๎องเหมาะสม และแก๎ปัญหาได๎อยําง
สร๎างสรรค ์ 

3) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนด๎วยประสบการณ์ตรง เชํน ศึกษานอกสถานที่ 
การสัมภาษณ์ พูดคุยกับผู๎มีประสบการณ์แล๎วสรุปเป็นสาระความรู๎ แนวคิด ข๎อคิดที่สามารถน ามา
ประยุกต์ใช๎ในการปูองกันและแก๎ปัญหาชีวิตประจ าวันได๎ 

4) มอบหมายงานให๎ผู๎เรียนท าการศึกษา แสวงหาข๎อมูลความรู๎จากแหลํงและ
วิธีการที่หลากหลายทั้งในและนอกสถาบันการศึกษา 

2.1.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
1) ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมทางปัญญาของผู๎เรียนตั้งแตํ ขั้นสังเกต ตั้ง

ค าถาม สืบค๎น คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และประเมินคํา ตามล าดับ 
2) ประเมินด๎วยการสร๎างสถานการณ์จ าลอง แล๎วให๎ผู๎ เรียนฝึกตัดสินใจ

แก๎ปัญหาอยํางมีเหตุมีผล โดยผู๎สอนและผู๎เรียนรํวมกันประเมินผลงานนั้น 
3) ประเมินจากงานที่มอบหมายและการน าเสนอผลงานหน๎าชั้นเรียน 

 
2.1.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

2.1.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถ
ในการรับผิดชอบ 

1) มีสํวนชํวยและเอ้ือตํอการแก๎ปัญหาในกลุํม โดยพัฒนาทักษะการรับรู๎
ความรู๎สึกของผู๎อ่ืน มุมมองเชิงบวก วุฒิภาวะทางอารมณ์และสังคม รวมทั้งปฏิบัติตามบทบาทหน๎าที่
ของตนได๎อยํางเหมาะสม 

2) มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะห์ปัญหาได๎อยํางเหมาะสมบนพ้ืนฐานของ
ตนเองและของกลุํม 

3) มีความรับผิดชอบในการเรียนรู๎อยํางตํอเนื่อง รวมทั้งพัฒนาตนเอง 
4) มีส านึกสาธารณะ และเป็นพลเมืองที่มีคุณคําของสังคมไทยและสังคมโลก 
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2.1.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  

1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนผํานประสบการณ์ตรงจากการท างานเป็นคูํ 
หรือเป็นกลุํม เพ่ือฝึกความรับผิดชอบ  ฝึกทักษะความเป็นผู๎น าและผู๎ตามที่ดี มีทักษะการสร๎างมนุษย
สัมพันธ์ การปรับตัวและยอมรับความแตกตํางของคนในสังคม 

2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให๎ผู๎เรียนแตํละคนได๎มีปฏิสัมพันธ์
รํวมกันเรียนรู๎  และชํวยกันวิเคราะห์ปัญหา  เชํน  ท างานกลุํม การแสดงบทบาทสมมุติรํวมกัน การ
วิเคราะห์สถานการณ์เพ่ือแก๎ปัญหา  เป็นต๎น 

3) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ให๎ผู๎เรียนได๎ตระหนักถึงความส าคัญและเห็น
คุณคําของการแบํงปัน ดูแล เอาใจใสํ รักษาสมบัติตํางๆ ที่เป็นของสํวนรํวม และไมํน ามาเป็นของสํวนตน   

4) สอดแทรกเนื้อหา/จัดกิจกรรมการเป็นพลเมืองที่มีคุณคําของสังคมไทยและ
สังคมโลก ท าให๎ผู๎เรียนมีวิสัยทัศน์กว๎างไกล เข๎าใจและยอมรับความเปลี่ยนแปลงของสังคม และ
วิทยาการตํางๆ พร๎อมปฏิบัติตนได๎อยํางเหมาะสมตามสถานภาพและบทบาททางสังคมในชํวงเวลาที่
เหมาะสม 

2.1.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 

1) สังเกตพฤติกรรมและการแสดงออกของผู๎เรียนขณะท ากิจกรรมกลุํม 
2) ประเมินจากการน าเสนอผลงานของกลุํม 
3) ประเมินความรับผิดชอบจากงานที่มอบหมาย 
 

2.1.5 ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.1.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1) สามารถประยุกต์ใช๎วิธีการทางคณิตศาสตร์ และสถิติไปใช๎ในการด าเนินชีวิต

และปฏิบัติงานได๎อยํางเหมาะสม 
2) สามารถใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศอยํางรู๎เทําทัน ในการพัฒนาปัญญาความรู๎ 

ด๎านตํางๆ และใช๎เทคโนโลยีในการติดตํอสื่อสาร สืบค๎นข๎อมูล คัดกรอง รวบรวม วิเคราะห์ และ
น าเสนอข๎อค๎นพบได๎อยํางเหมาะสม 

3) ใช๎ภาษาในการสื่อสารได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
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2.1.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) สอนหลักคณิตศาสตร์ สถิติและ/หรือการวิเคราะห์เชิงปริมาณที่สามารถ
น าไปใช๎ในการด าเนินชีวิตและปฏิบัติงานได๎ 

2) จัดกิจกรรมการเรียนรู๎ให๎ผู๎เรียนได๎มีโอกาสสืบค๎นข๎อมูลด๎วยเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เหมาะสมและได๎ข๎อมูลที่ทันสมัย ตรงกับวัตถุประสงค์ท่ีต๎องการ    

3) สอนโดยเน๎นให๎ผู๎เรียนใช๎ภาษาไทยและ/หรือภาษาตํางประเทศในการรับ-สํง
สารได๎ถูกต๎องตามหลักไวยากรณ์ทั้งรูปแบบการฟัง พูด อําน และเขียน รวมถึงเลือกใช๎รูปแบบการ
น าเสนอท่ีเหมาะสมส าหรับกลุํมบุคคลที่แตกตํางกัน 

2.1.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) สังเกตพฤติกรรมการใช๎เทคโนโลยีระหวํางรํวมกิจกรรมการเรียนรู๎ในชั้น
เรียน หรือขณะรํวมกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น 

2) ประเมินจากการน าเสนอผลงานเป็นรูปเลํม และ/หรือการน าเสนอผลงานหน๎า
ชั้นเรียน 

3) ประเมินความสามารถในการสืบค๎นข๎อมูลออนไลน์ และการอ๎างอิง
แหลํงที่มาได๎อยํางถูกต๎อง 
 
2.2 การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน (หมวดวิชาเฉพาะ) 

2.2.1 คุณธรรม จริยธรรม 
   2.2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1) มีความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
2) มีทัศนคติที่ดีตํออาชีพ และแสดงออกซึ่งคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน   

และการปฏิบัติตนตํอผู๎อ่ืนอยํางสม่ าเสมอ 
3) มีความรับผิดชอบในหน๎าที่ เป็นสมาชิกท่ีดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบและข๎อบังคับ

ขององค์กรและสังคม และมีสํวนรํวมในกิจกรรมเพ่ือการพัฒนา เป็นแบบอยํางท่ีดีตํอผู๎อื่น 
4) มีวินัย มีความตรงตํอเวลา  
5) มีจิตสาธารณะ 
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  2.2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1) สอดแทรกความซื่อสัตย์ตํอตนเอง สังคม และปลูกฝังจรรยาบรรณวิชาชีพ 
2) ให๎ความส าคัญตํอการมีวินัย การตรงตํอเวลา 
3) จัดกิจกรรมหรือการอภิปรายในชั้นเรียน 
4) การปฏิบัติตามกฎระเบียบและข๎อบังคับของมหาวิทยาลัย 

  2.2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
1) ประเมินจากความตรงเวลาของนักศึกษาในการเข๎าชั้นเรียน การสํงงานตาม

ก าหนด และการรํวมกิจกรรม 
2) ประเมินจากการมีวินัยและความพร๎อมเพรียงของนักศึกษาในการเข๎ารํวม

กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
3) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน๎าที่ที่ได๎รับมอบหมาย 

 

2.2.2 ความรู้ 
   2.2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

1) มีความรู๎ในสาขาเทคโนโลยีการประมง ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอยําง
กว๎างขวาง เป็นระบบ สามารถตํอยอดองค์ความรู๎ในงานอาชีพได๎ 

2) มีความรู๎ที่เกิดจากการบูรณาการความรู๎ในศาสตร์ตําง ๆ ที่เกี่ยวข๎องมาใช๎
ทางด๎านเทคโนโลยีการประมงได ๎

3) สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข๎าใจ รวมทั้งประยุกต์ความรู๎ ทักษะ ที่เหมาะสม 
มาใช๎ในการแกไ๎ขปัญหาได๎ 

  2.2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้  
1) จัดการสอนหลายรูปแบบ โดยเน๎นหลักทฤษฎีและปฏิบัติ ให๎เกิดองค์ความรู๎ 
2) จัดการเรียนการสอน ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ 
3) จัดการเรียนรู๎สถานการณ์จริงจากการศึกษาดูงานในสถานประกอบการหรือ 

สหกิจศึกษา 
  2.2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้  

1) ประเมินจากแบบทดสอบด๎านทฤษฎี ด๎านปฏิบัติ ประเมินจากผลงานและ 
 การปฏิบัติการ 

2) ประเมินจากผลการปฏิบัติงานปัญหาพิเศษ/โครงงาน 
3) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดท า/ประเมินจากรายงานสหกิจศึกษา 
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2.2.3 ทักษะทางปัญญา 
 2.2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

1) สามารถคิดและวางแผนงานได๎อยํางเป็นระบบ 
2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปประเด็นปัญหา และสามารถ

แก๎ไขปัญหาได๎อยํางเหมาะสม 
3) สามารถประยุกต์ใช๎ความรู๎ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ ไปสูํการฝึกประสบการณ์

ภาคสนาม และการปฏิบัติงานจริงตามสถานการณ์ได๎อยํางเหมาะสม 
4) สามารถประยุกต์ใช๎ศาสตร์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข๎องมาพัฒนาทักษะการท างานด๎าน

เทคโนโลยีการประมงให๎เกิดประสิทธิผล 
2.2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  

1) ศึกษาค๎นคว๎า และรายงานทางเอกสาร น าเสนอหน๎าชั้นเรียน 
2) ให๎นักศึกษาเรียนรู๎จากสถานการณ์ตรง เชํน การท างานวิจัย การฝึกงาน 
3) มอบหมายงานที่สํงเสริมการคิดวิเคราะห์ 

2.2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
1) ประเมินจากผลงานที่มอบหมาย 
2) ประเมินผลการปฏิบัติการจากสถานการณ์จริง 
3) ประเมินจากการรายงานผลการด าเนินงานและการแก๎ไขปัญหา 

 

2.2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 2.2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

1) มีความสามารถท างานรํวมกับผู๎อ่ืน ยอมรับความคิดเห็น มีทักษะการบริหาร
จัดการ ท างานเป็นหมูํคณะ รวมทั้งมีสํวนรํวมในการชํวยเหลือผู๎รํวมงานและแก๎ไขปัญหากลุํม 

2) สามารถแสวงหาความรู๎ด๎วยตนเองและติดตํอสื่อสารกับผู๎อื่นได๎เป็นอยํางดี 
3) มีความสามารถในการจัดการกับทรัพยากรเพ่ือการท างานและการบริหาร 

 2.2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล และความรับผิดชอบ  

1) การเรียนรู๎ผํานประสบการณ์ตรงจากการท างานเป็นคูํ เป็นกลุํมเล็ก หรือกลุํม
ใหญํ เพ่ือฝึกความรับผิดชอบ ทักษะการเป็นผู๎น าผู๎ตาม การสื่อสาร สร๎างสังคมและสร๎างสรรค์  การ
ยอมรับในความแตกตําง 
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2) การเรียนรู๎ผํานกิจกรรมสะท๎อนความคิด ความรู๎สึกรํวมกับผู๎อ่ืน เชํน การสรุป
งานในแตํละครั้งที่ได๎รับมอบหมายให๎ท าเป็นกลุํม 

 2.2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และ
ความรับผิดชอบ 

1) ประเมินจากการท างานเป็นทีมที่บรรลุสูํเปูาหมายรํวมกันภายใต๎การเคารพความ
แตกตํางของความคิด บุคลิกภาพและลักษณะนิสัย 

2) ประเมินตนเองและประเมินซึ่งกันและกัน 
3) ใช๎ผลจากการประเมินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

 

2.2.5 ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  2.2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1) สามารถใช๎ภาษาไทยหรือตํางประเทศในการสื่อสารได๎อยํางถูกต๎องเหมาะสมตาม

สถานการณ์และวัฒนธรรม 
2) สามารถใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการติดตํอสื่อสาร และการ

น าเสนอข๎อมูลได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
3) สามารถใช๎คณิตศาสตร์และสถิติ ในการวิเคราะห์ ประมวลผล และอธิบาย

ความหมายได๎ 
 

2.2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) เรียนรู๎จากประสบการณ์ตรงจากการใช๎เทคโนโลยี โปรแกรมคอมพิวเตอร์แบบ
ตําง ๆ การสื่อสารแบบ On-line 

2) การเรียนรู๎จากต๎นแบบในการใช๎เทคโนโลยีในการสื่อสาร สืบค๎น เชํน ผู๎สอน 
เพ่ือน วิทยากรที่เป็นผู๎เชี่ยวชาญ 

 

  2.2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) นักศึกษาสะท๎อนความรู๎ ความเข๎าใจ ความคิดเห็นผํานเทคโนโลยีในรูปแบบตําง ๆ 
2) อาจารย์สังเกตพฤติกรรมการใช๎เทคโนโลยีในระหวํางกระบวนการเรียนรู๎ และ

จากผลของการสื่อความคิดและการสื่อสารผํานเทคโนโลยี 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา             
(Curriculum Mapping) 
3.1  หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป ผลการเรียนรู๎ในตารางมีความหมายดังนี้ 

3.1.1 คุณธรรม จริยธรรม 
1) มีคุณธรรม จริยธรรม เชํน คุณธรรมค้ าจุนโลก ธรรมคุ๎มครองโลก การด าเนินชีวิต

บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต๎น 
2) ความมีระเบียบวินัยและรับผิดชอบตํอตนเองและสังคม   
3) มีความเสียสละ ความเอ้ืออาทรและมีจิตสาธารณะ 
4) ตระหนักคุณธรรมจริยธรรมของพลเมืองที่มีหัวใจประชาธิปไตย และส านึกในความ

เป็นไทย 
 

3.1.2 ความรู้ 
1) มีความรอบรู๎ และความเข๎าใจในสาระส าคัญของเนื้อหาวิชาอยํางกว๎างขวาง  
2) สามารถบูรณาการความรู๎ในวิชาที่ศึกษาให๎สอดรับด๎านสิ่งแวดล๎อม สังคม เศรษฐกิจ 

ด๎วยวิธีการเชิงระบบหรือเชื่อมโยงกับความรู๎ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข๎อง  
 3) มีความเข๎าใจเกี่ยวกับความก๎าวหน๎าของความรู๎ในวิชาที่ศึกษา 
4) มีโลกทัศน์กว๎างไกล เข๎าใจและเห็นคุณคําของตนเอง ผู๎อ่ืน สังคม ศิลปวัฒนธรรม และ

ธรรมชาติ 
 

3.1.3 ทักษะทางปัญญา 
1) มีทักษะการคิดแบบองค์รวม 
2) มีทักษะในการแสวงหาความรู๎ตลอดชีวิต เพ่ือพัฒนาตนเองอยํางตํอเนื่อง 
3) สามารถประยุกต์ใช๎ความรู๎ในการปูองกันและแก๎ปัญหา 
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3.1.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 1) มีสํวนชํวยและเอ้ือตํอการแก๎ปัญหาในกลุํม โดยพัฒนาทักษะการรับรู๎ความรู๎สึกของ

ผู๎อ่ืน มุมมองเชิงบวก วุฒิภาวะทางอารมณ์และสังคม รวมทั้งปฏิบัติตามบทบาทหน๎าที่ของตนได๎อยําง
เหมาะสม 

 2) มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะห์ปัญหาได๎อยํางเหมาะสมบนพ้ืนฐานของตนเองและ 
ของกลุํม 

 3) มีความรับผิดชอบในการเรียนรู๎อยํางตํอเนื่อง รวมทั้งพัฒนาตนเอง 
 4) มีส านึกสาธารณะ และเป็นพลเมืองที่มีคุณคําของสังคมไทยและสังคมโลก 
 

3.1.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 1) สามารถประยุกต์ใช๎วิธีการทางคณิตศาสตร์ และสถิติไปใช๎ในการด าเนินชีวิตและ

ปฏิบัติงานได๎อยํางเหมาะสม 
 2) สามารถใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศอยํางรู๎เทําทัน ในการพัฒนาปัญญาความรู๎ ด๎านตํางๆ 

และใช๎เทคโนโลยีในการติดตํอสื่อสาร สืบค๎นข๎อมูล คัดกรอง รวบรวม วิเคราะห์ และน าเสนอข๎อค๎นพบได๎
อยํางเหมาะสม 

 3) ใช๎ภาษาในการสื่อสารได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
 

3.2  หมวดวิชาเฉพาะ ผลการเรียนรู๎ในตารางมีความหมายดังนี้ 
3.2.1 คุณธรรม จริยธรรม 

1) มีความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
2) มีทัศนคติที่ดีตํออาชีพ และแสดงออกซ่ึงคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 

และการปฏิบัติตนตํอผู๎อ่ืนอยํางสม่ าเสมอ 
3) มีความรับผิดชอบในหน๎าที่ เป็นสมาชิกที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบและข๎อบังคับ

ขององค์กรและสังคม และมีสํวนรํวมในกิจกรรมเพ่ือการพัฒนา เป็นแบบอยํางท่ีดีตํอผู๎อื่น 
4) มีวินัย มีความตรงตํอเวลา  
5) มีจิตสาธารณะ 
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3.2.2 ความรู้ 
1) มีความรู๎ในสาขาเทคโนโลยีการประมง ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอยําง

กว๎างขวาง เป็นระบบ สามารถตํอยอดองค์ความรู๎ในงานอาชีพได๎ 
2) มีความรู๎ที่เกิดจากการบูรณาการความรู๎ในศาสตร์ตํางๆ ที่เกี่ยวข๎องมาใช๎ทางด๎าน

เทคโนโลยีการประมงได ๎
3) สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข๎าใจ รวมทั้งประยุกต์ความรู๎ ทักษะ ที่เหมาะสมมาใช๎

ในการแก๎ไขปัญหาได๎ 
 

3.2.3 ทักษะทางปัญญา 
1) สามารถคิดและวางแผนงานได๎อยํางเป็นระบบ 
2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปประเด็นปัญหา และสามารถ

แก๎ไขปัญหาได๎อยํางเหมาะสม 
3) สามารถประยุกต์ใช๎ความรู๎ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ ไปสูํการฝึกประสบการณ์

ภาคสนาม และการปฏิบัติงานจริงตามสถานการณ์ได๎อยํางเหมาะสม 
4) สามารถประยุกต์ใช๎ศาสตร์อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข๎องมาพัฒนาทักษะการท างานด๎าน

เทคโนโลยีการประมงให๎เกิดประสิทธิผล 
 

3.2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
1) มีความสามารถท างานรํวมกับผู๎อ่ืน ยอมรับความคิดเห็น มีทักษะการบริหาร

จัดการ ท างานเป็นหมูํคณะ รวมทั้งมีสํวนรํวมในการชํวยเหลือผู๎รํวมงานและแก๎ไขปัญหากลุํม 
2) สามารถแสวงหาความรู๎ด๎วยตนเองและติดตํอสื่อสารกับผู๎อื่นได๎เป็นอยํางดี 
3) มีความสามารถในการจัดการกับทรัพยากรเพ่ือการท างานและการบริหาร 
 

3.2.5 ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1) สามารถใช๎ภาษาไทยหรือตํางประเทศในการสื่อสารได๎อยํางถูกต๎องเหมาะสมตาม

สถานการณ์และวัฒนธรรม 
2) สามารถใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการติดตํอสื่อสาร และการ

น าเสนอข๎อมูลได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
3) สามารถใช๎คณิตศาสตร์และสถิติ ในการวิเคราะห์ ประมวลผล และอธิบาย

ความหมายได๎ 



 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 

3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 

หมวดวชิาศึกษาทั่วไป                    
9901104 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร                   
9901206 ภาษาอังกฤษเพื่อการน าเสนอ                   
9901105 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร                   
9902103 พลเมืองไทยในสังคมพลวัต                   

9902204 การจัดการแบบบูรณาการ                   

9903103 เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพฒันาที่ยั่งยืน                   

9903204 อันดามันววิรรธน ์                   

9904104 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู๎                   

9904206 การคิดวิเคราะห์เพื่อการแก๎ไขปัญหา                   

9904105 การพัฒนาสุขภาวะแบบองค์รวม                   
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รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3.  ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร 
การใช้เทคโนโลยี

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

หมวดวชิาเฉพาะ 
หมวดวชิาแกน 

                  

6305212 ภาษาอังกฤษเพื่อการเกษตร                   
6305391 ภาษาอังกฤษส าหรับเทคโนโลยีการประมง                   
8302101 หลักเคมี                   
8302102 ปฏิบัติการหลักเคมี                   
8302217 ชีวเคมีส าหรับเทคโนโลยกีารประมง                   
8303101 หลักชีววิทยา                   

8303102 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา                   

8303211 จุลชีววิทยา                   
8309101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน                   
8310101 หลักสถิต ิ                   
2612105 การเกษตรเบื้องต๎น                   
2600303 การวิจยัทางการเกษตร                   
2600381 กลยุทธ์การตลาดทางการเกษตร                   
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รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3.  ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร 
การใช้เทคโนโลยี

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

กลุ่มวิชาเอกบงัคับ 
2606171 หลักการประมง 

 
 

 
 

 

 

 

 
   

 
 

 
  

 
    

 

 
   

 
2606221 มีนวิทยา                   
2606222 สัตว์ไมํมีกระดูกสันหลังทางการประมง                   

2606244 ผลิตภัณฑ์ประมงพื้นบ๎าน                   
2606271 เทคโนโลยีการปรับปรุงพันธุส์ัตว์น้ า                   

2606251 นิเวศวิทยาแหลํงน้ า                   
2606253 คุณภาพน้ าและการจัดการ                   
2606281 กฎหมายและจริยธรรมส าหรบันักเพาะเล้ียงสัตว์น้ า                   
2606327 โรคสัตว์น้ า                   
2606330 โภชนศาสตร์สัตว์น้ า                   
2606356 การประมงอันดามัน                   
2606375 เทคโนโลยีการเพาะเล้ียงสัตวน์้ าเชิงพาณิชย์                   
2606376 เทคโนโลยีการเลี้ยงกุ๎งทะเล                   

2606383 ฟาร์มอัจฉรยิะและการจัดการสถานประกอบการสัตว์น้ า                   

2606392 สัมมนาเทคโนโลยีการประมง                   
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รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3.  ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร 
การใช้เทคโนโลยี

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

2606491 ปัญหาพิเศษเทคโนโลยีการประมง                   
กลุ่มวิชาเอกเลือก                   
2606202 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงแพลงก์ตอน                   
2606212 การประยกุต์ใช๎โปรแกรมส าเร็จรูปด๎านการประมง                   
2606233 การจัดกิจกรรมนันทนาการทางน้ า                   
2606268 การเล้ียงปลาสวยงาม                   
2606303 ชีววิทยาทางทะเล                   
2606344 เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภณัฑ์ประมง                   
2606373 เทคโนโลยีการจัดการดินพื้นบํอ                   
2606374 เทคโนโลยีชีวภาพทางการประมง                   
2606381 หลักเศรษฐศาสตร์การประมง                   
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ                   
2606399 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางเทคโนโลยีการประมง                   
2606499 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางเทคโนโลยีการประมง                   
9905301 เตรียมสหกิจศึกษา                   
9905401 สหกิจศึกษา                   
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หมวดที ่5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

 
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)  
 การวัดผลและการส าเร็จการศึกษาให๎เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต วําด๎วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 (ภาคผนวก ก) 
 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  
 2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 

 ให๎ก าหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู๎ของนักศึกษาเป็นสํวนหนึ่งของระบบการ
ประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และน าไปด าเนินการจนบรรลุ ผลสัมฤทธิ์ ซึ่งผู๎
ประเมินภายนอกจะต๎องสามารถตรวจสอบได๎  

การทวนสอบในระดับรายวิชาควรให๎นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา มี
คณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของข๎อสอบให๎เป็นไปตามแผนการสอน  

การทวนสอบในระดับหลักสูตรสามารถท าได๎โดยมีระบบประกันคุณภาพภายในมหาวิทยาลัย
ด าเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู๎และรายงานผล 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
2.2.1 ประเมินจากภาวะการมีงานท าของบัณฑิต  
2.2.2 ประเมินความพึงพอใจของผู๎ใช๎บัณฑิตและหนํวยงานที่ใช๎บัณฑิต 
2.2.3 การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในแงํของความพร๎อมและความรู๎จาก

สาขาวิชาที่เรียน รวมทั้งสาขาอ่ืน ๆ ที่ก าหนดในหลักสูตร ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของ
บัณฑิต รวมทั้งเปิดโอกาสให๎เสนอข๎อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให๎ดียิ่งขึ้นด๎วย  

2.2.4 ประเมินจากความเห็นของผู๎ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาเทคโนโลยีการประมงตํออัตลักษณ์
ของบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีการประมง 

3.  เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  

ให๎เป็นไปตามข๎อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตวําด๎วยการศึกษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ. 2548 
(ภาคผนวก ก) 

 



 
 

หมวดที ่6 การพัฒนาคณาจารย์ 

 
1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่  

1.1 มีการปฐมนิเทศแนะแนวความเป็นครูแกํอาจารย์ใหมํ ให๎มีความรู๎ความเข๎าใจในนโยบายของ
มหาวิทยาลัย คณะ ตลอดจนหลักสูตรที่สอน  

1.2 สํงเสริมอาจารย์ให๎มีการเพิ่มพูนความรู๎ สร๎างเสริมประสบการณ์เพ่ือสํงเสริมการสอนและการ
วิจัยอยํางตํอเนื่อง การจัดท าต ารา/เอกสารประกอบการสอน การสนับสนุนด๎านการศึกษาตํอ 
ฝึกอบรม ศึกษาดูงานวิชาการและวิชาชีพในองค์กรตํางๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ
ตํางประเทศหรือการลาเพ่ือศึกษาตํอ 

1.3 การอบรม/ชี้แจง การจัดท ารายละเอียดของรายวิชา มคอ.3 การรายงานผลรายวิชา มคอ.5 
1.4 การจัดหาอาจารย์พี่เลี้ยง 

 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์  

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล  
2.1.1 สํงเสริมอาจารย์ให๎มีการเพ่ิมพูนความรู๎ สร๎างเสริมประสบการณ์เพ่ือสํงเสริมการสอน

และการวิจัยอยํางตํอเนื่อง การจัดท าต ารา/เอกสารประกอบการสอน การสนับสนุนด๎านการศึกษาตํอ 
ฝึกอบรม ดูงานวิชาการและวิชาชีพในองค์กรตํางๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ
ตํางประเทศ หรือการลาเพื่อศึกษาตํอ 

1.1.2 การเพ่ิมทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลที่ทันสมัย 
1.1.3 สนับสนุนให๎อาจารย์มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติ 

 
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ  

2.2.1  การมีสํวนรํวมในกิจกรรมบริการวิชาการแกํชุมชนที่เก่ียวข๎องกับการพัฒนาความรู๎และ
คุณธรรม 

2.2.2 มีการจัดสรรทุนสนับสนุน เพ่ือกระตุ๎นอาจารย์ในการท าผลงานทางวิชาการ 
2.2.3 สํงเสริมการท าวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือการพัฒนาการเรียนการสอนและมีความเชี่ยวชาญ

ในสาขาวิชาชีพ 
2.4.4 จัดสรรงบประมาณในการพัฒนาบุคลากร 
2.2.5 จัดให๎เข๎ารํวมกิจกรรมบริการวิชาการตํางๆ ของคณะ 

 



 
 

หมวดที่ 7  การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1. การก ากับมาตรฐาน 
การบริหารหลักสูตรมีคณะกรรมการประจ าหลักสูตร ประกอบด๎วย คณบดี รองคณบดีฝุาย

วิชาการ ประธานหลักสูตร และอาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตร โดยมีคณบดีเป็นผู๎ก ากับดูแลและคอยให๎
ค าแนะน า ตลอดจนก าหนดนโยบายปฏิบัติให๎แกํอาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ผู๎รับผิดชอบ
หลักสูตรวางแผนการจัดการเรียนการสอนรํวมกับผู๎บริหารของคณะ และอาจารย์ผู๎สอน ติดตามและ
รวบรวมข๎อมูลส าหรับใช๎ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร โดยมีการด าเนินการทุกปีอยํางตํอเนื่อง 

เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 
1. พั ฒ น า ห ลั ก สู ต ร ใ ห๎

ทันสมัย  โดยอาจารย์
และนักศึกษา สามารถ
ก๎าวทันหรือเป็นผู๎น าใน
การสร๎ า งองค์ ความรู๎
ใหมํๆทางด๎านเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ า 

1. จัดหลักสูตรให๎สอดคล๎องกับ
เ ก ณ ฑ์ ม า ต ร ฐ า น ข อ ง
สถาบันอุดมศึกษา 

2. ปรับปรุงหลักสูตรให๎ทันสมัย
โดยมีการพิจารณาปรับปรุง
หลักสูตรทุก 5 ปี 

1. หลักสูตรที่สามารถอ๎างอิง
กับมาตรฐานที่หนํวยงาน
ด๎านเทคโนโลยีการประมง
รับบัณฑิตเข๎าท างานได๎ 

2. กระตุ๎นให๎นักศึกษาเกิด  
ความใฝุรู๎  มีแนวทางการ
เรียนที่ สร๎างทั้ งความรู๎
ความสามารถในวิชาการ 
วิชาชีพที่ทันสมัย 

1. จัดแนวทางการเรียนในวิชา
เรียนให๎มีทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติและมีแนวทางการ
เรียนหรือกิจกรรมประจ าวิชา
ให๎นักศึกษาได๎ศึกษาความรู๎ที่
ทันสมัยด๎วยตนเอง 

2. จัดให๎มีอุปกรณ์สนับสนุนการ
เ รี ย น รู๎ แ ล ะ ห รื อ ป ร า ช ญ์
ท๎ อ ง ถิ่ น เ พ่ื อ ก ร ะ ตุ๎ น ใ ห๎
นักศึกษาเกิดความใฝุรู๎ 

1. จ า น ว น วิ ช า เ รี ย น ที่ มี
ภาคปฏิบัติและวิชาเรียนที่
มี แ น ว ทา ง ใ ห๎ นั ก ศึ กษ า
ค๎นคว๎าความรู๎ใหมํได๎ด๎วย
ตนเอง 
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เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 
3. ตรวจสอบและปรับปรุง    

หลักสูตรให๎มีคุณภาพ     
มาตรฐาน 

 

1. ก าหนดให๎อาจารย์มีคุณวุฒิไมํ
ต่ ากวําปริญญาโทหรือเป็นผู๎มี
ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ ห ล า ย ปี  มี
จ านวนคณาจารย์ประจ าไมํ
น๎อยกวําเกณฑ์มาตรฐาน 

2. สนับสนุนให๎อาจารย์ผู๎สอน
เป็นผู๎น าในทางวิชาการ และ
หรื อ เ ป็ น ผู๎ เ ชี่ ย ว ช า ญทา ง
วิชาชีพด๎านเทคโนโลยีการ
ประมงหรือในด๎านที่เก่ียวข๎อง 

3. สํ ง เ ส ริ ม อ า จ า ร ย์ ป ร ะ จ า
ห ลั ก สู ต ร ใ ห๎ ไ ป ดู ง า น ใ น
ห ลั ก สู ต ร ห รื อ วิ ช า ก า ร ที่
เ กี่ ย ว ข๎ อ ง  ทั้ ง ใ น แ ล ะ
ตํางประเทศ 

2. จ านวนและรายชื่ อของ
คณาจารย์ประจ า ประวัติ
ของอาจารย์ด๎านคุณวุฒิ 
ประสบการณ์  และการ
พัฒนาอบรมของอาจารย์ 

3. จ านวนอุปกรณ์สนับสนุน
การ เ รี ยนรู๎  และบั นทึ ก
กิจกรรมในการสนับสนุน
การเรียนรู๎ 

4. ผลการประเมินการเรียน
การสอน อาจารย์ผู๎ สอน
และกา รสนั บ สนุ น ก า ร
เรียนรู๎ของผู๎สนับสนุนการ
เรียนรู๎โดยนักศึกษา 

4. มีการประเมินมาตรฐาน
ข อ ง ห ลั ก สู ต ร อ ยํ า ง
สม่ าเสมอ 

1. มีการประเมินหลักสูตรโดย
คณะกรรมการผู๎ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกอยํางน๎อยทุก 4 ปี 

2. จั ดท า ฐ านข๎ อมู ลทางด๎ าน
นักศึกษา อาจารย์ อุปกรณ์ 
เครื่องมือวิจัย งบประมาณ 
ความรํวมมือกับตํางประเทศ 
ผลงานทางวิชาการทุกภาค
การศึกษาเพ่ือเป็นข๎อมูลใน
ก า ร ป ร ะ เ มิ น ข อ ง ค ณ ะ 
กรรมการ 

3. ประเมินความพึงพอใจของ
หลักสูตรและการเรียนการ
สอน โดยบัณฑิ ตที่ ส า เ ร็ จ
การศึกษา 

5. มี ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล โ ด ย
คณะกรรมการผู๎ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก ทุกๆ 4 ปี 

- ประ เมิ นผล โดยบัณฑิ ต
ผู๎ส าเร็จการศึกษาทุกๆ ปี 
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2. บัณฑิต 
 หลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอน เพ่ือให๎บัณฑิตมีคุณลักษณะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2552 และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย โดยมีการติดตามคุณภาพของ
บัณฑิตจากหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องหลายด๎าน ประกอบด๎วย สถานประกอบการ ผู๎ใช๎บัณฑิต และศิษย์
เกํา เพ่ือเป็นข๎อมูลในการปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอน  
 2.1 ส่งเสริมสนับสนุนให้บัณฑิตมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ดังนี้ 

2.1.1 เป็นผู๎ที่มีคุณธรรม จริยธรรม สู๎งาน มีจิตอาสา 
2.1.2 มีความรู๎ด๎านเทคโนโลยีการประมง ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 
2.1.3 มีทักษะด๎านปัญญา สามารถคิดวิเคราะห์ วางแผนและแก๎ปัญหาอยํางเป็นระบบ   
2.1.4 มีทักษะความสัมพันธ์ระหวํางบุคคลและความรับผิดชอบ โดยมีความรับผิดชอบ

ตํองานที่ได๎รับมอบหมาย และสามารถปรับตัวท างานรํวมกับผู๎อ่ืนได ๎
2.1.5 มีทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ 

โดยสามารถสื่อสารอยํางเหมาะสมทั้งการพูดและการเขียน สามารถใช๎หลักสถิติ
พ้ืนฐานและเทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร และสืบค๎นข๎อมูล 

 2.2 การได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
  ส ารวจจากบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ได๎งานท า
หรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได๎ประจ าภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ส าเร็จการศึกษาเมื่อเทียบ
กับบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้นๆ ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 70 
 
3. นักศึกษา 

 หลักสูตรให๎ความส าคัญกับการรับนักศึกษา การเตรียมความพร๎อม การให๎ค าปรึกษาแนะแนว
แกํนักศึกษาในการเรียนจนส าเร็จการศึกษา และการจัดการข๎อร๎องเรียนของนักศึกษา โดยมีแนว
ปฏิบัติดังตํอไปนี้ 

 3.1 กระบวนการรับนักศึกษา 
 หลักสูตรมีการก าหนดคุณสมบัติของผู๎ที่จะเข๎าศึกษาในหลักสูตรโดยต๎องเป็นส าเร็จ

การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทํา และเรียนวิชาด๎านวิทยาศาสตร์มาไมํน๎อยกวํา 6 
หนํวยกิต ส าหรับการคัดเลือกผู๎เข๎าศึกษาให๎เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต วําด๎วยการ
รับนักศึกษา โดยคัดเลือกนักศึกษาที่มีความพร๎อมทางปัญญา สุขภาพกายและจิต มีทัศนคติดที่ดีตํอ
วิชาชีพ และมีเวลาเรียนเพียงพอเพ่ือให๎นักศึกษามีศักยภาพในการเรียนรายวิชาตํางๆ ในหลักสูตรจน
สามารถส าเร็จการศึกษาได๎  
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3.2 การให้ค าปรึกษา ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
คณะฯ มีการแตํงตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให๎แกํนักศึกษาทุกคน โดยนักศึกษาที่มี

ปัญหาในการเรียนสามารถปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการได๎ โดยอาจารย์ของสาขาวิชา  
ทุกคนจะต๎องท าหน๎าที่อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให๎แกํนักศึกษา และก าหนดชั่วโมงให๎ค าปรึกษา 
(office hours) แกํนักศึกษา เพ่ือให๎มีแนวโน๎มอัตราการคงอยูํ และอัตราการส าเร็จการศึกษาในระดับ
ที่สูงขึ้น นอกจากนี้ ทางหลักสูตรได๎กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและทักษะการเรียนรู๎ในศตวรรษ
ที่ 21 และกิจกรรมที่สํงเสริมความเป็นพลเมืองที่ดีมีจิตสาธารณะให๎แกํนักศึกษา  

3.3 ความพึงพอใจและการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
หลักสูตรมีการส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาในการบริหารจัดการหลักสูตร และมี

ระบบการจัดการข๎อร๎องเรียนของนักศึกษา ทั้งเรื่องทั่วไปและเรื่องการเรียนการสอนซึ่งสามารถติดตํอ
ผํานอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู๎สอนแตํละรายวิชาโดยตรงหรือผําน
ชํองทางอ่ืน เชํน ร๎องเรียนผํานอีเมล์  เพ่ือน าเข๎าสูํการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรและหา
ทางแก๎ไขปัญหา หากท่ีประชุมฯ ไมํสามารถแก๎ปัญหาได๎ให๎พิจารณาสํงตํอคณบดีเพ่ือหาวิธีการแก๎ไขใน
ระดับคณะตํอไป 
 
4. อาจารย์ 

4.1 การรับอาจารย์ใหม่ 
หลักสูตรมีการก าหนดระบบและกลไกในการรับสมัครอาจารย์เพ่ือให๎มีคุณสมบัติตาม

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดยคณะกรรมการอุดมศึกษา และมีการคัดเลือกอาจารย์ใหมํตาม
ระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย โดยอาจารย์ใหมํต๎องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป
ในสาขาวิชาด๎านเทคโนโลยีการประมง หรือสาขาที่เก่ียวข๎อง 

4.2 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
 คณะมีการสนับสนุนให๎อาจารย์เข๎ารับการอบรม เข๎ารํวมประชุมวิชาการ และศึกษาดูงาน

ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข๎องเพ่ือพัฒนาอาจารย์ทั้งด๎านวิชาการและวิชาชีพ ซึ่งอาจารย์สามารถน าความรู๎ 
ประสบการณ์ท่ีได๎รับมาสอนนักศึกษา และปรับปรุงหลักสูตรให๎ทันสมัย 
 4.3 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตร 

คณาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตรและผู๎สอน รํวมประชุมวางแผนจัดการเรียนการสอนและ
การประเมินผล เพ่ือรวบรวมข๎อมูลเตรียมไว๎ส าหรับการปรับปรุงรายวิชาในหลักสูตร ให๎บรรลุ
วัตถุประสงค์ และสามารถผลิตบัณฑิตให๎เป็นไปตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
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5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
เป้าหมาย การด าเนินการ 

1. สาระของรายวิชาในหลักสูตร -  หลักคิดในการออกแบบหลักสูตร ข๎อมูลที่ใช๎ในการ
พัฒนาหลักสูตรและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

- การปรับปรุงหลักสูตรให๎ทันสมัยตามความก๎าวหน๎า
ในศาสตร์นั้นๆ 

2. การวางระบบผู๎สอนและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน 

-  การพิจารณาก าหนดผู๎สอน 
-  การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท า 

มคอ.3 และ มคอ.4 
-  การก ากับกระบวนการเรียนการสอน 
-  การจัดการเรียนการสอนที่มีการฝึกปฏิบัติในระดับ

ปริญญาตรี 
-  การบูรณาการพันธกิจตํางๆ กับการเรียนการสอน
ในระดบัปริญญาตรี 

3. การประเมินผู๎เรียน -  การประเมินผลการเรียนรู๎ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ 

-  การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู๎ของ
นักศึกษา 

-  การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน
และประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7) 

4. ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษาแหํงชาติ 

ผลการด าเนินงานตามตัวบํงชี้ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหํงชาติ  

 
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

6.1 การบริหารงบประมาณ 
คณะฯ มีการจัดสรรงบประมาณประจ าปี ทั้งงบประมาณแผํนดินและเงินรายได๎เพ่ือ

จัดซื้อต ารา วัสดุทางการเกษตร อุปกรณ์และสารเคมีเพ่ือใช๎ส าหรับการเรียนการสอนในชั้นเรียน และ
ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคารเรียนเพ่ือสร๎างสภาพแวดล๎อมให๎เหมาะสมกับการเรียนรู๎ด๎วยตนเองของ
นักศึกษา 
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6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 
คณะฯ มีทรัพยากรส าหรับจัดการเรียนการสอนของทุกหลักสูตร โดยมีห๎องเรียน 

ห๎องปฏิบัติการ อุปกรณ์การเรียนการสอน และสถานที่ฝึกปฏิบัติเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า เพ่ือใช๎ในการเรียน
การสอน การฝึกปฏิบัติการ และงานวิจัย และส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถ
ให๎บริการวัสดุและสารนิเทศตํางๆ จ านวนมาก ให๎ผู๎ใช๎ห๎องสมุดเลือกอํานได๎ตามความพอใจ มีบริการ
ยืม-คืน บริการวารสารและหนังสือพิมพ์ บริการโสตทัศนวัสดุ บริการหนังสือสงวน บริการซีดีรอม 
(CD-ROM) บริการอินเทอร์เน็ต และบริการอ่ืนๆ โดยเฉพาะอยํางยิ่งบริการสืบค๎นสารนิเทศทั้งในและ
นอกห๎องสมุด เพ่ือเป็นแหลํงค๎นคว๎าอยํางเป็นระบบให๎กับนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาเทคโนโลยีการ
ประมง  

นอกจากนี้ สาขาวิชาฯ มีการประสานงานรํวมมือกับหนํวยงานภายนอก เพ่ือเป็นแหลํง
ทรัพยากรการเรียนรู๎ให๎กับนักศึกษา ได๎แกํ ฟาร์มเพาะพันธุ์ลูกกุ๎งเอกชนในจังหวัดภูเก็ต ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาประมงชายฝั่งภูเก็ต ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งพังงา และสถาบันวิจัยและพัฒนา
ทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และปุาชายเลน จ.ภูเก็ต เป็นต๎น 

6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
ประสานงานกับส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการจัดซื้อหนังสือ และ

ต าราที่เก่ียวข๎อง  เพ่ือบริการให๎อาจารย์และนักศึกษาได๎ค๎นคว๎าและใช๎ประกอบการเรียนการสอน ใน
การประสานการจัดซื้อหนังสือนั้น อาจารย์ผู๎สอนแตํละรายวิชาจะมีสํวนรํวมในการเสนอรายชื่อ
หนังสือ ตลอดจนสื่ออ่ืนๆ ที่จ าเป็น นอกจากนี้ อาจารย์พิเศษที่เชิญมาสอนบางรายวิชาและบางหัวข๎อ
ก็มีสํวนในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือส าหรับให๎ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจัดซื้อ
ด๎วย 

ในสํวนของคณะฯ มีห๎องสมุดยํอย เพื่อบริการหนังสือ ต ารา หรือวารสารเฉพาะทาง และ
คณะจะต๎องจัดสื่อการสอนอ่ืนๆ  เพ่ือใช๎ประกอบการสอนของอาจารย์ เชํน เครื่องมัลติมีเดีย 
โปรเจคเตอร์  คอมพิวเตอร์  เครื่องถํายทอดภาพ 3 มิติ เครื่องฉายสไลด์ เป็นต๎น 

ด๎านทรัพยาการการเรียนการสอนอ่ืนๆ สาขาวิชาฯ ได๎ติดตํอประสานงานกับหนํวยงาน
ภายนอกอยํางสม่ าเสมอเพ่ือเป็นแหลํงเรียนรู๎เพ่ิมเติมให๎กับนักศึกษา ซึ่งมีท้ังหนํวยงานตํางๆ ในภาครัฐ 
และฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าเอกชนในจังหวัดภูเก็ตและพ้ืนที่ใกล๎เคียง 

6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
 สาขาวิชาฯ ได๎ส ารวจความต๎องการทรัพยากรพ้ืนฐานในการเรียนการสอนของอาจารย์ 

เชํน หนังสือ ต ารา สื่อการสอนตํางๆ เพ่ือจัดสรรเพิ่มเติมเป็นประจ าทุกปีการศึกษา 
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7.  ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators)  
ผลการด าเนินงานบรรลุตามเปูาหมาย ตัวบํงชี้ทั้งหมดอยูํในเกณฑ์ดีตํอเนื่อง 2 ปีการศึกษา เกณฑ์

การประเมินผําน ต๎องมีการด าเนินงานอยํางน๎อยร๎อยละ 80 ของตัวบํงชี้ที่ระบุไว๎ในแตํละปี 
 

ดัชนีบ่งชี้และเป้าหมาย 
ชั้นปีการศึกษา 

ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรอยํางน๎อยร๎อยละ 80 มีสํวนรํวมใน
การประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงาน
หลักสูตร 

X X X X X 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล๎องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหํงชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/
สาขาวิชา (ถ๎ามี) 

X X X X X 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ๎ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยํางน๎อยกํอน
การเปิดสอนในแตํละภาคการศึกษาให๎ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผล
การด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ๎ามี) ตามแบบ 
มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่
เปิดสอนให๎ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.
7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

X X X X X 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู๎ ที่ก าหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ๎ามี) อยํางน๎อยร๎อยละ 
25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแตํละปีการศึกษา 

X X X X X 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การ
สอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู๎  จากผลการประเมินการ
ด าเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7 ปีท่ีแล๎ว   

 X X X X 

8. อาจารย์ใหมํ (ถ๎ามี) ทุกคน ได๎รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน า
ด๎านการจัดการเรียนการสอน 

X X X X X 

9. อาจารย์ประจ าทุกคนได๎รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อยํางน๎อยปีละหนึ่งครั้ง 

X X X X X 

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ๎ามี) ได๎รับ
การพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 50  ตํอ
ปี 

X X X X X 
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ดัชนีบ่งชี้และเป้าหมาย 
ชั้นปีการศึกษา 

ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท๎าย/บัณฑิตใหมํที่มี
ตํอคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมํน๎อยกวํา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

   X X 

12. ระดับความพึงพอใจของผู๎ใช๎บัณฑิตที่มีตํอบัณฑิตใหมํ เฉลี่ย
ไมํน๎อยกวํา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

    X 

รวมตัวบ่งชี้ (ข้อ) ในแต่ละปี 9 10 10 11 12 

ตัวบ่งชี้บังคับ (ข้อที่) 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 

ตัวบ่งชี้ต้องผ่านรวม (ข้อ) 7 8 8 9 10 



 
 

หมวดที ่8   การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

 
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 

1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 
ก าหนดให๎อาจารย์เขียนแนวการสอนทุกรายวิชาที่สอน น าขึ้นเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย และ

แจกให๎นักศึกษากํอนการสอน มีการประเมินความรู๎ผู๎เรียนกํอนและหลังการเรียนเป็นประจ าทุก
ภาคเรียน เพ่ือเป็นข๎อมูลในการปรับปรุงแนวการสอนในครั้งตํอไป 
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้กลยุทธ์การสอน 

 หลังการสอนก าหนดให๎นักศึกษาทุกคนประเมินการสอนของคณาจารย์ทุกรายวิชา ผําน
เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย และแจ๎งผลการประเมินให๎คณาจารย์ทราบในชํวงปิดภาคเรียน เพ่ือให๎ผู๎สอน
ใช๎เป็นข๎อมูลในการปรับปรุงการสอนในภาคเรียนถัดไป 
 
 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  โดยส ารวจข๎อมูลจาก 
2.1 นักศึกษาปีสุดท๎ายและบัณฑิตใหมํ 
2.2 นายจ๎าง/ผู๎บริหารของสถานประกอบการ และหรือผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎อง 
2.3 ผู๎ทรงคุณวุฒิภายนอก 

 
3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร  

การประเมินผลคุณภาพการศึกษาประจ าปี ตามดัชนีบํงชี้ในหมวด 7 ข๎อ 7 โดยผู๎ประเมินระดับ
สาขาวิชาที่คณบดีแตํงตั้ง 
 
4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร และแผนกลยุทธ์การสอน 

 รวบรวมข๎อเสนอแนะและข๎อมูลที่ได๎จากการประเมินของนักศึกษา ผู๎ใช๎บัณฑิต และผู๎ทรงคุณวุฒิ 
เพ่ือน ามาวิเคราะห์และก าหนดเป็นแผนกลยุทธ์ในการปรับปรุงหลักสูตรในโอกาสตํอไป 

 
 
 

 



 
 

 
 
 

ภาคผนวก 



 
 

 
 

ภาคผนวก ก 
 

* ข๎อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตวําด๎วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 
* ข๎อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตวําด๎วยการประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญา 

และปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต พ.ศ. 2548 
* ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตวําด๎วยการจัดการศึกษาในภาคฤดูร๎อนนักศึกษา

ภาคปกติ พ.ศ. 2548 
    * ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตวําด๎วย การโอนผลการเรียน และการยกเว๎นการ         

เรียนรายวิชา พ.ศ. 2550 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 

ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ. ๒๕๔๘ 
------------------------------- 

 
 

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) แหํงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และ
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘  สภามหาวิทยาลัย 
จึงตราข๎อบังคับวําด๎วย การศึกษาระดับปริญญาตรี ไว๎ดังนี้ 
 

 หมวดที่ ๑ 
บททั่วไป 

 
ข๎อ ๑ ข๎อบังคับนี้เรียกวาํ “ข๎อบังคับมหาวทิยาลยัราชภัฏภูเก็ต วําด๎วยการศึกษาระดบัปริญญาตร ีพ.ศ.๒๕๔๘” 
 
ข๎อ ๒ ให๎ใช๎ข๎อบังคับนี้ส าหรับนักศึกษาตามหลักสตูรระดบัปริญญาตร ี ซึ่งเข๎าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ภูเก็ต ตั้งแตํปีการศึกษา ๒๕๔๙  เป็นต๎นไป 
 
ข๎อ ๓ บรรดาความในระเบียบ  ข๎อบังคับ  ค าสั่งหรือประกาศอ่ืนใดทีม่ีอยูํกํอนข๎อบังคับนี้  ซึ่งมีข๎อความที่

ขัดหรือแย๎งกับความในข๎อบังคับนี้  ให๎ใช๎ข๎อบังคับนี้แทน 
 
ข๎อ ๔  ในข๎อบังคับนี ้
 

“มหาวิทยาลัย”  หมายความวํา มหาวิทยาลยัราชภัฏภูเก็ต 
 

“นักศึกษา”  หมายความวํา นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
 

“อาจารย์ที่ปรึกษา”  หมายความวํา อาจารย์ที่ปรึกษาที่มหาวิทยาลยัมีค าสั่งแตํงตัง้ให๎
เป็นที่ปรึกษาของนักศึกษา 
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หมวดที ่ ๒ 
การรับนักศกึษา 

 

ข๎อ ๕  คุณสมบัติของผู๎เข๎าศึกษา 
๕.๑  ผู๎ที่เข๎าเรียนระดับปริญญาตรีหลักสูตร ๔ ปี และ ๕ ปีต๎องส าเร็จการศึกษาชั้น

มัธยมศึกษา ตอนปลาย หรือเทียบเทํา และผู๎ที่เข๎าเรียนระดับปริญญาตรีที่
หลักสูตรตํอเนื่องต๎องส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทํา หรือเป็นผู๎
ที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให๎เข๎าศึกษาได๎เป็นกรณีพิเศษ 

 

๕.๒ ไมํเป็นคนวิกลจริต และเป็นผู๎ไมํมีโรคติดตํออยํางร๎ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ           
และโรคที่จะเบียดเบียนหรือขัดขวางตํอการศึกษา 
 

๕.๓ ไมํเป็นผู๎ที่มีความประพฤติเสื่อมเสียอยํางร๎ายแรง   
 

๕.๔ มีคุณสมบัติครบถ๎วนตามประกาศมหาวิทยาลัย วําด๎วยการรับนักศึกษา 
เข๎าศึกษาในมหาวิทยาลัย 

 

ข๎อ ๖  วิธีการเข๎าเป็นนักศึกษา 
๖.๑ การคัดเลือกที่ด าเนินการโดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ 
 

๖.๒ วิธีอื่น ๆ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยจะเป็นผู๎ก าหนด 
 
 

หมวดที ่๓ 
ระบบการจัดการศกึษา  และหลักสูตรการศกึษา 

 
ข๎อ ๗ ระบบการจัดการศึกษาใช๎ระบบทวิภาค โดย ๑ ปีการศึกษาแบํงออกเป็น ๒ ภาคการศึกษาปกติ 

มีระยะเวลาศึกษาไมํน๎อยกวํา ๑๕ สัปดาห์ หากมีความจ าเป็นที่จะเปิดการศึกษาภาคฤดูร๎อนให๎
ก าหนดระยะเวลา และจ านวนหนํวยกิต โดยมีสัดสํวนเทียบเคียงกันได๎กับภาคการศึกษาปกติ 

 

ข๎อ ๘  การคิดหนํวยกิต 
๘.๑ รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช๎เวลาบรรยาย หรืออภิปรายปัญหาไมํน๎อยกวํา ๑๕ 

ชั่วโมงตํอภาคการศึกษาปกติ ให๎มีคําเทํากับ ๑ หนํวยกิตระบบทวิภาค 
 

๘.๒ รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช๎เวลาฝึกหรือทดลองไมํน๎อยกวํา ๓๐ ชั่วโมงตํอภาคการศึกษา
ปกติให๎มีคําเทํากับ ๑ หนํวยกิตระบบทวิภาค 
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๘.๓ การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนามที่ใช๎เวลาฝึกไมํน๎อยกวํา ๔๕ ชั่วโมงตํอภาคการศึกษา
ปกติให๎มีคําเทํากับ ๑ หนํวยกิตระบบทวิภาค 
 

๘.๔ การท าโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ได๎รับมอบหมาย ที่ใช๎เวลาท า
โครงงานหรือกิจกรรมนั้น ๆ ไมํน๎อยกวํา ๔๕ ชั่วโมงตํอภาคเรียนปกติ ให๎มีคํา
เทํากับ ๑ หนํวยกิตระบบทวิภาค 

ข๎อ ๙   จ านวนหนํวยกิตและระยะเวลาการศึกษา 
 

๙.๑ หลักสูตรปริญญาตร ี(๔ ปี) ให๎มีจ านวนหนํวยกิตรวมไมนํ๎อยกวํา ๑๒๐ หนํวยกิต
ใช๎เวลาศึกษาไมํเกิน ๘ ปีการศึกษา ส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา  
และไมํเกิน ๑๒ ปีการศึกษา ส าหรับการลงทะเบียนเรียนไมํเต็มเวลา 

 

๙.๒ หลักสูตรปริญญาตร ี(๕ ปี) ให๎มีจ านวนหนํวยกิตรวมไมนํ๎อยกวํา ๑๕๐ หนํวยกิต  
           ใช๎เวลาศึกษาไมํเกิน ๑๐ ปีการศึกษา ส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา  
 และไมํเกิน ๑๕ ปีการศึกษา  ส าหรับการลงทะเบียนเรียนไมํเตม็เวลา 

 

๙.๓      หลักสตูรปริญญาตร ี(ตํอเนื่อง) ให๎มีจ านวนหนวํยกิตรวมไมํน๎อยกวาํ ๗๘ หนํวยกติ  
ใช๎เวลาการศึกษาไมํเกิน ๔ ปีการศึกษาส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา 
และไมํเกิน ๖ ปีการศึกษาส าหรับการลงทะเบียนเรียนไมํเต็มเวลา 
 

ข๎อ ๑๐ โครงสร๎างหลักสูตร ประกอบด๎วย หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชา
เลือกเสรี โดยมีสัดสํวนจ านวนหนํวยกิตของแตํละหมวดวิชาดังนี้ 

 

๑๐.๑ หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป  หมายถึง วิชาที่มุํงพัฒนาผู๎เรียนให๎มีความรู๎อยําง
กว๎างขวาง มีโลกทัศน์ที่กว๎างไกล มีความเข๎าใจธรรมชาติ ตนเอง ผู๎อื่น และสังคม 
เป็นผู๎ใฝุรู๎ สามารถคิดอยํางมีเหตุผล สามารถใช๎ภาษาในการติดตํอสื่อความหมาย
ได๎ดี มีคุณธรรม ตระหนักในคุณคําของศิลปวัฒนธรรมทั้งของไทย และประชาคม
นานาชาติ สามารถน าความรู๎ไปใช๎ในการด ารงชีวิตและด ารงตนอยูํในสังคมได๎
เป็นอยํางดี โดยให๎มีจ านวนหนํวยกิตรวมไมํน๎อยกวํา ๓๐ หนํวยกิต 
 

