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ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา วิทยาเขตจันทบุรี / คณะเทคโนโลยีทางทะเล  
 

หมวดที ่1 ข้อมูลทั่วไป 
 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
รหัส    25490191106654 
ภาษาไทย:  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีทางทะเล 
ภาษาอังกฤษ:  Bachelor of Science Program in Marine Technology 
 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ชื่อปริญญาภาษาไทย:  วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีทางทะเล) 
 ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ:  Bachelor of Science (Marine Technology) 
 อักษรย่อภาษาไทย:  วท.บ. (เทคโนโลยีทางทะเล) 
 อักษรย่อภาษาอังกฤษ:  B.Sc.  (Marine Technology) 
 

3. วิชาเอก    ไม่มี 
 
4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 130 หน่วยกิต 
 

5. รูปแบบของหลักสูตร  
5.1 รูปแบบ 
  หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) 
  หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี  
  หลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี   
  หลักสูตรปริญญาตรี 6 ปี  
5.2 ประเภทของหลักสูตร   
  หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 
   ปริญญาตรีทางวิชาการ 
   ปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาการ 
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  หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ 
   ปริญญาตรีทางวิชาชีพ 
   ปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาชีพ 
  หลักสูตรปริญญาตรีปฏิบัติการ 
   ปริญญาตรีปฏิบัติการ 
   ปริญญาตรีแบบก้าวหน้าปฏิบัติการ 
5.3 ภาษาที่ใช้   

  หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย 
  หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาต่างประเทศ (ระบุภาษา)  
  หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ) 
 5.4 การรับเข้าศึกษา  
  รับเฉพาะนิสิตไทย 
  รับเฉพาะนิสิตต่างชาติ 
  รับทั้งนิสิตไทยและนิสิตต่างชาติ 

5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน/หน่วยงานอ่ืน (ภาครัฐ ภาคเอกชน หรือชุมชน)  
  เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ 
  เป็นหลักสูตรที่ได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากสถาบันอื่น/หน่วยงานอื่น 
  ชื่อสถาบัน/หน่วยงาน กรมประมง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ศูนย์

พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อันเดอร์วอเตอร์เวิร์ล สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล 
มหาวิทยาลัยบูรพา สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถานีวิจัยประมงศรีราชา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กองอุตุนิยมวิทยา กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า เชียงใหม่ ซู อควาเรียม (บริษัทมารีนสเคป 
จ ากัด) บริษัท บีเอ็มทีเอเชีย จ ากัด บริษัท แอคคิวอัว (ประเทศไทย) จ ากัด 

  รูปแบบของความร่วมมือสนับสนุน 
   CWIE  
   EEC  
   อ่ืน ๆ ระบุ .หน่วยงานรับนิสิตไปฝึกงาน และปฏิบัติสหกิจศึกษา   
  เป็นหลักสูตรร่วมกับสถาบันอ่ืน/หน่วยงานอื่น  
  ชื่อสถาบัน.......................................ประเทศ............ ................................... 
  รูปแบบของการร่วม 
  ร่วมมือกัน โดยสถาบันฯ เป็นผู้ให้ปริญญา 
  ร่วมมือกัน โดยสถาบันฯอ่ืน เป็นผู้ให้ปริญญา 
  ร่วมมือกนั โดยผู้ศึกษาอาจได้รับปริญญาจากสองสถาบัน (หรือมากกว่า 2 สถาบัน) 
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5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  
  ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
  ให้ปริญญามากกว่า 1 สาขาวิชา (เช่น ทวิปริญญา) 
  อ่ืน ๆ (ระบุ)............................................... 

 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร  
  หลักสูตรใหม่ พ.ศ.  เปิดสอน ภาคการศึกษา ปีการศึกษา  
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 เปิดสอน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564 
  ปรับปรุงจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีทางทะเล 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559    
  สภาวิชาการให้ความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่  10/2563 
  วันที่ 28 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 
  สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่  12/2563 
  วันที่ 17 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563 
  สภาวิชาชีพ.................เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่  ....................... 
  วันที่...................  เดือน...................    พ.ศ. ...................  
 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552  ในปีการศึกษา 2566 
 

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
- นักวิชาการ ในหน่วยงานราชการ ได้แก่กรมประมง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และ

กรมอุทยานแห่งชาต ิ 
- พนักงานสายวิชาการของ องค์กรพัฒนาเอกชน และสถานประกอบการ ต าแหน่ ง

นักวิทยาศาสตร์ นักเทคโนโลยี ด้านการจัดการทรัพยากรทางทะเล การจัดการประมง การจัดการฟาร์ม
สัตว์น้ า การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า เทคโนโลยีชีวภาพ นักวิชาการที่ส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ด้านการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

- ประกอบอาชีพอิสระ ท าฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ผู้ประกอบการธุรกิจเพ่ือสังคม    
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9. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 (1) นางสาวมลฤดี  สนธิ           เลขประจ าตัวประชาชน 3-6706-0049x-xx-x  
   Ph.D.  (Parasitology and Microbiology) Montpellier University ประเทศสาธารณรัฐ

ฝรั่งเศส พ.ศ. 2555 
  วท.ม. (วาริชศาสตร์) มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2547 
  วท.บ. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.2543  
  ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
  ผลงานทางวิชาการ 5 ปีย้อนหลัง (พ.ศ. 2560-2564) จ านวน 8 เรื่อง  
 

 (2) นายบัลลังก์  เนื่องแสง เลขประจ าตัวประชาชน 3-1199-0024x-xx-x   
  ปร.ด. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการศึกษา) มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2553 
  วท.ม. (วิทยาศาสตร์การประมง) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2542 
  วท.บ. (วาริชศาสตร์) มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.2532  
  ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
  ผลงานทางวิชาการ 5 ปีย้อนหลัง (พ.ศ. 2560-2564) จ านวน 4 เรื่อง  

 

 (3) นางเพ็ญจันทร์  ละอองมณี เลขประจ าตัวประชาชน 3-1020-0214x-xx-x   
      วท.ม. (วิทยาศาสตร์ทางทะเล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2544  
  วท.บ. (ประมง) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2536  
  ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
  ผลงานทางวิชาการ 5 ปีย้อนหลัง (พ.ศ. 2560-2564) จ านวน 6 เรื่อง  

 

 (4) นายบัญชา  นิลเกิด เลขประจ าตัวประชาชน 3-6701-0131x-xx-x        
  วท.ด. (วิทยาศาสตร์ทางทะเล) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2558 
  วท.ม. (วาริชศาสตร์) มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2544 
  วท.บ. (ประมง) มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2540  
  ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
  ผลงานทางวิชาการ 5 ปีย้อนหลัง (พ.ศ. 2560-2564) จ านวน 1 เรื่อง  

 

 (5) นางภควรรณ เศรษฐมงคล เลขประจ าตัวประชาชน 3-1005-0370x-xx-x 
  ปร.ด. (วิทยาศาสตร์ทางทะเล) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2559 
  วท.ม. (วิทยาศาสตร์ทางทะเล) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2552 
  วท.บ. (ประมง) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2548  
  ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
  ผลงานทางวิชาการ 5 ปีย้อนหลัง (พ.ศ. 2560-2564) จ านวน 2 เร่ือง  
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 (6) นายวิโรจน์ ละอองมณี เลขประจ าตัวประชาชน 3-9010-0000x-xx-x 
      วศ.ด. (วิศวกรรมส ารวจ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556 
      วท.ม. (เทคโนโลยีภูมิศาสตร์) มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2550 
               ทล.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2546 

สส.บ. (ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 
2538    

  ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
  ผลงานทางวิชาการ 5 ปีย้อนหลัง (พ.ศ. 2560-2564) จ านวน 4 เรื่อง  

 

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน  
 ในสถานที่ตั้ง  
 นอกสถานที่ตั้ง ได้แก่ ...................................... 

 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
 11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  

จากยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) ที่มีแนวคิด คือ“ประเทศไทยมีความม่ันคง 
มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และจากการ
พัฒนาประเทศภายใต้นโยบายไทยแลนด์ 4.0 โดยการใช้เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม เข้า
มาขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว รวมทั้งประเด็นการรักษาความมั่นคงด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ที่ระบุไว้ในยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ท าให้ภาคการ
ประมงต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเลี้ยงสัตว์น้ า โดยการน าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
สมัยใหม่มาใช้เพ่ือเพ่ิมผลผลิตให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค และการส่งออก อีกทั้งการจัดการที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไม่มีสารตกค้าง เพ่ิมคุณภาพผลผลิตให้เป็นที่ต้องการของผู้บริโภคทั้งในและ
ต่างประเทศ หลักสูตรเทคโนโลยีทางทะเลได้เห็นความส าคัญในการขับเคลื่อนประเทศตามยุทธศาสตร์ และ
นโยบายดังกล่าว จึงได้มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ มีความคิดสร้างสรรค์ในการน าเทคโนโลยี 
และนวัตกรรมใหม่ ๆ มาใช้ในการเพ่ิมผลผลิตของสัตว์น้ า โดยมีความเชื่อมโยงตั้งแต่แบบดั้งเดิม (Traditional 
farming) ไปสู่การเป็นเกษตรสมัยใหม่ ที่เน้นการน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในกระบวนการผลิต และการจัดการ
ต่าง ๆ (Smart Farming) และการให้ความส าคัญในด้านการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางทะเล การ
ออกแบบหลักสูตรได้ค านึงถึงจุดเด่นของสถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ที่มีพ้ืนที่เลี้ยง
สัตว์น้ าแบบบ่อกลางแจ้งในมหาวิทยาลัย และบริเวณโดยรอบเป็นพ้ืนที่เลี้ยงสัตว์น้ าเศรษฐกิจที่ส าคัญของ
ประเทศ ใกล้กับแหล่งทรัพยากรทางทะเลฝั่งอ่าวไทย และชุมชนผู้ประกอบอาชีพเพาะเลี้ยงและประมงชายฝั่ง 
ซึ่งเป็นจุดเด่นที่ส าคัญในการด าเนินการเรียนการสอนที่เน้นการเรียนรู้คู่ปฏิบัติจริง ในปัจจุบันหลักสูตรได้ให้
ความส าคัญเกี่ยวกับทักษะการเป็นผู้ประกอบการด้วยเช่นกัน เพ่ือให้เกิดกระบวนการผลิตตั้งแต่ต้นน้ าจนถึง
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ปลายน้ า เป็นการสร้างนักวิชาการ นักวิจัย ผู้ประกอบการ ที่มีคุณภาพมีความรู้ ทักษะต่าง ๆ ที่เท่าทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและโลกในปัจจุบัน และเป็นที่ต้องการของผู้ประกอบการ น าไปสู่การขับเคลื่อน
เศรษฐกิจของชาติให้เกิดความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน ต่อไป 

11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการสื่อสาร 
ความต้องการบริโภคอาหารที่มีคุณภาพ ปลอดภัยต่อตนเอง และสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้มีการตื่นตัวในการ
ผลิตสัตว์น้ าปลอดภัย การเป็นเกษตรกร 4.0 ที่สามารถน าเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิต
ต้ังแต่ต้นน้ าจนถึงปลายน้ า ที่สามารถสร้างตลาดและมีแหล่งจ าหน่ายสินค้าได้อย่างครบวงจร และจาก
แนวคิดในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน ที่มุ่งให้ความส าคัญกับภาคประชาชน 
และชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมกับรัฐในการพัฒนานโยบาย กฎหมาย เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดการการใช้
ทรัพยากร การบ ารุงรักษา และอนุรักษ์ การป้องกันปัญหาความขัดแย้งอันเนื่องมาจากการแย่งชิง
ทรัพยากร การท าลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของคนในท้องถิ่น ซึ่งจากทั้งสองปัจจัยดังกล่าว 
ได้ส่งผลต่อการออกแบบการเรียนการสอนในหลักสูตรเทคโนโลยีทางทะเล เพื่อให้บัณฑิตมีความเข้าใจและ
ทักษะเกี่ยวกับหลักการพัฒนาที่ยั่งยืนในลักษณะที่เป็นบูรณาการ ทั้งในด้านการเพ่ิมผลผลิตสัตว์น้ า และ
การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางะเล ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของตนเอง ชุมชน สังคม  เพ่ือให้เกิด
รายได้ เกิดการสร้างสังคมที่เข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป 
 

12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย  
 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

จากผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการเปลี่ยนแปลงจากสภาพความแปรปรวนของอากาศที่ไม่สามารถควบคุมได้ การพัฒนาหลักสูตรจึง
มุ่งเน้นให้เป็นหลักสูตรมีความทันสมัยและเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง สามารถผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพและ
คุณธรรม เพ่ือตอบสนองต่อการเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออก และประเทศ โดยเน้นการพัฒนา
หลักสูตรด้านเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางทะเล และเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์
น้ า จัดการเรียนการสอนโดยการบูรณาการความรู้ด้านเทคโนโลยีทางทะเลเข้ากับศาสตร์ที่เก่ียวข้อง มีการ
เรียนการสอนที่มุ่งพัฒนาบัณฑิตให้มีความรู้ ทักษะ คุณภาพ และคุณธรรม โดยใช้การสอนที่ยึดผู้เรียนเป็น
ส าคัญ พร้อมทั้งการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นพ้ืนฐานการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาทักษะกระบวนการคิด การ
ปฏิบัติ การวิจัย และการเสริมสร้างประสบการณ์จริงให้กับนิสิตได้ฝึกปฏิบัติงานภายใต้สภาพแวดล้อมจริง
จากแหล่งเรียนรู้ภายนอกห้องเรียน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน สถาบันวิจัย และสถานประกอบการ ใน
การพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และการผลิตบัณฑิตที่ตอบสนองต่อความต้องการของ
ประเทศ 
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12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยบูรพาซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาที่ตั้งอยู่บริเวณภาคตะวันออกของประเทศซึ่งเป็น

เขตเศรษฐกิจที่ส าคัญด้านอุตสาหกรรม เป็นพ้ืนที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะสมกับการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม และมีพ้ืนที่ตลอดแนวชายฝั่งทะเลของภาคตะวันออกที่มีทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเป็น
จ านวนมาก มหาวิทยาลัยบูรพาจึงมีพันธกิจในการพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมของภาคตะวันออกให้
เกิดความมั่งคั่ง ความสมดุล และความยั่งยืน ตลอดจนสามารถพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการบริหาร
จัดการทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น และการพัฒนาศักยภาพในการ
เพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ จากแผนยุทธศาสตร์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยบูรพาเพ่ือ
การพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ สอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งในด้าน
เศรษฐกิจและสังคม ตามวิสัยทัศน์ “ขุมปัญญาตะวันออก เพ่ืออนาคตของแผ่นดิน (Wisdom of the East 
for the Future of the Nation)” ที่มุ่งเน้นการพัฒนาประเด็นส าคัญน าไปสู่ความส าเร็จด้านการพัฒนา
คุณภาพบัณฑิต การพัฒนาคุณภาพการวิจัยและการบริการวิชาการ การพัฒนาศักยภาพบุคลากร และการ
มีส่วนร่วมและการรับผิดชอบต่อสังคม ดังนั้นคณะเทคโนโลยีทางทะเลจึงด าเนินการพัฒนาหลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีทางทะเล เพ่ือการขยายโอกาสทางการศึกษาให้ครอบคลุมภูมิภาค และเป็น
ศูนย์กลางการเรียนรู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเลซึ่งเป็นหนึ่งในศาสตร์ที่ส าคัญของ
มหาวิทยาลัยบูรพา การพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีทางทะเล การผลิตบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ตอบสนองต่อความต้องการของประเทศด้านการจัดการทรัพยากรชายฝั่งทะเล การพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมผลผลิตของทรัพยากรทางทะเล สร้างเสริมแนวคิดและแนวทางในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรให้ก่อเกิดประโยชน์สูงสุดอย่างยั่งยืน การเตรียมความพร้อมต่อการปรับตัวให้เข้ากับ
ระบบเศรษฐกิจของประเทศ และนานาชาติ เสถียรภาพทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศโลก การขาดแคลนด้านอาหารและพลังงาน การขาดแคลนบุคลากรที่มีคุณภาพ  และ
สภาวะการว่างงาน รวมทั้งการพัฒนาและความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่สอดคล้องกับ
พันธกิจของมหาวิทยาลัยบูรพาในการพัฒนาภาคตะวันออกและการพัฒนาประเทศต่อไป 
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13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย 
 13.1 รายวิชาที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 
  รายวิชาที่เปิดสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์   
  - รายวิชาหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

   - รายวิชาแกน ได้แก่ 
รหัสวิชา     ชื่อวิชา      หน่วยกิต 

27310364 แคลคูลัส 
Calculus 

3(3-0-6) 

27314164 ฟิสิกส์พื้นฐาน 
Fundamental Physics 

3(3-0-6) 

27314264 ปฏิบัติการฟิสิกส์พ้ืนฐาน 
Fundamental Physics Laboratory 

1(0-3-1) 

27315364 เคมีพ้ืนฐาน 
Fundamental Chemistry 

3(3-0-6) 

27315464 ปฏิบัติการเคมีพ้ืนฐาน 
Fundamental Chemistry Laboratory 

1(0-3-1) 

27317564 ชีววิทยาทั่วไป 
General Biology 

 3(3-0-6) 

27317664 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป 
General Biology Laboratory 

1(0-3-1) 

27322364 สถิติส าหรับเทคโนโลยีทางทะเล 
Statistics for Marine Technology 

3(3-0-6) 

27325164 เคมีอินทรีย์และชีวเคมีทั่วไป 
General Organic and Biochemistry 

3(3-0-6) 

27325264 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์และชีวเคมีทั่วไป 
General Organic and Biochemistry Laboratory 

1(0-3-1) 

27325364 เคมีวิเคราะห์ 
Analytical Chemistry 

3(3-0-6) 

27325464 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 
Analytical Chemistry Laboratory 