๑๐.๒ หมวดวิชาเฉพาะ หมายถึง วิชาแกน วิชาเฉพาะด๎าน วิชาพื้นฐานวิชาชีพ และ
วิชาชีพ ที่มุํงหมายให๎ผู๎เรียนมีความรู๎ ความเข๎าใจ และปฏิบัติงานได๎ โดยให๎มี
จ านวนหนํวยกิตรวมดังนี้ 

 

๑๐.๒.๑ หลักสูตรปริญญาตร ี(๔ ปี) ให๎มีจ านวนหนวํยกิต หมวดวิชาเฉพาะ 
รวมไมํน๎อยกวํา  ๘๔  หนํวยกิต 

๑๐.๒.๒ หลักสูตรปริญญาตร ี(๕ ป)ี ให๎มีจ านวนหนํวยกิต หมวดวชิาเฉพาะ    
   รวมไมํน๎อยกวํา  ๑๑๔  หนํวยกิต 
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๑๐.๒.๓ หลักสูตรปริญญาตร ี(ตํอเนื่อง) ให๎มีจ านวนหนํวยกิต            
หมวดวิชาเฉพาะรวมไมํน๎อยกวาํ  ๔๒  หนํวยกิต 

 

๑๐.๓ หมวดวิชาเลือกเสรี หมายถึง วิชาที่มุํงให๎ผู๎เรียนมีความรู๎ ความเข๎าใจตามที่
ตนเองถนัดหรือสนใจ โดยเปิดโอกาสให๎ผู๎เรียนเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ใน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี โดยให๎มีจ านวนหนํวยกิตรวมไมํน๎อยกวํา ๖ หนํวยกิต 

 

หมวดที ่๔ 
การลงทะเบียนวชิาเรียน 

 
ข๎อ ๑๑ มหาวิทยาลัยจะจัดให๎มีการลงทะเบียนเรียน  และช าระเงินคําธรรมเนียมในแตํละภาคการศึกษา

ตามวันเวลาและสถานที่ ที่มหาวิทยาลัยก าหนด โดยใช๎อัตราตามระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
วําด๎วยการเก็บเงินธรรมเนียมการศึกษา และการจํายเงินเพื่อจัดการศึกษาภาคปกติ  พ.ศ. ๒๕๔๘ 
การลงทะเบียนจะสมบูรณ์ได๎ก็ตํอเมื่อนักศึกษาช าระเงินเรียบร๎อยแล๎ว ซึ่งนักศึกษาจะต๎องช าระเงิน 
ลงทะเบียนให๎เสร็จสิ้นภายใน ๓๐ วันนับตั้งแตํวันเปิดภาคเรียน และหากพ๎นก าหนดการลงทะเบียน
การเรียนในภาคเรียนนั้นจะนับเป็นโมฆะ นักศึกษาต๎องยื่นค าร๎องเพื่อรักษาสภาพนักศึกษา 

 
ข๎อ ๑๒ เพื่อให๎การเรียนของนักศึกษาเป็นไปอยาํงมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยก าหนดให๎นักศึกษา

ลงทะเบียนเรียน ดังนี ้
 

๑๒.๑ นักศึกษาเรียนเต็มเวลา ลงทะเบียนเรียนได๎ไมํเกินภาคเรียนละ ๒๒ หนํวยกิต  
ในภาคเรียนที่ไมํมีรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หากชํวงเวลาใดลงทะเบียน
รายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพไมํอนุญาตให๎นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาอื่น 
 

๑๒.๒ นักศึกษาเรียนไมํเต็มเวลา ลงทะเบียนเรียนได๎ไมํเกินภาคเรียนละ ๙ หนํวยกิต 
 

ข๎อ ๑๓ การลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร๎อน ก าหนดให๎นักศึกษาลงทะเบียนเรียนได๎ไมํเกิน ๙ หนํวยกิต      
การจัดการเรียนการสอนให๎เป็นไปตามระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  วําด๎วยการจัด
การศึกษาในภาคฤดูร๎อนส าหรับนักศึกษาภาคปกติ พ.ศ.๒๕๔๘ 

 

ข๎อ ๑๔ การขอเพิ่ม-ถอนรายวิชาเรียน นักศึกษาจะต๎องกระท าให๎เสร็จสิ้นภายใน ๑๕ วันนับตั้งแตํวันเปิด
ภาคเรียน การขอเพิ่มรายวิชาเรียนจ านวนหนํวยกิตเมื่อรวมแล๎วต๎องไมํเกินจ านวนหนํวยกิตตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนดให๎ลงทะเบียนในแตํละภาคเรียน โดยที่ตารางเรียนและตารางสอบของรายวิชา
ที่ลงทะเบียนทั้งหมดจะต๎องไมํซ้ าซ๎อนกัน 
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ข๎อ ๑๕ การขอยกเลิกวิชาเรียนท าได๎หลังจากพ๎นก าหนดการขอเพิ่ม-ถอนรายวิชาแล๎ว และต๎องด าเนินการ
ให๎เสร็จสิ้นอยํางช๎าที่สุด ๒ สัปดาห์กํอนก าหนดวันเริ่มสอบปลายภาค หรือตามที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด 

 
ข๎อ ๑๖ การรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา นักศึกษาทุกคนต๎องรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา โดยการช าระ

เงินคําบ ารุงมหาวิทยาลัย  กรณีที่นักศึกษาลาพักการเรียน  หรือถูกสั่งพักการเรียน  ต๎องช าระเงิน
คําบ ารุงมหาวิทยาลัยให๎เสร็จสิ้นกํอนวันเร่ิมสอบปลายภาค 

 
ข๎อ ๑๗ การขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษา นักศึกษาที่พ๎นสภาพการเป็นนักศึกษาเนื่องจากสาเหตุที่ไมํได๎

ช าระเงินคําบ ารุงมหาวิทยาลัย สามารถยื่นค าร๎องขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษาได๎ 
 

ข๎อ ๑๘ ในการลงทะเบียนเรียน การเพิ่มถอนวิชาเรียน การยกเลิกวิชาเรียน การลาพักการเรียน การรักษา
สภาพการเป็นนักศึกษา และการขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษา ต๎องได๎รับความเห็นชอบจาก
อาจารย์ที่ปรึกษากํอน 

 
หมวดที ่๕ 

การวัดผล และประเมินผล 
 

ข๎อ ๑๙ การวัดผลและประเมินผลการศึกษาของนักศึกษา ให๎เป็นไปตามข๎อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  
วําด๎วย   การประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ภูเก็ต พ.ศ. ๒๕๔๘ 

 

หมวดที ่๖ 
การย้ายโอนนักศึกษา 

 
ข๎อ ๒๐ มหาวิทยาลัยสามารถรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น การรับโอนนักศึกษาจากสถาบัน 

อุดมศึกษาอื่นให๎เป็นไปตามระเบียบที่วําด๎วยการโอนผลการเรียนและยกเว๎นรายวิชาเรียนของสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 

 
ข๎อ ๒๑ ให๎อธิการบดีเป็นผู๎รักษาการให๎เป็นไปตามข๎อบังคับนี้ และให๎มีอ านาจออกประกาศ ค าสั่ง หรือ

ระเบียบปฏิบัติ  ให๎เป็นไปตามข๎อบังคับนี้ และเป็นผู๎วินิจฉัยชี้ขาดในกรณีเกิดปัญหาจากการใช๎
ข๎อบังคับนี้ 
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ประกาศ  ณ  วันที ่๒๖  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๔๘ 

 
 

 
 (นายศิวะ  แสงมณี) 

   นายกสภามหาวิทยาลัยราชภฏัภูเก็ต 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 

ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับอนุปรญิญาและปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
พ.ศ. ๒๕๔๘ 

------------------------------------------------- 
 

โดยที่เป็นการเห็นสมควรให๎มีข๎อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวําด๎วยการประเมินผลการศึกษาที่ใช๎ใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเก็ต 

ฉะนั้นอาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) แหํงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๔๘ เม่ือวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๔๘ มีมติให๎ข๎อบังคับไว๎

ดังนี้ 
 

ข๎อ ๑ ข๎อบังคับนี้เรียกวํา “ข๎อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตวําด๎วย การประเมินผลการศึกษาระดับ

อนุปริญญา และปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต พ.ศ. ๒๕๔๘” 
 

ข๎อ ๒ บรรดาข๎อบังคับ ประกาศ หรอืค าสั่งอื่นใด ซ่ึงขัดแย๎งกบัข๎อบงัคบันี้ ให๎ใช๎ข๎อบังคับนีแ้ทน 
 

ข๎อ ๓ ในข๎อบังคับนี ้

        “มหาวิทยาลัย”            หมายความวํา  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 

        “สภามหาวิทยาลัย”       หมายความวํา  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 

        “สภาวิชาการ”             หมายความวํา  สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 

        “อนุกรรมการวิชาการ”   หมายความวํา  กรรมการที่ได๎รับการแตํงตั้งจากสภาวิชาการ ให๎ท า

หน๎าที่ด๎านวิชาการของมหาวิทยาลัย 
 

และข๎อบงัคับนี้ให๎มีผลใช๎บังคบันบัตั้งแตํวันถัดจากวันประกาศเปน็ต๎นไป 
           

ข๎อ ๔ ให๎ผู๎สอนประเมินผลทุกรายวิชาที่มีการเรียนการสอนในแตํละภาคเรียน การวัดผลต๎องท าตลอด     

ภาคเรียน โดยวิธี ตําง ๆ กัน เชํน การสอบยํอย การรายงาน การท างานกลุํม การสอบกลางภาคเรียน

และให๎มีการสอบปลายภาคเรียน โดยคิดคะแนนเก็บระหวํางภาคให๎อยํูระหวํางร๎อยละ ๒๐ ถึงร๎อยละ 

๘๐ เว๎นแตํรายวิชาที่สภาวิชาการของมหาวิทยาลัยเห็นชอบ ให๎ประเมินในลักษณะอื่น 
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ข๎อ ๕  นักศึกษาจะต๎องสอบปลายภาคเรียน และจะมีสิทธิ์ในการสอบปลายภาคเรียนต๎องอยํูในเกณฑ์ตํอไปนี้ 

   ๕.๑ เวลาเรียนในรายวิชานั้น ๆ ไมํน๎อยกวําร๎อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมด 

๕.๒ ในกรณีที่มีเวลาเรียนในรายวิชาใดน๎อยกวําร๎อยละ ๘๐ แตํไมํต่ ากวําร๎อยละ ๖๐ ให๎อยูํใน 

ดุลยพินิจของอาจารย์ผู๎สอนรายวิชานั้น ๆ 

๕.๓ ในกรณีที่มีเวลาเรียนในรายวิชาใดน๎อยกวําร๎อยละ ๖๐ จะไมํมีสิทธิสอบในรายวิชานั้น เว๎นแต ํ

อนุกรรมการวชิาการของมหาวิทยาลัยเห็นชอบให๎ผํอนผนัเพราะมีเหตุผลอันควร 

๕.๔ ผู๎ไมํมีสิทธิสอบปลายภาคเรียนตาม ๕.๒ และ ๕.๓ ให๎ผู๎สอนให๎ผลการเรียนเป็น  “E” 
 

ข๎อ  ๖ ผู๎มีสิทธิสอบแตํขาดสอบปลายภาคเรียน จะได๎รับการประเมินผลการเรียนเป็น M (Missed 

examination)   ไว๎กํอน นักศึกษาที่ขาดสอบปลายภาคเรียนมีสิทธิย่ืนค าร๎องขอสอบรายวิชาที่ขาดสอบตํอ

นายทะเบียนภายใน ๓๐วัน หลังจากเปิดภาคเรียนถัดไป และการพิจารณาให๎อยํูในดุลยพินิจของอธิการบดี

หรือผู๎ที่ได๎รับมอบหมาย   

๖.๑  ในกรณีที่อนุญาตให๎สอบ นักศึกษาต๎องสอบให๎เสร็จสิ้นตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดภายใน 

ภาคเรียนที่ย่ืนค าร๎อง 

๖.๒  ในกรณีที่ไมํอนุญาตให๎สอบหรืออนุญาตให๎สอบแล๎วนักศึกษาไมํมาสอบ หรือนักศึกษาไมํมา

ติดตํอขอย่ืนค าร๎องขอสอบตามก าหนด หรือมหาวิทยาลัยไมํได๎รับผลการเปลี่ยนแปลงเกรด

จากผู๎สอนเม่ือสิ้นภาคเรียนถัดไป ให๎นายทะเบียนเปลี่ยนผลการเรียนเป็น “E” 
 

ข๎อ ๗ ให๎มีการประเมินผลการเรียนในรายวิชาตําง ๆ ตามหลักสูตร เป็น ๒ ระบบ ดังนี ้
 

๗.๑ ระบบคําระดับคะแนน  แบํงเป็น  ๘  ระดับ 

ระดับคะแนน  ความหมายของผลการเรียน   ค่าระดับคะแนน 

A   ดีเยี่ยม               ๔.๐ 

 B+   ดีมาก               ๓.๕ 

 B   ดี                ๓.๐ 

 C+   ดีพอใช๎               ๒.๕ 

 C   พอใช ๎               ๒.๐ 

 D+   อํอน                ๑.๕ 

 D   อํอนมาก      ๑.๐ 

 E   ตก       ๐.๐ 
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ระบบนี้ใช๎ส าหรับการประเมินรายวิชาที่เรียนตามหลักสูตร คําระดับคะแนนที่ถือวําสอบได๎ต๎องไมํต่ ากวํา “D” 

ถ๎านักศึกษาได๎คําระดับคะแนนในรายวิชาบังคับเรียนต่ ากวํา “D” ต๎องลงทะเบียนและเรียนใหมํจนกวําจะสอบได๎ 

กรณีวิชาเลือก ถ๎าได๎คําระดับคะแนนต่ ากวํา “D” สามารถเลือกเรียนวิชาอื่นแทนการเรยีนซ้ าได๎ สํวนการประเมิน

รายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  ถ๎าได๎คําระดับคะแนนต่ ากวํา “C” 

ถือวําสอบตก นักศึกษาจะต๎องลงทะเบียนและเรียนใหมํ  ถ๎าได๎รับการประเมินต่ ากวํา “C”  เป็นครั้งที่สองถือวํา

หมดสภาพการเป็นนักศึกษา 
 

๗.๒ ระบบไมํมีคําระดับคะแนน  ก าหนดสัญลักษณ์การประเมินดังนี ้

ผลการศึกษา    ระดับการประเมิน 

                  ผํานดีเย่ียม          PD (Pass with Distinction) 

     ผําน      P   (Pass) 

ไมํผําน     F   (Fail) 
 

ระบบนี้ใช๎ส าหรับการประเมินรายวิชาที่หลักสูตรบังคับใหเ๎รียนเพิม่ตามข๎อก าหนดเฉพาะและรายวชิา

ที่สภามหาวิทยาลัยก าหนดให๎เรียนเพิ่ม 

รายวิชาที่ได๎ผลประเมิน “F” นักศึกษาต๎องลงทะเบียนและเรียนใหมํ จนกวําจะสอบได ๎

 
ข๎อ ๘ สัญลักษณ์อื่น มีดังนี ้

 

Au (Audit) ใช๎ส าหรับการลงทะเบียนเพื่อรํวมฟัง โดยไมํนับหนํวยกิต และผู๎เรียนจะต๎องเข๎า

รํวมเรียนและปฏิบัติงานตามเกณฑ์ที่ผู๎สอนก าหนด หากไมํสามารถปฏิบัติตามเกณฑ์ที่

ก าหนดได๎ให๎ถือวําผู๎เรียนขอยกเลิก ซ่ึงจะได๎รับอักษร “W” แทน 
 

  W (Withdraw) ใช๎ส าหรับการบันทึกในกรณีตํอไปนี้ คือ 

๑. หลังจากได๎รับอนุมัติให๎ถอนรายวชิานั้นกํอนก าหนดสอบปลายภาคไมํน๎อยกวํา ๒ 

สัปดาห์ หรือ 

๒. รายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนเพื่อรํวมฟังแตํไมํสามารถปฏิบัติตามเกณฑ์ที่

ก าหนดได๎ให๎  ถือวําผู๎เรียนขอยกเลิก 

๓. ได๎รับอนุมัติให๎ถอนรายวิชาเรียนในกรณีที่นักศึกษาลาพักการศึกษา หรือนักศึกษา 

ถูกสั่งให๎พักการศึกษาหลังจากลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนนั้นแล๎ว       
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I (Incomplete) ใช๎ส าหรับบันทึกการประเมินที่ไมํสมบูรณ์ในรายวิชาที่นักศึกษายังท างานไมํ

เสร็จเม่ือสิ้น ภาคเรียน นักศึกษาที่ได๎ “I” ต๎องด าเนินการขอรับการประเมินจากผู๎สอน 

เพื่อเปลี่ยนระดับคะแนนให๎เสร็จสิ้นในภาคเรียนถัดไป หากนักศึกษาไมํด าเนินการให๎

ผู๎สอนพิจารณาผลงานที่ค๎างอยํูเป็นศูนย์ และประเมินผลการเรียนจากคะแนนที่มีอยูํ

แล๎ว หากผู๎สอนไมํสํงผลการประเมิน เม่ือสิ้นภาคเรียนถัดไปการเปลี่ยนแปลงผลการเรียน

ให๎อยูํในดุลยพินิจของอนุกรรมการวิชาการ 
 

M (Missed examination) ใช๎ส าหรับบันทึกการประเมินที่ไมํสมบูรณ์ในรายวิชาที่นักศึกษา

ขาดสอบ ปลายภาคเรียน  

 
 

ข๎อ ๙ รายวิชาที่ได๎รับการยกเว๎นการเรยีนตามระเบียบเกี่ยวกับการยกเวน๎การเรียนใหไ๎ด๎ผลการประเมินเป็น 

“P” 

 

ข๎อ ๑๐ นักศึกษาที่เข๎าศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี (หลังอนุปริญญา) จะลงทะเบียนเรียนรายวิชาซ้ ากับ

รายวิชาที่ศึกษามาแล๎วในระดับอนุปริญญาไมํได๎ หากลงทะเบียนซ้ าให๎เว๎นการนับหนํวยกิตเพื่อพิจารณา

วิชาเรียนครบตามหลักสูตรที่ก าลังศึกษาอยูํ 
 

ข๎อ ๑๑ การหาคําระดับคะแนนเฉลี่ย 

คําระดับคะแนนเฉลี่ยประจ าภาคและคําระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ให๎คิดเป็นเลขทศนิยม ๒ ต าแหนํง โดย 

ไมํปัดเศษ   

๑๑.๑ คําระดับคะแนนเฉลี่ยประจ าภาค ให๎คิดเฉพาะรายวิชาที่มีการประเมินผลตาม ๗.๑ 

เทํานั้น โดยเอาผลคูณของหนํวยกิตกับคําระดับคะแนนของแตํละวิชาที่ประเมินใน 

ภาคเรียนนั้นมารวมกัน แล๎วหารด๎วยผลรวมของหนํวยกิตของรายวิชาดังกลําว  ยกเว๎น

รายวิชาที่ยังมีผลการเรียน “I และ M” อยํูไมํน า หนํวยกิตมารวมเป็นตัวหารเฉลี่ย เม่ือได๎ผล

การประเมินที่เปลี่ยนจาก “I และ M”  แล๎วจึงน ามาคิดในภาคเรียนที่เปลี่ยนเรียบร๎อย

แล๎วนั้น 

๑๑.๒   คําระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให๎คิดเฉพาะรายวิชาที่มีการประเมินผลตาม ๗.๑ เทํานั้น โดย

เอาผลคูณของหนํวยกิตกับคําระดับคะแนนของทุกรายวิชาที่ประเมินผลและ

ลงทะเบียนเรียนมาแล๎วทั้งหมดรวมกัน แล๎วหารด๎วยผลรวมของหนํวยกิตของรายวิชา

ทั้งหมดดังกลําว ยกเว๎นรายวิชาที่ยังมีผล การเรียน “I และ M” ให๎ปฏิบัติเชํนเดียวกับ  

๑๑.๑ 
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๑๑.๓  ในกรณีที่สอบตกและต๎องเรียนซ้ า ให๎นับรวมทั้งหนํวยกิตที่สอบตกและเรียนซ้ าเพื่อใช๎

เป็นตัวหาร 

๑๑.๔   กรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนวิชาซ้ ากับรายวิชาที่สอบได๎แล๎ว หรือรายวิชาที่ระบุไว๎ใน

หลักสูตรที่เทียบเทํา ให๎นับหนํวยกิตและคําระดับคะแนนเฉพาะรายวิชาที่ลงทะเบียน

ครั้งแรกเทํานั้น 
 

ข๎อ ๑๒ การพิจารณาการเรียนครบตามหลักสูตร มีเกณฑ์ดังตํอไปนี้ 

๑๒.๑ การเรียนครบตามหลักสูตรนั้นหนํวยกิตที่เรียนต๎องไมํน๎อยกวําขั้นต่ าของเกณฑ์ที่

ก าหนดไว๎ในหลักสูตรและมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตอาจก าหนดให๎เรียนเกินกวําเกณฑ์

ขั้นต่ าได๎ ทั้งนี้ต๎องไมํเกิน ๕ หนํวยกิต และต๎องได๎รับการเห็นชอบจากสภาวิชาการของ

มหาวิทยาลัย 

๑๒.๒ การนับหนํวยกิตเพื่อตรวจสอบวํานักศึกษาได๎เรียนครบตามหลักสูตรแล๎ว ให๎นับเฉพาะ

หนํวยกิตของรายวิชาที่สอบได๎เทํานั้น 
 

 

ข๎อ ๑๓   ผู๎ที่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  ต๎องมีคุณสมบัติครบถ๎วนทกุข๎อ ดังนี้ 

๑๓.๑ มีความประพฤติดี 

๑๓.๒   สอบได๎ในรายวิชาตํางๆ ครบตามหลักสูตร รวมทั้งรายวิชาที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด 

๑๓.๓   ได๎คําระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมํต่ ากวํา ๒.๐๐ 

๑๓.๔   มีเวลาเรียนไมํต่ ากวํา ๔ ภาคเรียนปกติในกรณีที่เรียนหลักสูตร ๒ ปี ไมํต่ ากวํา ๗   

ภาคเรียนปกติ ในกรณีที่เรียนหลักสูตร ๔ ปี และไมํต่ ากวํา ๙ ภาคเรียนปกติ ในกรณีที่

เรียนหลักสูตร ๕ ปี 

๑๓.๕   มีสภาพเป็นนักศึกษาไมํเกิน ๘ ภาคเรียนปกติติดตํอกันในกรณีที่เรียนหลักสูตร ๒ ปี  

ไมํเกิน ๑๖  ภาคเรียนปกติติดตํอกันในกรณีที่เรียนหลักสูตร ๔ ปี และไมํเกิน ๒๐  

ภาคเรียนปกติติดตํอกันในกรณีที่เรียนหลักสูตร  ๕  ปี 
 

ส าหรับนักศึกษาภาคพิเศษ มีเวลาเรียนไมํต่ ากวํา ๖ ภาคเรียน กรณีที่เรียนหลักสูตร  

๒ ปี ไมํต่ ากวํา ๑๒ ภาคเรียน กรณีที่เรียนหลักสูตร ๔ ปี และไมํต่ ากวํา ๑๕ ภาคเรียน 

กรณีที่เรียนหลักสูตร ๕ ปี และมีสภาพการเป็นนักศึกษาไมํเกิน ๕ ปี กรณีที่เรียน

หลักสูตร ๒ ปี ไมํเกิน ๙ ปี กรณีที่เรียนหลักสูตร ๔ ปี  และไมํเกิน ๑๑ ปี กรณีที่เรียน

หลักสูตร ๕ ปี 
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ข๎อ ๑๔ การพ๎นสภาพการเป็นนกัศกึษา 
 

นักศึกษาภาคปกต ิจะพ๎นสภาพการเป็นนักศกึษา เมื่ออยูํในเกณฑ์ข๎อใดข๎อหนึ่งดังตํอไปนี ้

๑๔.๑ ผลการประเมินได๎คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากวํา ๑.๖๐ เม่ือสิ้นภาคเรียนปกติ ภาคที่ ๒ 

นับตั้งแตํเริ่มเข๎าเรียน ในกรณีมีผลการเรียน “I และ M” สามารถคิดคําระดับ

คะแนนเฉลี่ยสะสมได๎ ทั้งนี้โดยไมํน าหนํวยกิตมารวมเป็นตัวหาร 

๑๔.๒   ผลการประเมินได๎คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากวํา ๑.๘๐ ในภาคเรียนปกติ ที่ ๔  ที่ ๖     

ที่ ๘  ที่ ๑๐ ที่ ๑๒ ที่ ๑๔ ที่ ๑๖ และที่ ๑๘ นับตั้งแตํเริ่มเข๎าเรียน ในกรณีมีผล     

การเรียน “I และ M” ให๎ปฏิบัติเชํนเดียวกับ  ๑๔.๑ 

๑๔.๓   นักศึกษาลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรก าหนด แตํยังได๎คําระดับคะแนนเฉลี่ย

สะสมต่ ากวํา ๑.๘๐ ในกรณีมีผลการเรียน “I และ M” ให๎ปฏิบัติเชํนเดียวกับ  ๑๔.๑ 

๑๔.๔ มีสภาพเป็นนักศึกษาของการศึกษาปกติครบ ๘ ภาคเรียนปกติติดตํอกันในกรณีที่

เรียนหลักสูตร ๒ ปี ครบ ๑๖ ภาคเรียนปกติติดตํอกันในกรณีที่เรียนหลักสูตร ๔ ปี 

และครบ ๒๐ ภาคเรียนปกติติดตํอกันในกรณีที่เรียนหลักสูตร ๕ ปี และขาดคุณสมบัติ

ตามข๎อ ๑๓.๒ และ ๑๓.๓ ในการเป็นผู๎ที่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

๑๔.๕  นักศึกษาไมํผํานรายวิชาการเตรียมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และการฝึกประสบการณ์

วิชาชีพเป็น ครั้งที่  ๒ 

 

ส าหรับนักศึกษาภาคพิเศษ การพ๎นสภาพการเป็นนักศึกษา เม่ือผลการประเมินได๎คะแนนเฉลี่ยสะสม

ต่ ากวํา ๑.๘๐  เม่ือสิ้นภาคเรียนที่ ๔  นับตั้งแตํเข๎าเรียนกรณีเรียนหลักสูตร ๒ ปี เม่ือสิ้นภาคเรียนที่ ๗ 

นับตั้งแตํเข๎าเรียน กรณีเรียนหลักสูตร ๔ ปี และเม่ือสิ้นภาคเรียนที่ ๙ นับตั้งแตํเข๎าเรียนกรณีเรียน

หลักสูตร ๕ ปี หรือนักศึกษาลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรก าหนด แตํยังได๎คําระดับคะแนน

เฉลี่ยสะสมต่ ากวํา ๑.๘๐ ในกรณีมีผลการเรียน “I และ M” สามารถคิดคําระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมได๎ 

ทั้งนี้โดยไมํน าหนํวยกิตมารวมเป็นตัวหาร และนักศึกษาที่มีสภาพการเป็นนักศึกษาครบ ๕ ปี กรณีที่

เรียนหลักสูตร ๒ ปี ครบ ๙ ปี กรณีที่เรียนหลักสูตร ๔ ปี และครบ ๑๑ ปี กรณีที่เรียนหลักสูตร ๕ ปี 

แล๎วยังขาดคุณสมบัติตามข๎อ ๑๓.๒ และ ๑๓.๓ ในการเป็นผู๎ที่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

 

ข๎อ ๑๕ เม่ือนักศึกษาเรียนได๎จ านวนหนํวยกิตครบตามที่ก าหนดไว๎ในหลักสูตรแล๎ว และได๎คําระดับคะแนนเฉลี่ย

สะสมตั้งแตํ ๑.๘๐ แตํไมํถึง ๒.๐๐ ให๎เลือกเรียนรายวิชาเพิ่มเติมเพื่อท าคําระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม  

ให๎ถึง ๒.๐๐ ทั้งนี้ต๎องอยํูในระยะเวลาที่ก าหนดตามข๎อ ๑๓.๕ หรือตามระยะเวลาที่ก าหนดสภาพ   

การเป็นนักศึกษาของการจัดการศึกษาภาคพิเศษนั้น ๆ  
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ข๎อ ๑๖ นักศึกษาที่ทุจริตหรือรํวมทุจริตในการสอบรายวิชาใดให๎นักศึกษาผู๎นั้นได๎รับผลการเรียน “E” ในรายวิชานั้น  

และมหาวิทยาลัยพิจารณาโทษตามควรแกํกรณี 

 
ข๎อ ๑๗ ผู๎ที่ส าเร็จการศึกษาในระดับปรญิญาตรีจะได๎รับเกียรตินิยมต๎องมีคณุสมบัติดังนี้ 

 

๑๗.๑ สอบได๎คําระดับคะแนนเฉลี่ยจากระดับอนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

หรือประกาศนียบัตรอื่นใดที่เทียบเทํา ไมํน๎อยกวํา ๓.๖๐ และเรียนครบตาม

หลักสูตรได๎คําระดับคะแนนเฉลี่ยจากการศึกษาในมหาวิทยาลัยไมํน๎อยกวํา ๓.๖๐ 

จะได๎รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และได๎คําระดับคะแนนเฉลี่ยจากสถาบันเดิมและ

มหาวิทยาลัยไมํน๎อยกวํา ๓.๒๕ แตํไมํถึง ๓.๖๐ จะได๎รับเกียรตินิยมอันดับสอง 

๑๗.๒ สอบได๎ในรายวิชาใด ๆ ไมํต่ ากวํา C ตามระบบคําระดับคะแนน หรือไมํได๎ F ตามระบบ

ไมํมีคําระดับคะแนน   

๑๗.๓   นักศึกษาภาคปกติ  มีเวลาเรียนไมํเกิน ๔ ภาคเรียนปกติส าหรับหลักสูตร  ๒ ปี และ

ไมํเกิน ๘  ภาคเรียนปกติส าหรับหลักสูตร ๔ ปี และ ๑๐ ภาคเรียนปกติส าหรับ

หลักสูตร ๕ ปี  

นักศึกษาภาคพิเศษ มีเวลาเรียนไมํเกิน ๘ ภาคเรียนส าหรับหลักสูตร ๒ ปี และไมํเกิน 

๑๔ ภาคเรียนส าหรับหลักสูตร ๔ ปี และ ๑๗ ภาคเรียนปกติส าหรับหลักสูตร ๕ ปี 
 

ข๎อ ๑๘ ให๎สภาวิชาการของมหาวิทยาลัยพิจารณาเสนอการให๎ปริญญา  ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง

ประกาศนียบัตรบัณฑิต  อนุปริญญา  และประกาศนียบัตร  ตํอสภามหาวิทยาลัย 
 

 
 

ข๎อ ๑๙   ให๎อธิการบดี เป็นผู๎รักษาการให๎เป็นไปตามข๎อบังคับนี้และเป็นผู๎ชี้ขาดในกรณีเกิดปัญหาจากการ ใช๎

ข๎อบังคับนี้ 
 

 
ประกาศ  ณ  วนัท่ี ๒๖  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๔๘ 

 

 
 

 
(นายศิวะ  แสงมณ)ี 

  นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 

ว่าด้วยการจัดการศึกษาในภาคฤดูร้อนส าหรับนักศึกษาภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๔๘ 
------------------------------- 

 

เพื่อให๎การจัดการศึกษาในภาคฤดูร๎อนส าหรับนักศึกษาภาคปกติเป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ อาศัยอ านาจ

ตามความในมาตรา ๑๘(๒) แหํงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต พ.ศ.  ๒๕๔๗ และข๎อบังคับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต วําด๎วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จึงวาง

ระเบียบไว๎ดังนี้ 
 

ข๎อ ๑ ระเบียบนี้เรียกวํา “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต วําด๎วยการจัดการศึกษาในภาคฤดูร๎อนส าหรับ

นักศึกษาภาคปกติ  พ.ศ. ๒๕๔๘” 
 

ข๎อ ๒ บรรดาระเบียบ ค าสั่ง ประกาศ  หรือข๎อบังคับอื่นใด ในสํวนที่ก าหนดไว๎แล๎วในระเบียบนี้ หรือซ่ึงขัด

หรือแย๎งกับระเบียบนี้  ให๎ใช๎ระเบียบนี้แทน 
 
 

ข๎อ ๓ ในระเบียบนี ้
 

“ภาคฤดูร้อน” หมายความวํา ชํวงเวลาในการจัดการเรียนการสอนในระหวํางเวลาการปิดภาคปลาย

ของปีการศึกษาเกําจนถึงเวลาการเปิดภาคต๎นของปีการศึกษาใหมํ 

“นักศึกษาภาคปกติ” หมายความวํา นักศึกษาที่มีโปรแกรมการเรียนในวันราชการตามปกติ       

ตั้งแตํวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ ในภาคเรียนที่ ๑ และภาคเรียนที่ 

๒ ของแตํละปี 

“อาจารย์ที่ปรึกษา” หมายความวํา บุคคลที่มหาวิทยาลัยแตํงตั้ง ให๎ท าหน๎าที่อาจารย์ที่ปรึกษา ดูแล

สนับสนุนทางด๎านวิชาการ วิธีการเรียน ควบคุมโปรแกรม     

การเรียนของนักศึกษาภาคปกติ 

“มหาวิทยาลัย” หมายความวํา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 

“อธิการบดี” หมายความวํา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
 
 

และให๎ใช๎ระเบียบนี้  นับตั้งแตํวันถัดจากวันประกาศใช๎ระเบียบนี้ 
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ข๎อ ๔ การลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูรอ๎นของนักศึกษาภาคปกติ ไมํนับเป็นภาคเรียนปกติตามข๎อบังคบั

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตวําด๎วยการศึกษาระดับปรญิญาตรี  พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 
 
 

ข๎อ ๕ เวลาการจัดการศึกษาไมํควรน๎อยกวํา ๘ ชั่วโมงตํอสัปดาห์ โดยให๎จัดเวลาการเรียนการสอนเป็นสองเทํา

ของภาคเรียนปกติในกรณีที่มีความจ าเป็นต๎องจัดเวลาการเรียนการสอนน๎อยกวํา ๘ สัปดาห์ แตํไมํต่ ากวํา  

๖ สัปดาห์ จะต๎องจัดให๎มีชั่วโมงเรียนไมํต่ ากวําอัตรา ๑๕ ชั่วโมงตํอหนึ่งหนํวยกิต 
 

ข๎อ ๖ การเปิดสอนรายวิชาใดในภาคฤดูร๎อน ให๎มหาวิทยาลัยเป็นผู๎ก าหนดโดยการอนุมัติของอธิการบดี

นักศึกษาภาคปกติจะลงทะเบียนเรียนวิชาใด ต๎องได๎รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษากํอน 
 

ข๎อ ๗ นักศึกษาภาคปกติลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร๎อนตามรายวิชาที่มหาวิทยาลัยก าหนด หรือลงทะเบียน

เรียนรํวมกับนักศึกษาภาคอื่นก็ได๎ 
 

ข๎อ ๘ การรับจํายเงินในการสอนภาคฤดูร๎อน ให๎ใช๎ระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต วําด๎วยการรับ

จํายเงินในการจัดการศึกษาปวงชน โครงการจัดการศึกษาส าหรับบุคคลทั่วไป  
 

ข๎อ ๙  ให๎อธิการบดีเป็นผู๎รักษาการให๎เป็นไปตามระเบียบนี้และเป็นผู๎วินิจฉัยชี้ขาดในกรณีที่เกิดปัญหาจาก 

 การใช๎ระเบียบนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วนัที ่ ๒๖  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 
 
 

          (นายศิวะ  แสงมณ)ี 
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 

ว่าด้วย การโอนผลการเรียน และการยกเว้นการเรียนรายวิชา  
พ.ศ. ๒๕๕๐ 

-------------------- 

 โดยที่เป็นการเห็นสมควรให๎มีระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  วําด๎วย การโอนผลการเรียนและการ

ยกเว๎นการเรียนรายวิชา อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) แหํงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ   

พ.ศ. ๒๕๔๗ พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๕ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ .ศ. ๒๕๔๘   สภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต       

จึงออกระเบียบไว๎ดังนี้ 
 

ข๎อ ๑ ระเบียบนี้เรียกวํา  “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต วําด๎วยการโอนผลการเรียนและการยกเวน๎

การเรียนรายวิชา พ.ศ. ๒๕๔๙” 
 

ข๎อ ๒ ให๎ใช๎ระเบียบนี้กับนักศึกษาที่ก าลังศึกษาหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตพัฒนาหรือปรับปรุง

ขึ้นตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๔๘  ตั้งแตํวันถัดจากวันประกาศเป็นต๎นไป 
 

    ข๎อ ๓ บรรดา ระเบียบ ค าสั่ง ประกาศ หรือข๎อบงัคับอื่นใดในสํวนทีข่ัดหรือแย๎งกับระเบียบนี้ ให๎ใช๎ระเบยีบ

นี้แทน 
 

 ข๎อ ๔ ในระเบียบนี ้

“มหาวิทยาลัย”   หมายความวํา  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 

“สภามหาวิทยาลยั”   หมายความวํา  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 

   “สภาวิชาการ”   หมายความวํา  สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 

               “อธิการบด”ี    หมายความวํา  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 

“นักศกึษา” หมายความวาํ ผู๎ที่ก าลังศกึษาอยํูในระดับปรญิญาตรีในมหาวทิยาลัยราชภัฏภูเก็ต  

                     “การโอนผลการเรียน” หมายความวํา การน าหนํวยกิตและคําระดับคะแนนของทุกรายวิชาที่เคย

ศึกษาจากหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตและให๎ความหมายรวมถึงหลักสูตรของสถาบันราชภัฏและ

สถาบันอุดมศึกษา อื่น ๆ มาใช๎ โดยไมํต๎องศึกษารายวิชานั้นอีก 

          “การยกเว๎นการเรียนรายวิชา”  หมายความวํา   การน าหนํวยกิตของรายวิชาในหลักสูตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และให๎หมายความรวมถึงการน าเนื้อหาวิชาของรายวิชาจากหลักสูตรของหลักสูตรของ
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สถาบันราชภัฏและสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่ได๎ศึกษามาแล๎ว รวมทั้งการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัย มาใช๎โดยไมํต๎องศึกษารายวิชานั้นอีก 

     “หนํวยกิตยกเวน๎จากการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย” หมายความวํา    

หนํวยกิตทีไ่ด๎จากการทดสอบมาตรฐาน (Credits from Standardized Test)  หนํวยกิตที่ได๎จากการทดสอบที่

ไมํใชํการทดสอบมาตรฐาน (Credits from Exam) หนํวยกิตทีไ่ดจ๎ากการเข๎าอบรม (Credits from Training) 

และหนํวยกิตทีไ่ด๎จากการเสนอแฟูมสะสมผลงาน (Credits from Portfolio) 

            “สถาบันอุดมศึกษา” หมายความวํา สถาบันการศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรไมํต่ า

กวําระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทําที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และให๎สภาวิชาการตัดสินชี้ขาดในกรณีที่เป็น

สถาบันการศกึษาในตํางประเทศ   
 
 

ข๎อ ๕ รายวิชาที่จะน ามาโอนผลการเรียน หรือยกเว๎นการเรียนรายวิชาต๎องเป็นวิชาที่สอบได๎ หรือ 

เคยศึกษาฝึกอบรม หรือมีประสบการณ์ตรงมาแล๎วไมํเกิน ๑๐ ปี นับถึงวันเข๎าศึกษา โดยเริ่มนับจากวันส าเร็จ

การศึกษา หรือภาคเรียนสุดท๎ายที่มีผลการเรียนหรือวันสุดท๎ายที่ศึกษาฝึกอบรม หรือมีประสบการณ์ นับจนถึงวันที่

เข๎ารายงานตัวเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต    
 

 ข๎อ ๖ นักศึกษาที่มีสิทธิ์ขอโอนผลการเรยีน ได๎แกํ  ผ๎ูที่มีคุณสมบัติข๎อใดขอ๎หนึ่ง ดังตํอไปนี ้

(๑) ผู๎ที่เคยศึกษาในมหาวิทยาลัย แตํยังไมํส าเร็จการศึกษาและพ๎นสภาพการเป็นนักศึกษา 

แล๎วกลับเข๎ามาศกึษาในระดับเดิมอีก ทั้งนี้ ต๎องไมํถูกสัง่ให๎ออกจากมหาวิทยาลัยหรือจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นเนือ่งจาก

ความประพฤติเสียหาย หรือตามข๎อบังคบัสภามหาวิทยาลัย วําด๎วยการประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญา

และปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘  ข๎อที่ ๑๔ (ยกเว๎นข๎อ ๑๔.๔) และให๎อนุโลมใช๎นัยนี้กับผู๎ที่เคยศกึษาใน

สถาบันอุดมศึกษาอืน่ แตํยังไมํส าเร็จการศึกษาและพ๎นสภาพการเป็นนักศึกษาแลว๎เชนํกัน 

(๒) ผู๎ที่ยังไมํส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น กลับเข๎ามkศึกษาใน

ระดับเดิมอีก  

(๓)   ผู๎ที่ขอย๎ายสถานศึกษาจากสถาบนัอุดมศึกษาอื่นมาศึกษาที่มหาวทิยาลัย 

(๔)   ผู๎ที่เปลี่ยนสภาพจากนักศึกษาที่ศึกษาเต็มเวลาในวันท าการปกติ มาเป็นนักศึกษาที่ศึกษานอก

วันท าการปกติ หรือเปลี่ยนสภาพจากนักศึกษาที่ศึกษานอกวันท าการปกติเป็นนักศึกษาที่ศึกษาเต็มเวลาในวันท า

การปกต ิ

ข๎อ ๗ เงื่อนไขในการโอนผลการเรียน 

(๑) รายวิชาที่น ามาขอโอนผลการเรียนต๎องอยูํในระดับเดียวกบัหลักสตูรที่ผ๎ูขอโอนก าลัง

ศึกษาอยูํ  หรือเป็นสวํนหนึ่งของหลักสูตรที่ผู๎ขอโอนก าลงัศึกษาอยํู  

(๒)  การโอนผลการเรียนต๎องโอนทัง้หมดทุกรายวิชาที่ปรากฏในใบรายงานผลการเรียน  

และไมํจ ากัดจ านวนหนวํยกิตที่ขอโอน 



87 
 

 

(๓)  การโอนผลการเรียนท าไดเ๎พียงครัง้เดียวภายในภาคเรียนแรกที่เข๎าศกึษาจากผลการเรียน จาก

หลักสูตรใดหลักสูตรหนึง่เทํานั้น 
   

ข๎อ ๘ การนับจ านวนภาคเรียนของผู๎ที่ได๎รับการโอนผลการเรียนให๎ถอืเกณฑ์ดังนี้ 

(๑)   นักศึกษาที่ศึกษาเต็มเวลาในวันท าการปกติให๎นับจ านวนหนํวยกิตไมํเกิน ๒๒ หนํวยกิตเป็น 

๑ ภาคเรียน เศษทีเ่กินใหน๎ับเป็น ๑ ภาคเรียน และหนํวยกิตการฝกึประสบการณว์ิชาชีพเต็มรูปใหน๎ับเปน็ ๑ 

ภาคเรียน 

(๒)   นักศึกษาที่ศึกษานอกวันท าการปกต ิให๎นับจ านวนหนํวยกิตไมํเกิน ๑๒ หนํวยกิต เป็น  

๑ ภาคเรียน เศษทีเ่กินให๎นับเป็น ๑ ภาคเรียน ในกรณีที่เดิมเปน็นกัศึกษาทีศ่ึกษาเต็มเวลาในวันปกติ ให๎นับเวลา

ตามภาคเรียนเดิม และให๎นับเฉพาะภาคเรียนที่ได๎ลงทะเบียนเรียน และมีผลการเรียนเทํานั้น   

(๓)   นักศึกษาตามข๎อ ๖ (๓) ให๎นับเวลาตามภาคเรียนเดิม และนับตํอเนื่อง 
 

ข๎อ ๙   นักศึกษาที่มีสิทธิ์ได๎รับการยกเวน๎การเรียน ได๎แกํ ผู๎มีคุณสมบัติข๎อใดข๎อหนึ่งดังตํอไปนี้ 

(๑) ผู๎ที่ส าเร็จการศึกษา หรือผู๎ที่เคยศึกษาจากมหาวิทยาลัย หรือจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น 

(๒)  ผู๎ที่ผํานการศึกษาอบรมในรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย หรือ 

หลักสูตรสถาบันอุดมศกึษาอื่น 

(๓)   ผู๎ที่ผํานศึกษาจากการศกึษานอกระบบ และ/หรือ การศกึษาตามอัธยาศัย    
 

ข๎อ ๑๐   เงื่อนไขการยกเว๎นการเรียนรายวชิา 

(๑)   ต๎องเป็นรายวิชาที่ได๎รับคะแนนไมํต่ ากวํา  “C” หรือ “P” หรือคะแนนอื่นที่มีคําเทียบเทํา  

(๒)  การยกเวน๎หนวํยกิตจากแบบทดสอบมาตรฐานเม่ือเทียบกับรายวชิาในระบบต๎องค านงึวําระดับ

ผลจากการทดสอบนั้น มีผลประเมินไมํต่ ากวําระดับ ๒.๐๐ หรือ “ผําน” 

(๓) การยกเวน๎หนวํยกิตจากการทดสอบที่ไมํใชํการทดสอบมาตรฐานให๎พิจารณาระดับ

มาตรฐานของสถาบนัที่ออกข๎อทดสอบ และให๎ประเมินความยากงํายของข๎อทดสอบ ผลการสอบประเมินไมํต่ า

กวําระดับ ๒.๐๐ หรือ “ผําน” เม่ือเทียบกับรายวิชาที่ขอยกเว๎นในระบบ 

   (๔)   การยกเวน๎หนวํยกิตจากการอบรมต๎องค านึงวําการอบรมนัน้เปน็หลักสูตรการอบรมที่มี

มาตรฐานในการจัด มีการประเมินผลและผู๎ขอเทียบมีผลการทดสอบในระดับ ๒.๐๐ หรือ “ผําน” รวมทั้งจ านวน

ชั่วโมงที่จัดในการอบรมไมํน๎อยกวําร๎อยละ ๘๐ ของจ านวนชัว่โมงที่จัดสอนในระบบของรายวิชาที่ขอเทียบ

ยกเว๎น 

(๕)   การยกเวน๎หนวํยกิตจากการเทียบประสบการณก์ารท างานต๎องค านึงถึงความรู๎ที่ได๎ 

จากประสบการณ์เป็นหลกัและสัมพันธ์กับรายวิชาที่ขอยกเว๎นในระบบ 

(๖)   ผู๎ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีมาแล๎ว และเข๎าศึกษาในระดับอนุปริญญา หรือ 
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ปริญญาตรีในอีกโปรแกรมวิชาหนึ่ง ให๎ยกเว๎นการเรียนรายวิชาในหมวดวิชาการศึกษาทั่วไปทั้งหมด โดยไมํน า

เงื่อนไขตามข๎อ ๕ และ ข๎อ ๑๐ (๑) มาพิจารณา 

(๗)  ผู๎ส าเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญา หลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๔๘และ

เข๎าศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีตํอเนื่อง จะได๎รับยกเว๎นการเรียนรายวิชาในหมวดวิชาการศึกษาทั่วไปทั้งหมด     โดยไมํ

น าเงื่อนไขตามข๎อ ๕ และ ข๎อ ๑๐ (๑) มาพิจารณา  

(๘) ผู๎ส าเร็จการศึกษาในระดับอนปุรญิญาหลักสูตรกํอนปี พ.ศ. ๒๕๔๘  หรือหลักสูตร 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเทํา ให๎มหาวิทยาลัยท าการวิเคราะห์วําหลักสูตรนั้น ก าหนดให๎เรียน

รายวิชาในหมวดวิชาการศึกษาทัว่ไปมาแลว๎เทําใด ท าการเปรยีบเทียบยกเวน๎ โดยความเหน็ชอบของสภา

วิชาการ แล๎วจึงให๎ศกึษาหมวดวชิาการศึกษาทั่วไปทีเ่หลือจนครบ 

(๙) จ านวนหนวํยกิตทีไ่ด๎รับการยกเว๎นรวมแลว๎ต๎องไมํเกินสองในสามของหนวํยกิตรวมขั้นต่ า  

ส าหรับหลักสูตรที่ก าลังศึกษาอยํูและเม่ือได๎รับการยกเว๎นแล๎วต๎องมีเวลาศึกษาอยํูในมหาวิทยาลัยไมํน๎อยกวํา ๑ ปี

การศึกษาส าหรบัการยกเว๎นหนํวยกิตรายวิชาที่ได๎จากการศึกษาจากนอกระบบ และ/หรือการศึกษาตามอัธยาศัย 

ให๎เทียบยกเว๎นในกลุํมวิชาเฉพาะเอกบงัคบัได๎ไมํเกินหนึ่งในสามของจ านวนหนํวยกิตรวมของกลุํมวิชาเฉพาะเอก

บังคบั 

(๑๐) การยกเว๎นผลการเรียนท าได๎เพียงครั้งเดียวภายในภาคเรียนแรกที่เข๎าศึกษา 

(๑๑) หนํวยกิตรายวิชาที่ได๎รับการยกเว๎น ถ๎าเป็นการยกเว๎นจากการศึกษาในระบบให๎บันทึก 

ไว๎ในระเบียนการเรียนของนักศึกษาโดยใช๎อักษรยํอ “P” ในชํองระดับคะแนน หนํวยกิตที่ได๎จากการทดสอบ

มาตรฐานให๎ลงผลเป็น “CS” หนํวยกิตทีไ่ด๎จากการทดสอบที่ไมํใชํการทดสอบมาตรฐานให๎ลงผลเป็น “CE”  

หนํวยกิตที่ได๎จากการ เข๎าอบรมให๎ลงผลเป็น “CT” หนํวยกิตที่ได๎จากการเสนอแฟูมสะสมผลงาน ให๎ลงผลเป็น  

“CP” ส าหรบัผู๎ทีไ่ด๎รับการยกเวน๎การเรียนตามข๎อ ๑๐(๖) หรอื ๑๐(๗) ให๎นับหนวํยกิตหมวดวิชาการศกึษาทั่วไปรวมใน

เกณฑ์การส าเร็จการศึกษา  โดยไมํต๎องบันทึกผลการเรียนเปน็รายวิชา 
  

ข๎อ ๑๑  รายวิชาที่มีรหัสวิชาตํางกันหรือตํางสถาบันอุดมศึกษา ให๎พิจารณาเปรียบเทียบเนื้อหาสาระ และ

ความยากงํายตามค าอธิบายรายวิชา ซ่ึงต๎องตรงกนัไมํน๎อยกวําสามในสี่ และจ านวนหนํวยกิตวชิาที่จะโอนหรอื

ยกเวน๎ควรไมํน๎อยกวําจ านวนหนวํยกิตของวิชาที่รับโอนหรอืยกเว๎น โดยเทียบตามหนวํยกิตระบบทวิภาคเป็นหลกั แล๎ว

ให๎ผํานการอนุมัติของสภาวิชาการเป็นรายวิชา   
 

ข๎อ ๑๒ ส าหรับการยกเว๎นหนํวยกิตรายวิชาของผู๎ศึกษาจากนอกระบบ และ/หรือการศึกษาตามอัธยาศัย       

ให๎มหาวิทยาลัยแตํงตั้งคณะกรรมการด าเนินการชุดหนึ่ง ประกอบด๎วย  รองอธิการบดีฝุายวิชาการเป็นประธาน คณบดี

ทุกคณะเป็นกรรมการ และผู๎อ านวยการส านักสํงเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็นกรรมการและ เลขานุการ     

มีหน๎าที่บริหารการเทียบยกเว๎นหนํวยกิตจากการศึกษานอกระบบและหรือการศึกษาตามอัธยาศัยเข๎าสูํการศึกษาใน

ระบบ รวมทั้งแตํงตั้งกรรมการพิจารณาผลงานรายวิชา ซ่ึงมีจ านวนไมํน๎อยกวํา ๓ คน ในการเทียบยกเว๎นตํอหนึ่ง
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รายวิชาหรือหนึ่งกลุํมวิชา กรรมการพิจารณาผลงานรายวิชาต๎องเป็นผู๎มีคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชาที่มีการเทียบ

ยกเว๎นหนํวยกิต  เม่ือประเมินผลงานจากหลักฐานแล๎ว สรุปผลเพื่อเสนอตํอคณะกรรมการด าเนินงานซ่ึงจะน าผล

เสนอตํอสภาวิชาการเพื่อขออนุมัติ   

ข๎อ ๑๓ การโอนผลการเรียนและการยกเว๎นการเรียนรายวิชาตามระเบียบนี้ ต๎องช าระคําธรรมเนียม

ตามประกาศมหาวิทยาลัย วําด๎วย การเก็บเงินคําธรรมเนียมการโอนผลการเรียนและการยกเว๎นการเรียน

รายวิชาที่ประกาศใช๎อยูํในวันที่ย่ืนค าร๎องขอโอนผลการเรียนและการยกเวน๎การเรียน  
 

ข๎อ ๑๔ การโอนผลการเรียนและการยกเวน๎ผลการเรียนของนักศึกษารายคน ให๎อธกิารบดีมหาวิทยาลัยหรือ 

ผู๎ที่ได๎รับมอบหมายเป็นผู๎ลงนามอนุมัติ  
 

ข๎อ ๑๕ ผู๎ได๎รับการโอนผลการเรียนไมํเสียสิทธิ์ที่จะได๎รับปริญญาเกียรตินิยม  แตํผ๎ูได๎รับการยกเว๎นผลการ

เรียนจะไมํมีสิทธิ์ได๎รับปรญิญาเกยีรตินิยม 
 

ข๎อ ๑๖ ให๎อธิการบดีรกัษาการให๎เป็นไปตามระเบียบนี้ และเป็นผูว๎ินิจฉัยชี้ขาดในกรณีเกิดปัญหาจาก

การใช๎ระเบียบนี ้
 

               ประกาศ  ณ  วันที่  ๑  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๐     
 
 
 
                                 (นายพิศิษฐ์   วรอุไร) 

 นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
 

 



 
 

 
 
 

ภาคผนวก ข 
 

สรุปการวิพากษ์หลักสูตรวิทยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
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สรุปการวิพากษ์หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชา การเพาะเลีย้งสัตว์น้ า 

วันท่ี 8 มกราคม 2559 เวลา 08.30 – 12.00 น. 
 

ล าดับที ่ ชื่อ-สกุล สถานที่ท างาน 
1 ผศ. สุทิพย์  จีนาวุธ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
2 ผศ. ดร. สุวณิช  ชัยนาค มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
3 นางอัจฉริยา สุวรรณสังข์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
4 นายตันติพงษ์  เพชรไชยา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
5 นายสุรวัฒน์  จริงจิตร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
6 นางสาวบุณฑิกา อินทะริง สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลฯ  
7 นายสุนันท์  สีหมัด ดํานตรวจสัตว์น้ า จังหวัดภูเก็ต 
8 นายกิติศักดิ์  ศรีบุญ ตรีเพชรฟาร์ม 
9 นายอาซีส  สมุทรสารัญ ตรีเพชรฟาร์ม 
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สรุปการวิพากษ์หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชา การเพาะเลีย้งสัตว์น้ า 

วันอังคาร ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2559 เวลา 08.30 – 16.00 น. 
 