1(0-3-1) 

27327164 จุลชีววิทยา 
Microbiology 

3(3-0-6) 
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27327264 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา 
Microbiology Laboratory 

1(0-3-1) 

 

 13.2 รายวิชาที่เปิดสอนใหค้ณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 
รหัสวิชา     ชื่อวิชา         หน่วยกิต 

83120064 การประดาน้ าเบื้องต้น   
Introduction to Scuba Diving 

   2(1-3-4) 
    

83124064 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเล    
Marine Ecotourism 

   3(3-0-6) 

 
 

 
 13.3 การบริหารจัดการ 
  ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประสานงานกับคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ซึ่งเป็นคณะที่เปิดสอน
รายวิชาศึกษาทั่วไป และวิชาแกนที่หลักสูตรก าหนดไว้ให้เรียน เพ่ือวางแผนก าหนดเนื้อหา กลยุทธ์การ
สอน และการประเมินผล ร่วมกันเพ่ือให้นิสิตในหลักสูตรบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ในปลายปี
การศึกษาผู้รับผิดชอบหลักสูตรรวบรวมผลการเรียน และข้อคิดเห็นจากนิสิต และผู้สอน ประชุมร่วมกับ
ผู้สอน ประเมินผลการบริหารจัดการของหลักสูตร และการเรียนรู้ของนิสิต เพ่ือการปรับปรุงให้รายวิชา
นั้นๆ มีเนื้อหา กลยุทธ์การสอน และการประเมินผลที่เหมาะสม  

รายวิชาที่หลักสูตรเปิดให้นิสิตในหลักสูตรอ่ืนซึ่งส าหรับวิทยาเขตจันทบุรี หลักสูตรที่มีนิสิตมา
เรียนมาจากคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ และคณะอัญมณี ซึ่งเลือกเรียนเป็นวิชาเลือกเสรีนั้น 
หลักสูตรประสานงานกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจากคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ และ
คณะอัญมณี รับทราบถึงผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรที่นิสิตเรียนอยู่ เพ่ือวางแผนจัดการเรียนการ
สอนให้เหมาะสมทั้ง ในระหว่าง และหลังการจัดการเรียนการสอน เพ่ือให้ทราบว่าผลการเรียนรู้เป็นไป
ตามที่คาดหวังหรือไม่ เพ่ือร่วมกันวางแผนปรับปรุงกลยุทธ์การสอนในเทอมต่อหากมีความจ าเป็นได้อย่าง
เหมาะสม 

83130164 การประดาน้ าขั้นสูง  
Advanced Scuba Diving 

  2(1-3-4) 
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หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 

-ปรัชญา-  
 

มุ่งสร้างบัณฑิต ที่มีความรู้ และความสามารถน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการจัดการทรัพยากร
สิ่งแวดล้อมทางทะเล และการเพ่ิมผลผลิตสัตว์น้ า รวมทั้งมีคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการ และเป็น
ผู้สร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีทางทะเล ที่ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด และยั่งยืน ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี เป็นบัณฑิตที่
พร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบอาชีพ และต่อสังคม 

 
-ความส าคัญ- 

หลักสูตรเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา ได้เห็นความส าคัญของทะเลในด้านการเป็น
แหล่งอาหารและยารักษาโรคของมนุษย์ แหล่งอาศัยของสิ่งมีชีวิต และการเป็นแหล่งกักเก็บก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์  หลักสูตรจึงได้มุ่ งเน้นพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีทางทะเล เสริมสร้าง
นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย ผู้ประกอบการ เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของประเทศในด้านการจัดการ
ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมทางทะเล และการพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมผลผลิตของทรัพยากรทางทะเล 
สร้างเสริมแนวคิดและแนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรให้ก่อเกิดประโยชน์สูงสุดอย่างยั่งยืน ให้เท่าทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ เศรษฐกิจ และสังคม รวมทั้งสามารถน าเทคโนโลยีต่าง ๆ มา
สร้างสรรค์ผลผลิตให้เกิดประโยชน์ และเพ่ิมมูลค่าได้  

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีทางทะเลได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ เพ่ือกระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียน และสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง โดยเชื่อมโยง
เทคโนโลยีใหม่กับความรู้พ้ืนฐาน ในขณะที่ อาจารย์ปรับบทบาทจากผู้ถ่ายทอดความรู้เป็นผู้สนับสนุน 
และจัดเตรียมกิจกรรมที่ท้าทายให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง 

 
-เหตุผลในการปรับปรุง-  

จากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว 
การพัฒนาหลักสูตรจึงจ าเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงในเชิงรุก และสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามวิวัฒนาการ
ของเทคโนโลยีสารสนเทศ และสิ่งแวดล้อม และเพ่ือให้ได้บัณฑิตที่พร้อมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงในด้าน
ต่าง ๆ และเป็นที่ต้องการของผู้ประกอบการ คณะเทคโนโลยีทางทะเลจึงได้ท าการปรับปรุงหลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีทางทะเล หลักสูตรปรับปรุง 2564 ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ปรับปรุงมาจาก 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีทางทะเล หลักสูตรปรับปรุง 2559 ซึ่งเปิดสอนมาตั้งแต่ปี
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การศึกษา 2559 ใช้มาเป็นระยะเวลา 5 ปี การปรับปรุงครั้งนี้ ได้มีการเพ่ิมรายวิชาที่มีความจ าเป็นใน
ปัจจุบัน มีความทันสมัย รวมทั้งการปรับกระบวนการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ ที่เหมาะสมและหลากหลายในการเรียนการสอน การส่งเสริมคุณภาพของ
ผู้สอน และการเตรียมความพร้อมของนิสิตในด้านต่างๆ เพ่ือให้ได้บัณฑิตที่มีศักยภาพสูงทางด้าน
เทคโนโลยีทางทะเล และการประยุกต์ใช้ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องได้ รวมถึงมีความสามารถในการปรับตัวรู้เท่า
ทันการเปลี่ยนแปลง สามารถยกระดับการคิดวิเคราะห์ การน าเทคโนโลยี   ต่าง ๆ มาสร้างสรรค์ให้เกิด
ประโยชน์ และมูลค่าได้ 

 
 

-วัตถุประสงค์-  
เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนตามหลักสูตรนี้แล้ว บัณฑิตจะมีสมรรถนะดังต่อไปนี้ 

1. เป็นผู้มคีุณธรรม จริยธรรม ต่อวิชาชีพ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
2. เป็นผู้ที่สามารถอธิบายองค์ความรู้ ด้านเทคโนโลยีทางทะเลในการจัดการทรัพยากรและ

สิ่งแวดล้อมทางทะเล และการเพ่ิมผลผลิตสัตว์น้ า 
3. เป็นผู้ที่สามารถน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางทะเล 

และการเพ่ิมผลผลิตสัตว์น้ า รวมทั้งมีคุณลักษณะในการเป็นผู้ประกอบการ และเป็นผู้สร้างหรือ
ร่วมสร้างนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีทางทะเล 

4. เป็นผู้มีความรับผิดชอบ มีความสนใจใฝ่เรียนรู้ สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ และสามารถ
ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรได้ 

5. เป็นผู้มีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความสามารถในการสื่อสารทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในการด ารงชีวิต และการประกอบอาชีพ 

6. เป็นผู้ที่มีทักษะในการปฏิบัติงานด้านการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางทะเล และการเพิ่ม
ผลผลิตสัตว์น้ า 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง  

แผนการพัฒนา/
เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
 

1. การก ากับ
มาตรฐาน 

1. พัฒนาและประเมินหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง ให้
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2552   
2. ท าการส ารวจความต้องการของภาคส่วนต่าง 
ๆ ในด้านก าลังคน การพัฒนา การวิจัย 
3. สร้างการมีส่วนร่วมจากหลายภาคส่วนในการ
พัฒนาหลักสูตร 

หลักฐาน 
1. มคอ.2  
2. มคอ.3-6 และแบบรายงานการ
ประเมินตนเอง 
3. รายงานผลการประเมนิหลักสูตร 
4.รายงานการประชุมของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
5. ผลการเรียนของนิสิต 
6. รายงานผลการฝึกงานและ
ปฏิบัติสหกิจศึกษา 
7. ผลการส ารวจความต้องการ
จากภาคส่วนต่าง ๆ 
8. ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ 

ภายนอกมหาวิทยาลัย 
9. ความคดิเห็นของศิษย์เก่าที่เป็น
ผู้ประกอบการ 
ตัวบ่งชี้ 
1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมี 
คุณสมบัติครบถ้วน 
2. หลักสูตรมีมาตรฐานตามกรอบ 
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2558 
3. ผลการด าเนินงานของหลักสูตร 
อยู่ในระดับดี 

2. บัณฑิต 1. ก าหนดแผนพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณสมบัติตรง
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่คณะกรรมการ
อุดมศึกษาก าหนดทั้ง 5 ด้าน และเป็นไปตามผล
การเรียนรู้ของหลักสูตร 
2. สร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการ และ

หลักฐาน 
1. ผลการด าเนินงานของหลักสูตร 
2. บันทึกความร่วมมือทาง
วิชาการ (MOU) 
3. ผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของ
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ส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตทุกปี
การศึกษา  

นิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
ตัวบ่งชี้ 
1. ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
อยู่ในระดับดี 
2. บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา
ภายใน 1 ปี มีร้อยละของการได้
งานท าไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 
3.ทุกหน่วยงาน และสถาน
ประกอบการที่มีการลงบันทึก
ความร่วมมือ มีกิจกรรมร่วมกัน
อย่างต่อเนื่อง  

3. นิสิต 1. ก าหนดจ านวนนิสิตที่รับได้ และคุณสมบัติ
ผู้สมัคร ซึ่งประกอบด้วยสัดส่วนของเกรดเฉลี่ย
สะสมและ/หรือคะแนนแต่ละรายวิชา และ/หรือ
กลุ่มรายวิชาของผู้สมัครทีส่อดคล้องกับหลักสูตร 
2. จัดโครงการเตรียมความพร้อมนิสิตใหม่ 
ก่อนเข้าศึกษา 
3. ก าหนดแผนในการด าเนินงานก ากับติดตาม
นิสิตในที่ปรึกษาทุกชั้นปี 
4. ก าหนดแผนในการพัฒนานิสิตทั้งด้าน 
วิชาการ และทักษะชีวิต 
5.สอบวัดความรู้พ้ืนฐานภาษาอังกฤษ และ
คณิตศาสตร์ หากไม่ผ่านก าหนดให้ลงทะเบียน
เรียนรายวิชาปรับพื้นฐาน 

หลักฐาน 
1. แผนการรับนิสิต 
2. รายงานผลโครงการ 
3. รายงานการประชุมอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
4. ผลการด าเนินงานตามแผน 
5. ผลการสอบวัดความรู้พื้นฐาน 
ตัวบ่งชี้ 
1. จ านวน และคุณสมบัติตรงตาม 
เกณฑ์ 
2. นิสิตทุกคนผ่านโครงการ 
เตรียมความพร้อมนิสิตใหม่ก่อน
เข้าศึกษา 
3. นิสิตมอัีตราการคงอยู่ มากกว่า
ร้อยละ 80 และนิสิตที่เรียนจนถึง
ชั้นปีที่ 4 มีอัตราการส าเร็จ
การศึกษามากกว่าร้อยละ 90  
4. นิสิตร้อยละ 90 เข้าร่วม
โครงการที่หลักสูตรจัดขึ้น 
5. นิสิตทุกคนที่สอบไม่ผ่านการ
วัดความรู้พื้นฐานสอบผ่าน
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รายวิชาปรับพื้นฐาน 

4. อาจารย์ 1. ก าหนดจ านวนและคุณสมบัติในการรับ
อาจารย์ใหม่ 
2. ก าหนดแผนพัฒนา อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์ 
3. ก าหนดแผนพัฒนาคณาจารย์ให้มีคุณวุฒิและ
ต าแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น 
4. ก าหนดมาตรการให้อาจารย์เข้าสู่ต าแหน่งทาง
วิชาการท่ีสูงขึ้น 
 
 

หลักฐาน 
1. ผลการด าเนินงานตามแผน 
อัตราก าลัง 
2. ผลการด าเนินงานตาม
แผนพัฒนา 
ตัวบ่งชี้ 
1. จ านวนและคุณสมบัติตรงตาม
เกณฑ์ 
2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
เข้าร่วมการอบรมในโครงการต่างๆ
ที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาการเป็น
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุก
คน 
3.อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมี
อัตราการคงอยู่ร้อยละ 100 
4. จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรที่ได้รับต าแหน่งทาง
วิชาการท่ีสูงขึ้น 

5.หลักสูตร การ
เรียนการสอน การ
ประเมินผู้เรียน 

1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการ
วางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตร 
2. ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้อง 
การของตลาดแรงงานและสถานประกอบการ 
รวมถึงผู้มีส่วนได ้ส่วนเสียอี่นๆ 
2. ด าเนินการร่วมกับผู้ใช้บัณฑิต ก าหนดความ
ต้องการ การสนับสนุนวิทยากร การศึกษาดูงาน 
การฝึกงาน การฝึกสหกิจศึกษา และการรับ
บัณฑิตเข้าท างานทันทีที่ส าเร็จการศึกษา 
3. มีการติดตามประเมินผลการด าเนินงาน 
หลักสูตร 

หลักฐาน 
1. มคอ.3-6 และแบบรายงานการ
ประเมินตนเอง 
2. รายงานผลการส ารวจความ 
ต้องการของบัณฑิตท่ีเพ่ิงส าเร็จ 
การศึกษา ศิษย์เก่า และผู้ใช้บัณฑิต  
3. รายงานผลโครงการ 
ตัวบ่งชี้ 
1. รายงานผลการประเมินความพึง 

พอใจของนิสิตที่มีต่อการบริหาร 
หลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 
จากคะแนนเต็ม 5.0 
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2. รายงานผลการปฏิบัติงานใน 
รายวิชาสหกิจศึกษาหรือแบบ 
ประเมินผลการฝึกงานอยู่ในระดับดี 
3. รายงานผลการประเมินความพึง 
พอใจของผู้ใช้บัณฑิต เฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 3.51 จากระดับ 5 
4. รายงานภาวะการได้งานท า 
หลังจากจบการศึกษา ภายใน 1 ปี 
มีร้อยละของการได้งานท าไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 80 

6. สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ 
 

ก าหนดแผนการจัดการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ร่วมกับคณะ และวิทยาเขต 
 

 

หลักฐาน 
ผลการด าเนินงานตามแผน 
ตัวบ่งชี้ 
ผลการประเมินความพึงพอใจต่อ
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้อยู่ในระดับ
ดี 
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หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
1.1 ระบบ 
  ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 
  และ 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษา ไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์  
  ระบบไตรภาค  
  ระบบจตุรภาค  
  ระบบอ่ืน ๆ (ระบุรายละเอียด)...........................................................    
 

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดรู้อน 
   มีภาคฤดูร้อน      จ านวน...............ภาค ภาคละ...............สัปดาห์ 
   ไม่มีภาคฤดูร้อน 
 

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
-ไม่มี- 

2. การด าเนินการหลักสูตร 
 2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน  

จัดการเรียนการสอนในเวลาราชการ เว้นแต่กรณีจ าเป็น จะมีการจัดการเรียนการสอนนอกเวลา
ราชการ 
 ภาคการศึกษาต้น เดือน    มิถุนายน    ถึง    ตุลาคม   .     
 ภาคการศึกษาปลาย เดือน     พฤศจิกายน   ถึง    กุมภาพันธ์    .     
 

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
  เป็นผู้ส าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  
  เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่า หรืออนุปริญญา 
  มีเกณฑ์คุณสมบัติเพ่ิมเติม (ระบ)ุ 
 

2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า 
- นิสิตบางส่วนมีพ้ืนฐานทางด้านคณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษจากชั้นมัธยมศึกษาตอน

ปลายไม่ดี  
- การเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา และระดับมัธยมศึกษามีความแตกต่างกัน ท าให้นิสิต

ใหมบ่างส่วนมีปัญหาเรื่องผลการเรียน 
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2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนิสิตในข้อ 2.3 
- คณะจะจัดการสอบวัดระดับความรู้พื้นฐานคณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ให้กับนิสิตชั้นปี

ที่ 1 นิสิตที่ได้คะแนนผ่านน้อยกว่าร้อยละ 60 จะต้องเรียนวิชาปรับพื้นฐาน  
- คณะจะจัดให้มีการสอนเสริมหรืออาจจัดให้นิสิตรุ่นพี่ให้ค าแนะน าและสอนเสริมให้รุ่นน้อง

และมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการประจ าตัวนิสิต ดังนั้นเมื่อเกิดปัญหานิสิตสามารถ
ขอปรึกษาหรือค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษาได้ 
 

2.5 แผนการรับนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 
 

ปีการศึกษา 2564 2565 2566 2567 2568 
จ านวนรับเข้า  ปีที่ 1 75 75 75 75 75 

ปีที ่2 (61) 75 75 75 75 
ปีที ่3 (44) (61) 75 75 75 
ปีที ่4 (53) (44) (61) 75 75 
รวม 233 255 286 300 300 

คาดว่าจะส าเร็จการศกึษา (53) (44) (61) 75 75 
 หมายเหตุ  จ านวนนิสิตในวงเล็บ หมายถึง นิสิตคงค้างจากหลักสูตรเดิมชื่อ หลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีทางทะเล หลักสูตรปรับปรุง 2559 
 

2.6 งบประมาณตามแผน 
                  หน่วย  :  พันบาท 

หมวดรายรับ 2564 2565 2566 2567 2568 
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 5,184 6,570 8,118 9,360 9,360 

งบแผ่นดิน 10,333 10,747 11,179 11,629 12,052 
รวม 15,517 17,317 19,297 20,989 21,412 

                  หน่วย  :  พันบาท 
หมวดรายจ่าย 2564 2565 2566 2567 2568 

1. งบบุคลากร 9,850 10,500 11,250 12,100 12,900 
2. งบด าเนินการ 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 

3. งบลงทุน 200 200 200 200 200 
4. งบเงินอุดหนุน - - - - - 

รวม 15,550 16,200 16,950 17,800 18,600 
หมายเหตุ: ค่าใช้จ่ายต่อหัวต่อปี (สูงสุด) 35,000 บาท (นิสิตภาคปกติ) 
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2.7 ระบบการศึกษา 
       แบบชั้นเรียน 
  แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 

 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
 แบบทางไกลทางอินเตอร์เน็ต 
 อ่ืนๆ (ระบุ) 
  แบบชุดรายวิชา (Module system) 
  ................. 