ล าดับที ่ ชื่อ-สกุล สถานที่ท างาน 
1 ผศ. สุทิพย์  จีนาวุธ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
2 ผศ. ดร. สุวณิช  ชัยนาค มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
3 นางอัจฉริยา สุวรรณสังข์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
4 นายตันติพงษ์  เพชรไชยา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
5 ดร. พีรพงษ์  พึ่งแย๎ม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
6 ดร. พิริญญา วงศ์วิวัฒน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
7 นางสาวสุทธิณี พรพันธุ์ไพบูลย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
8 ผศ.ดร. นเรศ  ซํวนยุก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
9 ดร. พิชญา  ชัยนาค ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งภูเก็ต 
10 นางสาวราตรี สุขสุวรรณ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลฯ 
11 นางสาวบุณฑิกา อินทะริง สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลฯ  
12 นายธีรวัฒน์  จริตงาม ดํานตรวจสัตว์น้ า จังหวัดภูเก็ต 
13 นายสุนันท์  สีหมัด ดํานตรวจสัตว์น้ า จังหวัดภูเก็ต 
14 นางสาวพิมวดี  หาญชนะ ประมงจังหวัดภูเก็ต 
15 นายปิยะ  โกยสิน Raya Scuba 
16 นายกิติศักดิ์  ศรีบุญ ตรีเพชรฟาร์ม 
17 นายอาซีส  สมุทรสารัญ ตรีเพชรฟาร์ม 
18 นายวิโรจน์  อุมารี บริษัท เอเชี่ยนฟีด จ ากัด (เอเชี่ยนกรุ๏ป) 
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ข้อเสนอแนะจากการวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

 
ข้อเสนอแนะ ข้อปรับปรุง 

1.  ชื่อหลักสูตร 
     เหมาะสม 

 

2.  ชื่อปริญญา 
     เหมาะสม 

 

3.  ปรัชญาของหลักสูตร 
     เหมาะสม 

 
 

4.  วัตถุประสงค์ 
     เหมาะสม 

ควรดูรายวิชาให๎สอดคล๎องกับวัถตุประสงค์ 

5.  โครงสร้างหลักสูตร 
     เหมาะสม 

ควรมุํงเน๎นให๎มีความโดดเดํนด๎านเทคโนโลยีการประมง 
โดยเฉพาะกลุํมสัตว์ทะเลสวยงาน 

6.  รายวิชาและเนื้อหา 
     1)  ในรายวิชาเอกบังคับต๎องเป็นวิชาที่เปิดให๎
ครบทุกด๎านเพ่ือเป็นพ้ืนฐานในเทคโนโลยีการ
ประมง ได๎แกํ การเลี้ยงปลาน้ าจืด การเลี้ยงกุ๎ง 
การเลี้ยงสัตว์ทะเลและสัตว์น้ าชายฝั่ง อาหาร โรค 
การจัดการฟาร์ม และควรเรียนวิชาชีวเคมี
เนื่องจากเป็นความรู๎พ้ืนฐานของสิ่งมีชีวิตทุกชนิด 

 
คณะกรรมการจัดท าหลักสูตร  ด าเนินการปรับ
รายวิชา ตามข๎อเสนอแนะ 
 
 
 
 

    2) นักศึกษาในหลักสูตรเทคโนโลยีการประมง
ควรมีความสามารถในการวํายน้ าได๎ ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ตํอการประกอบวิชาชีพ 

คณะกรรมการจัดท าหลักสูตร ด าเนินการปรับ
รายวิชาทักษะกิจกรรมทางน้ า เป็นเอกบังคับ 

    3)  ในรายวิชาเอกเลือก มีบ๎างวิชาที่ไมํได๎เปิด
สอน และบางวิชามีการซ้ าซ๎อน จึงควรปรับ
เนื้อหารายวิชาใหมํ เชํน วิทยาศาสตร์ทางทะเล 
ชีววิทยาทางทะเล สมุทรศาสตร์ เป็นต๎น 

คณะกรรมการจัดท าหลักสูตร  ด าเนินการปรับ
รายวิชาดังกลําว โดยปรับเป็นรายวิชาวิทยาศาสตร์
ทางทะเลเบื้องต๎น ตามข๎อเสนอแนะ  

    4)  ควรเ พ่ิมรายวิชาที่ มี คว ามจ า เป็นตํอ
เทคโนโลยีการประมง  ได๎แกํ  การสร๎างบํอ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า   

คณะกรรมการจัดท าหลักสูตร ด าเนินการปรับ
รายวิชาตามข๎อเสนอแนะ 
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ข้อเสนอแนะ ข้อปรับปรุง 
   5) ในรายวิชาเอกเลือก ควรมีรายวิชาที่เกี่ยวข๎อง
กับกฏหมายประมง และประมงพ้ืนบ๎านเพ่ือให๎
สอดคล๎องกับวิถีชุมชน  

คณะกรรมการจัดท าหลักสูตร ด าเนินการปรับ
รายวิชาตามข๎อเสนอแนะ โดยเพ่ิมรายวิชา หลักการ
ประมงเบื้องต๎น 

   6) ในกลุํมวิชาภาษาอังกฤษ สํวนใหญํมุํงเน๎น
การสนทนาในชีวิตประจ าวัน ควรเน๎นการสอนที่
เกี่ยวข๎องกับงานด๎านเทคโนโลยีการประมงเป็น
ส าคัญ เพ่ือให๎น าไปใช๎ประโยชน์ได๎จริง และควร
เพ่ิมการฝึกน าเสนอผลงานด๎วย 

คณะกรรมการจัดท าหลักสูตร ด าเนินการปรับ
รายวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะทางส าหรับวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการประมง เป็นเอกบังคับ 

   7) ในรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
ควรเน๎นให๎นักศึกษามีความช านาญในการค านวณ 
และปริมาณสารสัมพันธ์ กระบวนการคิดอยําง
เป็นระบบ  

คณะกรรมการจัดท าหลักสูตร  ด าเนินการปรับ
รายวิชา ตามข๎อเสนอแนะ 
 

 
ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

(1) การจัดการเรียนการสอนในภาคปฏิบัติควรน านักศึกษาไปเรียนจากสถานที่จริง ซึ่งอาจ
ท าข๎อตกลงความรํวมมือกับหนํวยงานภาครัฐ เชํน กรมประมง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง 
เป็นต้น เพ่ือให้นกัศกึษาได้เรียนรู้จากผู้ เช่ียวชาญโดยตรง  

(2) ควรเน๎นรายวิชาที่เก่ียวข๎องกับการเพาะเลี้ยงสัตว์ทะเล สาหรํายทะเล สัตว์ทะเลสวยงาม 
เพ่ือสร๎างความแตกตํางให๎กับหลักสูตรเทคโนโลยีการประมง 

(3) ในกระบวนการจัดการเรียนการสอนควรเน๎นให๎นักศึกษารู๎จักการแก๎ปัญหา โดยการน า
ความรู๎มาบูรณาการ และควรเน๎นกระบวนการคิดให๎เป็นระบบ   

(4) รายวิชาด าน้ า ควรมีการท า MOU กับหนํวยงานเอกชนซึ่งเป็นสถาบันการสอนโดยตรง 
เพ่ือลดภาระคําใช๎จําย และนักศึกษาจะได๎รับประกาศนียบัตรรับรองหลังจบหลักสูตร ซึ่งจะเพ่ิมจุดเดํน
ให๎กับหลักสูตรเทคโนโลยีการประมง 

(5) ต๎องสร๎างเครือขํายทางด๎านการประมงให๎ได๎มากกวํานี้ เพ่ือจะได๎เป็นประโยชน์แกํ
นักศึกษา ในการค๎นคว๎าข๎อมูล ท าการวิจัย และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 



 
 

 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
 

รายงานการวิจัย  
การประเมินความคิดเห็นตํอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า   
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สรุปรายงานวิจัย 

1. ความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอนภายใต้หลักวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ า 

เกณฑ์ที่ใช๎ในการวิเคราะห์ข๎อมูล 
คําเฉลี่ยระดับ 4.51 – 5.00 มีความพึงพอใจมากท่ีสุด    
คําเฉลี่ยระดับ  3.51 – 4.50  มีความพึงพอใจมาก    
คําเฉลี่ยระดับ  2.51 – 3.50   มีความพึงพอใจปานกลาง  
คําเฉลี่ยระดับ  1.51 – 2.50 มีความพึงพอใจน๎อย    
คําเฉลี่ยระดับ  1.00 – 1.50    มีความพึงพอใจน๎อยที่สุด 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ประเด็นข้อคิดเห็น ค่าเฉลี่ย ร้อยละ 

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า มีความเหมาะสมกับสภาพ

ของสังคมไทยในยุคปัจจุบัน 
4.20 84.00 

2.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ ามีรายวิชาให๎เลือกเรียนได๎อยําง
หลากหลาย 

3.60 72.00 

3.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าเปิดโอกาสให๎เลือกรายวิชาตําง 
ๆ ได๎ตรงตามความสนใจและความต๎องการของผู๎เรียน 

3.53 70.67 

4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาการเพาะเล้ียงสัตว์ มีการบูรณาการความรู๎ในศาสตร์
อื่นมาใช๎จัดท ารายวิชาของหลักสูตร 

4.00 80.00 

5. จ านวนของหนํวยกิตที่หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา การเพาะเล้ียงสัตว์น้ าก าหนด
มีความเหมาะสม 

4.33 86.67 

6. รายวิชาตําง ๆ ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชํวยให๎
ผู๎เรียนมีพื้นฐานความรู๎เกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข๎องกับสาขาวิชาฯ อยํางเพียงพอ 

4.13 82.67 

7. รายวิชาตําง ๆ ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า สํงเสริมให๎
ผู๎เรียนเกิดทักษะที่จ าเป็นตํอการท างานอาชีพที่เกี่ยวข๎อง 

4.13 82.67 

8. รายวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าเหมาะสม
สอดคล๎องกับความรู๎พื้นฐานและขีดความสามารถของผู๎เรียน 

3.67 73.33 

9. ระยะเวลาที่ใช๎ในการเรียนตลอดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา การเพาะเลี้ยงสัตว์
น้ ามีความเหมาะสม 

3.73 74.67 

10.การเรียนการสอนตามหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว๎ในแตํละรายวิชา 

3.47 69.33 

11.  ระยะเวลาในการจัดการเรียนการสอนในแตํละรายวิชาภายใต๎หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขา การเพาะเล้ียงสัตว์น้ ามีความเหมาะสม 

3.80 76.00 

12.  วิธีการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ในแตํละรายวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขา การเพาะเล้ียงสัตว์น้ ามีความเหมาะสม 

3.80 76.00 

13.  งานที่ได๎รับมอบหมายในรายวิชาตําง ๆ ชํวยสํงเสริมกิจกรรมการเรียนการสอน 4.13 82.67 
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ประเด็นข้อคิดเห็น ค่าเฉลี่ย ร้อยละ 
14.  อาจารย์ผู๎สอนมีการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และคํานิยมอันดีงามในขณะปฏิบตัิ
กิจกรรมการเรียนการสอนให๎กับผู๎เรียน 

4.13 82.67 

15.  กิจกรรมการเรียนการสอนสํงเสริมการใช๎ห๎องสมุด แหลํงสารสนเทศเพื่อการค๎นคว๎า
ข๎อมูล 

3.73 74.67 

16.  มีกิจกรรมการเรียนการสอนนอกสถานที่ที่สํงเสริมให๎ผู๎เรียนได๎รับประสบการณ์ตรง
อยํางเพียงพอ 

3.93 78.67 

17.  กิจกรรมการเรียนการสอนสํงเสริมทักษะด๎านการคิดวิเคราะห์ให๎กับผู๎เรียน 4.07 81.33 
18. กิจกรรมการเรียนการสอนภายใต๎หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา การเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ าโดยรวมเน๎นให๎ผู๎เรียนเป็นศูนย์กลาง 

3.67 73.33 

19. กิจกรรมสํงเสริมหลักสูตรมีความหลากหลายและเพียงพอในการเพิ่มพูนประสบการณ์
ให๎กับผู๎เรียน 

3.60 72.00 

20.  เอกสารและต าราประกอบการสอนเอื้อประโยชน์แกํผู๎เรียนให๎มีความเข๎าใจในแตํละ
รายวิชา 

3.93 78.67 

21.  เอกสารและต าราที่ใช๎ประกอบการสอนมีความทันสมัย  3.87 77.33 
22.  เอกสารและต าราที่ใช๎ประกอบการสอนมีเพียงพอตํอความต๎องการของผู๎เรียน 3.93 78.67 
23.  อาจารย์ผู๎สอนใช๎ส่ือในการเรียนการสอนอยํางเหมาะสม 4.07 81.33 
24.  โสตทัศนูปกรณ์ที่ใช๎ในการเรียนการสอนมีความทันสมัยและพร๎อมใช๎งาน 3.40 68.00 
25.  ในแตํละรายวิชามีเกณฑ์การประเมินผลที่ชัดเจน 3.87 77.33 
26.  อาจารย์ผู๎สอนใช๎เกณฑ์การประเมินที่ตั้งไว๎ในการเรียนการสอนแตํละรายวิ ชาอยําง
ตรงไปตรงมา 

4.13 82.67 

27.  ข๎อสอบที่ใช๎ในการวัดผลสอดคล๎องกับวัตถุประสงค์ของแตํละรายวิชา 4.00 80.00 
28.  การวัดและประเมินผลการเรียนในแตํละรายวิชาสะท๎อนถึงความรู๎ความสามารถที่
แท๎จริงของผู๎เรียน 

3.73 74.67 

เฉลี่ย 3.88 77.57 
 

สรุป ความคิดเห็นของนักศึกษาที่เรียนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555 มีความพึงพอใจตํอกระบวนการจัดการเรียนการสอน 3.88 คะแนน 
ซึ่งอยูํในเกณฑ์ดี คิดเป็นร๎อยละ 77.57 อยํางไรก็ตามควรมีการปรับปรุงหลักสูตรและพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนการสอนในบางประการ ได๎แกํ เปิดโอกาสให๎นักศึกษาเลือกเรียน
รายวิชาที่สนใจ สื่อและเอกสารประกอบการสอน การวัดและประเมินผลการเรียน เป็นต๎น 
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2. ความคิดเห็นตํอเนื้อหาสาระในรายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าตํอไปนี้ 
เกณฑ์ที่ใช๎ในการวิเคราะห์ข๎อมูล 

คําเฉลี่ยระดับ  4.51 – 5.00   มีความพึงพอใจมากท่ีสุด    
คําเฉลี่ยระดับ  3.51 – 4.50   มีความพึงพอใจมาก    
คําเฉลี่ยระดับ  2.51 – 3.50   มีความพึงพอใจปานกลาง  
คําเฉลี่ยระดับ  1.51 – 2.50  มีความพึงพอใจน๎อย    
คําเฉลี่ยระดับ  1.00 – 1.50   มีความพึงพอใจน๎อยที่สุด 

 

รายวิชา ค่าเฉลี่ย ร้อยละ 
1. 2600301 สถิติและการวางแผนการทดลองทางการเกษตร 
(Statistics and Experimental Design in Agriculture) 

3.53 70.67 

2. 2606161 หลักการเพาะเลี้ยงสตัว์น้ า 
(Principles of Aquaculture) 

4.67 93.33 

3. 2606201 การแพลงก์ตอนวิทยาเบื้องต๎น   
(Introduction to Planktonology) 

3.73 74.67 

4.  2606221 มีนวิทยา  
(Ichthyology) 

4.00 80.00 

5. 2606222 สัตว์ไมํมีกระดูกสันหลังทางการประมง 
(Invertebrates in Fisheries) 

4.60 92.00 

6. 2606223 พันธุศาสตร์และการปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้ า  
(Genetics and Genetic Improvement of Aquatic Animals) 

3.67 73.33 

7.  2606251 นิเวศวิทยาแหลํงน้ า  
(Aquatic Ecology) 

3.73 74.67 

8. 2606252 คุณภาพน้ าและการจัดการ 
(Water Quality and Management) 

3.67 73.33 

9. 2606324 โรคสตัว์น้ า  
(Aquatic Animal Diseases)  

3.73 74.67 

10. 2606341 วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวผลิตภณัฑ์ประมง   
(Postharvest Technology of Fishery Products) 

3.40 68.00 

11. 2606362 โภชนศาสตร์สตัว์น้ า    
(Aquatic Animal Nutrition) 

3.73 74.67 
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รายวิชา ค่าเฉลี่ย ร้อยละ 
12. 2606365 การจัดการฟาร์มสตัว์น้ า 
(Aquaculture Farm management) 

3.53 70.67 

13. 2606367 การเพาะเลี้ยงสัตวท์ะเลและชายฝั่ง  
(Marine and Coastal Aquaculture) 

3.73 74.67 

14. 2606371 เทคโนโลยีการเพาะขยายพันธ์ุสตัว์น้ า  
(Aquatic Animal Breeding Technology) 

3.67 73.33 

15. 2606391 สัมมนาการเพาะเลีย้งสัตว์น้ า  
(Seminar in Aquaculture) 

3.47 69.33 

16. 2606497 ปัญหาพิเศษการเพาะเลีย้งสัตว์น้ า  
(Special Problems in Aquaculture) 

3.67 73.33 

17. 7356101 หลักการบริหารธุรกิจ 
(Principle of Business Management) 

3.13 62.67 

18. 7359105 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป 
(General Economics) 

3.13 62.67 

19. 8302101 หลักเคมี  
(Principles of Chemistry) 

3.93 78.67 

20. 8302102 ปฏิบัติการหลักเคม ี 
(Principles of Chemistry Laboratory) 

4.00 80.00 

21. 8302105 เคมีอินทรีย์ 1 
(Organic Chemistry I) 

4.00 80.00 

22. 8302106 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1 
(Organic Chemistry Laboratory I) 

4.00 80.00 

23. 8303101 หลักชีววิทยา  
(Principles of Biology) 

4.13 82.67 

24. 8303102 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 
(Principles of Biology Laboratory)  

4.07 81.33 

25. 8303213 จุลชีววิทยาพ้ืนฐาน   
(Fundamental Microbiology) 

3.07 61.33 

26. 8309101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 
(Fundamental Mathematics) 

3.73 74.67 

27. 2600210 โปรแกรมส าเร็จรูปและการประยุกต์ใช๎งานด๎านการเกษตร 
(Software Packages and Applications for Agriculture)             

3.47 69.33 

28. 2606231 ทักษะกิจกรรมทางน้ า  
(Water Activity Skills) 

3.67 73.33 
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รายวิชา ค่าเฉลี่ย ร้อยละ 
29. 2606232 วิทยาศาสตร์ทางทะเล 
(Marine Science) 

3.20 64.00 

30. 2606265 เทคโนโลยีการจัดตูป๎ลาสวยงาม 
(Aquarium Technology) 

2.80 56.00 

31.  2606302 ชีววิทยาทางทะเล 
(Marine Biology) 

2.60 52.00 

32. 2606325 สัตว์น้ าเศรษฐกิจ 
(Economic Aquatic Animals) 

2.53 50.67 

33. 2606333 สมุทรศาสตร์ทั่วไป 
(General Oceanography) 

2.53 50.67 

34. 2606334 มลพิษทางน้ า 
(Water Pollution) 

3.00 60.00 

35. 2606336 ภัยพิบัติทางทะเล 
(Ocean Disaster) 

2.60 52.00 

36. 2606337 การด าน้ าเบื้องต๎น 
(Basic SCUBA Diving) 

2.67 53.33 

37. 2606353 การจัดการทรัพยากรทางน้ า  
(Aquatic Resource Management) 

3.20 64.00 

38. 2606354 นิเวศวิทยาชายฝั่ง 
(Coastal Ecology) 

3.13 62.67 

39. 2606364 เทคโนโลยีชีวภาพการเพาะเลีย้งสตัว์น้ า  
(Aquaculture Biotechnology) 

3.60 72.00 

40. 2606366 การเพาะเลี้ยงสัตวน์้ าจืด 
(Freshwater Aquaculture) 

3.73 74.67 

41. 2606368 การเลี้ยงก๎ุง 
(Shrimp Culture) 

2.47 49.33 

42. 2606456 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล๎อมในแหลํงน้ า 
(Environmental Impact Assessment in Bodies of Water) 

2.53 50.67 

43. 2606457 คอมพิวเตอร์เพื่อการจัดการทรัพยากรประมง 
(Computer for Fishery Resources Management) 

2.40 48.00 

44. 2606458 ระบบสารสนเทศภมูิศาสตร์เพื่อการจัดการทรัพยากรทางน้ า 
(Geographical Information System for Water Resources 
Management) 

2.53 50.67 
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รายวิชา ค่าเฉลี่ย ร้อยละ 
45. 2606483 กรณีศึกษาโครงการพระราชด าริที่เกีย่วข๎องกับการประมง 
(Case Study in His Majesty the King’s Fisheries Projects) 

2.53 50.67 

46. 2606495 เรื่องเฉพาะทางการเพาะเลี้ยงสตัว์น้ า  
(Selected Topics in Aquaculture) 

2.73 54.67 

47. 6356554 กฎหมายประมงและสิ่งแวดล๎อมเบื้องต๎น  
(Introduction to Fisheries and Environmental Laws) 

3.13 62.67 

เฉลี่ย 3.38 67.57 
 
สรุป จากการประเมินความเหมาะสมของเนื้อหาสาระในรายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา

การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า โดยนักศึกษาที่เรียนจ านวน 15 คน คิดเป็นร๎อยละ 67.57 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งในบางรายวิชา
ควรมีการปรับปรุงเนื้อหาและค าอธิบายรายวิชาใหมํ เพื่อให๎สอดคล๎องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน



 
 

 
 

 
 

ภาคผนวก ง 
 

ค าส่ังแตํงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร สาขาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ า 
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ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
ที่ ๒๗๘๕/๒๕๕๘ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
-------------------------------------------------- 

        ด๎วยคณะเทคโนโลยีการเกษตร ได๎รับอนุมัติให๎พัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีการ
ประมง และสามารถเปิดสอนได๎ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ เพ่ือให๎การด าเนินการเป็นไปด๎วยความ
เรียบร๎อยและมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยฯ จึงแตํงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ดังนี้ 
๑. คณะกรรมการอ านวยการ 

๑.๑ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร  ประธานกรรมการ 
๑.๒ รองคณบดีฝุายวิชาการและวิจัย  รองประธานกรรมการ 
๑.๓ รองคณบดีฝุายแผนและประกันคุณภาพ   กรรมการ 
๑.๔ รองคณบดีฝุายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ  กรรมการ 
๑.๕ ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีการประมง  กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที ่
อ านวยความสะดวกและให๎ค าปรึกษาในการด าเนินงาน 

๒. คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน 
 ๒.๑ นางอัจฉริยา  สุวรรณสังข์  ประธานกรรมการ 
 ๒.๒ ผศ.ดร.สุวณิช  ชัยนาค  รองประธานกรรมการ 
 ๒.๓ นายตันติพงษ์  เพชรไชยา  กรรมการ   
 ๒.๔ นายสุรวัฒน์  จริงจิตร  กรรมการและเลขานุการ 
 

หน้าที ่
 ด าเนินการเชิญวิทยากรและผู๎เข๎ารํวมการประชุม ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

๓. คณะกรรมการฝ่ายด าเนินการ 
 ๓.๑ ผศ. สุทิพย์  จีนาวุธ  ประธานกรรมการ 
 ๓.๒ นางอัจฉริยา  สุวรรณสังข์  รองประธานกรรมการ 
 ๓.๓ ผศ.ดร.สุวณิช  ชัยนาค    กรรมการ    
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 ๓.๔ นายตันติพงษ์  เพชรไชยา  กรรมการ 
 ๓.๕ นายสุรวัฒน ์ จริงจิตร  กรรมการ 
 ๓.๖ นายเสฐียรพงษ์ อุดมศิลป์  กรรมการและเลขานุการ 
 

หน้าที ่
 จัดท ารายวิชาและค าอธิบายรายวิชาในหลักสูตร 

๔. ฝ่ายประชาสัมพันธ์และปฏิคม 
 ๔.๑ นายตันติพงษ์  เพชรไชยา  ประธานกรรมการ 
 ๔.๒ นายสุรวัฒน ์ จริงจิตร  รองประธานกรรมการ 
 ๔.๓ นางอัจฉริยา  สุวรรณสังข์  กรรมการ    
 ๔.๔ นายจิระศักดิ์ เกียรติเดช  กรรมการ 
 ๔.๕ นางวรารัตน์ จันทร์แดง  กรรมการและเลขานุการ 
 

หน้าที ่
 ๑. รับรอง-ติดตํอ ที่พักส าหรับผู๎เข๎ารํวมประชุม 
 ๒. บันทึกภาพในการจัดประชุม 
 ๓. อาหารและเครื่องดื่ม 

๕. ฝ่ายการเงิน 
 ๕.๑ ผศ.สุทิพย์  จีนาวุธ  ประธานกรรมการ 
 ๕.๒ นางอัจฉริยา  สุวรรณสังข์  รองประธานกรรมการ  
 ๕.๓ นายตันติพงษ์  เพชรไชยา    กรรมการ 
 ๕.๔ นายสุรวัฒน์  จริงจิตร  กรรมการ    
 ๕.๕ นางวรารัตน์ จันทร์แดง  กรรมการและเลขานุการ 
 

หน้าที ่
 เบิก-จําย คําใช๎จํายในการประชุมวิพากษ์หลักสูตร 

๖. ฝ่ายผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๖.๑ ผศ.ดร.สุวณิช  ชัยนาค  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 

๖.๒ ผศ.สุทิพย์  จีนาวุธ  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
๖.๓ ผศ.อลงกลด  แทนออมทอง  มหาวิทยาลัยขอนแกํน 
๖.๔ ผศ.ดร.กฤษณ์  ปิ่นทอง  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
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๖.๕ ผศ.ดร.นเรศ  ซํวนยุก  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
๖.๖ ดร.กิตติชนม์  อุเทนะพันธุ์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลศรีวิชัย  
๖.๗ นายธวัช  ศรีวีระชัย  ผู๎อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนา

ประมงชายฝั่งภูเก็ต 
๖.๘ ดร. พิชญา ชัยนาค ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมง

ชายฝั่งภูเก็ต 
๖.๙ นายชาลี สิตบุศย์ ส านักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต 
๖.๑๐ นายโกวิท  เหมือนคิด อดีตเกษตรอ าเภอกระทู๎ภูเก็ต 
๖.๑๑ นางสาวรัชน ี โชติกจินดา บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ 

จ ากัด (มหาชน) 
 

หน้าที ่
 เป็นผู๎ทรงคุณวุฒิรํวมวิพากษ์หลักสูตร 

๗. ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และสถานที่ 
 ๗.๑ นายสุรวัฒน์  จริงจิตร ประธานกรรมการ 
 ๗.๒ นายตันติพงษ์  เพชรไชยา รองประธานกรรมการ 
 ๗.๓ นายจิระศักดิ์ เกียรติเดช กรรมการ 
 ๗.๔ นายทองยนต์ ทุมนาหาด กรรมการ    
 ๗.๕ นางยนต์ สุมะหิงพันธ์ กรรมการและเลขานุการ 
 

หน้าที ่
 จัดสถานที่และอุปกรณ์โสต 

๘. ฝ่ายประเมินผล 
 ๘.๑ ผศ. ดร. สุวณิช  ชัยนาค ประธานกรรมการ 
 ๘.๒ ผศ. สุทิพย์  จีนาวุธ รองประธานกรรมการ 
 ๘.๓ นางอัจฉริยา  สุวรรณสังข์ กรรมการ 
 ๘.๔ นายตันติพงษ์  เพชรไชยา กรรมการ 
 ๘.๕ นายสุรวัฒน ์ จริงจิตร กรรมการ 
 ๘.๖ นายเสฐียรพงษ์ อุดมศิลป์ กรรมการและเลขานุการ 
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หน้าที ่
 สรุปผลการด าเนินงานโครงการ 

 ทั้งนี้ให๎เบิกคําใช๎จํายของวิทยากร คําอาหาร คําท างานนอกเวลา และคําใช๎จํายตํางๆ จากงบ

โครงการปรับปรุงหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีการประมง  คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

 

                               สั่ง ณ วันที่ ๗ ตุลาคม  ๒๕๕๘ 
 
 
                                                                       (ผศ.ดรุณี  บุณยอุดมศาสตร์) 

                                                รองอธิการบดี รักษาราชการแทน 
             อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 



 
 

 
 
 

ภาคผนวก จ 
 

การเปรียบเทียบโครงสร๎างหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมง 
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ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรเดิม พ.ศ.2555 กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมง 

 
1. เปรียบเทียบชื่อปริญญา 

หลักสูตรเดิม พ .ศ .  2555 หลักสูตรปรบัปรุง พ .ศ .  2560 เหตุผล 

วิทยาศาสตรบณัฑิต (การเพาะเลีย้งสตัว์น้ า) วิทยาศาสตรบณัฑิต (เทคโนโลยีการประมง) เปลี่ยนชื่อสาขาวชิา 
 

2. เปรียบเทียบโครงสร้างหลักสตูร 
หลักสูตรเดิม พ .ศ .  2555 หลักสูตรปรบัปรุง พ .ศ .  2560 เหตุผล 

หน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 134 หน่วยกิต หน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 138 หน่วยกิต  

1) หมวดวชิาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต 1) หมวดวชิาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต  

   1.1 กลุํมวิชาภาษาและการสื่อสาร 9 หนํวยกิต 1.1 กลุํมวิชาภาษาและการสื่อสาร 9 หนํวยกิต 

ปรับตามหมวดวชิา
การศึกษาทั่วไปของ
มหาวิทยาลัย 

1.2 กลุํมวิชามนุษยศาสตร ์ 6 หนํวยกิต 1.2 กลุํมวิชามนุษยศาสตร์ 6 หนํวยกิต 

1.3 สังคมศาสตร์ 6 หนํวยกิต 1.3 สังคมศาสตร์ 6 หนํวยกิต 
1.4 กลุํมวิชาวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี 9 หนํวยกิต 

1.4 กลุํมวิชาวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 9 หนํวยกิต 

2) หมวดวชิาเฉพาะ 98 หน่วยกิต 2) หมวดวชิาเฉพาะ 102 หน่วยกิต  

2.1) กลุํมวิชาเอกบังคับ 70 หนํวยกิต 2.1) กลุํมวิชาแกน 36 หนํวยกิต ปรับรายวชิาใหม่ 

2.2) กลุํมวิชาเอกเลือก 15 หนํวยกิต 2.2) กลุํมวิชาเอกบังคับ 47 หนํวยกิต ปรับรายวชิาใหม่ 

   2.3) กลุํมวิชาเอกเลือก 12 หนํวยกิต ปรับรายวชิาใหม ่

2.3) กลุํมวิชาภาษาอังกฤษ 6 หนํวยกิต    ย้ายไปอยูว่ิชาแกน 
2.4) กลุํมวิชาพื้นฐานอาชีพและ
วิชาชีพ 7 หนํวยกิต 

2.4) กลุํมวิชาพื้นฐานอาชีพและ
วิชาชีพ 

7 หนํวยกิต คงเดิม 

3) หมวดวชิาเลือกเสรี  6 หน่วยกติ 3) หมวดวชิาเลือกเสรี  6 หน่วยกติ คงเดิม 
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3. เปรียบเทียบค าอธิบายรายวิชา 
 

หลักสูตรเดิม พ .ศ .  2555 หลักสูตรปรบัปรุง พ .ศ .  2560 เหตุผล 
1. หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป 

1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
1. 9901101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทั่วไป 3(2-2-5) 1. 9901104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) ปรับตาม

หมวด
การศึกษา
ทั่วไปของ
มหาวิทยาลัย 

 English for General Communication  English for Communication 

ฝึกทักษะการสื่อสารระดับพื้นฐานโดยใช๎ภาษาพูดตามรูปแบบ 
ประโยคพื้นฐานในภาษาอังกฤษบอกลักษณะ ทิศทาง และให๎
ข๎อมูล การอํานสิ่งพิมพ์ ส านวน ทบทวนโครงสร๎างไวยากรณ์ 
เขียนประโยคได๎ถูกต๎อง เขียนบทสรุปเร่ืองที่อําน การซักถาม 

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารทั้งด๎านการฟัง พูด 
อํานและเขียน การใช๎ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ที่แตกตํางกัน 

2. 9901102 ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรยีมตัว
ส าหรับวชิาชีพ 

3(2-2-5) 2. 9901206 ภาษาอังกฤษเพื่อการน าเสนอ 
English for Presentation 

3(2-2-5) ปรับตาม
หมวด
การศึกษา
ทั่วไปของ
มหาวิทยาลัย 

 English for Professional Communication การพัฒนาทักษะการใช๎ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารกับ
ชาวตํางชาติในบริบทท๎องถิ่น  การน าเสนอข๎อมูลเบื้องต๎น
เกี่ยวกับประเทศไทยและท๎องถิ่น   การพัฒนาบุคลิกภาพในการ
สื่อสารและน าเสนอ  การตอบค าถามของนักทํองเที่ยว 

ฝึกทักษะการส่ือสารระดับก๎าวหน๎าและทบทวนการสร๎างประโยค 
อธิบายแสดงความคิดเห็นด๎วยข๎อความมากกวําหนึ่งประโยค การ
อํานเพื่อแปลและจับใจความ การกรอกแบบฟอร์ม การเขียน
ประวัติตนเอง และการเขียนจดหมาย 
3. 9901103 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 3. 9901105 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) ปรับตาม

หมวด
การศึกษา
ทั่วไปของ
มหาวิทยาลัย 

 Thai Language for Communication  Thai Language for Communication 

ศึกษาหลักการเบื้องต๎นในการสื่อสารภาษาไทย ฝึกทักษะการใช๎
ภาษาทั้งการฟัง การพูด การอําน และการเขียน ให๎สามารถ
สื่อสารได๎อยํางมีประสิทธิภาพ และสามารถน าความรู๎ ความคิดที่
ได๎รับมาพัฒนาตนเองอยํางสร๎างสรรค์ 

การพัฒนาทักษะการใช๎ภาษาไทยทั้งการฟัง การพูด การอําน และการ
เขียน ให๎สามารถสื่อสารได๎อยํางมีประสิทธิภาพ  การอํานจับใจความ  
การยํอความ การเขียนสรุป วิเคราะห์และสังเคราะห์ การค๎นคว๎า การ
เขียนรายงานทางวิชาการและการอ๎างอิง 

1.2 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร ์
4. 9902301 ศิลปะการจัดการยุคใหม ่ 3(3-0-6) 4. 9902204 การจัดการแบบบูรณาการ 3(3-0-6) ปรับตาม

หมวด
การศึกษา
ทั่วไปของ
มหาวิทยาลัย 

 Art of Modern Management   Integrated Management  

แนวคิดและหลักการจัดการ แนวคิดการจัดการยุคใหมํ การ
จัดการความเสี่ยง การจัดการภายใต๎สถานการณ์พิบัติภัย การ
เจรจาตํอรอง การจัดการความขัดแย๎ง ทักษะปฏิสัมพันธ์และการ
สร๎างทีมงาน จิตวิทยาและแรงจูงใจในการท างาน การสร๎างภาวะ
ผู๎น า การบริหารจัดการบนพื้นฐานความรับผิดชอบตํอสังคม การ
ประยุกต์ใช๎เครื่องมือการจัดการสมัยใหมํมาใช๎ในชีวิตประจ าวัน 

แนวคิดและหลักการจัดการแบบบูรณาการ  การจัดการยุคใหมํ 
การจัดการตนเอง การจัดการการเงิน การเจรจาตํอรอง การ
จัดการความขัดแย๎ง   ภาวะผู๎น า  การท างานเป็นทีม การ
จัดการบนพื้นฐานความรับผิดชอบตํอสังคมและสิ่งแวดล๎อม 
และธรรมาภิบาล การจัดการความเสี่ยงและภัยพิบัติ  และการ
จัดการข๎ามวัฒนธรร 

5. 9902202 ความจริงและความงามของชีวิต 3(3-0-6) 5. 9902103 พลเมืองไทยในสังคมพลวัต 3(3-0-6) ปรับตาม
หมวด
การศึกษา
ทั่วไปของ
มหาวิทยาลัย 

 Meaning and Aesthetics of Life  Thai Citizens in Dynamic Society 

ศึกษาปรัชญาเกี่ยวกับความจริง หลักค าสอนทางศาสนา และความ
เข๎าใจระหวํางศาสนา ความงามและคุณคําของชีวิตที่เกี่ยวกับการ
ด ารงชีวิต การสัมผัสความงาม รวมถึงความงามในธรรมชาติ การ
แสดงออกทางอารมณ์ ความหลากหลายทางศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อ
การน าไปประยุกต์ใช๎ในการด าเนินชีวิตอยํางมีสันติสุข และสันติภาพ 

หลักปรัชญา  หลักค าสอน  หลักการด าเนินชีวิตตามแนวทาง
ของศาสนา ปัญหาและการแก๎ปัญหาชีวิต   ลักษณะที่ดีของการ
เป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลกในสังคมพลวัต  การมีสํวนรํวม
ในการน าเสนอแนวทางแก๎ปัญหาในสังคมอยํางมีคุณธรรมและ
จริยธรรม 
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หลักสูตรเดิม พ .ศ .  2555 หลักสูตรปรบัปรุง พ .ศ .  2560 เหตุผล 

1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร ์
6. 9903201 เศรษฐกิจพอเพียง 

Sufficiency Economy 
3(2-2-5) 6. 9903103 เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการ

พัฒนาที่ยั่งยืน 
3(2-2-5) ปรับตาม

หมวด
การศึกษา
ทั่วไปของ
มหาวิทยาลัย 

ศึกษาความหมาย ความส าคัญ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การ
ประยุกต์ใช๎ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิต การ
พัฒนาชุมชน การพัฒนาสังคม และการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน กรณีศึกษาการประยุกต์ใช๎ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง เพื่อให๎ผู๎เรียนเข๎าใจและเข๎าถึงการด ารงชีวิตในวิถีของปราชญ์  
ผู๎มีจิตที่เปี่ยมด๎วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 Sufficiency Economy for Sustainable 
Development 

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน การ
น๎อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช๎ในการ
วิ เคราะห์   วางแผน และพัฒนาตนเอง องค์กร ชุมชน 
สิ่งแวดล๎อมและสังคมเพื่อน าไปสูํการพัฒนาที่ยั่งยืน 

7. 9903202         สังคมวิวรรธน์  
Social Evolution 

3(3-0-6) 7. 9903204 อันดามันวิวรรธน์ 
The Andaman Evolution 

3(3-0-6) ปรับตาม
หมวด
การศึกษา
ทั่วไปของ
มหาวิทยาลัย 

ศึกษาวิวัฒนาการและความเป็นมาของสังคมโลก และสังคมไทย  
การรวมกลุํมทางเศรษฐกิจและสังคม โดยเน๎นกลุํมอาเซียน 
กระบวนการถํายทอดและการแลกเปลี่ยนทางด๎านวัฒนธรรม ปัญหา
สังคมโลกและสังคมไทย  ซ่ึงมีอิทธิพลตํอสภาพทางสังคมเศรษฐกิจ 
การเมือง การปกครอง และสิ่งแวดล๎อมในยุคปัจจุบัน เพื่อการ
เรียนรู๎และปรับตัว อันน าไปสูํสังคมแหํงดุลยภาพและยั่งยืน 

สังคมและวัฒนธรรมไทยและโลกในภาวะโลกาภิวัตน์โดยเน๎นกลุํม
จังหวัดชายฝั่งอันดามัน ในมิติทางภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ 
เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง สังคมและวัฒนธรรม  ความคิด 
ความเชื่อ ประเพณี พิธีกรรม  ดนตรี  การละเลํน ภูมิปัญญา
ท๎องถิ่น  ลักษณะสถาปัตยกรรม  การแตํงกาย และอาหาร เพื่อการ
อยูํรํวมกันอยํางมีดุลยภาพ 

1.4 กลุ่มวิทยาศาสตร์ คณติศาสตร์ และเทคโนโลยี 

8. 9904102 ทักษะการเรียนรู้สารสนเทศ 
Information Learning Skills 

3(2-2-5) 8. 9901105 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
เรียนรู้ 

3(2-2-5) ปรับตาม
หมวด
การศึกษา
ทั่วไปของ
มหาวิทยาลัย 

ศึกษาเกี่ยวกับสารสนเทศที่มีผลกระทบตํอชีวิต สังคม การ
แสวงหาความรู๎  การสืบค๎น  การจัดการข๎อมูล  และการประเมิน
คุณคําของสารสนเทศ การวิเคราะห์และสังเคราะห์สารสนเทศ 
การเรียบเรียงและน าเสนอสารสนเทศในรูปแบบตํางๆ รวมถึงการ
สื่อสารข๎อมูลบนระบบเครือขํายคอมพิวเตอร์ จริยธรรมและความ
ปลอดภัยในการใช๎สารสนเทศในสังคมยุคปัจจุบัน 

 Thai Language for Communication 

หลักการและกระบวนการเรียนรู๎  การเรียนรู๎ด๎วยตนเอง  การใช๎
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ค๎นคว๎าและแสวงหาความรู๎  
การสืบค๎นข๎อมูล และการน าเสนอ  การร๎ูเทําทันสารสนเทศ  สื่อ
และเทคโนโลยี  กฎหมาย จริยธรรมและความปลอดภัยในการใช๎
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

9. 9904201         การคิดวิเคราะห ์การเรยีนรู้และการ 
แก้ปัญหา  

3(3-0-6) 9. 9904206 การคิดวิเคราะห์เพื่อการแก้ไข
ปัญหา  

3(3-0-6) ปรับตาม
หมวด
การศึกษา
ทั่วไปของ
มหาวิทยาลัย 

 Logical Thinking for Decision Making  Analytical Thinking for Problem Solving 

คิดวิเคราะห์ และสังเคราะห์อยํางเป็นระบบ การน าเหตุผล เชิง
ตรรกะมาใช๎ในการตัดสินใจการพัฒนาและการแก๎ปัญหาด๎าน
ตํางๆ  ในชีวิตประจ าวัน เพื่อให๎ผู๎เรียนสามารถยืนหยัดอยูํใน
สังคมอยํางรู๎ทัน  รู๎เทําและรู๎น า 

การคิด วิเคราะห์ และสังเคราะห์อยํางเป็นระบบ  การใช๎เหตุผล
ในการตัดสินใจ ปัญหาและการแก๎ไขปัญหาในชีวิตประจ าวัน 

10. 9904303       สุขภาพแบบองค์รวม 3(3-0-6) 10. 9904105 การพัฒนาสุขภาวะแบบองค์รวม 3(2-2-5) ปรับตาม
หมวด
การศึกษา
ทั่วไปของ
มหาวิทยาลัย 

 Holistic Health  Holistic Health Development 

ศึกษาความหมาย ความส าคัญ และแนวคิดของสุขภาพแบบ  องค์รวม 
การสร๎างเสริมสุขภาพของผู๎เรียน ด๎านกาย จิตใจ สังคม และปัญญา 
และการดูแลตนเอง ให๎มีสุขภาวะที่ดี เชํน การบริหารกายและจิต 
โภชนาการเพื่อสุขภาพ การรู๎เทําทันสื่อ และทักษะชีวิต เป็นต๎น 

แนวคิดของการสร๎างเสริมสุขภาวะแบบองค์รวมการสร๎างเสริมสุข
ภาวะด๎านกาย  จิตใจ สังคมการดูแลตนเองให๎มีสุขภาวะที่ดี การ
บริหารกายและจิตกิจกรรมนันทนาการการออกก าลังกาย 
โภชนาการเพื่อสุขภาพ และการใช๎ชีวิตอยํางเหมาะสม   
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2. หมวดวิชาเฉพาะ 
2.1 กลุ่มวิชาแกน 

   11. 6305212 ภาษาอังกฤษเพื่อการเกษตร 3(3-0-6) รายวิชาใหม ํ

   English for Agriculture  

 ค าศัพท์และรูปประโยคภาษาอังกฤษในระดับพื้นฐานที่เกี่ยวกับ
เทคโนโลยีการเกษตร โครงสร๎งทางไวยกรณ์ ทักษะด๎านการฟัง 
การพูด การอําน และการเขียน 

   12. 6305391 ภาษาอังกฤษส าหรบัเทคโนโลยี
การประมง 

3(3-0-6) รายวิชาใหม ํ

   English for Fisheries Technology 

 ค าศัพท์และรูปประโยคภาษาอังกฤษในระดับสูงที่เกี่ยวกับการ
ประมง หลักการพูดน าเสนองานวิจัยเป็นภาษาอังกฤษ ทักษะการฟัง 
การพูด การอําน และการเขียน เชํน การแนะน าข๎อมูลที่เกี่ยวกับ
สัตว์น้ า บทสนทนาการซ้ือขาย การอํานบทความวิจัย เป็นต๎น 

13. 8302101 หลักเคมี 3(3-0-6) 13. 8302101 หลักเคมี 3(3-0-6) ปรับ
ค าอธิบาย
รายวิชาตาม
กลุํม
วิทยาศาสตร์ 

 Principles of Chemistry  Principles of Chemistry 

หลักพื้นฐานของวิธีทางวิทยาศาสตร์ โครงสร๎างอะตอม ตาราง
ธาตุ พันธะเคมีเบื้องต๎น ปริมาณสารสัมพันธ์ ความเข๎มข๎นของ
สารละลาย สมดุลเคมี กรด เบส เกลือ และอินดิเคเตอร์ สมดุล
ของไอออนในน้ า 

หลักเบื้องต๎นทางเคมี โครงสร๎างอะตอม ปริมาณสารสัมพันธ์ 
พันธะเคมี สมบัติของธาตุเรพิเซนเททีฟและทรานสิชัน ก๏าซ 
ของแข็ง ของเหลว สารละลาย สมดุลเคมี และกรด-เบส 

14. 8302106 ปฏิบตัิการหลักเคม ี 1(0-3-2) 14. 8302102 ปฏิบตัิการหลักเคม ี 1(0-3-2) ปรับ
ค าอธิบาย
รายวิชาตาม
กลุํม
วิทยาศาสตร์ 

 Principles of Chemistry Laboratory 
รายวิชาทีต่้องเรียนมาก่อนหรือเรียนควบคู่: 
8302101 หลักเคมี 

 Principles of Chemistry Laboratory 
รายวิชาทีต่้องเรียนมาก่อนหรือเรียนควบคู่: 
8302101 หลักเคมี 

ปฏิบัติการเกี่ยวกับเทคนิคเบื้องต๎นในการปฏิบัติการเคมี การ
จัดการสารเคมี กฎของสารเคมี ความปลอดภัยในห๎องปฏิบัติการ
เคมี เทคนิคการใช๎เครื่องมือพื้นฐาน เทคนิคการแยกสารตํางๆ 
เชํน การกรอง การตกผลึก การกลั่น การใช๎ตัวท าลายโครมาโท-
กราฟี การเตรียมสารละลายในหนํวยของความเข๎มข๎นตํางๆ การ
ทดสอบและปฏิบัติของกรด เบส เกลือ สมดุลเคมี 

เทคนิคเบื้องต๎นในการปฏิบัติการเคมี การจัดการสารเคมี เกรด
ของสารเคมี ความปลอดภัยในห๎องปฏิบัติการเคมี เทคนิคการใช๎
เครื่องมือพื้นฐาน เทคนิคการแยกสาร การเตรียมสารละลาย 
ปฏิกิริยาของสมดุลเคมี กรด เบส และการทดลองที่สอดคล๎อง
กับเนื้อหารายวิชา 8302101 หลักเคมี 

   15. 8302217    ชีวเคมีส าหรับเทคโนโลยีการ
ประมง 

3(2-2-5) รายวิชาใหม ํ

   Biochemistry for Fisheries 
Technology 
รายวิชาทีต่้องเรียนมาก่อน:  
8302101 หลักเคมี 

 จุดเริ่มต๎นของสิ่งมีชีวิต กรด-เบสและบัฟเฟอร ์สมบัติและหน๎าที่ของ
สารชีวโมเลกุล กระบวนการเมแทบอลิซึม เอนไซม์ ฮอร์โมน ระบบ
ภูมิค๎ุมกันและการแสดงออกของยีนในสัตว์น้ า 
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16. 8303101      หลักชีววิทยา 1(0-3-2) 16. 8303101      หลักชีววิทยา  คงเดิม 

 Principles of Biology   Principles of Biology 

คุณสมบัติของสิ่งมีชีวิต ก าเนิดชีวิต สารประกอบทางเคมีใน
สิ่งมีชีวิต เซลล์ เนื้อเยื่อ การเจริญเติบโต การท างานของระบบ
ตํางๆ พันธุศาสตร์ พฤติกรรมและการปรับตัว การจ าแนกประเภท
ของสิ่งมีชีวิต วิวัฒนาการ ระบบนิเวศ การจัดการทรัพยากรและ
สิ่งแวดล๎อม 

คุณสมบัติของสิ่งมีชีวิต ก าเนิดชีวิต สารประกอบทางเคมีใน
สิ่งมีชีวิต เซลล์ เนื้อเยื่อ การเจริญเติบโต การท างานของระบบ
ตํางๆ พันธุศาสตร์ พฤติกรรมและการปรับตัว การจ าแนก
ประเภทของสิ่งมีชีวิต วิ วัฒนาการ ระบบนิเวศ การจัดการ
ทรัพยากรและสิ่งแวดล๎อม 

17. 8303102 ปฏิบตัิการหลักชีววิทยา 1(0-3-2) 17. 8303102 ปฏิบตัิการหลักชีววิทยา 1(0-3-2) คงเดิม 

 Principles of Biology Laboratory 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อนหรือเรียนควบคู่: 

  8303101 หลักชีววิทยา 

 Principles of Biology Laboratory 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อนหรือเรียนควบคู่: 
8303101 หลักชีววิทยา 

 

กล๎องจุลทรรศน์ สารประกอบเคมีในสิ่งมีชีวิต เซลล์  การแบํง
เซลล์เนื้อเยื่อ การท างานของระบบตํางๆ พฤติกรรมและการ
ปรับตัว การจ าแนกประเภทสิ่งมีชีวิต 

กล๎องจุลทรรศน์ สารประกอบเคมีในสิ่งมีชีวิต เซลล์ การแบํง
เซลล์เนื้อเยื่อ การท างานของระบบตํางๆ พฤติกรรมและการ
ปรับตัว การจ าแนกประเภทสิ่งมีชีวิต  

18. 8303213 จุลชีววิทยาพื้นฐาน 3(3-0-6) 18. 8303211 จุลชีววิทยา 4(3-3-6) เปลี่ยน
รายวิชา
เพื่อให๎มี
ภาคปฏิบัติ
การ 

 Fundamental Microbiology  Microbiology 

ศึกษาเกี่ยวกับจุลินทรีย์ทั้งชนิดโปรคาริโอทและยูคาริโอท ในด๎าน
สัณฐานวิทยา คุณสมบัติทางชีวเคมี การเจริญเติบโต การสืบพันธุ์ 
การจัดจ าแนกชนิด การจัดจ าแนก หมวดหมูํ การควบคุมจุลิทรีย์ 
ความสัมพันธ์ระหวํางจุลินทรีย์กับสิ่งแวดล๎อม จุลินทรีย์ กับ
อาหาร จุลินทรีย์และกลไกการกํอให๎เกิดโรคในมนุษย์ การน า
จุลินทรีย์มาใช๎ประโยชน์ โดยเฉพาะในด๎านอุตสาหกรรม โดยมี
การเรียนการสอนในภาคทฤษฎี 

ความรู๎เกี่ยวกับจุลินทรีย์ในด๎านสัณฐานวิทยา คุณสมบัติทาง
ชีวเคมี เจริญเติบโต การสืบพันธุ์ การจัดจ าแนกชนิด การจัด
จ าแนกหมวดหมูํ การควบคุมจุลินทรีย์ ความสัมพันธ์ ระหวําง
จุลินทรีย์กับสิ่งแวดล๎อม จุลินทรีย์กับอาหาร จุลินทรีย์และกลไก
การกํอให๎เกิดโรคในมนุษย์ กลไกการปูองกันโรคของรํางกาย 
การน าจุลินทรีย์มาใช๎ประโยชน์โดยเฉพาะในด๎านอุตสาหกรรม 

19. 8309101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 3(3-0-6) 19. 8309101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 3(3-0-6) คงเดิม 

 Fundamental Mathematics  Fundamental Mathematics 

คําความสมบูรณ์ ฟังก์ชันพหุนาม การแก๎สมการและอสมการ 
ฟังก์ชันตรรกยะ เศษสํวนยํอย ฟังก์ชันอดิศัยเรขาคณิตวิเคราะห์วํา
ด๎วยเส๎นตรงและภาคตัดกรวยล าดับและอนุกรม 

คําความสมบูรณ์ ฟังก์ชันพหุนาม การแก๎สมการและอสมการ 
ฟังก์ชันตรรกยะ เศษสํวนยํอย ฟังก์ชันอดิศัยเรขาคณิตวิเคราะห์วํา
ด๎วยเส๎นตรงและภาคตัดกรวยล าดับและอนุกรม 

   20. 8310101      หลักสถิต ิ 3(3-0-6) รายวิชาใหม ํ

   Principles of Statistics 

 ความหมายของสถิติ ขอบเขตและประโยชน์ของสถิติ ขั้นตอนใน
การใช๎สถิติเพื่อการตัดสินใจ หลักเบื้องต๎นของความนําจะเป็น 
ตัวแปรสุํม การแจกแจงความนําจะเป็นแบบทวินาม แบบปัวส์
ซอง และแบบปกติ โมเมนต์ การแจกแจงคําที่ได๎จากตัวอยําง 
หลั กการประมาณคํา  การทดสอบสมมุ ติ ฐ าน  การหา
ความสัมพันธ์ระหวํางตัวแปรและการพยากรณ์เบื้องต๎น 
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   21. 2612105  การเกษตรเบื้องต้น 3(2-2-5) รายวิชาใหม ํ

      Introduction to Agriculture  

   ความส าคัญของการเกษตร วิวัฒนาการเกษตร ความรู๎เบื้องต๎น
ทางการเกษตร ประเภทของการเกษตร พืชศาสตร์ สัตวศาสตร์ 
และประมง การใช๎พื้นที่การเกษตรและการด าเนินงาน 
เครื่องมือ เครื่องทุํนแรง และเทคโนโลยีการเกษตร ปฏิบัติการ
ด๎านการเกษตรเบื้องต๎น และการแปรรูปผลิตทางทางการ
เกษตร 

 

22. 2600301       สถิติและการวางแผนการทดลอง
ทางการเกษตร  
Statistics and Experimental 
Design in Agriculture 

3(2-2-5) 22. 2600303 การวิจัยทางการเกษตร 
Research for Agriculture 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 
8310101 หลักสถิติ 

3(3-0-6) ปรับรายวิชา
ใหมํ 

สถิติและการวิเคราะห์ข๎อมูลเบื้องต๎น ประชากรและกลุํมตัวอยําง 
การแจกแจงความนําจะเป็น การทดสอบสมมุติฐาน การหา
ความสัมพันธ์ระหวํางตัวแปร หลักการางแผนการทดลองแบบ
ตํางๆ และการวิเคราะห์ผลการทดลองทางการเกษตร 

หลักการและระเบียบวิธีวิจัยทางการเกษตร การวิเคราะห์
ปัญหาเพื่อการก าหนดหัวข๎องานวิจัย การรวบรวมข๎อมูลเพื่อ
การวางแผนการวิจัย หลักการวางแผนการทดลองเพื่อการวิจัย 
การสํุมตัวอยําง แผนการทดลองเพื่อการวิจัยแบบตํางๆ การใช๎
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวางแผนการทดลองและการ
วิเคราะห์สถิติที่เกี่ยวข๎องกับงานวิจัยทางการเกษตร 

 

   23. 2600381 กลยุทธ์การตลาดทาง
การเกษตร 
Marketing Strategies for 
Agriculture 

3(3-0-6) รายวิชาใหม ํ
 

   ความหมายและองค์ประกอบของกลยุทธ์ หลักการ และการ
วางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดเกษตร กลยุทธ์ส าหรับสํวนแบํง
ตลาดแบบตํางๆ กลยุทธ์เพื่อการแสวงหาโอกาสทางการตลาด 
กลยุทธ์เกี่ยวกับสํวนประสมทางการตลาด และสามารถ
ประยุกต์ใช๎กลยุทธ์ทางกาลตลาดที่เหมาะสม เพื่อสร๎างความ
ได๎เปรียบในการแขํงขันให๎เกิดขึ้นในตลาดทางการเกษตร 

 

2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ 

24. 2606161 หลักการเพาะเลีย้งสัตว์น้ า 3(3-0-6) 24. 2606171 หลักการประมง 3(3-0-6) ปรับชื่อและ
ค าอธิบาย
รายวิชา 

 Principles of Aquaculture  Principles of Fisheries 

ความส าคัญของการเพาะเล้ียงสัตว์น้ า การวางแผนและการสร๎าง
ฟาร์ม การจัดการด๎านคุณภาพน้ า อาหาร และโรคสัตว์น้ า การ
เพาะพันธุ์และการอนุบาล รูปแบบการเลี้ยงสัตว์น้ า การเก็บเกี่ยว
และขนสํงผลผลิต รวมถึงจรรยาบรรณในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า
เพื่อการผลิตสัตว์น้ าที่มีคุณภาพ ปลอดภัยตํอผู๎บริโภค และเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล๎อม 

ความส าคัญทางเศรษฐกิจของการประมงในประเทศไทย ชนิด 
และประโยชน์ของสัตว์น้ า การจับสัตว์น้ า หลักการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ าเบื้องต๎น รูปแบบการเลี้ยงสัตว์น้ า การเก็บเกี่ยวการ
ขนสํงผลผลิต การสงวนและรักษาพันธุ์สัตว์น้ า และโครงการ
พระราชด าริทางการประมง 
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25. 2606221      มีนวิทยา 3(2-2-5) 25. 2606221      มีนวิทยา  3(2-2-5) คงเดิม 

 Ichthyology  Ichthyology  
ความหมายและความส าคัญของมีนวิทยา วิวัฒนาการและกลุํม
ของปลา ลักษณะทางกายวิภาคและระบบตํางๆ รวมถึ ง
อนุกรมวิธาน นิเวศวิทยาและพฤติกรรมของปลา 

ความหมายและความส าคัญของมีนวิทยา วิวัฒนาการและกลุํม
ของปลา ลักษณะทางกายวิภาคและระบบตํางๆ รวมถึง
อนุกรมวิธาน นิเวศวิทยาและพฤติกรรมของปลา  

26. 2606222       สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังทางการประมง 3(2-2-5) 26. 2606222       สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังทางการประมง  3(2-2-5) คงเดิม 

 Invertebrates in Fisheries  Invertebrates in Fisheries  
ชีววิทยาทั่วไป โครงสร๎างที่เป็นลักษณะเดํน ที่อยูํอาศัย และการ
จัดหมวดหมูํของสัตว์ไมํมีกระดูกสันหลังที่มีความส าคัญตํอการ
ประมงและการเพาะเล้ียงสัตว์น้ า 