 

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิตและรายวิชา การสะสมหน่วยกิต (Credit bank) และ 
การลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย 
การเทียบโอนหน่วยกิตและรายวิชาเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การเทียบ

โอนผลการเรียนนิสิตระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ถ้ามี)  
การสะสมหน่ วยกิต  (Credit bank) เป็น ไปตามประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง แนวทางการด าเนินงานระบบคลังหน่วยกิตระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 
2562 และประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา 
 
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
 3.1 หลักสูตร  

3.1.1 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า 130 หน่วยกิต 
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร  

 1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
 2) หมวดวิชาเฉพาะ  94 หน่วยกิต 
  2.1) วิชาปรับพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)    
  2.2) วิชาแกน  30  หน่วยกิต 
  2.3)  วิชาเอก  64  หน่วยกิต 
   2.3.1)  วิชาเอกบังคับ 37   หน่วยกิต 
   2.3.2)  วิชาเอกเลือก 27   หน่วยกิต 
  3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า    6 หน่วยกิต 
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3.1.3 รายวิชา 
 

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป      30 หน่วยกิต   
 1. กลุ่มวิชาทักษะการใช้ชีวิตคุณภาพ   จ านวน 9 หน่วยกิต 
  1.1 รายวิชาบังคับ 1 รายวิชา จ านวน 3 หน่วยกิต 
89510064 ภูมบิูรพา        3(2-2-5) 
  Wisdom of BUU 
 

  1.2 รายวิชาเลือก ให้เลือกเรียนจาก 3 กลุ่มย่อย จ านวน 6 หน่วยกิต ดังนี้ 
   1.2.1 ปรัชญาชีวิตเพื่อการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ให้เลือกเรียน 1 รายวิชา 
จ านวน 2 หน่วยกิต จากรายวิชา ดังนี้ 
89510164 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง       2(1-2-3) 
 Sufficiency Economy Philosophy  
89510264 ความสุขและคุณค่าชีวิต       2(1-2-3) 
 Happiness and Values of Life  
   1.2.2 วิทยาศาสตร์สุขภาพเพื่อการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ให้เลือกเรียน 1 
รายวิชา จ านวน 2 หน่วยกิต จากรายวิชา ดังนี้ 
89510364 การบริหารสุขภาวะทางกาย      2(1-2-3) 
  Physical Well-being Management 
89510464 อาหารเพื่อสุขภาพ       2(1-2-3) 
 Food for Health 
   1.2.3 สุนทรียศาสตร์เพื่อการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ให้เลือกเรียน 1 รายวิชา 
จ านวน 2 หน่วยกิต จากรายวิชา ดังนี้ 
89510564 การบริหารสุขภาวะทางจิต      2(1-2-3) 
  Psychological Well-being Management 
89510664 เสพศิลป์สร้างสุข        2(1-2-3) 
  Appreciation of Arts for a Happy Life 
 

 2.   กลุ่มวิชาพลเมืองไทยและพลเมืองโลก จ านวน 12 หน่วยกิต ให้เลือกเรียนรายวิชา 
ให้ครบ 12 หน่วยกิต จาก 3 กลุ่ม ดังนี้ 
  2.1 ให้เลือกเรียน 2 รายวิชา จ านวน 4 หน่วยกิต จากรายวิชา ดังนี้  
89520064 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคมไทย อาเซียน และโลก    2(1-2-3) 
 Citizenship and Responsibility towards Society of Thailand,  
 ASEAN, and the World 
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89520164 การพัฒนาทักษะการคิดนอกกรอบ      2(1-2-3) 
 Lateral Thinking Skill Development  
89520364 กิจกรรมสร้างสรรค์       2(1-2-3) 
   Creative Activities 
  2.2 ใหเ้รียน 2 รายวิชา จ านวน 6 หน่วยกิต ดังนี้  
89520464 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร      3(2-2-5)  

English for Communication 
89520564 ภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย      3(2-2-5) 

Collegiate English 
  2.3 ใหเ้รียน 1 รายวิชา จ านวน 2 หน่วยกิต  
89520864 ทักษะภาษาไทยเพ่ือการอาชีพในสังคมร่วมสมัย    2(1-2-3)  
 Thai Language Skills for Careers in Contemporary Society 
 

 3.  กลุ่มวิชาที่เสริมสมรรถนะการท างานในโลกอนาคต จ านวน 9 หน่วยกิต 
  3.1 รายวิชาบังคับ 1 รายวิชา จ านวน 2 หน่วยกิต 
89530064      โอกาสและความท้าทายในการท างานในโลกอนาคต                    2(2-0-4) 
                    Opportunities and Challenges for Future Careers 
 

  3.2  รายวิชาเลือก 3 รายวิชา จ านวน 7 หน่วยกิต 
   3.2.1 รายวิชาความรู้เพื่อการท างาน ให้เลือกเรียน 2 รายวิชา จ านวน 4 หน่วยกิต 
ดังนี้ (จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ นิสิตมหาวิทยาลัยบูรพาสามารถเข้าถึงเนื้อหาทุกรายวิชาได้
ตลอดเวลา    ไม่มีการจัดตารางสอน นิสิตเลือกรายวิชาได้ทุกภาคเรียน เข้ารับการประเมินผลได้
ตลอดเวลา โดย Computer-based testing or Internet-based testing) 
 

รายวิชาด้านเทคโนโลยี 
89530164  ทักษะดิจิทัล        2(2-0-4)  
 Digital Skill 
89530264  การออกแบบสื่อผสมเชิงโต้ตอบ      2(2-0-4) 
  Interactive Media Design 
89530364  การออกแบบสื่อและการน าเสนอ      2(2-0-4) 
  Media Design and Presentation 
89530464 คณิตศาสตร์ส าหรับชีวิตการท างานอย่างฉลาด    2(2-0-4) 
  Mathematics for Smart Working Life 
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89530564 วิทยาศาสตร์การอาหาร       2(2-0-4) 
Food Science 

89530664 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม       2(2-0-4) 
Environmental Science 

89530764 วิทยาศาสตร์เครื่องส าอาง       2(2-0-4) 
Cosmetic Science 

89530864 ฉลาดรู้ฉลาดวิทย์        2(2-0-4) 
Science Literacy 

89530964 วิทยาศาสตร์ข้อมูลเบื้องต้น      2(2-0-4) 
  Introduction to Science of Data 
89531064 ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคม   2(2-0-4) 
  Creativity and Innovation for Social Development 
 

รายวิชาด้านการบริหารจัดการ 
89531164 กฎหมายส าหรับคนท างานและธุรกิจ           2(2-0-4) 
  Law for Worker and Business 
89531264 องค์ประกอบการจัดการ       2(2-0-4) 
  Management Functions 
89531364 สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ       2(2-0-4) 
  Business Environment 
89531464 การออกแบบโครงสร้างองค์กร      2(2-0-4) 
  Organizational Structure Design 
89531564 การวางแผนกลยุทธ์       2(2-0-4) 
  Strategic Planning 
89531664 การควบคุมผลการด าเนินงาน      2(2-0-4) 
  Performance Controlling  
89531764 การตลาดส าหรับผู้ประกอบการในศตวรรษที่ 21    2(2-0-4) 
  Marketing for Entrepreneurship in the 21st Century 
89531864 พฤติกรรมผู้บริโภคในโลกสมัยใหม่      2(2-0-4) 
  Consumer Behavior in Modern World  
89531964 การบัญชีเบื้องต้น ในอุตสาหกรรมการบริการ    2(2-0-4) 
  Introduction to Accounting in Service Industry 
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89532064 การบัญชีเบื้องต้น ในอุตสาหกรรมการผลิต     2(2-0-4) 
  Introduction to Accounting in Manufacturing 
89532164 การบัญชีเบื้องต้น ในธุรกิจค้าขาย      2(2-0-4) 
  Introduction to Accounting in Merchandise 
89532264 หลักการบัญชี        2(2-0-4) 
  Accounting  
89532364 งบการเงิน        2(2-0-4) 
  Financial Statements  
89532464 รายงานการเงิน        2(2-0-4) 
  Financial Report  
89532564 ภาษีธุรกิจ        2(2-0-4) 
  Business Taxation  
89532664 พ้ืนฐานด้านทรัพยากรมนุษย์      2(2-0-4) 
  Human Resources Foundation 
89532764 การสร้างประสบการณ์การบริการ      2(2-0-4) 
  Service Experiences Design 
89532864 การสร้างนวัตกรรมการบริการ      2(2-0-4) 
  Service Innovation Design  
   3.2.2 รายวิชาบูรณาการ ให้หลักสูตรก าหนดให้นิสิตในหลักสูตรเรียน 1 รายวิชา 
จ านวน 3 หน่วยกิต (จัดการเรียนการสอนแบบ Project-based Learning ไม่มีการจัดตารางสอน แต่
จัดเป็นกิจกรรม Pitching) นิสิตจะลงวิชานี้ได้ต้องผ่านรายวิชาในกลุ่ม 3.1 และ 3.2.1 ครบ 6 หน่วยกิต 
89539764 การเป็นผู้ประกอบการในศตวรรษที่ 21     3(0-0-9) 
 Entrepreneurship in the 21st Century 
89539864 ขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี    3(0-0-9) 
  Transforming Thailand through Innovation and Technology 
89539964 การสร้างสรรค์กิจการเพ่ือสังคม      3(0-0-9) 
  Creating Social Enterprises 
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ความหมายของรหัสวิชา 
 รหัสวิชาประกอบด้วยเลข 8 หลัก มีความหมายดังนี้  
 เลขรหัส 3 หลักแรก หมายถึง รหัสของโครงการจัดตั้งสถาบันการศึกษาท่ัวไป 
 เลขรหัสหลักที่ 4-6 หมายถึง ล าดับของรายวิชา 
  100-199 หมายถึง กลุ่มวิชาทักษะการใช้ชีวิตคุณภาพ 
  200-299 หมายถึง กลุ่มวิชาพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 
  300-399 หมายถึง กลุ่มวิชาที่เสริมสมรรถนะการท างานในโลกอนาคต 
 เลขรหัสหลักที่ 7-8 หมายถึง ปีที่สร้างรายวิชา 
 
 2) หมวดวชิาเฉพาะ      94 หน่วยกิต 

 2.1) วิชาปรับพื้นฐาน 
ส าหรับนิสิตที ได้คะแนนการสอบการวัดความรู้ พ้ืนฐาน คณิตศาสตร์และ

ภาษาอังกฤษไม่ถึงร้อยละ 60 ให้ลงทะเบียนเรียนวิชาต่อไปนี้ โดยเป็นรายวิชาที่ให้ผลการประเมินเป็น 
S/U และไม่น าหน่วยกิตไปค านวณจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   
83010064       คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษที่จ าเป็นส าหรับเทคโนโลยีทางทะเล  3(3-0-6) 

Essential Mathematics and English for Marine Technology   
 2.2) วิชาแกน          30 หน่วยกิต 

27310364 แคลคูลัส 
Calculus 

3(3-0-6) 

27314164 ฟิสิกส์พื้นฐาน 
Fundamental Physics 

3(3-0-6) 

27314264 ปฏิบัติการฟิสิกส์พ้ืนฐาน 
Fundamental Physics Laboratory 

1(0-3-1) 

27315364 เคมีพ้ืนฐาน 
Fundamental Chemistry 

3(3-0-6) 

27315464 ปฏิบัติการเคมีพ้ืนฐาน 
Fundamental Chemistry Laboratory 

1(0-3-1) 

27317564 ชีววิทยาทั่วไป 
General Biology 

3(3-0-6) 

27317664 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป 
General Biology Laboratory 

1(0-3-1) 
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27322364 สถิติส าหรับเทคโนโลยีทางทะเล 
Statistics for Marine Technology 

3(3-0-6) 

27325164 เคมีอินทรีย์และชีวเคมีทั่วไป 
General Organic and Biochemistry 

3(3-0-6) 

27325264 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์และชีวเคมีทั่วไป 
General Organic and Biochemistry Laboratory 

1(0-3-1) 

27325364 เคมีวิเคราะห์ 
Analytical Chemistry 

3(3-0-6) 

27325464 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 
Analytical Chemistry Laboratory 

1(0-3-1) 

27327164 จุลชีววิทยา 
Microbiology 

3(3-0-6) 

27327264 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา 
Microbiology Laboratory 

1(0-3-1) 

   

  2.3) วิชาเอก      64 หน่วยกิต 
 2.3.1) วิชาเอกบังคับ               37 หน่วยกิต 
ก าหนดให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้    

83010164 
 

ทักษะพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีทางทะเล   
Basic Marine Technology Skill  

1(0-2-1) 

83010264 ทักษะการว่ายน้ าเพ่ือความปลอดภัยในทะเล 
Swimming Skill for Safety at Sea 

1(0-3-2) 
 

83010364 
 

ทักษะการช่วยเหลือชีวิตในทะเล 
Life Saving Skill 

1(0-2-1) 

83012064 สมุทรศาสตร์ 
Oceanography 

3(3-0-6) 

83014064 นิเวศวิทยาทั่วไป  
General Ecology 

3(2-3-6)  
 

83023064 สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในทะเล  
Marine Invertebrates 

3(2-3-6) 
 

83023164 สรีรวิทยาเปรียบเทียบของสัตว์น้ า  
Comparative Physiology of Aquatic Animals 

3(3-0-6) 
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83026064 ทักษะพ้ืนฐานปฏิบัติการเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า  
Basic Laboratory Skills for Aquaculture Technology 

2(1-2-3) 
 

83028064 
 

ทักษะพ้ืนฐานปฏิบัติการเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม    
ทางทะเล  
Basic Laboratory Skills for Marine Resource and Environment 
Management Technology 

2(1-2-3) 

83029064 
 

สัมมนาเทคโนโลยีทางทะเล 1 
Seminar in Marine Technology I 

1(0-2-1) 
 

83031064 
 

ระเบียบวิธีวิจัยทางเทคโนโลยีทางทะเล 
Research Methods in Marine Technology 

3(3-0-6) 

83031164 เทคนิคการวิเคราะห์คุณภาพน้ า  
Techniques in Water Quality Analysis 

3(2-3-6) 
 

83033264 สัตว์มีกระดูกสันหลังในทะเล  
Marine Vertebrates 

3(2-3-6) 
 

83039164 
 

สัมมนาเทคโนโลยีทางทะเล 2 
Seminar in Marine Technology II 

1(0-2-1) 
 

83049264 การเตรียมความพร้อมด้านวิชาชีพ 
Preparation for Careers 

1(0-3-2) 

83049364 สหกิจศึกษา 
Cooperative Education 

6(0-18-9) 

 
กรณีที่นิสิตไม่ลงทะเบียนรายวิชา 83049364 สหกิจศึกษา ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้แทน  
83049464 ฝึกงาน 

Field Experience 
3(0-9-5) 

83049564 ปัญหาพิเศษเทคโนโลยีทางทะเล  
Special Problems in Marine Technology 

3(0-9-5) 

   2.3.2) วิชาเอกเลือก     27 หน่วยกิต 
โดยให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต จากกลุ่มวิชากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งระหว่างกลุ่มเทคโนโลยี

การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางทะเล หรือกลุ่มวิชาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยง และเลือกเรียนอีก
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต จากรายวิชาเอกเลือกท้ังหมด  
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กลุ่มเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางทะเล 
83120064 การประดาน้ าเบื้องต้น   

Introduction to Scuba Diving 
2(1-3-4) 
    

83124064 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเล    
Marine Ecotourism 

3(3-0-6) 

83130264 นักด าน้ าระดับเชี่ยวชาญ   
Master SCUBA Diver  

   3(2-3-6) 

83133164 ชีววิทยาประมง  
Fisheries Biology 

   3(3-0-6) 

83133264 ชีวประวัติสัตว์น้ าวัยอ่อน  
Early Life History of Marine Fishes  

   2(1-2-3) 
 

83134164 นิเวศวิทยาของพ้ืนที่ชุ่มน้ าและการจัดการ  
Wetland Ecology and Management 

   2(1-3-4) 

83134264 
 
83134364 

นิเวศวิทยาทางทะเลและการจัดการ  
Marine Ecology and Management  
นิเวศวิทยาแนวปะการังและการจัดการ  
Coral Reef Ecology and Management 

   3(2-3-6) 
 
   3(3-0-6) 

83135164 การบ าบัดน้ าและน้ าเสีย  
Water and Wastewater Treatment  

   3(2-3-6) 

83135264 จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม  
Environmental Microbiology 

   3(2-3-6) 

83135364 พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม     
Environmental Toxicology 

   3(3-0-6) 

83135464 มลภาวะทางทะเล  
Marine Pollution 

   3(3-0-6) 

83135564 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
Environmental Impact Assessment  

  3(2-3-6) 

83130164 การประดาน้ าขั้นสูง  
Advanced Scuba Diving 

  2(1-3-4) 
 

83132164 สมุทรศาสตร์ชีวภาพ  
Biological Oceanography 

 3(3-0-6) 

     



31 

83140364 
 
83140464 

การด าน้ าเพ่ือการช่วยเหลือ  
Rescue SCUBA Diver  
ผู้ควบคุมการด าน้ า  
Dive Master 

   2(1-3-4) 
 
   2(1-3-4) 