ชีววิทยาทั่วไป โครงสร๎างที่เป็นลักษณะเดํน ที่อยูํอาศัย และการ
จัดหมวดหมูํของสัตว์ไมํมีกระดูกสันหลังที่มีความส าคัญตํอการ
ประมงและการเพาะเล้ียงสัตว์น้ า    

27. 2606223       พันธุศาสตร์และการปรบัปรุงพันธุ์
สัตว์น้ า  

3(3-0-6) 27. 2606271       เทคโนโลยีการปรับปรุงพันธุ์ 
สัตว์น้ า  

3(3-0-6) 
 

ปรับชื่อและ
ค าอธิบาย
รายวิชา  Genetics and Genetic Improvement 

of Aquatic Animals 
 Genetic Improvement 

Technology for Aquatic 
Species 

 

หลักการทางพันธุศาสตร์และการประยุกต์ใช๎ในการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ า ลักษณะปริมาณและการปรับปรุงพันธุ์ เซลล์พันธุศาสตร์ 
การจัดการชุดโครโมโซม พันธุวิศวกรรมพันธุศาสตร์ประชากร 
และการจัดการพํอแมํพันธุ์ 

หลักการทางพันธุศาสตร์และการประยุกต์ใช๎ในการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ า เซลล์พันธุศาสตร์ การจัดการชุดโครโมโซม พันธุศาสตร์
ประชากร การคัดเลือกและการปรับปรุงพันธุ์ การจัดการพํอแมํ
พันธุ์ และการน าเทคโนโลยีด๎านพันธุวิศวกรรมมาใช๎ในการ
ปรับปรุงพันธุ์  

28. 2606251        นิเวศวิทยาแหล่งน้ า 3(2-2-5) 28. 2606251        นิเวศวิทยาแหล่งน้ า 3(2-2-5) ปรับ
ค าอธิบาย
รายวิชา 

 Aquatic Ecology  Aquatic Ecology 

ความสัมพันธ์ระหวํางสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล๎อมในระบบนิเวศ 
โดยเฉพาะระบบนิเวศของแหลํงน้ า  วัฏจักรของสาร การ
แพรํกระจายของพืชและสัตว์ ประชากร มลพิษ การสงวน
ทรัพยากร การศึกษานอกสถานที่ 

พื้นฐานระบบนิเวศ พลังงาน และก าลังผลิต ความสัมพันธ์
ระหวํางสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล๎อมในแหลํงน้ าประเภทตํางๆ 
ลักษณะทางกายภาพ เคมี และชีวภาพของแหลํงน้ า โครงสร๎าง
ระบบนิเวศทางน้ า ระบบนิเวศน้ าใต๎ดิน ระบบนิเวศแมํน้ าและ
ล าธาร ระบบนิเวศพื้นที่ชุมน้ า ระบบนิเวศทะเลสาบและบํอ 
ระบบนิเวศชวากทะเล ระบบนิเวศทะเลชายฝั่ง ระบบนิเวศ
ทะเลเปิด มลพิษทางน้ าและการบ าบัด 

29. 2606252       คุณภาพน้ าและการจัดการ 3(2-2-5) 29. 2606253       คุณภาพน้ าและการจัดการ 3(2-3-6) ปรับหนํวย
กิต  Water Quality and Management 

รายวิชาทีต่้องเรียนมาก่อนหรือเรียนควบคู่: 
8302101 หลักเคมี  
8302102 ปฏิบตัิการหลักเคมี 

 Water Quality and Management 
รายวิชาทีต่้องเรียนมาก่อนหรือเรียนควบคู่: 
8302101 หลักเคมี  
8302102 ปฏิบตัิการหลักเคมี 

สํวนประกอบของน้ า คุณสมบัติของน้ าด๎านกายภาพ เคมีภาพ และ
ชีวภาพ การเก็บตัวอยํางและวิเคราะห์คุณภาพน้ า เทคโนโลยีและ
การจัดการคุณภาพน้ าให๎เหมาะสมกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า รวมทั้ง
การปรับปรุงคุณภาพน้ าทิ้ง เพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าอยํางยั่งยืน 

สํวนประกอบของน้ า คุณสมบัติของน้ าด๎านกายภาพ เคมีภาพ และ
ชีวภาพ การเก็บตัวอยํางและวิเคราะห์คุณภาพน้ า เทคโนโลยีและ
การจัดการคุณภาพน้ าให๎เหมาะสมกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า รวมทั้ง
การปรับปรุงคุณภาพน้ าทิ้ง เพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าอยํางยั่งยืน  
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30. 2606324       โรคสัตว์น้ า 3(2-2-5) 30. 2606327       โรคสัตว์น้ า 3(2-3-6) ปรับหนํวย

กิตและ
ค าอธิบาย
รายวิชา 

 Aquatic Animal Diseases  Aquatic Animal Diseases 

การศึกษาเกี่ยวกับโรคและสาเหตุของการเกิดโรคในสัตว์น้ า  
ทั้งโรคที่พบในธรรมชาติและที่พบในระบบการเลี้ยง ชนิด 
ลักษณะและอาการของสัตว์น้ าที่เป็นโรค ฤดูกาลที่ระบาด การ
ตรวจวินิจฉัยโรค การควบคุมโรคและปูองกันโรคที่สอดคล๎องกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน ตลอดจนผลกระทบตํอผู๎บริโภค 

โรคและสาเหตุของการเกิดโรคในสัตว์น้ า ลักษณะและอาการ
ของสัตว์น้ าที่ติดโรค การวินิจฉัยโรคและแก๎ปัญหาอยํางเป็น
ระบบ การควบคุมโรคตามระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ 
การศึกษานอกสถานที่ 

31. 2606362 โภชนศาสตร์สตัว์น้ า 3(2-2-5) 31. 2606330 โภชนศาสตร์สตัว์น้ า 3(2-3-6) ปรับหนํวย
กิตและ
ค าอธิบาย
รายวิชา 
 

 Aquatic Animal Nutrition  Aquatic Animal Nutrition 

ศึกษาชนิด ประเภท คุณคําทางโภชนาการ กระบวนการน า
อาหารและธาตุอาหารไปใช๎ประโยชน์ในรํางกายสัตว์น้ า แหลํง
ของอาหาร การสร๎างสูตรอาหาร วิธีการผลิต การตรวจสอบ และ
การจัดเก็บ หลักการและวิธีการให๎อาหารสัตว์น้ า 

ประเภทของสารอาหาร ความต๎องการและอิทธิพลของ
สารอาหารที่มีตํอการเจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลงของสัตว์
น้ า การสร๎างสูตรอาหาร การตรวจสอบคุณคําทางโภชนาการของ
อาหารสัตว์น้ า และการประเมินผลผลิตของสัตว์น้ า 

32. 2606365     การจัดการฟาร์มสัตว์น้ า 3(3-0-6) 32. 2606383     ฟาร์มอัจฉริยะและการจดัการ 3(3-0-6) ปรับชื่อและ
ค าอธิบาย
รายวิชา 

 Aquaculture Farm 
Management 

  สถานประกอบการสตัว์น้ า  
Smart Farm and Aquarium Management 

ศึกษาหลักการทั่วไปในการจัดการฟาร์มสัตว์น้ า การวางแผน การ
จัดการธุรกิจการบริหาร การค านวณผลผลิตและสถิติประชากร 
การตลาดของสินค๎าสัตว์น้ าและการวิเคราะห์ราคาสินค๎าสัตว์น้ า 
ปัญหาและปัจจัยที่มีผลกระทบตํอการจัดการฟาร์ม 

ความรู๎เบื้องต๎นเกี่ยวกับการจัดการฟาร์มอัจฉริยะ การเลือกท าเล 
การวางแผน การออกแบบสร๎างบํอเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า และการ
บริหารจัดการฟาร์มทั้งในเชิงเทคนิคและเชิงเศรษฐศาสตร์อยําง
เหมาะสมโดยใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ การขนสง และการแก๎ไข
ปัญหาที่มีผลกระทบตํอการจัดการฟาร์มอัจฉริยะ 

33. 2606391    สัมมนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า                              1(2-0-3) 33. 2606392    สัมมนาเทคโนโลยีการประมง                              2(2-0-4) ปรับชื่อและ
ค าอธิบาย
รายวิชา 

 Seminar in Aquaculture  Seminar in Fisheries Technology 

การอภิปรายกลุํม การเสนอรายงานเกี่ยวกับวิทยาการใหมํๆ การ
รวบรวมข๎อมูลตํางๆ รวมทั้งปัญหาตํางๆ ที่ เกี่ยวข๎องกับการ
เพาะเลี้ยงสตัว์น้ าของประเทศไทย หรือตํางประเทศ 

การค๎นคว๎ารวบรวมเอกสารและงานวิจัยที่ เกี่ยวข๎องด๎าน
เทคโนโลยีการประมง หรือเรื่องที่มีความเรํงดํวนในการศึกษา 
การเรียบเรียง การเขียนรายงาน และการน าเสนอ 

34. 2606497 ปัญหาพิเศษการเพาะเลีย้งสัตว์น้ า 3(2-2-5) 34. 2606491 ปัญหาพเิศษเทคโนโลยีการประมง    3(2-2-5) ปรับชื่อและ
ค าอธิบาย
รายวิชา 

 Special Problems in Aquaculture 
รายวิชาทีต่้องเรียนมาก่อน: 
2600301 สถิติและการวางแผน- 
การทดลองทางการเกษตร 

 Special Problems in Fisheries 
Technology 
รายวิชาทีต่้องเรียนมาก่อน: 
8310101 หลักสถิติ 
2600303 สถิติและการวิจยัทางการเกษตร 

ปัญหาทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า สํงรายงานและน าเสนอผลของ
การค๎นคว๎าวิจัยของนักศึกษา ที่ได๎จากการวางแผนการทดลอง
หรือการส ารวจ 

การท าวิจัยโดยค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษา การศึกษา 
ค๎นคว๎า ทดลอง โดยประยุกต์ใช๎วิธีคิดแบบวิทยาศาสตร์ และใช๎
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการแก๎ปัญหาทางการประมง 
สามารถรายงานผลงานวิจัยตามหลักการเขียนบทความทาง
วิชาการได๎ และฝึกการน าเสนอผลงานทางวิชาการ 
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   35. 2606244 ผลิตภัณฑ์ประมงพื้นบ้าน 

Products of Local 
Fisheries 

3(2-2-5) รายวิชาใหม ํ
 

   สัตว์น้ าและการน าสัตว์น้ ามาใช๎ประโยชน์ จุลินทรีย์ที่เกี่ยวข๎อง
กับสัตว์น้ าและผลิตภัณฑ์ประมง การแปรรูปผลิตภัณฑ์ประมง
พื้นบ๎าน วิธีการถนอมอาหารโดยการลดปริมาณน้ าในอาหาร 
ผลิตภัณฑ์ประมงตากแห๎ง ผลิตภัณฑ์ประมงท าเค็ม ผลิตภัณฑ์
ประมงรมควัน และผลิตภัณฑ์ประมงที่ผํานกระบวนการหมัก 

 

   36. 2606281 กฎหมายและจรยิธรรมส าหรบั
นักเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

   3(3-0-6) รายวิชาใหม ํ

   Laws and Ethics for Aquaculturist 

 กฎหมายเกี่ยวกับ ความส าคัญของจริยธรรม ทฤษฎีและแนวความคิด
ทางจริยธรรม จริยธรรมทางธุรกิจและการใช๎หลักธรรมาภิบาลในการ
บริหารงาน จรรยาบรรณในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ ากับความรับผิดชอบ
ตํอสังคมและสิ่งแวดล๎อม จรรยาบรรณในการใช๎สัตว์ทดลองเพื่อ
งานวิจัยด๎านวิทยาศาสตร์ 

   37. 2606356 การประมงอันดามัน    3(3-0-6) รายวิชาใหม ํ
    The Andaman Fiheries 

 ความส าคัญและความรู๎เกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงกุ๎งมังกร ฟาร์ม
หอยเป๋าฮื้อ ฟาร์มหอยมุก การเลี้ยงหอยชักตีน และการท า
ประมงพื้นบ๎านทางฝั่งอันดามัน การใช๎ประโยชน์และหลักคิดใน
การจัดการประมงชายฝั่ง 

   38. 2606375 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า
เชิงพาณชิย ์

   3(2-2-5) รายวิชาใหม ํ
 

   Comercial Aquaculture Technology 

 ชีววิทยาของสัตว์น้ าที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจ เทคนิคการ
เพาะฟักและอนุบาล การน าเทคโนโลยีมาใช๎ในการเลี้ยงสัตว์น้ า
เพื่อการค๎า การจับและการล าเลียงขนสํงผลผลิต ปัญหาเกี่ยวกับ
การเลี้ยงสัตว์น้ าเชิงพาณิชย์ การศึกษานอกสถานที่  และ
โครงการพิเศษ 

   39. 2606376 เทคโนโลยีการเลี้ยงกุ้งทะเล 
Marine Shrimp Culture 
Technology 

3(2-2-5) รายวิชาใหม ํ

   การจัดจ าแนกชีววิทยาและนิเวศวิทยาของกุ๎งทะเล การเลือก
สถานที่ การเตรียมบํอ การจัดการการเลี้ยง การให๎อาหาร การ
ปูองกันและก าจัดศัตรู โรคและการรักษา การเก็บเกี่ยว และ
การตลาดของกุ๎งทะเล ระบบและเทคโนโลยีการเลี้ยงกุ๎งแนวใหมํ 
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40. 2606201 แพลงก์ตอนวิทยาเบื้องต้น 3(2-2-5)    ตัดรายวิชา

ออก  Introduction to Planktonology   

นิยามของแพลงก์ตอน กลุํมของแพลงก์ตอน การจ าแนกและการ
จัดหมวดหมูํของแพลงก์ตอนพืชและแพลงก์ตอนสัตว์ลักษณะ
จ าเพาะ เทคนิคและวิธีการการเพาะขยายพันธุ์แพลงก์ตอนที่มี
ความส าคัญตํอการเพาะเล้ียงสัตว์น้ า 

 

41. 2606341            วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว
ผลิตภัณฑ์ประมง 

3(2-2-5)    ตัดรายวิชา
ออก 

 Postharvest Technology of Fishery 
Products 

  

องค์ประกอบทางเคมีและกายภาพของสัตว์น้ า การเปลี่ยนแปลง
คุณภาพของสัตว์น้ าหลังการเก็บเกี่ยว วิทยาการและเทคโนโลยีในการ
เก็บเกี่ยว หลักการและวิธีปฏิบัติในการเก็บรักษาและควบคุมคุณภาพ
ของสัตว์น้ า การขนสํง และการเพิ่มมูลคําผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า 

 

42. 2606367     การเพาะเลี้ยงสัตวท์ะเลและ
ชายฝ่ัง 

3(2-2-5)    ตัดรายวิชา
ออก 

 Marine and Coastal Aquaculture 
รายวิชาทีต่้องเรียนมาก่อน:  
2606161 หลักการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

  

ชีววิทยาของสัตว์ทะเลและชายฝั่งที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจ 
วิธีการเพาะฟัก อนุบาล และเลี้ยงสัตว์ทะเลและสัตว์น้ าชายฝั่ง 
การจับและการล าเลียงขนสํงผลผลิต ปัญหาเกี่ยวกับการเลี้ยง
สัตว์ทะเลและสัตว์น้ าชายฝั่งเพื่อการค๎า การศึกษานอกสถานที่ 
และโครงการพิเศษ 

 

43. 2606371 เทคโนโลยีการเพาะขยายพันธุ์สัตว์ 3(2-2-5)    ตัดรายวิชา
ออก  Aquatic Animal Breeding Technology 

รายวิชาทีต่้องเรียนมาก่อน: 
2606161 หลักการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า  
2606222 สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังทางการประมง  

  

หลักการและเทคนิคการเพาะขยายพันธุ์สัตว์น้ าที่มีความส าคัญ
ทางเศรษฐกิจในท๎องถิ่น การเลี้ยงและคัดเลือกพํอพันธุ์แมํพันธุ์ 
การคัดพันธุ์ การปรับปรุงพันธุ์ การประยุกต์เทคโนโลยีในการคัด
พันธุ์ ผลิตลูกพันธุ์ในเชิงปริมาณและคุณภาพ การเพาะพันธุ์สัตว์
น้ าด๎วยวิธีตํางๆ และการอนุบาล 

 

 

 

 

 

 



118 
 

 

หลักสูตรเดิม พ .ศ .  2555 หลักสูตรปรบัปรุง พ .ศ .  2560 เหตุผล 
44. 7359105 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป 3(3-0-6)    ตัดรายวิชา

ออก 
เนื่องจากไมํ
เปิดสอนแล๎ว 

 Principle of Economics   

ความหมายของเศรษฐศาสตร์ หลักเศรษฐศาสตร์ อุปสงค์ และ
อุปทาน ตลาด และการก าหนดราคาในตลาด การค๎าระหวําง
ประเทศ นโยบายสาธารณะ เชํน ตลาดแรงงาน ความยากจน การ
กระจายรายได๎ นโยบายสินค๎าสาธารณะ และนโยบายภาษีอากร 
เป็นต๎น 

 

45. 7356101 หลักการบริหารธุรกิจ 3(3-0-6)    ตัดรายวิชา
ออก 
เนื่องจากไมํ
เปิดสอนแล๎ว 

 Principle of Business Management   

ศึกษาลักษณะพื้นฐานทางธุรกิจรูปแบบการประกอบการทาง
ธุรกิจ ประเภทของธุรกิจ สภาพแวดล๎อมทางธุรกิจกระบวนการ
จัดการ รวมถึงศึกษาหน๎าที่ในการบริหารธุรกิจในด๎านการบริหาร
การตลาด การบริหารการผลิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์และ
การบริหารการเงิน ตลอดจนจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ 

 

46. 8302105 เคมีอินทรีย์ 1 3(3-0-6)    ตัดรายวิชา
ออก  Organic Chemistry I 

รายวิชาทีต่้องเรียนมาก่อน:  
8302101 หลักเคมี 

  

หลักการเบื้องต๎นเกี่ยวกับโครงสร๎างและสมบัติทั่วไป การเรียกชื่อ การ
เตรียมสเตอริโอเคมี และปฏิกิริยาเคมีที่ส าคัญของสารประกอบ
ไฮโดรคาร์บอน แอลคิลแฮไลด์ แอลกอฮอล์ อีเทอร์ แอโรแมติก
ไฮโดรคาร์บอน แอลดีไฮด์ คีโตน เอมีนกรดคาร์บอก-ซิลิกและอนุพันธ์ 

 

2.2 กลุ่มวิชาเอกเลือก 

47. 2600210   โปรแกรมส าเร็จรปูและการ
ประยุกต์ใช้งานด้านการเกษตร 

3(2-2-5) 47. 2606212   การประยุกต์ใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปด้านการประมง 

3(2-2-5) เปลี่ยน
รายวิชาใหม ํ

 Software Packages and Applications 
for Agriculture 

 Applications of Software Packages for 
Fisheries 

โปรแกรมส าเร็จรูปตํางๆ และวิธีการใช๎ เชํน โปรแกรมออกแบบ
จัดสวน โปรแกรมการวิเคราะห์ข๎อมูลสถิติการเกษตร การ
น าเสนองาน ระบบฐานข๎อมูล 

โปรแกรมส าเร็จรูปตํางๆ และวิธีการใช๎เพื่อการวิจัยและงานด๎าน
การประมง เชํน โปรแกรมการวิเคราะห์ข๎อมูลสถิติการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ า โปรแกรมค านวณยาและสารเคมี การน าเสนองาน ระบบ
ฐานข๎อมูล 

48. 2606231 ทักษะกิจกรรมทางน้ า 3(2-2-5) 48. 2606233 การจัดกิจกรรมนันทนาการทางน้ า 3(2-2-5) เปลี่ยน
รายวิชาใหม ํ Water Activity Skills   Conducting Water Based Recreational 

Activities   
ทักษะและฝึกปฏิบัติกิจกรรมทางน้ าประเภทตํางๆ เชํน พายเรือ 
วํายน้ า ด าน้ า วิธีการปูองกันและแก๎ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการ
ท างานทางน้ า เพื่อประโยชน์ในด๎านการประมงและการ
นันทนาการ ฝึกปฏิบัติกิจกรรม 

หลักการ รูปแบบและวิธีการจัดนันทนาการทางน้ า กิจกรรมการ
ตกปลา พายเรือ วํายน้ า ด าน้ าเบื้องต๎น ความรู๎เบื้องต๎นเกี่ยวกับ
ระบบนิเวศทางทะเล ผลกระทบจากการจัดกิจกรรมนันทนาการ 
การออกแบบรายการน าเที่ยว การปฐมพยาบาลเบื้องต๎น การ
ชํวยชีวิต และการฝึกเป็นผู๎น ากิจกรรมนันทนาการทางน้ า 
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49. 2606265    เทคโนโลยีการจัดตูป้ลาสวยงาม 3(2-2-5) 49. 2606268    การเลี้ยงปลาสวยงาม 3(2-2-5) เปลี่ยน

รายวิชาใหม ํ Aquarium Technology  Ornamental Fish Culture 

ศึกษาประเภท ลักษณะของวัสดุอุปกรณ์ในการเลี้ยงปลาสวยงาม 
เชํน ภาชนะที่เลี้ยง พันธุ์ไม๎น้ าที่ใช๎ในการจัดตู๎ปลา ระบบการ
กรองน้ า คุณสมบัติของน้ า และอาหารที่ใช๎เลี้ยงปลาแตํละชนิด 

ชนิดพันธุ์สัตว์น้ าสวยงามและพันธุ์ ไม๎น้ าที่มีความส าคัญทาง
เศรษฐกิจ วิธีการเพาะและการเลี้ยงปลาสวยงาม การดูแลปลา
สวยงามเบื้องต๎น การสร๎างภาชนะส าหรับเลี้ยงปลาสวยงาม  และ
เทคนิคการจัดตู๎ปลาสวยงาม 

50. 2606302 ชีววิทยาทางทะเล 3(2-2-5) 50. 2606303 ชีววิทยาทางทะเล 3(2-2-5) ปรับ
ค าอธิบาย
รายวิชา 

 Marine Biology 
รายวิชาทีต่้องเรียนมาก่อน:  
2606251 นิเวศวิทยาแหลง่น้ า 

 Marine Biology 
รายวิชาทีต่้องเรียนมาก่อน:  

  2606251 นิเวศวิทยาแหล่งน้ า 
ชีววิทยา อนุกรมวิธาน และการจัดจ าแนกสัตว์และพืชทะเล
สภาพแวดล๎อม หลักการจัดการทรัพยากรทางทะเล การใช๎
ประโยชน์จากพืชและสัตว์ทะเลในทางการประมง 

ชีววิทยาของสัตว์และพืชทะเล ปัจจัยสภาพแวดล๎อมทางทะเล 
และนิเวศวิทยาทางทะเลเบื้องต๎น อนุกรมวิธานและการจ าแนก
ชนิดพันธุ์สัตว์และพืชทะเล การใช๎ประโยชน์และการจัดการ
ทรัพยากรทางทะเล  

51. 2606364   เทคโนโลยีชีวภาพการเพาะเลีย้ง
สัตว์น้ า 

3(3-0-6) 51. 2606374   เทคโนโลยีชีวภาพทางการ
ประมง 

3(3-0-6) ปรับชื่อและ
ค าอธิบาย
รายวิชา  Aquaculture Biotechnology  

รายวิชาทีต่้องเรียนมาก่อน : 2606161 
หลักการเพาะเลีย้งสัตว์น้ า 

 Fisheries Biotechnology  
รายวิชาทีต่้องเรียนมาก่อน : 2606171 
หลักการประมง 

ส ภ า พ แ ว ด ล๎ อ ม  เ ท ค โ น โ ล ยี  แ ล ะ ก า ร ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช๎
เทคโนโลยีชีวภาพในการเพาะพันธุ์ อนุบาล การเลี้ยงสัตว์น้ า 
เทคนิคและวิธีการน าเทคโนโลยีชีวภาพมาใช๎ในการเพาะพันธุ์ 
การเลี้ยง การปรับปรุงพันธุ์ การแปรรูปสัตว์น้ า เพื่อให๎ได๎ผลผลิต
สูงขึ้นทั้งในด๎านปริมาณและคุณภาพ 

การประยุกต์ใช๎เทคโนโลยีชีวภาพในการเพาะพันธุ์ พัฒนาและ
ปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้ า การวินิจฉัยโรค การแปรรูปผลิตภัณฑ์ เพื่อ
เพิ่มผลผลิตและพัฒนาอุตสาหกรรมการเพาะเล้ียงสัตว์น้ า โดยใช๎
เทคนิคทางโมเลกุล และอณูโมเลกุล  

   52. 2606202 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยง
แพลงก์ตอน 

3(2-2-5) รายวิชาใหม ํ

      

   นิยามของแพลงก์ตอน การจ าแนกชนิดของแพลงก์ตอนพืชและ
แพลงก์ตอนสัตว์ การพัฒนาเทคนิคและเทคโนโลยีในการเพาะ
ขยายพันธุ์แพลงก์ตอนที่มีความส าคัญตํอการเพาะเล้ียงสัตว์น้ า 

 

   53. 2606344 เทคโนโลยีการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ประมง 

3(2-3-6) รายวิชาใหม ํ

   Fishery Product Technology 

 โครงสร๎าง องค์ประกอบทางเคมี กายภาพ ชีวภาพของสัตว์น้ า 
สาเหตุการเสื่อมเสีย การเปลี่ยนคุณภาพของสัตว์น้ าและผลิตภัณฑ์ 
เทคโนโลยีขั้นสูงในการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้ า การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้ าและแนวโน๎มในอนาคต 
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   54. 2606373 เทคโนโลยีการจัดการดินพื้นบ่อ 3(2-2-5) รายวิชาใหม ํ

    Pond Bottom Soil Management 
Technology 

 

   ความรู๎พื้นฐานทางดิน ปฏิกิริยาดินน้ าขัง การแลกเปลี่ยนสารและ
ก๏าซระหวํางดิน น้ า และอากาศ ธาตุอาหาร สารอินทรีย์และ
กระบวนการทางชีววิทยาในดินพื้นบํอ การจัดการดินพื้นบํอระหวําง
การเลี้ยงและหลังเลี้ยง  การปรับปรุงแก๎ไขดินพื้นบํอที่ไมํเหมาะสมตํอ
การผลิตสัตว์น้ า มลพิษดินพื้นบํอ เทคโนโลยีและนวัตกรรมการ
จัดการดินพื้นบํอแบบใหมํที่มีประสิทธิภาพสูง 

 

   55. 2606381 หลักเศรษฐศาสตร์การประมง 3(3-0-6) รายวิชาใหม ํ

   Principles of Fisheries Economics 

 ความส าคัญของทรัพยากรประมงและบทบาทของการประมงตํอ
เศรษฐกิจของประเทศไทย สถานการณ์การประมงทะเลไทย 
หลักเบื้องต๎นของเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรประมง เศรษฐศาสตร์
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า การตลาดของสินค๎าสัตว์น ้า อุปสงค์ 
อุปทาน ราคาสัตว์น้ า นโยบายการจัดการประมงของไทย 

56. 2606232   วิทยาศาสตร์ทางทะเล 3(3-0-6)    ตัดรายวิชา
ออกเพื่อลด
ความ
ซ้ าซ๎อนของ
รายวิชา 

 Marine Science   

ระบบนิเวศทางทะเล ความสัมพันธ์ทางชีววิทยาระหวํางสิ่งมีชีวิต 
ปัจจัยทางสิ่งแวดล๎อม ผลผลิตเบื้องต๎น การหมุนเวียนสารอาหาร 
การเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล๎อมทะเล 

 

57. 2606325     สัตว์น้ าเศรษฐกิจ 3(2-2-5)    ตัดรายวิชา
ออก  Economic Aquatic Animals   

อนุกรมวิธาน สัณฐานวิทยา สรีรวิทยา การสืบพันธุ์ สภาพถิ่นที่
อยูํอาศัยการแพรํกระจาย ตลอดจนประโยชน์ของสัตว์น้ าที่มี
คุณคําทางเศรษฐกิจชนิดตํางๆ ได๎แกํ ครัสตาเซียน และปลา โดย
เน๎นถึงชนิดที่พบได๎ในประเทศไทย 

 

58. 2606333     สมุทรศาสตรท์ั่วไป 3(3-0-6)    ตัดรายวิชา
ออก  General Oceanography   

ก าเนิดและลักษณะของทะเลและมหาสมุทร สมบัติทางเคมีและ
กายภาพของน้ าทะเล ตลอดจนอิทธิพลตํอสิ่งมีชีวิต 

 