83148264 การจัดการทรัพยากรทางทะเล  
Marine Resources Management 

 3(3-0-6) 

83222064 วิทยาการข้อมูลและสถิติเชิงพ้ืนที่ของมหาสมุทร 
Ocean Data Science and Spatial Statistics   

 3(2-3-6) 

83230164 
 

การควบคุมเรือใบเล็กและการเดินเรือเบื้องต้น 
Small Sailboat Handling and Basic of Ship Navigation 

 2(1-2-3) 
 

83230264 หัวข้อเลือกสรรทางการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
ทางทะเล 1 
Selected Topics in Marine Resources and Environmental 
Management I 

 2(2-0-4) 
 

83230364 หัวข้อเลือกสรรทางการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
ทางทะเล 2 
Selected Topics in Marine Resources and Environmental 
Management II 

 3(3-0-6) 
 

83232164 ชีวธรณีเคมีในทะเล  
Marine Biogeochemistry  

 3(3-0-6) 
 

83232364 สมุทรศาสตร์ฟิสิกส์  
Physical Oceanography 

 3(3-0-6) 

83232464 ระเบียบวิธีวิเคราะห์ข้อมูลทางสมุทรศาสตร์  
Data Analysis Methods in Oceanography  

 3(3-0-6) 

83232564 การวิเคราะห์อนุกรมเวลาประยุกต์  
Applied Time Series Analysis   

 3(2-2-5) 

83232664 สถิติเชิงพ้ืนที่ประยุกต์  
Applied Spatial Statistics   

 3(2-2-5) 

83138164 เครื่องมือประมง  
Fishing Gear 

3(3-0-6) 

83232264 สมุทรศาสตร์เคมี  
Chemical Oceanography 

3(3-0-6) 
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83232864 อุตุนิยมวิทยาทางทะเล  
Marine Meteorology   

 3(3-0-6) 
 

83232964 ระเบียบวิธีการทดลองทางพลศาสตร์ของไหลเชิงธรณีฟิสิกส์  
Experimental Methods in Geophysical Fluid Dynamics 

 3(2-2-5) 
 

83237264 เทคโนโลยีการส ารวจระยะไกลเพื่อการจัดการทรัพยากรทางทะเล  
Remote sensing for Marine Resources Management 

 3(2-3-6) 

83237364 การส ารวจระยะไกลทางทะเล  
Ocean Remote Sensing   

 3(3-0-6) 
 

83237564 การท าเหมืองข้อมูลและการเรียนรู้ของเครื่อง  
Data Mining and Machine Learning   

 3(2-2-5) 
 

83237664 เทคโนโลยีการเปลี่ยนน้ าเค็มเป็นน้ าจืด  
Desalination Technology   

 3(3-0-6) 
 

83240264 การเปลี่ยนแปลงของโลกและการเป็นผู้ประกอบการเพ่ือสังคม  
Global Change and Social Entrepreneurship   

3(3-0-6) 
 

83523064 พันธุศาสตร์โมเลกุลของสัตว์น้ า 
Molecular Genetics of Aquatic Animals 

3(2-3-6) 

83530164 
 

เทคนิคการถ่ายภาพงานวิจัย 
Research Photography Techniques 

2(1-3-4) 

83530264 การน าเสนอทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
Academic Presentation in STEM 

3(2-2-5) 
 

83532164 อุตุนิยมวิทยาและภูมิอากาศวิทยา  
Meteorology and Climatology 

3(3-0-6) 

83232764 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขและแบบจ าลองมหาสมุทร  
Numerical Methods and Ocean Modeling 

3(2-3-6) 

83237164 
 

ภูมิสารสนเทศเพ่ือการจัดการทรัพยากรทางทะเล  
Geographic Information System for Marine Resource Management  

3(2-3-6) 

83237464 การระบุต าแหน่งดาวเทียมเพ่ือการจัดการทรัพยากรชายฝั่ง  
Global Navigation System for Coastal Resources Management  

2(1-3-2) 

83242164 สมุทรศาสตร์ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
Regional Oceanography of Southeast Asia 

3(3-0-6) 

83247764 เทคโนโลยีการบริการข้อมูลเชิงพ้ืนที่ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์  
Technology of Web Mapping Service 

3(2-3-6) 
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83533164 ชีววิทยาแพลงก์ตอนและสาหร่ายทะเลขนาดใหญ่ 
Biology of Plankton and Seaweed 

3(2-3-6) 

83533264 ชีววิทยาของมอลลัสก์ และครัสเตเซียนทะเลเศรษฐกิจ  
Biology of Economic Marine Mollusks and Crustacean  

3(2-3-6) 

83533364 เครื่องหมายโมเลกุลในสัตว์น้ า   3(2-3-6) 
 Molecular Markers in Aquatic Animals  
83537164 เทคโนโลยี นวัตกรรม และการเป็นผู้ประกอบการ  

Technology, Innovation and Entrepreneurships 
3(3-0-6) 
 

83537264 การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมตารางค านวณ 
Data Analysis with Spreadsheet Software                

3(3-0-6) 

83537364 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับเทคโนโลยีทางทะเล  
Coding in Marine Technology     

2(1-3-4) 
 

83537464 การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสถิติรหัสเปิด  
Data Analysis with Open Source Statistical Software 

3(3-0-6) 

 

83548064 กฎหมายทะเล และสิ่งแวดล้อม  
Law of the Sea and Environment 

 3(3-0-6) 

 
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
83336064 เทคโนโลยีการเพาะพันธุ์สัตว์น้ า 

Aquatic Animal Breeding Technology 
   3(2-3-6) 

83336164 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่งและฟาร์มทะเล 
Sea Farming and Coastal Aquaculture Technology  

   3(2-3-6) 

83336264 เทคโนโลยีการจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
Aquaculture Farm Management Technology 

   3(2-3-6) 

83336364 โภชนาการอาหารสัตว์น้ า และเทคโนโลยีการผลิตอาหารสัตว์น้ า 

Aquatic Animal Nutrition and Feed Production Technology  
   3(2-3-6) 
 

83336464 โรคและการจัดการสุขภาพสัตว์น้ า    3(2-3-6) 
  Aquatic Animal Disease and Health Management      
83347064 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าอัจฉริยะ 

Smart Aquaculture Technology 
   3(2-3-6) 
 

83430164 ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติทางทะเล  
 Marine Natural Products   

   3(2-3-6) 
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83430264 หัวข้อเลือกสรรทางเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยง 1 
 Selected Topics in Aquacultural Technology I 

   2(2-0-4) 

83430364 หัวข้อเลือกสรรทางเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยง 2 
 Selected Topics in Aquacultural Technology II 

   3(3-0-6) 

83430464 ธุรกิจการประมงและอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า  
Fisheries Business and Aquaculture Industry 

   3(3-0-6) 

83436164 เทคโนโลยีและนวัตกรรมการตรวจวินิจฉัยโรคและ 
ภูมิคุ้มกันสัตว์น้ า  
Technology and Innovation of Aquatic Animal Disease Diagnosis  

   3(2-3-6) 

83446264 วัฎจักรบ่อเลี้ยงสัตว์น้ า 
Aquaculture Pond Dynamics 

   3(3-0-6) 

83446364 การจัดการสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ าสาธารณะและการเลี้ยงสัตว์ทะเลสวยงาม 
Public Aquarium Management and Ornamental Marine 
Organisms Culture 

   3(3-0-6) 

83447164 พอลิเมอร์ชีวภาพทางทะเล 
 Marine Biopolymer 

   3(2-3-6) 

83447264 เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
Geographic Information System for Aquaculture 

   2(1-2-3) 

83447364 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงแพลงก์ตอน และสาหร่ายทะเลขนาดใหญ่ 
Technology of Plankton and Seaweed Culture 

   3(2-3-6) 

83447464 เครื่องมือและอุปกรณส์ าหรับเทคโนโลยีทางทะเล  
Instruments and Equipment for Marine Technology 

   3(2-2-5)  
 

83447564 เทคโนโลยีการหมักเพ่ือผลิตภัณฑ์ทางชีวภาพและอาหาร 
Fermentation Technologies for Biochemical and Food Products 

   3(2-3-6) 

83447664 เทคโนโลยีชีวภาพทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
Aquaculture Biotechnology 

   3(2-2-5) 

83447764 เทคโนโลยีการใช้ประโยชน์ของเสีย 
Waste Utilization Technology 

   3(3-0-6) 
 

83523064 พันธุศาสตร์โมเลกุลของสัตว์น้ า 
Molecular Genetics of Aquatic Animals 

   3(2-3-6) 

83530164 
 

เทคนิคการถ่ายภาพงานวิจัย 
Research Photography Techniques 

 2(1-3-4) 
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83530264 การน าเสนอทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
Academic Presentation in STEM 

 3(2-2-5) 
 

83532164 อุตุนิยมวิทยาและภูมิอากาศวิทยา  
Meteorology and Climatology 

 3(3-0-6) 

83533164 ชีววิทยาแพลงก์ตอนและสาหร่ายทะเลขนาดใหญ่ 
Biology of Plankton and Seaweed 

3(2-3-6) 

83533264 ชีววิทยาของมอลลัสก์ และครัสเตเซียนทะเลเศรษฐกิจ  
Biology of Economic Marine Mollusks and Crustacean 

3(2-3-6) 

83533364 เครื่องหมายโมเลกุลในสัตว์น้ า   3(2-3-6) 
 Molecular Markers in Aquatic Animals  
83537164 เทคโนโลยี นวัตกรรม และการเป็นผู้ประกอบการ  

Technology, Innovation and Entrepreneurships 
  3(3-0-6) 
 

83537264 การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมตารางค านวณ 
Data Analysis with Spreadsheet Software                

  3(3-0-6) 

83537364 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับเทคโนโลยีทางทะเล  
Coding in Marine Technology     

2(1-3-4) 
 

83537464 การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสถิติรหัสเปิด  
Data Analysis with Open Source Statistical Software 

3(3-0-6) 

 
3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า       6 หน่วยกิต 

  ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ จากรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยบูรพา หรือเลือกเรียนจาก
สถาบันอุดมศึกษาอ่ืนทั้งภายใน และภายนอกประเทศ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 

83548064 กฎหมายทะเล และสิ่งแวดล้อม  
Law of the Sea and Environment 

3(3-0-6) 
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ความหมายของรหัสวิชา 
เลขรหัสตัวที่ 1-3  หมายถึง กลุ่มวิชาดังต่อไปนี้ 
 830 หมายถึง วิชาเอกบังคับ 
 831 

 
832 

หมายถึง 
 
หมายถึง 

กลุ่มวิชาการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางทะเล 
(ชีวภาพ) 
กลุ่มวิชาการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางทะเล 
(กายภาพ) 

 833 
834 
835 

หมายถึง 
หมายถึง 
หมายถึง 

กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยง (วิชาหลัก) 
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยง (วิชาเสริม) 
วิชาที่สังกัด 2 กลุ่มวิชา คือกลุ่มวิชาการจัดการทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อมทางทะเล และเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยง 

เลขรหัสตัวที่ 4  หมายถึง ชั้นปีที่เปิดสอน 
เลขรหัสตัวที่ 5  หมายถึง หมวดวิชาดังต่อไปนี้ 
 0 หมายถึง วิชาที่ไม่สังกัดหมวดวิชาใด 
 1 หมายถึง หมวดวิชาวิทยาศาสตร์ 
 2 หมายถึง หมวดวิชาสมุทรศาสตร์ 
 3 หมายถึง หมวดวิชาชีววิทยา 
 4 หมายถึง หมวดวิชานิเวศวิทยา 
 5 หมายถึง หมวดวิชาสิ่งแวดล้อม 
 6 หมายถึง หมวดวิชาเพาะเลี้ยง 
 7 หมายถึง หมวดวิชาเทคโนโลยี 
 8 หมายถึง หมวดวิชาการจัดการทรัพยากร 
 9 หมายถึง หมวดวิชาโครงงานและสัมมนา 
เลขรหัสตัวที่ 6  หมายถึง ล าดับของรายวิชาในหมวดวิชาของเลขรหัสตัวที่ 5 
เลขรหัสตัวที่ 7-8 64 หมายถึง ปีที่สร้างรายวิชา 
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา 
ปีท่ี 1  ภาคการศึกษาต้น  (First Semester) 

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา หน่วยกิต  
(ทฤษฎี-ปฏบิัต-ิ

ศึกษาด้วยตนเอง) 

ศึกษาทั่วไป 89510064 ภูมิบูรพา 
Wisdom of BUU 

3(2-2-5) 

89520464 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
English for Communication 

3(2-2-5) 

วิชาเฉพาะ 27310364 แคลคูลัส 
Calculus 

3(3-0-6) 

27317564 ชีววิทยาทั่วไป 
General Biology 

3(3-0-6) 

27317664 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป 
General Biology Laboratory 

1(0-3-1) 

83014064 นิเวศวิทยาทั่วไป 
General Ecology 

3(2-3-4) 

83010164 ทักษะพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีทางทะเล  
Basic Marine Technology skill  

1(0-2-1) 

83010264 ทักษะการว่ายน้ าเพ่ือความปลอดภัยในทะเล
Swimming Skill for Safety at Sea 

1(0-3-2) 

รวม (Total) 18 
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ปีท่ี 1  ภาคการศึกษาปลาย  (Second Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา หน่วยกิต  

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษา
ด้วยตนเอง) 

ศึกษาทั่วไป 89510164 
หรือ 

89510264 
 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
Sufficiency Economy Philosophy หรือ 
ความสุขและคุณค่าชีวิต 
Happiness and Values of Life 

 
2(1-2-3) 

89510564 
หรือ 

89510664 

การบริหารสุขภาวะทางจิต 
Psychological Well-being Management 
เสพศิลป์สร้างสุข 
Appreciation of Arts for a Happy Life 

2(1-2-3) 

89520164 การพัฒนาทักษะการคิดนอกกรอบ 
Lateral Thinking Skill Development 

2(1-2-3) 

89520864 ทักษะภาษาไทยเพ่ือการอาชีพในสังคมร่วมสมัย 
Thai Language Skills for Careers in 
Contemporary Society 

2(1-2-3) 

วิชาเฉพาะ 27315364 เคมีพ้ืนฐาน 
Fundamental Chemistry 

3(3-0-6) 

27315464 ปฏิบัติการเคมีพ้ืนฐาน 
Fundamental Chemistry Laboratory 

1(0-3-1) 

27314164 ฟิสิกส์พื้นฐาน 
Fundamental Physics 

3(3-0-6) 

27314264 ปฏิบัติการฟิสิกส์พ้ืนฐาน 
Fundamental Physics Laboratory 

1(0-3-1) 

83012064 สมุทรศาสตร์ 
Oceanography  

3(3-0-6) 

83010364 
 

ทักษะการช่วยเหลือชีวิตในทะเล 
Life Saving Skill 

1(0-2-1) 

รวม (Total) 20 
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ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาต้น  (First Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา หน่วยกิต  

(ทฤษฎี-ปฏบิัต-ิ
ศึกษาด้วยตนเอง) 

ศึกษาทั่วไป 89510364 
หรือ 

89510464 

การบริหารสุขภาวะทางกาย 
Physical Well-being Management หรือ 
อาหารเพื่อสุขภาพ 
Food for Health 

 
2(1-2-3) 

89520564 ภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย 
Collegiate English 

3(2-2-5) 

วิชาเฉพาะ 27325164 เคมีอินทรีย์และชีวเคมีทั่วไป    
General Organic and Biochemistry 

3(3-0-6) 

27325264 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์และชีวเคมีทั่วไป  
General Organic and Biochemistry Laboratory 

1(0-3-1) 

27322359 สถิติส าหรับเทคโนโลยีทางทะเล 
Statistics for Marine Technology 

3(3-0-6) 

83023164 สรีรวิทยาเปรียบเทียบของสัตว์น้ า  
Comparative Physiology of Aquatic Animals 

3(3-0-6) 

83026064 ทักษะพื้นฐานปฏิบัติการเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตวน์้ า 
Basic Laboratory Skills for Aquaculture 
Technology 

2(1-2-3) 

83029064 
 

สัมมนาเทคโนโลยีทางทะเล 1 
Seminar in Marine Technology I   

1(0-2-1) 

รวม (Total) 18 
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ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาปลาย  (Second Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา หน่วยกิต  

(ทฤษฎี-ปฏบิัต-ิ
ศึกษาด้วยตนเอง) 

ศึกษาทั่วไป 89530064 โอกาสและความท้าทายในเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก 
Opportunities and Challenges in Eastern 
Economic Corridor 

2(2-0-4) 

8953xxxx รายวิชาความรู้เพื่อการท างาน 2(2-0-4) 
วิชาเฉพาะ 27325364 เคมีวิเคราะห์ 

Analytical Chemistry 
3(3-0-6) 

27325464 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 
Analytical Chemistry Laboratory 

1(0-3-1) 

27327164 จุลชีววิทยา  
Microbiology 

3(3-0-6) 

27327264 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา 
Microbiology Laboratory 

1(0-3-2) 

83028064 
 

ทักษะพ้ืนฐานปฏิบัติการเทคโนโลยีการจัดการ
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางทะเล  
Basic Laboratory Skills for Marine Resource   
and Environment Management Technology  

2(1-2-3) 

83023064 สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในทะเล 
Marine Invertebrates 

3(2-3-6) 

83523064 
หรือ 
83222064 

พันธุศาสตร์โมเลกุลของสัตว์น้ า 
Molecular Genetics of Aquatic Animals 
วิทยาการข้อมูลและสถิติเชิงพ้ืนที่ของมหาสมุทร 
Ocean Data Science and Spatial Statistics 

3(2-3-6) 

รวม (Total) 20 
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ปีท่ี 3  ภาคการศึกษาต้น  (First Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา หน่วยกิต  

(ทฤษฎี-ปฏบิัต-ิ
ศึกษาด้วยตนเอง) 

ศึกษาทั่วไป 89520364 กิจกรรมสร้างสรรค์ 
Creative Activities 

2(1-2-3) 

8953xxxx รายวิชาความรู้เพื่อการท างาน 2(2-0-4) 
วิชาเฉพาะ 83031164 เทคนิคการวิเคราะห์คุณภาพน้ า 

Techniques in Water Quality Analysis 
3(2-3-4) 

83033264 สัตว์มีกระดูกสันหลังในทะเล 
Marine Vertebrates 

3(2-3-4) 

83039164 
 

สัมมนาเทคโนโลยีทางทะเล 2 
Seminar in Marine Technology II 

1(0-2-1) 

83xxxxxxx วิชาเอกเลือก  3 
วิชาเลือกเสรี xxxxxxxxx วิชาเลือกเสรี  3  

รวม (Total) 17 
 

ปีท่ี 3  ภาคการศึกษาปลาย  (Second Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา หน่วยกิต  

(ทฤษฎี-ปฏบิัต-ิ
ศึกษาด้วยตนเอง) 

ศึกษาทั่วไป  
89532964 

หรือ 
89533064 

หรือ 
 

89533164 
 

รายวิชาบูรณาการ  
การเป็นผู้ประกอบการในศตวรรษที่ 21 
Entrepreneurship in the 21st Century หรือ 
ขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
Transforming Thailand through Innovation 
and Technology หรือ 
การสร้างสรรค์กิจการเพ่ือสังคม 
Creating Social Enterprises 

 
 
 

3(0-0-9) 

วิชาเฉพาะ 83031064 
 

ระเบียบวิธีวิจัยทางเทคโนโลยีทางทะเล 
Research Methods in Marine Technology 

3 (3-0-6) 

83xxxxxx วิชาเอกเลือก  9 
รวม (Total) 15 
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ปีท่ี 4  ภาคการศึกษาต้น  (First Semester) 
กลุ่มที่ 1 นิสิตที่เลือกสหกิจศึกษา 

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา หน่วยกิต  
วิชาเฉพาะ 83049264 การเตรียมความพร้อมด้านวิชาชีพ 

Preparation for Careers 
1(0-3-2) 

83xxxxxx วิชาเอกเลือก 12 
วิชาเลือกเสรี xxxxxxxx วิชาเลือกเสรี 3 

รวม (Total) 16 
 

กลุ่มที่ 2 นิสิตที่เลือกฝึกงาน 
หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา หน่วยกิต  
วิชาเฉพาะ 83049264 การเตรียมความพร้อมด้านวิชาชีพ 

Preparation for Careers 
1(0-3-2) 

83049464 ฝึกงาน 
Field Experience 

3(0-9-5) 

83xxxxxx วิชาเอกเลือก  6 
วิชาเลือกเสรี xxxxxxxx วิชาเลือกเสรี 3 

รวม (Total) 13 
 

ปีท่ี 4  ภาคการศึกษาปลาย  (Second Semester) 
กลุ่มที่ 1 นิสิตที่เลือกสหกิจศึกษา 

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา หน่วยกิต  
วิชาเฉพาะ 83049364 สหกิจศึกษา 

Cooperative Education 
6 (0-18-9) 

รวม (Total) 6 
 

กลุ่มที่ 2 นิสิตที่เลือกฝึกงาน 
หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา หน่วยกิต  

วิชาเฉพาะ 83049564 ปัญหาพิเศษเทคโนโลยีทางทะเล  
Special Problems in Marine Technology  

3(0-9-5) 

83xxxxxx วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 6 
รวม (Total) 9 
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3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 
 

   (เอกสารแนบหมายเลข 1) 
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3.2 ชื่อ สกุล ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 
 3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

  (1) นางสาวมลฤดี สนธิ     เลขประจ าตัวประชาชน 3-6706-0049X-XX-X   
  Ph.D.  (Parasitology and Microbiology) Montpellier University, ประเทศสาธารณรัฐ

ฝรั่งเศส พ.ศ. 2555 
  วท.ม. (วาริชศาสตร์) มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2547 
  วท.บ. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.2543   
  ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
  ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง (พ.ศ. 2560-2564)  จ านวน 8 เรื่อง 
     (เอกสารแนบหมายเลข 2) 
  ภาระงานสอนเดิม 

รหัสวิชา รายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
83023159 พันธุศาสตร์ 3 (3-0-6) 
83049359 ปัญหาพิเศษเทคโนโลยีทางทะเล 1 2 (0-6-3) 
83049459 ปัญหาพิเศษเทคโนโลยีทางทะเล 2 2 (0-6-3) 
83049659 สหกิจศึกษา 6 (0-18-9) 
83436959 โรคและพยาธสิัตวน์้ า 3 (2-3-4) 
83443559 ภูมิคุ้มกันวิทยา 3 (2-3-4) 
83446359 การจัดการสุขภาพสัตวน์้ า 3 (2-3-4) 
83447359 เทคโนโลยชีีวภาพทางทะเลเบื้องต้น 3 (3-0-6) 

 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้
รหัสวิชา รายวิชา จ านวนหน่วยกิต 

83010164 ทักษะพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีทางทะเล 1(0-2-1) 
83026064 ทักษะพื้นฐานปฏิบัติการเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตวน์้ า 2(1-2-3) 
83039164 สัมมนาเทคโนโลยีทางทะเล 2 1(0-2-1) 
83049264 การเตรียมความพร้อมด้านวิชาชีพ 1(0-3-2) 
83049364 สหกิจศึกษา 6(0-18-9) 

83049464 ฝึกงาน 3(0-9-5) 
83049564 ปัญหาพิเศษเทคโนโลยีทางทะเล  3(0-9-5) 
83336464 โรคและการจัดการสุขภาพสัตวน์้ า 3(2-3-6) 
83446164 เทคโนโลยีและนวัตกรรมการตรวจวินิจฉัยโรคและ 

ภูมิคุ้มกันสัตว์น้ า  
3(2-3-6) 
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 (2) นายบัลลังก์ เนื่องแสง     เลขประจ าตัวประชาชน 3-1199-0024X-XX- X   
  ปร.ด. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการศึกษา) มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2553 
  วท.ม. (วิทยาศาสตร์การประมง) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2542 
  วท.บ. (วาริชศาสตร์) มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.2532   
  ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
  ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง (พ.ศ. 2560-2564)  จ านวน 4 เรื่อง 
     (เอกสารแนบหมายเลข 2) 

ภาระงานสอนเดิม 
รหัสวิชา รายวิชา จ านวนหน่วยกิต 

83049359 ปัญหาพิเศษเทคโนโลยีทางทะเล 1 2 (0-6-3) 
83049459 ปัญหาพิเศษเทคโนโลยีทางทะเล 2 2 (0-6-3) 
83436159 การเพาะเลี้ยงในทะเลและชายฝั่ง 3 (2-3-4) 
83437159 เทคโนโลยีการเพาะพันธุ์สัตว์น้ า 3 (2-3-4) 
83447359 เทคโนโลยีชีวภาพทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 3 (3-0-6) 

 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
รหัสวิชา รายวิชา จ านวนหน่วยกิต 

83026064 ทักษะพ้ืนฐานปฏิบัติการเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 2(1-2-3) 
83039164 สัมมนาเทคโนโลยีทางทะเล 2 1(0-2-1) 
83049264 การเตรียมความพร้อมด้านวิชาชีพ 1(0-3-2) 
83049364 สหกิจศึกษา 6(0-18-9) 
83049464 ฝึกงาน 3(0-9-5) 
83049564 ปัญหาพิเศษเทคโนโลยีทางทะเล 3(0-9-5) 
83336064 เทคโนโลยีการเพาะพันธุ์สัตว์น้ า 3(2-3-6) 
83336164 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่งและฟาร์มทะเล 3(2-3-6) 
83336264 เทคโนโลยีการจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 3(2-3-6) 
83336364 โภชนาการอาหารสัตว์น้ า และเทคโนโลยีการผลิตอาหาร

สัตว์น้ า 
3(2-3-6) 

83347064 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าอัจฉริยะ 3(2-3-6) 
83440164 ธุรกิจการประมงและอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 3(3-0-6) 
83446364 การจัดการสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ าสาธารณะ และการ

เลี้ยงสัตว์ทะเลสวยงาม 
3(3-0-6) 
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  (3) นางเพ็ญจันทร์ ละอองมณี เลขประจ าตัวประชาชน 3-1020-0214X-XX- X   
  วท.ม. (วิทยาศาสตร์ทางทะเล) จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย พ.ศ. 2544 
  วท.บ. (ประมง) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2536  
  ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
  ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลงั (พ.ศ. 2560-2564)  จ านวน 6 เรื่อง 
     (เอกสารแนบหมายเลข 2) 
  ภาระงานสอนเดิม 

รหัสวิชา รายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
830321 59 สมุทรศาสตร์ 3 (3-0-6) 
83049159 สัมมนาเทคโนโลยีทางทะเล 1 (0-2-1) 
83049359 ปัญหาพิเศษเทคโนโลยีทางทะเล 1 2 (0-6-3) 
83049459 ปัญหาพิเศษเทคโนโลยีทางทะเล 2 2 (0-6-3) 
83230459 เครื่องมือประมง 3 (3-0-6) 
83232259 สมุทรศาสตร์เคมี 3 (3-0-6) 
83242359 ระเบียบวิธีวิเคราะห์ข้อมูลทางสมุทรศาสตร์  3 (2-3-4) 
83245959 การลดความเสี่ยงจากภัยพิบัตทิางทะเลดว้ยฐานระบบนิเวศ 3 (3-0-6) 

 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
รหัสวิชา รายวิชา จ านวนหน่วยกิต 

83010164 ทักษะพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีทางทะเล 1(0-2-1) 
83028064 
 

ทักษะพ้ืนฐานปฏิบัติการเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อมทางทะเล  

2(1-2-3) 

83029064 สัมมนาเทคโนโลยีทางทะเล 1 1(0-2-1) 
83039164 สัมมนาเทคโนโลยีทางทะเล 2 1(0-2-1) 
83049264 การเตรียมความพร้อมด้านวิชาชีพ 1(0-3-2) 
83049564 ปัญหาพิเศษเทคโนโลยีทางทะเล 3(0-9-5) 
83133264 ชีวประวัติสัตว์น้ าวัยอ่อน  2(1-2-3) 
83138164 เครื่องมือประมง  3(3-0-6) 
83148264 การจัดการทรัพยากรทางทะเล  3(3-0-6) 
83232264 สมุทรศาสตร์เคมี  3(3-0-6) 
83232464 ระเบียบวิธีวิเคราะห์ข้อมูลทางสมุทรศาสตร์  3(3-0-6) 
83548064 กฎหมายทะเล และสิ่งแวดล้อม  3(3-0-6) 
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  (4) นายบัญชา นิลเกิด     เลขประจ าตัวประชาชน 3-6701-0131X-XX-X     
  วท.ด. (วิทยาศาสตร์ทางทะเล) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2558 
  วท.ม. (วาริชศาสตร์) มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2544 
  วท.บ. (ประมง) มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2540  
  ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
  ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง (พ.ศ. 2560-2564)  จ านวน 1 เรื่อง 
     (เอกสารแนบหมายเลข 2) 
  ภาระงานสอนเดิม 

รหัสวิชา รายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
830102 59 ทักษะเบื้องต้นการปฏิบัติงานในทะเล 1 (0-3-1) 
83024159 นิเวศวิทยาทั่วไป 3 (2-3-4) 
83033159 สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในทะเล 3 (2-3-4) 
83049359 ปัญหาพิเศษเทคโนโลยีทางทะเล 1 2 (0-6-3) 
83049459 ปัญหาพิเศษเทคโนโลยีทางทะเล 2 2 (0-6-3) 
83244759 นิเวศวิทยาชายฝั่ง 3 (2-3-4) 
83433359 ชีววิทยาสาหร่าย 3 (2-3-4) 
834338 59 คัพภวิทยาของสัตว์ทะเล 3 (2-3-4) 

 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
รหัสวิชา รายวิชา จ านวนหน่วยกิต 

83010164 ทักษะพื้นฐานดา้นเทคโนโลยีทางทะเล 1(0-2-1) 
83010264 ทักษะการว่ายน้ าเพื่อความปลอดภัยในทะเล 1(0-3-2) 
83010364 ทักษะการข่วยเหลือชีวิตในทะเล 1(0-2-1) 
83028064 
 

ทักษะพื้นฐานปฏิบัติการเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อมทางทะเล  

2(1-2-3) 

83049264 การเตรียมความพร้อมด้านวิชาชีพ 1(0-3-2) 
83049564 ปัญหาพิเศษเทคโนโลยีทางทะเล 3(0-9-5) 
83023064 สัตว์ไม่มีกระดูกสนัหลังในทะเล  3(2-3-6) 
83130164 การประดาน้ าขั้นสูง  2(1-3-4) 
83134264 นิเวศวิทยาทางทะเลและการจัดการ  3(2-3-6) 
83533164 ชีววิทยาแพลงก์ตอนและสาหร่ายทะเลขนาดใหญ่ 3(2-3-6) 
83533264 ชีววิทยาของมอลลัสก์ และครัสเตเซียนทะเลเศรษฐกิจ  3(2-3-6) 
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 (5) นางภควรรณ เศรษฐมงคล เลขประจ าตัวประชาชน 3-1005-0370x-xx-x 
  ปร.ด. (วิทยาศาสตร์ทางทะเล) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2559 
  วท.ม. (วิทยาศาสตร์ทางทะเล) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2552 
  วท.บ. (ประมง) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2548  
  ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
  ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง (พ.ศ. 2560-2564)  จ านวน 2 เรื่อง 
     (เอกสารแนบหมายเลข 2) 
  ภาระงานสอนเดิม 

รหัสวิชา รายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
83049159 สัมมนาเทคโนโลยีทางทะเล 1(0-2-1) 
83049359 ปัญหาพิเศษเทคโนโลยีทางทะเล 1 2(0-6-3) 
83049459 ปัญหาพิเศษเทคโนโลยีทางทะเล 2 2(0-6-3) 
83049659 สหกิจศึกษา 6(0-18-9) 
83244559 นิเวศวิทยาของพ้ืนที่ชุ่มน้ าและการจัดการ 2(1-3-2) 
83431359 ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติทางทะเล 3(2-3-4) 
83433359 ชีววิทยาสาหร่าย 3(2-3-4) 
83436759 พืชน้ าเศรษฐกิจ 3(2-3-4) 
83021759 พลังงานและสิ่งแวดล้อมทางทะเล 2(2-0-4) 

 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
รหัสวิชา รายวิชา จ านวนหน่วยกิต 

83010064        คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษที่จ าเป็นส าหรับเทคโนโลยี
ทางทะเล 

3(3-0-6) 

83026064 ทักษะพ้ืนฐานปฏิบัติการเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 2(1-2-3) 
83039164 สัมมนาเทคโนโลยีทางทะเล 2 1(0-2-1) 
83049264 การเตรียมความพร้อมด้านวิชาชีพ 1(0-3-2) 
83049364 สหกิจศึกษา 6(0-18-9) 
83049564 ปัญหาพิเศษเทคโนโลยีทางทะเล 3(0-9-5) 
83430164 ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติทางทะเล  3(2-3-6) 
83447364 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงแพลงก์ตอน และสาหร่ายทะเล

ขนาดใหญ่ 
3(2-3-6) 

83447164  พอลิเมอร์ชีวภาพทางทะเล 3(2-3-6) 
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  (6) นายวิโรจน์ ละอองมณี เลขประจ าตัวประชาชน 3-9010-0000x-xx-x 
  วศ.ด. (วิศวกรรมส ารวจ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556 
  วท.ม. (เทคโนโลยีภูมิศาสตร์) มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2550 
      ทล.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ.2546 

     สส.บ. (สง่เสริมการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2538 
  ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
  ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง (พ.ศ. 2560-2564)  จ านวน 4 เรื่อง 
     (เอกสารแนบหมายเลข 2) 
  ภาระงานสอนเดิม 

รหัสวิชา รายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
83049159 สัมมนาเทคโนโลยีทางทะเล 1 (0-2-1) 
83049359 ปัญหาพิเศษเทคโนโลยีทางทะเล 1 2 (0-6-3) 
83049459 ปัญหาพิเศษเทคโนโลยีทางทะเล 2 2 (0-6-3) 
83237359 ภูมิสารสนเทศเพ่ือการจัดการทรัพยากรทางทะเล 3 (2-3-4) 
83237459 เทคโนโลยีการประมวลข้อมูลภาพถ่ายจากระยะไกลเพ่ือ

การจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
3 (2-3-4) 

83245359 เทคโนโลยีการบริการข้อมูลเชิงพ้ืนที่ผ่านเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ 

3 (2-3-4) 

83245459 การระบุต าแหน่งดาวเทียมเพื่อการจัดการทรัพยากรชายฝั่ง  2 (1-3-2) 
 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 

รหัสวิชา รายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
83010264 ทักษะปฏิบัติงานวิจัยเทคโนโลยีทางทะเล 1(0-2-1) 
83028064 
 

ทักษะพ้ืนฐานปฏิบัติการเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อมทางทะเล  

2(1-2-3) 

83049564 ปัญหาพิเศษเทคโนโลยีทางทะเล 3(0-9-5) 
83230164 การควบคุมเรือใบเล็กและการเดินเรือเบื้องต้น 2(1-2-3) 
83237164 ภูมิสารสนเทศเพ่ือการจัดการทรัพยากรทางทะเล  3(2-3-6) 
83237264 เทคโนโลยีการส ารวจระยะไกลเพือ่การจัดการทรัพยากรทางทะเล 3(2-3-6) 
83237464 การระบุต าแหน่งดาวเทียมเพื่อการจัดการทรัพยากรชายฝั่ง  2(1-3-2) 
83537364 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับเทคโนโลยีทางทะเล  2(1-3-4) 
83247764 เทคโนโลยีการบริการข้อมลูเชิงพื้นที่ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์  3(2-3-6) 
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   (7) นายวศิน ยุวนะเตมีย์ เลขประจ าตัวประชาชน 3-1006-0285X-XX-X 
ปร.ด. (สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2553 
วท.ม. (วาริชศาสตร์) มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2544  
วท.บ. (วาริชศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ วิทยาเขตบางแสน พ.ศ. 2530 
ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

  ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง (พ.ศ. 2560-2564)  จ านวน 3 เรื่อง 
     (เอกสารแนบหมายเลข 2) 
  ภาระงานสอนเดิม 

รหัสวิชา รายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
83049159 สัมมนาเทคโนโลยีทางทะเล 1 (0-2-1) 
83049359 ปัญหาพิเศษเทคโนโลยีทางทะเล 1 2 (0-6-3) 
83049459 ปัญหาพิเศษเทคโนโลยีทางทะเล 2 2 (0-6-3) 
83024159 นิเวศวิทยาทั่วไป 3 (2-3-4) 
83244159 นิเวศวิทยาทางทะเล  3 (2-3-4) 
83245059 กฎหมายทะเล และสิ่งแวดล้อม 3 (3-0-6) 
83245659 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเล  3 (2-3-4) 

 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
รหัสวิชา รายวิชา จ านวนหน่วยกิต 

83026064 ทักษะพ้ืนฐานปฏิบัติการเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 2(1-2-3) 
83028064 
 

ทักษะพ้ืนฐานปฏิบัติการเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อมทางทะเล  

2(1-2-3) 

83039164 สัมมนาเทคโนโลยีทางทะเล 2 1(0-2-1) 
83049264 การเตรียมความพร้อมด้านวิชาชีพ 1(0-3-2) 
83049564 ปัญหาพิเศษเทคโนโลยีทางทะเล 3(0-9-5) 
83014064 นิเวศวิทยาทั่วไป  3(2-3-6) 
83124064 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเล    3(3-0-6) 
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 (8) นายชลี ไพบูลย์กิจกุล เลขประจ าตัวประชาชน 3-1008-001X-XX-X 
วท.ด. (วิทยาศาสตร์ทางทะเล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2546 
วท.ม. (วิทยาศาสตร์ทางทะเล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2540 
วท.บ. (สัตวศาสตร์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง พ.ศ. 2535 
ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

  ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง (พ.ศ. 2560-2564)  จ านวน 10 เรื่อง 
     (เอกสารแนบหมายเลข 2) 
  ภาระงานสอนเดิม 

รหัสวิชา รายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
83049159 สัมมนาเทคโนโลยีทางทะเล 1 (0-2-1) 
83049359 ปัญหาพิเศษเทคโนโลยีทางทะเล 1 2 (0-6-3) 
83049459 ปัญหาพิเศษเทคโนโลยีทางทะเล 2 2 (0-6-3) 
83021159 หลักการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 3 (3-0-6) 
83023159 พันธุศาสตร์ 3 (3-0-6) 
83023259 สรีรวิทยาทั่วไป 3 (3-0-6) 
83030159 ระเบียบวิธีวิจัยทางเทคโนโลยีทางทะเล 3 (3-0-6) 
83437359 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสาหร่าย 3 (2-3-4) 
83440459 การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสถิติรหัสเปิด 2 (1-3-2) 

 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
รหัสวิชา รายวิชา จ านวนหน่วยกิต 

83026064 ทักษะพ้ืนฐานปฏิบัติการเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 2(1-2-3) 
83039164 สัมมนาเทคโนโลยีทางทะเล 2 1(0-2-1) 
83049264 การเตรียมความพร้อมด้านวิชาชีพ 1(0-3-2) 
83049564 ปัญหาพิเศษเทคโนโลยีทางทะเล 3(0-9-5) 
83023164 สรีรวิทยาเปรียบเทียบของสัตว์น้ า  3(3-0-6) 
83031064 ระเบียบวิธีวิจัยทางเทคโนโลยีทางทะเล 3(3-0-6) 
83133164 ชีววิทยาประมง  3(3-0-6) 
83447364 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงแพลงก์ตอน และสาหร่ายทะเล

ขนาดใหญ่ 
3(2-3-6) 

83537464 การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสถิติรหัสเปิด  3(3-0-6) 
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  (9) นางเบ็ญจมาศ ไพบูลย์กิจกุล เลขประจ าตัวประชาชน 3-4018- 0002X-XX-X 
วท.ด. (วิทยาศาสตร์ทางทะเล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2545 
วท.ม. (วิทยาศาสตร์ทางทะเล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2539 
วท.บ. (เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2536 

  ต าแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ 
  ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง (พ.ศ. 2560-2564)  จ านวน 10 เรื่อง 
     (เอกสารแนบหมายเลข 2) 
  ภาระงานสอนเดิม 

รหัสวิชา รายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
83049159 สัมมนาเทคโนโลยีทางทะเล 1 (0-2-1) 
83049359 ปัญหาพิเศษเทคโนโลยีทางทะเล 1 2 (0-6-3) 
83049459 ปัญหาพิเศษเทคโนโลยีทางทะเล 2 2 (0-6-3) 
83021259 เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมทางทะเล 3 (3-0-6) 
83031159 เทคนิคการวิเคราะห์คุณภาพน้ า 3 (2-3-4) 
83235559 มลภาวะทางทะเล 3 (3-0-6) 
83235759 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 1 3 (2-3-4) 
83237159 การบ าบัดน้ าและน้ าเสีย 1 3 (2-3-4) 

 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
รหัสวิชา รายวิชา จ านวนหน่วยกิต 

83028064 
 

ทักษะพ้ืนฐานปฏิบัติการเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อมทางทะเล  

2(1-2-3) 

83039164 สัมมนาเทคโนโลยีทางทะเล 2 1(0-2-1) 
83049264 การเตรียมความพร้อมด้านวิชาชีพ 1(0-3-2) 
83049564 ปัญหาพิเศษเทคโนโลยีทางทะเล 3(0-9-5) 
83031164 เทคนิคการวิเคราะห์คุณภาพน้ า  3(2-3-6) 
83135164 การบ าบัดน้ าและน้ าเสีย  3(2-3-6) 
83135464 มลภาวะทางทะเล  3(3-0-6) 
83135564 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม    3(2-3-6) 
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(10) นางมะลิวัลย์ คุตะโค  เลขประจ าตัวประชาชน 3-4705- 0009X-XX-X 
 วท.ด. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552 

วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
พ.ศ 2548 
วท.บ. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2543 
ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

  ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง (พ.ศ. 2560-2564)  จ านวน 10 เรื่อง 
     (เอกสารแนบหมายเลข 2) 
  ภาระงานสอนเดิม 

รหัสวิชา รายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
83021259 เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมทางทะเล 3 (3-0-6) 
83049159 สัมมนาเทคโนโลยีทางทะเล 1 (0-2-1) 
83049359 ปัญหาพิเศษเทคโนโลยีทางทะเล 1 2 (0-6-3) 
83049459 ปัญหาพิเศษเทคโนโลยีทางทะเล 2 2 (0-6-3) 
83430559 การออกแบบอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีทางทะเล 2 (1-3-2) 
83431259 เครื่องมือส าหรับเทคโนโลยีทางทะเล 2 (1-3-2) 
83437959 เทคโนโลยีการหมัก 3 (2-3-4) 

 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
รหัสวิชา รายวิชา จ านวนหน่วยกิต 

83028064 
 

ทักษะพ้ืนฐานปฏิบัติการเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อมทางทะเล  

2(1-2-3) 

83039164 สัมมนาเทคโนโลยีทางทะเล 2 1(0-2-1) 
83049264 การเตรียมความพร้อมด้านวิชาชีพ 1(0-3-2) 
83049564 ปัญหาพิเศษเทคโนโลยีทางทะเล 3(0-9-5) 
83135264 จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม  3(2-3-6) 
83135364 พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม     3(3-0-6) 
83447464 เครื่องมือและอุปกรณส์ าหรับเทคโนโลยีทางทะเล   3(2-2-5) 
83447564 เทคโนโลยีการหมักเพ่ือผลิตภัณฑ์ทางชีวภาพและอาหาร 3(2-3-6) 
83447764 เทคโนโลยีการใช้ประโยชน์ของเสีย 3 (3-0-6) 
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(11) นางรชนิมุข หิรัญสัจจาเลิศ     เลขประจ าตัวประชาชน 3-2002-0043X-XX-X 
วท.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2553  
วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ) จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2548  
วท.บ. (วิทยาศาสตร์การประมง) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
พ.ศ. 2545 
ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

  ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง (พ.ศ. 2560-2564)  จ านวน 7 เรื่อง 
     (เอกสารแนบหมายเลข 2) 
  ภาระงานสอนเดิม 

รหัสวิชา รายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
83443359 ปฏิบัติการเทคนิคโมเลกุล 1(0-3-1) 
830272 59 เทคโนโลยีชีวภาพทางทะเลเบื้องต้น 3(3-0-6) 
834473 59 เทคโนโลยีชีวภาพทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 3(3-0-6) 
830231 59 พันธุศาสตร์ 3(3-0-6) 
832376 59 เทคโนโลยีชีวภาพทางสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 
83049359 ปัญหาพิเศษเทคโนโลยีทางทะเล 1 2(0-6-3) 
83049459 ปัญหาพิเศษเทคโนโลยีทางทะเล 2 2(0-6-3) 

 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
รหัสวิชา รายวิชา จ านวนหน่วยกิต 

83049264 การเตรียมความพร้อมด้านวิชาชีพ 1(0-3-2) 
83049564 ปัญหาพิเศษเทคโนโลยีทางทะเล 3(0-9-5) 
83447664 เทคโนโลยีชีวภาพทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 3(2-2-5) 
83523064 พันธุศาสตร์โมเลกุลของสัตว์น้ า 3(2-3-6) 
83533264 ชีววิทยาของมอลลัสก์ และครัสเตเซียนทะเลเศรษฐกิจ  3(2-3-6) 
83533364 เครื่องหมายโมเลกุลในสัตว์น้ า   3(2-3-6) 
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(12) นายสราวุธ ศิริวงศ์ เลขประจ าตัวประชาชน 3-8102-0010X-XX-X 
ปร.ด. (ชีววทิยา) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2561 
วท.ม. (วาริชศาสตร์) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2548 
วท.บ. (ชีววิทยา) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2542 
ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 

  ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง (พ.ศ. 2560-2564)  จ านวน 4 เรื่อง 
     (เอกสารแนบหมายเลข 2) 
  ภาระงานสอนเดิม 

รหัสวิชา รายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
83049159 สัมมนาเทคโนโลยีทางทะเล 1 (0-2-1) 
83049359 ปัญหาพิเศษเทคโนโลยีทางทะเล 1 2 (0-6-3) 
83049459 ปัญหาพิเศษเทคโนโลยีทางทะเล 2 2 (0-6-3) 
83033259 สัตว์มีกระดูกสันหลังในทะเล 3 (2-3-4) 
83045159 การจัดการทรัพยากรทางทะเล 3 (3-0-6) 
83230159 การประดาน้ าขั้นสูง 2 (1-3-2) 
83230259 นักด าน้ าระดับเชี่ยวชาญ 3 (2-3-4) 
83244759 นิเวศวิทยาชายฝั่ง 3 (2-3-4) 
83244859 นิเวศวิทยาแนวปะการัง 3 (3-0-6) 

 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
รหัสวิชา รายวิชา จ านวนหน่วยกิต 

83010364 ทักษะการข่วยเหลือชีวิตในทะเล 1(0-2-1) 
83028064 
 

ทักษะพ้ืนฐานปฏิบัติการเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อมทางทะเล  

2(1-2-3) 

83049264 การเตรียมความพร้อมด้านวิชาชีพ 1(0-3-2) 
83049564 ปัญหาพิเศษเทคโนโลยีทางทะเล 3(0-9-5) 
83033264 สัตว์มีกระดูกสันหลังในทะเล 3(2-3-6) 
83124064 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเล    3(3-0-6) 
83130264 นักด าน้ าระดับเชี่ยวชาญ   3(2-3-6) 
83134364 นิเวศวิทยาแนวปะการังและการจัดการ  3(3-0-6) 
83140364 การด าน้ าเพ่ือการช่วยเหลือ  2(1-3-4) 
83148264 การจัดการทรัพยากรทางทะเล  3(3-0-6) 
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(13) ว่าที่ร้อยตรีพิสุทธิ์ เทศสวัสดิ์ เลขประจ าตัวประชาชน 3-2002-0043X-XX-X  
วท.ม. (วิทยาศาสตร์ทางทะเล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558  
วท.บ. (เทคโนโลยีทางทะเล) มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี พ.ศ. 2554 
ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 

  ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง (พ.ศ. 2560-2564)  จ านวน 2 เรื่อง 
     (เอกสารแนบหมายเลข 2) 
  ภาระงานสอนเดิม 

รหัสวิชา รายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
83010059        ความรู้เบื้องต้นทางวิทยาศาสตร์และภาษา 3 (3-0-6) 
83021259 เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมทางทะเล 3 (3-0-6) 
83049159 สัมมนาเทคโนโลยีทางทะเล 1 (0-2-1) 
83049359 ปัญหาพิเศษเทคโนโลยีทางทะเล 1 2 (0-6-3) 
83049459 ปัญหาพิเศษเทคโนโลยีทางทะเล 2 2 (0-6-3) 
83220159 การประดาน้ าเบื้องต้น 2 (1-3-2) 
83232159 สมุทรศาสตร์ชีวภาพ 3 (3-0-6) 

 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
รหัสวิชา รายวิชา จ านวนหน่วยกิต 

83010164 ทักษะพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีทางทะเล 1(0-2-1) 
83028064 
 

ทักษะพ้ืนฐานปฏิบัติการเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อมทางทะเล  

2(1-2-3) 

83029064 สัมมนาเทคโนโลยีทางทะเล 1 1(0-2-1) 
83039164 สัมมนาเทคโนโลยีทางทะเล 2 1(0-2-1) 
83049264 การเตรียมความพร้อมด้านวิชาชีพ 1(0-3-2) 
83049564 ปัญหาพิเศษเทคโนโลยีทางทะเล 3(0-9-5) 
83120064 การประดาน้ าเบื้องต้น 2(1-3-4) 
83124064 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเล    3(3-0-6) 
83132164 สมุทรศาสตร์ชีวภาพ  3(3-0-6) 
83232164 ชีวธรณีเคมีในทะเล  3(3-0-6) 
83237664 เทคโนโลยีการเปลี่ยนน้ าเค็มเป็นน้ าจืด   3(3-0-6) 
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 3.2.2 อาจารย์พิเศษ   

(1) นางนภาพร เลียดประถม  เลขประจ าตัวประชาชน 3-2506-0015X-XX-X 
Ph.D. (Environmental toxicology technology and management) Asian Institute 
of Technology, Thailand พ.ศ. 2552 
วท.ม. (วิทยาศาสตร์ทางทะเล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2542 
วท.บ. (วาริชศาสตร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2538 

 
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถ้ามี) 

ผู้ใช้บัณฑิตต้องการให้บัณฑิตมีประสบการณ์ก่อนเข้าสู่อาชีพ ดังนั้นหลักสูตรจึงมีรายวิชาสห
กิจศึกษา (6 หน่วยกิต) ซึ่งจะจัดอยู่ในกลุ่มวิชาเอกบังคับ นิสิตที่ลงทะเบียนวิชาสหกิจศึกษาต้องปฏิบัติงาน
จริงในสถานประกอบการ และท าโครงงานวิจัยร่วมกับสถานประกอบการ ไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์  หรือ 1 
ภาคการศึกษา   

กรณีที่นิสิตมีปัญหาไม่สามารถไปฝึกในรายวิชาสหกิจศึกษาก็จะอนุโลมให้เรียนรายวิชาเอก
บังคับอ่ืนได้แก ่วิชาฝึกงาน (3 หน่วยกิต) และวิชาปัญหาพิเศษเทคโนโลยีทางทะเล (3 หน่วยกิต) แทนโดย
ในรายวิชาฝึกงานนั้น นิสิตจะต้องฝึกปฏิบัติงานในองค์กร หรือสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี
ทางทะเลเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง 

4.1. มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม :  
1. มีทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเข้าใจในทฤษฎีและ

หลักการมากยิ่งขึ้น 
2. สามารถบูรณาการความรู้ที่เรียนมาเพ่ือน าไปแก้ปัญหาทางเทคโนโลยีทางทะเลได้อย่าง

เหมาะสม 
3. มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถท างานร่วมกับผู้อื่น 
4. มีระเบียบวินัย ตรงเวลา และเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กร ตลอดจนสามารถปรับตัวให้เข้า

กับสถานประกอบการได้ 
4.2 ช่วงเวลา :  

ประสบการณ์ภาคสนาม วิชาสหกิจศึกษา (6 หน่วยกิต) ลงทะเบียนเรียนในช่วงภาค
การศึกษาปลาย ปี 4 หรือ 

ประสบการณ์ภาคสนาม วิชาฝึกงาน (3 หน่วยกิต) ลงทะเบียนในช่วงภาคการศึกษาต้น 
ปี4 และลงทะเบียนวิชาปัญหาพิเศษเทคโนโลยีทางทะเล (3 หน่วยกิต) ในช่วงภาคการศึกษา
ปลาย ปี 4 
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4.3 การจัดเวลาและตารางสอน :  
ประสบการณ์ภาคสนาม วิชาสหกิจศึกษาจัดเต็มเวลา 1 ภาคเรียนในภาคการศึกษา

ปลาย ปี4 
ประสบการณ์ภาคสนาม วิชาฝึกงาน จัดในช่วงปิดภาคเรียนภาคการศึกษาปลาย ปี3 

จ านวน 5-7 วันต่อสัปดาห์ แล้วแต่ลักษณะของสถานประกอบการ ให้ได้ชั่วโมงในการฝึกไม่น้อย
กว่า 200 ชั่วโมง 
 

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย  
ก าหนดให้ท าปัญหาพิเศษในชั้นปีที่ 4 ซึ่งจะต้องเป็นโครงงานที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหา

หรือหาค าตอบด้านเทคโนโลยีทางทะเล  
5.1 ค าอธิบายโดยย่อ  

การท าโครงงานวิจัยในรายวิชาปัญหาพิเศษเทคโนโลยีทางทะเล เป็นการท าวิจัยปัญหาที่
เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีทางทะเล โดยเน้นกระบวนการการวิเคราะห์ปัญหาทางเทคโนโลยีทางทะเล การตั้ง
สมมุติฐาน กานค้นคว้าเอกสารสารที่เกี่ยวข้อง การวางแผนการทดลอง และการเขียนโครงร่างปัญหาพิเศษ 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
1. สามารถแก้ไขปัญหาโดยวิธีการวิจัย 
2. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล 
3. สามารถวิเคราะห์ผลการศึกษาด้วยวิธีทางสถิติ 
4. สามารถปรับตัวท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
5. มีสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาเขียนและภาษาพูด 

5.3 ช่วงเวลา :  
วิชาการเตรียมความพร้อมด้านวิชาชีพ ลงทะเบียนในภาคการศึกษาต้น ปี 4 
วิชาปัญหาพิเศษเทคโนโลยีทางทะเล ลงทะเบียนในภาคการศึกษาปลาย ปี 4 
5.4 จ านวนหน่วยกิต : 4 หน่วยกิต  

ประกอบด้วย วิชาการเตรียมความพร้อมด้านวิชาชีพ จ านวน 1 หน่วยกิต ซึ่งเป็นการเตรียม
โครงร่างงานวิจัยซึ่งประกอบด้วยการเขียนบทน า งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง วิธีในการด าเนินงานวิจัย
และ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ผลการวิจัย 

และรายวิชาปัญหาพิเศษเทคโนโลยีทางทะเล จ านวน 3 หน่วยกิต ซึ่งเป็นการด าเนินการวิจัย 
การสรุปผล การอภิปรายผลการวิจัย และการเขียนรายงานผลการวิจัย 
5.5 การเตรียมการ 

1. นิสิตเลือกอาจารย์ที่ปรึกษาปัญหาพิเศษตามความสนใจ หัวข้อในการท างานวิจัย 
2. อาจารย์ที่ปรึกษาปัญหาพิเศษท าหน้าที่ให้ค าแนะน าแก่นิสิตตั้งแต่หัวข้อในการท าวิจัย  
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3. อาจารย์ที่ปรึกษาปัญหาพิเศษจัดตารางเวลาเพื่อให้ค าปรึกษาและติดตามการท างานของนิสิต 
4. มีเจ้าหน้าที่จัดเตรียมอุปกรณ์ เครื่องมือให้เพียงพอต่อการใช้งาน และอยู่ในสภาพพร้อมใช้

งาน 
5. มีบริการอินเตอร์เนตเพ่ือให้นิสิตสามารถสืบค้นข้อมูลได้ 

5.6 กระบวนการประเมินผล 
1. ประเมินคุณภาพหัวเรื่องปัญหาพิเศษ โดยอาจารย์ที่ปรึกษาปัญหาพิเศษ และอาจารย์ในคณะ 
2. ประเมินความก้าวหน้าในระหว่างท าการศึกษา โดยอาจารย์ที่ปรึกษาจากการสังเกตและ

การรายงานด้วยวาจาและเอกสาร 
3. ประเมินการน าเสนอผลการศึกษาปัญหาพิเศษ โดยอาจารย์ที่ปรึกษา และกรรมการสอบ

อย่างน้อย 3 คน ซึ่งอย่างน้อย 2 คน เป็นอาจารย์ในคณะ 

 

หมวดที ่4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต  
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต 

มีทักษะปฏิบัติงานใต้น้ า 
 

จัดกิจกรรมพัฒนานิสิตที่ส่งเสริมการปฏิบัติงานใต้น้ า ได้แก่  
- โครงการอบรมความรู้และทักษะการด าน้ าเบื้องต้น  
- โครงการเก็บขยะใต้ทะเล  
- โครงการฝึกทักษะการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีทางทะเล 
- โครงการพัฒนาทักษะการถ่ายภาพใต้น้ า 

มีทักษะการสื่อสารวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีทางทะเล 

-จัดกิจกรรมนิสิตวิทยากร  
-จัดสัมนาพิเศษอย่างสม่ าเสมอ  
-ร่วมแสดงนิทรรศการน าเสนอความรู้ทั้งในมหาวิทยาลัย 
และนอกสถานที่ อย่างสม่ าเสมอ 
-สนับสนุนนิสิตไปจัดกิจกรรมให้ความรู้กับนักเรียนในพ้ืนที่
ใกล้เคียงกับมหาวิทยาลัย 

มีจิตส านึกการอนุรักษ์ทรัพยากรทาง
ทะเล 

จัดกิจกรรมจิตอาสา และส่งเสริมกิจกรรมของนิสิตที่
เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล 

มีทักษะในการท างานร่วมกับชุมชน มีกิจกรรมร่วมปฏิบัติงานกับชุมชนอย่างสม่ าเสมอ 
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2. ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร  
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (General Education learning outcomes: GELO) 
 GELO1 แสดงออกถึงความซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัย มีศิลปวัฒนธรรมที่ดีงาม โดยเฉพาะเอกลักษณ์
ความเป็นไทย 
 GELO2 แสดงพฤติกรรมการเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมไทยและสังคมโลก มีจิตสาธารณะ  
ร่วมแก้ปัญหาสังคม ต่อต้านการทุจริต 
 GELO3 มีความรอบรู้ เท่าทันต่อการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงของภูมิภาคในเขตพัฒนาพิเศษ 
ภาคตะวันออก และของโลก 
 GELO4 มีทักษะการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิต วิเคราะห์ตนเอง สร้างแผนการใช้ชีวิตอย่างมี
คุณภาพ  
 GELO5 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถบูรณาการข้ามศาสตร์ใช้ในการแก้ปัญหา ร่วม
สร้างสรรค์นวัตกรรม  
 GELO6 สามารถใช้ความรู้และทักษะต่าง ๆ ในการเป็นผู้ประกอบการ   
 GELO7 รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนในพหุวัฒนธรรม และ 
แสดงความคิดเห็นได้อย่างสร้างสรรค์  
 GELO8 สามารถท างานเป็นทีม ทั้งในฐานะผู้น าและสมาชิกที่ดีของกลุ่ม  
 GELO9 สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการแสวงหาข้อมูลอย่างรู้เท่าทันและหลากหลาย 
รวมทั้งน าเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพ  
 GELO10 สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาไทยได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
 
หมวดวิชาเฉพาะ (Program learning outcomes: PLO) 
PLO 1. เป็นผู้มีความซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา ตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้ผลิต และผู้บริโภคผลผลิตสัตว์
น้ า และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

PLO 1.1 เป็นผู้มีความซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา  
PLO 1.2 ตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้ผลิต และผู้บริโภคผลผลิตสัตว์น้ า และผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม 

PLO2 เป็นผู้ที่สามารถอธิบายองค์ความรู้  ด้านเทคโนโลยีทางทะเลในการจัดการทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อมทางทะเล และการเพ่ิมผลผลิตสัตว์น้ าได ้

PLO2.1  เข้าใจและสามารถอธิบายความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ ทั้งด้านกายภาพและชีวภาพได้  
PLO2.2  เข้าใจและสามารถอธิบายความรู้ด้านเทคโนโลยีเพ่ือการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
ทางทะเล และการเพ่ิมผลผลิตสัตว์น้ าได้  
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PLO3 เป็นผู้ที่สามารถน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางทะเล และ
การเพ่ิมผลผลิตสัตว์น้ า รวมทั้งมีคุณลักษณะในการเป็นผู้ประกอบการ และเป็นผู้สร้างหรือร่วมสร้าง
นวัตกรรม 

PLO3.1 สามารถวางแผนและปฏิบัติงานทางด้านการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางทะเล
และการเพ่ิมผลผลิตสัตว์น้ าได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ  
PLO3.2 สามารถแสวงหาความรู้ด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย และน าความรู้ไปพัฒนา บูรณาการ และ
ประยุกต์ใช้กับศาสตร์อ่ืนๆ ได้อย่างเหมาะสม และมีทักษะในการเป็นผู้ประกอบการ  

PLO4 เป็นผู้มคีวามรับผิดชอบ มีความสนใจใฝ่เรียนรู้ สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได ้
PLO4.1 สามารถท างานเป็นทีม มีภาวะผู้น าและผู้ตาม  
PLO4.2 สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรได้ 

PLO5 เป็นผู้มีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความสามารถในการสื่อสารทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในการด ารงชีวิต และการประกอบอาชีพ  

PLO5.1 สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในชีวิตประจ าวัน และการประกอบอาชีพได้
อย่างเหมาะสม  
PLO5.2 สามารถใช้ภาษาในการสื่อสารทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

3. ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา (Yearly learning outcomes, YLO) 
ปีท่ี 1  
Y1.1 มีความรู้พื้นฐานด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษา (ภาษาอังกฤษ และคอมพิวเตอร์) และ

เทคโนโลยีทางทะเล  
Y1.2 มีทักษะพ้ืนฐานทางด้านเทคโนโลยีทางทะเล การเรียนรู้ตลอดชีวิต และการเอาตัวรอด  
Y1.3 มีคุณธรรมและจริยธรรมต่อสังคมและการประกอบอาชีพ  
ปีท่ี 2  
Y2.1 มีความรู้พ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์ ภาษา (ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และคอมพิวเตอร์) และเทคโนโลยี

ทางทะเล  
Y2.2 มีทักษะพ้ืนฐานทางด้านเทคโนโลยีทางทะเล การเรียนรู้ตลอดชีวิต การสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ การ

คิดท่ีเป็นระบบ และ การเป็นผู้ประกอบการ  
Y2.3 มีคุณธรรมและจริยธรรมต่อสังคมและการประกอบอาชีพ 
ปีที ่3  
Y3.1 มีความรู้ด้านเทคโนโลยีทางทะเล  
Y3.2 มีทักษะทางด้านเทคโนโลยีทางทะเล การเรียนรู้ตลอดชีวิต การวิเคราะห์ และเชื่อมโยงข้อมูล การ

สื่อสารทางวิทยาศาสตร์ และ การเป็นผู้ประกอบการ  



62 

Y3.3 มีคุณธรรมและจริยธรรมต่อสังคมและการประกอบอาชีพ  
ปีที่ 4  
Y4.1 มีความรู้ด้านเทคโนโลยีทางทะเล  
Y4.2 มีทักษะทางด้านเทคโนโลยีทางทะเล การเรียนรู้ตลอดชีวิต การวิเคราะห์ และเชื่อมโยงข้อมูล  การ

สังเคราะห์ และสร้างสรรงานทางด้านเทคโนโลยีทางทะเล  การสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ และ การ
เป็นผู้ประกอบการ  

Y4.3 มีคุณธรรมและจริยธรรมต่อสังคมและการประกอบอาชีพ 
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4. ตารางแสดงความเชื่อมโยงกับผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 
 

ตารางแสดงความเชื่อมโยงระหว่างผลการเรียนรู้ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (GELO) กับผลการเรียนรู้
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 

 
          TQF 

   
GELO 

คุณธรรม 
จริยธรรม 

ความรู ้
ทักษะ
ทาง

ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

GELO1      
GELO2      
GELO3      
GELO4      
GELO5      
GELO6      
GELO7      
GELO8      
GELO9      
GELO10      

 
ตารางแสดงความเชื่อมโยงระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLO) กับผลลัพธ์การ
เรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)  
 

 
          TQF 

  PLOs 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ความรู ้
ทักษะ
ทาง

ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

PLO 1.1 เป็นผู้มีความซื่อสัตย์ ตรง
ต่อเวลา  

     

PLO 1.2 ตระหนักถึงความปลอดภัย
ของผู้ผลิต และผู้บริโภคผลผลิตสัตว์
น้ า และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
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          TQF 

  PLOs คุณธรรม 
จริยธรรม 

ความรู ้
ทักษะ
ทาง

ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

PLO2.1  เข้าใจและสามารถ
อธิบายความรู้พ้ืนฐานทาง
วิทยาศาสตร์ ทั้งด้านกายภาพและ
ชีวภาพได้  

     

PLO2.2  เข้าใจและสามารถ
อธิบายความรู้ด้านเทคโนโลยีเพ่ือ
การจัดการทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อมทางทะเล และการเพ่ิม
ผลผลิตสัตว์น้ าได้  

     

PLO3.1 สามารถวางแผนและ
ปฏิบัติงานทางด้านการจัดการ
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทาง
ทะเลและการเพ่ิมผลผลิตสัตว์น้ าได้
อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ  

     

PLO3.2 สามารถแสวงหาความรู้
ด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย และน า
ความรู้ไปพัฒนา บูรณาการ และ
ประยุกต์ใช้กับศาสตร์อ่ืนๆ ได้อย่าง
เหมาะสม และมีทักษะในการเป็น
ผู้ประกอบการ  

     

PLO4.1 สามารถท างานเป็นทีม มี
ภาวะผู้น าและผู้ตาม  
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          TQF 
  PLOs 
 

คุณธรรม 
จริยธรรม 

ความรู้ 
ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

PLO4.2 สามารถปรับตัวเข้ากับ
สถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กร
ได้ 

     

PLO5.1 สามารถประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ใน
ชีวิตประจ าวัน และการประกอบ
อาชีพได้อย่างเหมาะสม  

     

PLO5.2 สามารถใช้ภาษาในการ
สื่อสารทั้งภาษาไทย และ
ภาษาอังกฤษได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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5. การพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ในแต่ละด้าน  
ผลลัพธ์การเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการ

เรียนรู้ 
กลยุทธ์การประเมินผลการ

เรียนรู้ 
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
GELO1 แสดงออกถึงความซื่อสัตย์ 
มีระเบียบวินัย  มีศิลปวัฒนธรรมที่
ดีงาม โดยเฉพาะเอกลักษณ์  ความ
เป็นไทย  
GELO2 แสดงพฤติกรรมการเป็น
พลเมืองที่ดขีองสังคมไทยและ
สังคม โลก มีจิตสาธารณะ ร่วม
แก้ปัญหาสังคม ต่อต้านการทุจริต 

1)  สอดแทรกความรู้และกิจกรรม 
การพัฒนาความซื่อสัตย์สุจริต มี
ระเบียบวินัย และความเป็นไทย 
ควบคู่กับเนื้อหาวิชา 
2)  สร้างวัฒนธรรมองค์กร เพ่ือ
เป็นการปลูกฝังให้นิสิตมีวินัยใน
ตนเอง การเป็นพลเมืองที่ดีของ
สังคมไทยและสังคมโลก มีจิต
สาธารณะ ร่วมแก้ปัญหาสังคม 
ต่อต้านการทุจริต โดยเน้นการเข้า
ชั้นเรียนให้ตรงเวลา ฝึกความ
รับผิดชอบโดยมอบหมายให้
ท างาน รายบุคคลและท างานเป็น
กลุ่ม ร่วมถึงอภิปรายเกี่ยวกับ
สถานการณ์ปัญหาต่าง ๆ ของ
สังคมเพ่ือให้นิสิตเข้าใจ ร่วมเสนอ
วิธีการแก้ปัญหาบนพ้ืนฐานของ
ข้อมูลที่รอบด้าน เหตุผล และ
ความถูกต้อง ทั้งในระดับ
ครอบครัว ชุมชน สังคม และ
ประชาคมโลก 

1)  ประเมินจากพฤติกรรมการเข้า
ร่วมกิจกรรม งานที่ได้รับ
มอบหมาย ผลงาน และการ
สะท้อนคิด ที่เกี่ยวกับความ
ซื่อสัตย์สุจริตและความเป็นไทย 
เช่น ประเมินจากพฤติกรรมที่ไม่
กระท าการทุจริตใน   การเรียน
และการสอบประเมินจากความ
รับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย ร่วมถึงการเป็นผู้มี
วัฒนธรรมไทย 
2)  ประเมินจากการมีวินัย การ
ตรงต่อเวลาของนิสิตในการเข้า
ชั้นเรียน การส่งงานที่ได้รับ
มอบหมาย การร่วมกิจกรรม 
ผลงานและการมีความรับผิดชอบ 
ต่องานที่ได้รับมอบหมาย ร่วมถึง
ประเมินและพฤติกรรมการเป็น
พลเมืองที่ดีจากการอภิปราย การ
แสดงความคิดเห็น ผลงานและ
การน าเสนอผลงาน 

2. ด้านความรู้ 
GELO3 มีความรอบรู้ เท่าทันต่อ
การพัฒนาและการเปลี่ยนแปลง
ของภูมิภาคในเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก และของโลก 

1)  จัดการเรียนรู้โดยเน้นนิสิตเป็น
ส าคัญ โดยวิธีการจัดการเรียนรู้ที่
หลากหลายเพ่ือส่งเสริมการพัฒนา
ความรู้ ความเข้าใจตามจุดเน้นของ
รายวิชา 
2)  จัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น
ฐาน เน้นการปฏิบัติและวิธีการ
แสวงหาความรู้ เพ่ือน าความรู้มา
สร้างสรรค์ผลงานเพื่อแก้ปัญหาที่
เกี่ยวกับข้องกับรายวิชาโดยค านึง 
ถึงการเปลี่ยนแปลงในบริบทของ
ศาสตร์  ตนเอง  สังคม 
ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ 

1)  ประเมินผลสัมฤทธิ์ด้านความรู้
และการปฏิบัติของนิสิตด้วย
วิธีการ ที่หลากหลาย เช่น การท า
กิจกรรม การน าเสนอผลงาน การ
มีส่วนร่วมในชั้นเรียน การ
อภิปราย การประเมินผลงาน และ 
การทดสอบ 
2)  ประเมินจากผลงานกระบวน 
การแก้ปัญหา การน าเสนอผลงาน 
และการสะท้อนผลกระทบต่อ
ตนเอง สังคม ศิลปวัฒนธรรมและ
ธรรมชาติ 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการ
เรียนรู้ 