59. 2606334     มลพิษทางน้ า 3(3-0-6)    ตัดรายวิชา
ออก  Water Pollution   

ชนิดและที่มาของการเกิดมลพิษ การพัดพาลงสูํแหลํงน้ า และ
การแพรํกระจายในน้ า ในตะกอน ในสัตว์และพืช ผลกระทบที่มี
ตํอคน และระบบนิเวศวิทยาทางน้ า 
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60. 2606336 ภัยพิบตัิทางทะเล 3(3-0-6)    ตัดรายวิชา

ออก  Ocean Disaster   

สาเหตุและผลกระทบตํอการประมงและระบบนิเวศ จากการเกิด
ภัยพิบัติทางทะเลรูปแบบตํางๆ เชํน สึนามิ อุบัติเหตุทางทะเล 
รวมทั้ งปรากฏการณ์ที่ ผิ ดปกติทางธรรมชาติ  เพื่ อการ
เตรียมพร๎อมและปูองกันภัย 

 

61. 2606337 การด าน้ าเบื้องต้น 3(2-2-5)    ตัดรายวิชา
ออก  Basic SCUBA Diving   

หลักการด าน้ าโดยใช๎อุปกรณ์ชํวยหายใจ อันตราย วิธีปูองกัน
และการแก๎ไขในการด าน้ าเพื่อให๎เกิดความปลอดภัย การ
บ ารุงรักษาอุปกรณ์ด าน้ า ตลอดจนความรู๎และความเข๎าใจในการ
ด าน้ าอยํางมีความรับผิดชอบ เพื่อการใช๎ประโยชน์ทรัพยากร
ทางน้ าอยํางยั่งยืน 

 

62. 2606353 การจัดการทรัพยากรทางน้ า 3(3-0-6)    ตัดรายวิชา
ออก  Aquatic Resource Management 

รายวิชาทีต่้องเรียนมาก่อน:  
2606251 นิเวศวิทยาแหลง่น้ า 

  

ระบบนิเวศและความส าคัญของทรัพยากรทางน้ า ผลกระทบจาก
การใช๎ทรัพยากรทางน้ า แนวทางการใช๎ทรัพยากรอยํางยั่งยืนและ
มีความรับผิดชอบ แนวทางการจัดการแหลํงน้ าเพื่อการประมง  
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า การทํองเที่ยว กฎหมาย องค์กร บทบาท
ของผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย การติดตามและประเมินผล 

 

63. 2606354       นิเวศวิทยาชายฝ่ัง 3(2-2-5)    ตัดรายวิชา
ออก  Coastal Ecology   

ระบบนิเวศชายฝั่ งในด๎านโครงสร๎าง และการท างานทาง
นิเวศวิทยา ความสัมพันธ์ทางชีววิทยาระหวํางสิ่งมีชีวิต ผลผลิต
เบื้องต๎น การหมุนเวียนสารอาหาร ความสัมพันธ์ระหวํางอาหาร 
น้ า กับชายฝั่ง ความสัมพันธ์ระหวํางสัตว์และดิน ผลกระทบของ
มนุษย์ตํอการเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล๎อมทางชายฝั่ง 

 

64. 2606368 การเลี้ยงกุ้ง 3(2-2-5)    ตัดรายวิชา
ออก  Shrimp Culture 

รายวิชาทีต่้องเรียนมาก่อน:  
2606161 หลักการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

  

การจัดจ าแนกชีววิทยาและนิเวศวิทยาของกุ๎ง การเลือกสถานที่ การ
เตรียมบํอเลี้ยง การเลี้ยง การให๎อาหาร การปูองกันก าจัดศัตรู การดูแล
รักษา และการตลาดของกุ๎งที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจ 

 



122 
 

 

 

หลักสูตรเดิม พ .ศ .  2555 หลักสูตรปรบัปรุง พ .ศ .  2560 เหตุผล 
65. 2606456   การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ในแหล่งน้ า 
3(3-0-6)    ตัดรายวิชา

ออก 
 Environmental Impact Assessment 

in Bodies of Water 
รายวิชาทีต่้องเรียนมาก่อน:  
2606251 นิเวศวิทยาแหลง่น้ า 

  

หลักการพื้นฐานและกระบวนการในการประเมินผลกระทบ
สิ่ งแวดล๎อมในแหลํ งน้ า มาตรการลดผลกระทบและฟื้ นฟู
สภาพแวดล๎อม การมีสํวนรํวมของชุมชนในพื้นที่  กฎหมาย
สิ่งแวดล๎อมและพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข๎อง และการจัดท ารายงาน 

 

66. 2606457 คอมพิวเตอร์เพื่อการจัดการ
ทรัพยากรประมง 

3(2-2-5)    ตัดรายวิชา
ออก 

 Computer for Fishery Resources 
Management 

  

ระบบคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์เครือขําย การใช๎โปรแกรม
ส าเร็จรูป การผลิตส่ือและการสืบค๎นข๎อมูลทางอินเตอร์เน็ต เพื่อ
การจัดการทรัพยากรทางการประมง 

 

67. 2606458   ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อ
การจัดการทรัพยากรทางน้ า 

3(2-2-5)    ตัดรายวิชา
ออก 

 Geographical Information System for 
Water Resources Management 

  

ลักษณะของข๎อมูลภูมิศาสตร์และแผนที่ ระบบสารสนเทศทาง
ภูมิศาสตร์ การวิเคราะห์ข๎อมูลเชิงพื้นที่เพื่อการวางแผนและการ
จัดการทรัพยากรทางน้ า 

 

68. 2606483     กรณีศึกษาโครงการพระราชด ารทิี่
เกี่ยวข้องกับการประมง 

3(2-2-5)    ตัดรายวิชา
ออก 

 Case Study in His Majesty the King’s 
Fisheries Projects 

  

โครงการที่เกี่ยวข๎องกับโครงการพระราชด าริทางการประมงและ
การเรียนรู๎วิธีที่จะน ามาปรับใช๎กับเกษตรกรประมง 

 

69. 2606495 เรื่องเฉพาะทางการเพาะเลี้ยง 
สัตว์น้ า 

3(3-0-6)    ตัดรายวิชา
ออก 

 Selected Topics in Aquaculture   

เรื่องเฉพาะทางด๎านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า หัวข๎อเรื่องเปลี่ยนแปลง
ไปในแตํละภาคการศึกษา 
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70. 6356554    กฎหมายประมงและสิง่แวดล้อม

เบื้องต้น                  
3(3-0-6)    ตัดรายวิชา

ออก 
 Introduction to Fisheries and 

Environmental Laws 
  

กฎหมายทั่วไป พระราชบัญญัติการประมง กฎกระทรวง และ
ระเบียบเกี่ยวกับการประมงและสิ่งแวดล๎อม พระราชบัญญัติ
เกี่ยวกับสิทธิการประมงในเขตการประมงไทยพระราชบัญญัติ 
เกี่ยวกับการจัดระเบียบกิจการแพปลา กฎหมายประมงของ
ตํางประเทศและกฎหมายระหวํางประเทศ 

 

2.3 กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 

71. 6305001     สนทนาภาษาอังกฤษเบื้องต้น 3(2-2-5)    ตัดรายวิชา
ออก  Geneal English Conversation   

การฟังและการพูดภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน โดยเน๎นการ
ออกเสียงให๎ชัดเจนตามหลักสัทศาสตร์และสื่อความหมายได๎ 
ผู๎ เรียนจะได๎รับการฝึกฝนให๎สามารถสนทนาโต๎ตอบกับ
ชาวตํางชาติ โดยสามารถให๎ข๎อมูลเบื้องต๎นแกํชาวตํางชาติได๎ 
เชํน แนะน าสถานที่ทํองเที่ยว ประเพณีและวัฒนธรรมตํางๆ 
ของชุมชนและประเทศไทย ในฐานะเจ๎าบ๎านที่ดี 

 

72. 6305012     ภาษาอังกฤษเฉพาะทาง 
English for Special Purposes 

3(3-0-6)   ตัดรายวิชา
ออก 

พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด๎านการฟัง การพูด การอําน และการ
เขียนเฉพาะทาง ตามสาขาวิชาที่ผู๎ เรียนได๎ศึกษาอยูํ โดยเน๎น
การศึกษาค าศัพท์เฉพาะ และโครงสร๎างทางไวยกรณ์ที่จ าเป็นใน
สาขาวิชานั้น วิชานี้จะชํวยให๎ผู๎เรียนสามารถอํานต าราและเอกสาร
ทางวิชาการภาษาอังกฤษในสาขาที่ผู๎เรียนเรียนอยูํ ตลอดจน
สามารถเขียนสรุปความและอภิปรายความคิดเห็นในเรื่องนั้นๆ ได๎ 

 

 

73. 6305101 การฟังและการพดู 1 2(1-2-3)    ตัดรายวิชา
ออก  Listening and Speaking I   

ภาษาอังกฤษในการสื่อสารโดยการสนทนา การแสดงบทบาท
สมมุติและน าไปใช๎ในสถานการณ์ตํางๆ ในชีวิตประจ าวัน การฝึก
พูดประโยคสั้นๆ ในบทสนทนา เพื่อหาข๎อมูลและแยกแยะข๎อมูล
ได๎ สามารถฟังและออกเสียงภาษาอังกฤษได๎ เชํน การสมาน
เสียง (linking assimilation) เสียงหนักเบาและเสียงสูงต่ า ใน
ระดับค า วลี ประโยคและบทสนทนาสั้นๆ 

 



124 
 

 

 

หลักสูตรเดิม พ .ศ .  2555 หลักสูตรปรบัปรุง พ .ศ .  2560 เหตุผล 
74. 6305327    การแปล 1 2(1-2-3)    ตัดรายวิชา

ออก  Translation    

หลักการเบื้องต๎น ฝึกแปลอยํางเป็นระบบ เริ่มจากการแปลจาก
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย ไปสูํการแปลจากภาษาไทยเป็น
ภาษาอังกฤษ และการแปลเป็นประโยคไปสูํการเป็นยํอหน๎าสั้นๆ 
เนื้อหาที่แปลเน๎นสิ่งที่พบในชีวิตประจ าวัน เชํน ค าบรรยาย
ผลิตภัณฑ์ การรับประกัน ค าแนะน าการใช๎สินค๎า ตลอดจนเน๎น
การใช๎พจนานุกรม 

 

75. 6305339 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 1 2(1-2-3)    ตัดรายวิชา
ออก  English for Eco-Tourism I   

ความรู๎เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการทํองเที่ยวของประเทศไทย
ตํางประเทศ และในชุมชนของตนเอง นักศึกษาได๎มี โอกาสใน
การเรียนรู๎ค า ศัพท์และการใช๎ภาษาอังกฤษ ที่จ า เป็นใน
อุตสาหกรรมการทํองเท่ียว 

 

2.4 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพและวชิาชีพ 

76. 2606494 เตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพ
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

2(90) 76. 2606399   เตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพ
ทางเทคโนโลยีการประมง 

2(90) เปลี่ยน
รายวิชาใหม ํ

 Preparation for Professional 
Experience in Aquaculture 

 Preparation for Professional 
Experience in Fisheries Technology 

จัดให๎ฝึกทักษะด๎านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าเพื่อเตรียมความพร๎อม
ของผู๎เรียนกํอนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในด๎านองค์ความรู๎
และบุคลิกภาพ ตลอดจนการปรับตั วให๎สามารถรับกับ
สถานการณ์ตํางๆ ที่จะเกิดขึ้นในชํวงฝึกงานได๎ 

จัดให๎ฝึกทักษะด๎านเทคโนโลยีการประมงเพื่อเตรียมความพร๎อม
ของผู๎เรียนกํอนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในด๎านองค์ความรู๎
และบุคลิกภาพ ตลอดจนการปรับตัวให๎สามารถรับกับ
สถานการณ์ตํางๆ ที่จะเกิดขึ้นในชํวงฝึกงานได๎ 

77. 2606498 ฝึกประสบการณว์ิชาชีพการ
เพาะเลี้ยงสตัว์น้ า 

5(480) 77. 2606499 ฝึกประสบการณว์ิชาชีพทาง
เทคโนโลยีการประมง 

5(480) เปลี่ยน
รายวิชาใหม ํ

 Professional Experience in 
Aquaculture 

 Professional Experience in Fisheries 
Technology 

 รายวิชาทีต่้องเรียนมาก่อน: 
2606494 เตรียมฝึกประสบการณ ์                              
วิชาชีพการเพาะเลีย้ง 

 รายวิชาทีต่้องเรียนมาก่อน: 
2606494 เตรียมฝึกประสบการณ ์                              
วิชาชีพการเพาะเลีย้ง 

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางด๎านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ณ 
สถานที่ที่มหาวิทยาลัยเป็นผู๎ก าหนด ทั้งภาครัฐและเอกชน 
เพื่อให๎ผู๎เรียนเกิดความมั่นใจและเชื่อมั่นในตนเอง ในการน า
ความรู๎ไปประกอบอาชีพ มีการเสนอผลงานและรายงานเป็น
หลักฐานวําผํานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพแล๎ว 

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางด๎านเทคโนโลยีการประมง ณ 
สถานที่ที่มหาวิทยาลัยเป็นผู๎ก าหนด ทั้งภาครัฐและเอกชน 
เพื่อให๎ผู๎เรียนเกิดความมั่นใจและเชื่อมั่นในตนเอง ในการน า
ความรู๎ไปประกอบอาชีพ มีการเสนอผลงานและรายงานเป็น
หลักฐานวําผํานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพแล๎ว 
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หลักสูตรเดิม พ .ศ .  2555 หลักสูตรปรบัปรุง พ .ศ .  2560 เหตุผล 
78. 9905301 เตรียมสหกิจศึกษา  

Pre-Cooperative Education 
1(45) 78. 9905301 เตรียมสหกิจศึกษา  

Pre-Cooperative Education 
1(45) คงเดิม 

หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษา กระบวนการและ
ขั้นตอนของสหกิจศึกษา ระเบียบข๎อบังคับที่เกี่ยวข๎องกับสหกิจ
ศึกษา เพื่อให๎นักศึกษามีความพร๎อมทางวิชาการและทักษะตาม
มาตรฐานวิชาชีพของแตํละสาขาวิชา เชํน ทักษะการเขียน
จดหมายสมัครงาน เทคนิคการเลือกอาชีพ การเลือกสถาน
ประกอบการ และการสมัครงาน เทคนิคการสัมภาษณ์งานอาชีพ 
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในโรงงานและ  5 ส การ
บริหารงานคุณภาพ (ISO) เทคนิคการเขียนรายงานและการ
น าเสนอ การพัฒนาบุคลิกภาพ วัฒนธรรมองค์กร และการ
เตรียมตัวเป็นผู๎ประกอบการ 

หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษา กระบวนการและขั้นตอน
ของสหกิจศึกษา ระเบียบข๎อบังคับที่เกี่ยวข๎องกับสหกิจศึกษา 
เพื่อให๎นักศึกษามีความพร๎อมทางวิชาการและทักษะตามมาตรฐาน
วิชาชีพของแตํละสาขาวิชา เชํน ทักษะการเขียนจดหมายสมัครงาน 
เทคนิคการเลือกอาชีพ การเลือกสถานประกอบการ และการสมัคร
งาน เทคนิคการสัมภาษณ์งานอาชีพ อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยในโรงงานและ 5 ส การบริหารงานคุณภาพ (ISO) เทคนิค
การเขียนรายงานและการน าเสนอ การพัฒนาบุคลิกภาพ 
วัฒนธรรมองค์กร และการเตรียมตัวเป็นผู๎ประกอบการ 

79. 9905401    สหกิจศึกษา 
Cooperative Education 
รายวิชาทีต่้องเรียนมาก่อน: 
9905301 เตรียมสหกิจศึกษา 

6(640) 79. 9905401    สหกิจศึกษา 
Cooperative Education 
รายวิชาทีต่้องเรียนมาก่อน: 
9905301 เตรียมสหกิจศึกษา 

6(640) คงเดิม 

นักศึกษาต๎องไปปฏิบัติงานเต็มเวลาเสมือนหนึ่งเป็นพนักงาน ณ 
สถานประกอบการเป็นระยะเวลาไมํน๎อยกวํา 16 สัปดาห์ โดยมี
ขั้นตอนการสมัครและคัดเลือก มีการมอบหมายภาระงานที่
ชัดเจนแนํนอน มีการน าความรู๎ที่ได๎ศึกษามาบูรณาการเพื่ อ
ประยุกต์ใช๎กับงานที่ได๎รับมอบหมาย มีการศึกษาหาความรู๎และ
วิทยาการที่ เ กี่ ย วข๎ อ ง เพิ่ ม เติ ม  มี ก า รรํ วมมื อกับสถาน
ประกอบการในการพัฒนาวิชาชีพที่เกี่ยวข๎อง 

นักศึกษาต๎องไปปฏิบัติงานเต็มเวลาเสมือนหนึ่งเป็นพนักงาน ณ 
สถานประกอบการเป็นระยะเวลาไมํน๎อยกวํา 16 สัปดาห์ โดยมี
ขั้นตอนการสมัครและคัดเลือก มีการมอบหมายภาระงานที่
ชัดเจนแนํนอน มีการน าความรู๎ที่ได๎ศึกษามาบูรณาการเพื่อ
ประยุกต์ใช๎กับงานที่ได๎รับมอบหมาย มีการศึกษาหาความรู๎และ
วิทยาการที่เกี่ยวข๎องเพิ่มเติม มีการรํวมมือกับสถานประกอบการ
ในการพัฒนาวิชาชีพที่เกี่ยวข๎อง 



 
 

 
 
 

ภาคผนวก ฉ 
 

- พระราชกฤษฎีกาวําด๎วยปริญญาในสาขาวิชา  อักษรยํอส าหรับสาขาวิชา  ครุยวิทยฐานะ 
เข็มวิทยฐานะ  และครุยประจ าต าแหนํงของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต พ.ศ.  2559 
(ฉบับท่ี 3) 
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ภาคผนวก ช 
 

ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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ประวัติและผลงานอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

1. ชื่อ สกุล : นายสุวณิช  ชัยนาค 
1.1 ต าแหน่งทางวิชาการ : ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ สาขาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

1.2 ประวัติการศึกษา   

ระดับการศึกษา ชื่อปริญญา สาขาวิชา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

ปริญญาเอก Ph.D. Fisheries and Allies 
Aquacultures 

Auburn University, USA. 
 

2551 

ปริญญาโท วท.ม. เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
บางเขน 

2540 

ปริญญาตร ี วท.บ. ประมง สถาบันเทคโนโลยรีาชมงคล วิทยา
เขตบางพระ ชลบรุ ี

2536 

1.3 ผลงานวิชาการ 
1.3.1 ต ารา หนังสือ (ย้อนหลัง 5 ปี) 

- 
1.3.2 งานวิจัย (ย้อนหลัง 5 ปี) 

สุวณิช ชัยนาค, วิรงรอง ทิมดี, พิชญา ชัยนาค, นรินทร์ สงสีจันทร์, ราตรี สุขสุวรรณ และ จริยา 
อํอนทอง. (2556). การประยุกต์ใช๎ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ในการจัดท าฐานข๎อมูล 
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจังหวัดภูเก็ต. 
เผยแพรํผลงานวารสารวิชาการ รายงานการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 51 มหาวิทยาลัย-
เกษตรศาสตร์ วันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2556. 

1.3.3 บทความทางวิชาการ 
พิชญา ชัยนาค, โกวิทย์ เก๎าเอ้ียน, สุภาพ ไพรพนาพงศ์ และสุวณิช ชัยนาค. (2555). การใช๎แหลํง

โปรตีนที่เหมาะสมเพ่ือทดแทนปลาปุนในอาหารปลานวลจันทร์ทะเล (Chanos chanos 
Forsskal, 1775). เอกสารวิชาการฉบับที่ 26/2555. กรุงเทพฯ: กรมประมง ส านักวิจัย
และพัฒนาประมงชายฝั่ง. 
เผยแพรํผลงานในรูปหนังสือ เอกสารวิชาการฉบับที่ 26/2555. ส านักวิจัยและพัฒนา
ประมงชายฝั่ง กรมประมง. วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2555. 

1.4 ประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษา 
 19 ปี 
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1.5 ภาระการสอน 
ระดับปริญญาตรี  (รหัสวิชา  ชื่อวิชา) 

 2600301 การวางแผนการทดลองทางการเกษตร 
 2606251 นิเวศวิทยาแหลํงน้ า 
 2606252 คุณภาพน้ าและการจัดการ 
 2606364 เทคโนโลยีชีวภาพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
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2.  ชื่อ สกุล : นางสุทิพย์  จีนาวุธ 
2.1 ต าแหน่งทางวิชาการ : ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ สาขาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

2.2 ประวัติการศึกษา   

ระดับการศึกษา ชื่อปริญญา สาขาวิชา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

ปริญญาโท วท.ม. วิทยาศาสตร์การ
ประมง 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
บางเขน 

2542 

ปริญญาตร ี วท.บ. ประมง      สถาบันเทคโนโลยรีาชมงคล วิทยา
เขตบางพระ ชลบรุ ี

2537 

2.3 ผลงานวิชาการ 
2.3.1 ต ารา หนังสือ (ย้อนหลัง 5 ปี) 

- 
2.3.2 งานวิจัย (ย้อนหลัง 5 ปี) 

- 
2.3.3 บทความทางวิชาการ 

Khakhong, S., Supiwong, W., Tanamtong, A., Sriuttha, M., Jearranaiprepame, P., 
Soemphol, W. and Jiwyam, W. (2014). A First Chromosomal 
Characterization of NORsin Splendid Snakehead Fish, Channa Lucius 
(Perciformes, Channidae). International Journal of Cytogeneticsand Cell 
Biology (Cytologia). 79(2): 133-139. March 25, 2013 
เผยแพรํผลงานวารสารวิชาการ  วารสารอยูํในฐาน ISI ISSN 0011-4545 

Supiwong, W., Tanamtong, A., Jumrusthanasan, S., Khakhong, S., Neeratanaphan, 
L. and Sanoamuang, L-O. (2013). Standardized Karyotype and Idiogram of 
Titan Triggerfish, Balistoides viridescens (Tetraodontiformes, Balistidae) in 
Thailand. International Journal of Cytogeneticsand Cell Biology (Cytologia). 
78(4): 345-351. March 18, 2013.  
เผยแพรํผลงานวารสารวิชาการ  วารสารอยูํในฐาน ISI ISSN 0011-4545 
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Supiwong, W., Tanamtong, A., Khakhong, S., Silawong, K., Aoki, S. and 

Sanoamuang, L. (2012). The First Chromosomal Characteristics of Nucleolar 

Organizer Regions and Karyological Analysis of Clown Knife Fish, Chitala 

ornata (Osteoglossiformes, Notopteridae) bu T-Lymphocyte Cell Culture. 

International Journal of Cytogeneticsand Cell Biology (Cytologia). 77(3): 

393-399. September 2, 2012. 

 เผยแพรํผลงานวารสารวิชาการ  วารสารอยูํในฐาน ISI ISSN 0011-4545 

2.4 ประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษา 
 22 ปี 

2.5 ภาระการสอน 
 ระดับปริญญาตรี  (รหัสวิชา  ชื่อวิชา) 

 2606161 หลักการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
 2600223 พันธุศาสตร์และปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้ า 
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3.  ชื่อ สกุล : นางสาวภัทริดา โปฎก 
3.1 ต าแหนํงทางวิชาการ : อาจารย์ 

3.2 ประวัติการศึกษา   

ระดับการศึกษา ชื่อปริญญา สาขาวิชา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ปีท่ีส าเร็จ

การศึกษา 

ปริญญาเอก Ph.D. Aquaculture Shanghai Ocean University, 

China 

2558 

ปริญญาโท วท.ม. วิทยาศาสตร์การ

ประมง 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

บางเขน 

2554 

ปริญญาตร ี วท.บ. ประมง มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

บางเขน 

2552 

3.3 ผลงานวิชาการ   
3.3.1 ต ารา หนังสือ (ย้อนหลัง 5 ปี) 

- 
3.3.2 งานวิจัย (ย้อนหลัง 5 ปี) 

- 
3.3.3 บทความทางวิชาการ 

Podok, P., Xu, L., Xu, D., Xie, J., Lu, L. (2016). Molecular cloning and expression analysis of 
Lysozyme C and MHC class I from crucian carp (Carassius auratus gibelio) in 
response to Cyprinid herpesvirus 2 infection. The Japanese Society of Fish 
Pathology. 51(Special issue): S20-S29. November 25, 2014. 

เผยแพรํผลงานวารสารวิชาการ  Proceedings of 9th Symposium of Disease in Asian 
Aquaculture วารสารอยูํในฐาน ISI  ISSN 0388-788x 

3.4 ประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษา 
2 เดือน 

3.5 ภาระการสอน 
ระดับปริญญาตรี  (รหัสวิชา  ชื่อวิชา) 

  2606221   มีนวิทยา  
   2606265   เทคโนโลยีการจัดตู๎ปลาสวยงาม 
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4. ชื่อ สกุล : นางอัจฉริยา  สุวรรณสังข์ 
4.1 ต าแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์ 

4.2 ประวัติการศึกษา   

ระดับการศึกษา ชื่อปริญญา สาขาวิชา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

ปริญญาโท    วท.ม. วาริชศาสตร ์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตหาดใหญ ํ

2546 

ปริญญาตร ี    วท.บ. ชีววิทยา มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตหาดใหญ ํ

2542 

4.3 ผลงานวิชาการ 
4.3.1 ต ารา หนังสือ (ย้อนหลัง 5 ปี) 

- 
4.3.2 งานวิจัย (ย้อนหลัง 5 ปี) 

อัจฉริยา สุวรรณสังข์, ตันติพงษ์ เพชรไชยา , สุรวัฒน์  จริงจิตร และวิชชุกร สุวรรณสังข์. (2559). 
การศึกษาสภาพปัญหาการเลี้ยงปลาในกระชังบริเวณจังหวัดภูเก็ต.   

  เผยแพรํผลงานการประชุมวิชาการ รายงานการประชุมทางวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ครั้งที่ 1 “ท๎องถิ่นภิวัฒน์” วันที่ 10 สิงหาคม 2559. 

 
4.3.3 บทความทางวิชาการ 

Suwannasang, A., Dangwetngam, M., Issaro, A., Phromkunthong, W. and Suanyuk, N. 
(2014). Pathological manifestations and immune responses of serotypes Ia 
and III Streptococcus agalactiae infections in Nile tilapia (Oreochromis 
niloticus). Songklanakarin J. Sci. Technol. 36(5): 499-506. June 25, 2014 
เผยแพรํผลงานวารสารวิชาการ  วารสารอยูํในฐาน Scopus ISSN 0125-3395 
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4.4 ประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษา 
7 ปี 

4.5 ภาระการสอน 
ระดับปริญญาตรี  (รหัสวิชา  ชื่อวิชา) 

 2606231 ทักษะกิจกรรมทางน้ า 
 2606232 วิทยาศาสตร์ทางทะเล 
 2606324 โรคสัตว์น้ า 
 2606362 โภชนศาสตร์สัตว์น้ า 
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5. ชื่อ สกุล : นายสุรวัฒน์  จริงจิตร 
5.1 ต าแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์ 

5.2 ประวัติการศึกษา   

ระดับการศึกษา ชื่อปริญญา สาขาวิชา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

ปริญญาโท    วศ.ม. วาริชวิศวกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี- 
พระจอมเกล๎าธนบุรี 

   2554 

ปริญญาตรี    บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2552 
ปริญญาตรี    วท.บ. วิทยาศาสตร์การ

เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
มหาวิทยาลัยทักษิณ 2549 

5.3 ผลงานวิชาการ 
5.3.1 ต ารา หนังสือ (ย้อนหลัง 5 ปี) 

- 
5.3.2 งานวิจัย (ย้อนหลัง 5 ปี) 

อัจฉริยา สุวรรณสังข์, ตันติพงษ์ เพชรไชยา , สุรวัฒน์  จริงจิตร และวิชชุกร สุวรรณสังข์. (2559). 
การศึกษาสภาพปัญหาการเลี้ยงปลาในกระชังบริเวณจังหวัดภูเก็ต.   

  เผยแพรํผลงานการประชุมวิชาการ รายงานการประชุมทางวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ครั้งที่ 1 “ท๎องถิ่นภิวัฒน์” วันที่ 10 สิงหาคม 2559. 

 
5.3.3 บทความทางวิชาการ 

- 
5.4 ประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษา 

3 ปี 

5.5 ภาระการสอน 
ระดับปริญญาตรี  (รหัสวิชา  ชื่อวิชา) 

    2606222 สัตว์ไมํมีกระดูกสันหลังทางการประมง 
 2606341 วิทยาการหลังการเก็บเก่ียวผลิตภัณฑ์ประมง 
 2606365 การจัดการฟาร์มสัตว์น้ า 
 2606367 การเพาะเลี้ยงสัตว์ทะเลและชายฝั่ง 