กลยุทธ์การประเมินผลการ
เรียนรู้ 

3. ด้านทักษะทางปัญญา 
 GELO4 มีทักษะการแสวงหา
ความรู้ตลอดชีวิต วิเคราะห์ตนเอง 
สร้างแผนการใช้ชีวิตอย่างมี
คุณภาพ 
GELO5 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
สามารถบูรณาการข้ามศาสตร์ใช้ใน
การแก้ปัญหา ร่วมสร้างสรรค์
นวัตกรรม 
GELO6 สามารถใช้ความรู้และ
ทักษะต่าง ๆ ในการเป็น
ผู้ประกอบการ 
 

1)  จัดการเรียนรู้โดยเน้นนิสิตเป็น
ส าคัญ ที่ฝึกให้นิสิตได้แสวงหา 
ความรู้ กระบวนการคิดอย่างเป็น
ระบบและสร้างสรรค์ ส่งเสริมให้มี
การสะท้อนคิด เพ่ือประเมินตนเอง
ทั้งด้านความรู้และกระบวนการ
แสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง 
2)  จัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็นฐาน และหรือจัดการเรียนรู้
โดยใช้โครงการเป็นฐาน ใน
ประเด็น ที่เป็นปัญหา/ความ
ต้องการของชุมชน สังคม และ
วิกฤตของประเทศ โดยการใช้
ข้อมูลอย่างรอบด้านเพ่ือวางแผน 
ออกแบบ และตัดสินใจเลือกวิธี
แก้ปัญหาที่เหมาะสมกับบริบท
ของสถานการณ ์อย่างเป็นเหตุ
เป็นผล เพ่ือน าไปสู่การสร้าง
นวัตกรรม เพิ่มโอกาสและมูลค่า  
สร้างอาชีพ และการเป็น
ผู้ประกอบการ 

1)  ประเมินพฤติกรรมของนิสิต
ขณะศึกษา 

ด้วยวิธีการที่หลากหลาย เช่น การ
มีส่วนร่วมใน   การอภิปราย 
กระบวนการแสวงหาความรู้ 
กระบวนการแก้ปัญหา การ
น าเสนอรายงาน ประเมินจาก
ผลงานหรือโครงการที่ได้รับ
มอบหมาย 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและ      ความรับผิดชอบ 
GELO7 รับผิดชอบต่อตนเองและ
สังคม สามารถท างานร่วมกับ
ผู้อื่นในพหุวัฒนธรรม และแสดง 
ความคิดเห็นได้อย่างสร้างสรรค์ 
GELO8 สามารถท างานเป็นทีม 
ทั้งในฐานะผู้น าและสมาชิกที่ดี
ของกลุ่ม 

1)  จัดการเรียนรู้โดยเน้นการฝึก
ปฏิบัติเป็นกลุ่ม ส่งเสริมการพัฒนา
ความเป็นผู้น ากลุ่มและการเป็นผู้
ตาม การท างานเป็นทีม การแสดง
ความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ การ
มีมนุษยสัมพันธ์ การเรียนรู้ความ
แตกต่างระหว่างบุคคล การเข้าใจ
ในวัฒนธรรมองค์กรในการท า
กิจกรรมและการฝึกปฏิบัติการต่าง 
ๆ 

1)  ประเมินจากพฤติกรรมและ
การแสดงออกของนิสิตระหว่าง
การเรียนการสอน การท ากิจกรรม 
ผลงาน และการน าเสนอผลงาน 
เช่น ความรับผิดชอบส่วนตนและ
ส่วนรวม ความสามารถในการ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืน และการ
ท างานเป็นทีม 
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 2)  สอดแทรกการปลูกฝัง
คุณลักษณะที่เหมาะสมกับการ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนและฝึกเรื่อง
ความรับผิดชอบต่อตนเองและ
สังคม ผ่านการแก้ปัญหาหรือ
สถานการณ์ในชุมชน สังคม และ
วิกฤตของประเทศในบริบทของ
ความเป็นไทย ด้วยการอภิปราย 
ระดมความคิด และบทบาทสมมติุ 

5.  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
GELO9 สามารถใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลในการแสวงหาข้อมูลอย่าง
รู้เท่าทันและหลากหลาย รวมทั้ง 
น าเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพ 
GELO10 สามารถสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ และภาษาไทยได้
อย่างถูกต้องเหมาะสม 

1)  เน้นให้นิสิตใช้เทคโนโลยีและ
วิธีการต่าง ๆ ในการแสวงหา
ข้อมูลและความรู้ ฝึกการ
วิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบ
บทความ ตัวเลข สถิติ ผังกราฟิก 
และอ่ืน ๆ รวมทั้งการเลือกใช้
ข้อมูลอย่างเหมาะสมและมี
วิจารณญาณ สามารถน าความรู้
มาประยุกต ์ในการแก้ปัญหา 
สร้างนวัตกรรม และน าเสนองาน
อย่างมีประสิทธิภาพได้ 
2)  จัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก 
(Active Learning) เพ่ือพัฒนา
ความสามารถในการใช้ภาษาไทย
และภาษาอ่ืนเพื่อการสื่อสารทั้ง
ด้านการฟัง การพูด การอ่าน 
การเขียนส่งเสริมให้นิสิตทุกคนได้
น าเสนอผลงานการศึกษาค้นคว้า
ผ่านการพูดและการเขียนทั้งเป็น
กลุ่มและรายบุคคล 

1)  ประเมินทักษะในการแสวงหา
ความรู้ วิเคราะห์ข้อมูล การ
เลือกใช้ข้อมูล และผลงานจาก
การน าความรู้ที่ได้ไปใช้เพื่อการ
ตอบค าถามหรือ 
การแก้ปัญหา 
2)  ประเมินจากผลงานและการ
น าเสนอผลงาน ในด้านการฟัง 
การพูด การอ่าน และการเขียน 
เพ่ือสื่อสารความรู้ความคิดของ
ตนเอง เช่น ผังกราฟิก บทความ
วิชาการ บทความวิจัย วารสาร 
และการเสนอผลงานในที่ประชุม 
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หมวดวิชาเฉพาะ 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมินผลการ

เรียนรู้ 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
PLO1.1 เป็นผู้มีความซื่อสัตย์
สุจริต ตรงต่อเวลา  
PLO1.2 ตระหนักถึงความ
ปลอดภัยของผู้ผลิต และ
ผู้บริโภคผลผลิตสัตว์น้ า และ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

1) อาจารย์ผู้สอนตรงต่อเวลา เป็น
ตัวอย่างที่ดีให้กับนิสิต และเน้นย้ าเรื่อง
การเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลา 
2) ฝึกความรับผิดชอบโดยมอบหมายให้
ท างานรายบุคคลและท างานเป็นกลุ่ม  
3) จัดโครงการใช้ธรรมน าชีวิต  
4) คณะก าหนดให้การเคารพใน
ระเบียบ และกฎเกณฑ์ขององค์กรและ
สังคมเป็นวัฒนธรรมองค์กร ให้อาจารย์
ผู้สอนทุกคนสอดแทรกเรื่องคุณธรรม
และจริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา 
5) รายวิชาปฎิบัติการด้านการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ด าเนินการโดย
ตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้ผลิต 
และผู้บริโภคผลผลิตสัตว์น้ า และ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  

1) การตรงต่อเวลาของนิสิตใน
การเข้าชั้นเรียน  
2) ผลงานที่ได้รับมอบหมาย และ
ความสม่ าเสมอในการร่วม
กิจกรรม  
3) ผลกระประเมินโครงการ 
4) พิจารณาจากพฤติกรรมของ
นิสิตเช่น ข้อมูลการกระท า
ทุจริตในการสอบ และการไม่
เคารพกฎจราจรของนิสิต 
5) สังเกตจากพฤติกรรมของ
นิสิตที่เรียนในรายวิชา
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า และที่ท า
ปัญหาพิเศษเรื่องการเพาะเลี้ยง 
ว่าด าเนินการโดยตระหนักถึง
ความปลอดภัยทั้งผู้ ผลิต 
ผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม
หรือไม่ 

ด้านความรู้ 
PLO2.1 เข้าใจและสามารถ 
อธิบายความรู้พ้ืนฐานทาง
วิทยาศาสตร์ ทั้งด้าน
กายภาพและชีวภาพได้ 
PLO2.2 เข้าใจและสามารถ
อธิบายความรู้ด้านเทคโนโลยี
เพ่ือการจัดการทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อมทางทะเล 
และการเพ่ิมผลผลิตสัตว์น้ า
ได้ 

1) จัดการเรียนรู้โดยเน้นนิสิตเป็น
ส าคัญโดยวิธีการจัดการเรียนรู้ที่
หลากหลายเพื่อส่งเสริมการพัฒนา
ความรู้ความเข้าใจตามผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังของรายวิชา 
2) จัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
เน้นการปฏิบัติและวิธีการแสวงหา
ความรู้ เพ่ือน าความรู้มาสร้างสรรค์
ผลงานเพ่ือแก้ปัญหาที่เก่ียวกับข้องกับ
รายวิชา 
3) จัดการเรียนรู้ในหลากหลายรูปแบบ 
ทั้งนี้ให้เป็นไปตามลักษณะของรายวิชา

1)  ประเมินผลสัมฤทธิ์ด้าน
ความรู้และการปฏิบัติของนิสิต
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย เช่น 
การท ากิจกรรม การน าเสนอ
ผลงาน การมีส่วนร่วมในชั้น
เรียน การอภิปราย การ
ประเมินผลงาน และการ
ทดสอบ 
2)  ประเมินจากผลงาน 
กระบวนการแก้ปัญหา และการ
น าเสนอผลงาน 
3) ประเมินจากผลการ
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ตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้น 
ๆ จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์
จริงโดยการ ศึกษาดูงานหรือเชิญ
ผู้เชี่ยวชาญ ที่มีประสบการณ์ตรงมา
เป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่องตลอดจน
ฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 
4)อภิปรายให้เห็นความเชื่อมโยง
ระหว่างความรู้พ้ืนฐานทาง
วิทยาศาสตร์ และศาสตร์ทาง
เทคโนโลยีทางทะเล 

ปฎิบัติงานของนิสิตในสถาน
ประกอบการ และผู้ใช้บัณฑิต 

 

ด้านทักษะทางปัญญา 
PLO3.1 สามารถวางแผนและ
ปฏิบัติงานทางด้านการจัดการ 
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทาง
ทะเลและการเพ่ิมผลผลิตสัตว์
น้ าได้อย่างถูกต้องตามหลัก
วิชาการ 
PLO3.2 สามารถแสวงหา
ความรู้ด้านเทคโนโลยีที่
ทันสมัย และน าความรู้ไป
พัฒนา บูรณาการ และ
ประยุกต์ใช้กับศาสตร์อ่ืนๆ ได้
อย่างเหมาะสม และมีทักษะใน
การเป็นผู้ประกอบการ 

1) จัดการเรียนรู้โดยเน้นนิสิตเป็นส าคัญ 
ที่ฝึกให้นิสิตได้แสวงหาความรู้ 
กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบและ
สร้างสรรค ์ส่งเสริมให้มีการสะท้อนคิด 
เพ่ือประเมินตนเองทั้งด้านความรู้และ
กระบวน การแสวงหาความรู้เพ่ือพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง 
2) จัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานใน
ประเด็นที่เป็นปัญหาของชุมชน สังคม 
และวิกฤตของประเทศ โดยการใช้ข้อมูล
อย่างรอบด้านเพ่ือวางแผน ออกแบบ 
และตัดสินใจเลือกวิธีแก้ปัญหาที่
เหมาะสมกับบริบทขอสถานการณ์ อย่าง
เป็นเหตุเป็นผล 
3) จัดการเรียนรู้ให้นิสิตแก้ปัญหาจาก
สถานการณ์จ าลอง และให้มีการ
ปฏิบัติงานในสถานประกอบ การ เพื่อ
เป็นเรียนวิธีการแก้ปัญหาใน
สถานการณ์จริง 

1)  ประเมินพฤติกรรมของนิสิต
ขณะศึกษาด้วยวิธีการที่
หลากหลาย เช่น การมีส่วนร่วม
ในการอภิปราย กระบวนการ
แสวงหาความรู้กระบวนการ
แก้ปัญหา การน าเสนอรายงาน 
ประเมินจากผลงาน หรือ
โครงการที่ได้รับมอบหมาย 
2) ประเมินตามสภาพจริงจาก
ผลงาน และการปฏิบัติของนิสิต  
เช่น ประเมินจากการน าเสนอ
รายงานในชั้นเรียน การทดสอบ
โดยใช้แบบทดสอบหรือ
สัมภาษณ์ เป็นต้น 

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
PLO4.1 สามารถท างานเป็น
ทีม มีภาวะผู้น าและผู้ตาม  
PLO4.2 สามารถปรับตัวเข้า
กับสถานการณ์และ

1)  สอดแทรกการปลูกฝังคุณลักษณะ
ที่เหมาะสมกับการท างานร่วมกับผู้อ่ืน
และฝึกเรื่องความรับผิดชอบต่อตนเอง
และสังคม ผ่านการแก้ปัญหาหรือ
สถานการณ์ในชุมชน สังคม และวิกฤต
ของประเทศในบริบทของความเป็น
ไทย ด้วยการอภิปราย ระดมความคิด 

1)  ประเมินจากพฤติกรรมและ
การแสดงออกของนิสิตระหว่าง
การเรียนการสอน การท า
กิจกรรม ผลงาน และการ
น าเสนอผลงาน เช่น ความ
รับผิดชอบส่วนตนและส่วนรวม 
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วัฒนธรรมองค์กรได้ และบทบาทสมมติ 
2) จัดการเรียนรู้โดยเน้นการฝึกปฏิบัติ
เป็นกลุ่ม ส่งเสริมการพัฒนาความเป็น
ผู้น ากลุ่มและการเป็นผู้ตาม การมี
มนุษยสัมพันธ์ การเรียนรู้ความ
แตกต่างระหว่างบุคคล การเข้าใจใน
วัฒนธรรมองค์กร ในการท ากิจกรรม
และการฝึกปฏิบัติการต่างๆ 
3) สอดแทรกเรื่องความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและสังคม การมีมนุษยสัมพันธ์ 
การเข้าใจในวัฒนธรรมองค์กรเข้าไปใน
รายวิชาต่าง ๆ และให้มีการปฏิบัติงาน
ในสถานประกอบการ เพ่ือให้ฝึกการ
ปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมองค์กรของ
สถานประกอบการ 

ความสามารถในการท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืน 
2) ประเมินจากผลการ
ปฎิบัติงานของนิสิตในสถาน
ประกอบการ จากการสัมภาษณ์
ผู้ดูแลนิสิต ในช่วงปฏิบัติสหกิจ
ศึกษา และฝึกงาน 
 

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
PLO5.1 สามารถประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ในชีวิต 
ประจ าวัน และการประกอบ
อาชีพได้อย่างเหมาะสม 
PLO5.2 สามารถใช้ภาษาใน
การสื่อสารทั้งภาษาไทย และ
ภาษาอังกฤษได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1)  เน้นให้นิสิตใช้วิธีการต่างๆ และ
เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ ฝึก
การวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบบทความ 
ตัวเลข สถิติ ผังกราฟิก และอ่ืนๆ 
รวมทั้งการเลือกใช้ข้อมูลอย่าง
เหมาะสมและมีวิจารณญาณ สามารถ
น าความรู้มาประยุกต์ในการแก้ปัญหา
ได้ 
2)  จัดการเรียนรู้แบบกระตือรือร้น 
(Active Learning) เพ่ือพัฒนา
ความสามารถในการใช้ภาษาเพ่ือการ
สื่อสารทั้งด้านการฟัง การพูด การอ่าน 
การเขียน ส่งเสริมให้นิสิตทุกคนได้
น าเสนอผลงานการศึกษาค้นคว้าผ่าน
การพูดและการเขียนทั้งเป็นกลุ่มและ
รายบุคคล 
3) จัดให้มีนิสิตต่างชาติมาเรียนร่วมใน
บางรายวิชา มอบหมายให้นิสิตดูแล
ชาวต่างชาติที่มาท างานร่วมกับคณะ มี
การจัดสัมมนาโดยให้นิสิตใช้
ภาษาอังกฤษ และเปิดโอกาสให้นิสิตไป
ปฏิบัติสหกิจในต่างประเทศ 

1) ประเมินทักษะในการ
แสวงหาความรู้ วิเคราะห์ข้อมูล 
การเลือกใช้ข้อมูล และผลงาน
จากการน าความรู้ที่ได้ไปใช้เพื่อ
การตอบค าถามหรือการ
แก้ปัญหา 
2) ประเมินจากผลงานและการ
น าเสนอผลงาน ในด้านการฟัง 
การพูด การอ่าน และการเขียน
เพ่ือสื่อสารความรู้ความคิดของ
ตนเอง เช่น ผังกราฟิก บทความ
วิชาการ บทความวิจัย วารสาร 
และการเสนอผลงานในที่
ประชุม 
3) ประเมินจากความสามารถ
ในการสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษ 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  
 (Curriculum Mapping) 
 (เอกสารแนบหมายเลข 3) 
 

หมวดที ่5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 ดังนี้ 
1.1 ระบบการให้คะแนนของแต่ละรายวิชา ให้แสดงเป็นระดับชั้น ซึ่งมีความหมายและค่าระดับ

ขั้นดังนี้ 
ระดับข้ัน ความหมาย ค่าระดับขั้น 
A  ดีเยี่ยม  4.0 
B+  ดีมาก  3.5 
B  ดี  3.0 
C+  ค่อนข้างดี 2.5 
C  พอใช้  2.0 
D+  อ่อน  1.5 
D  อ่อนมาก 1.0 
F  ตก  0 

1.2 การให้ระดับขั้น F ในรายวิชาใด ให้กระท าได้ในกรณีต่อไปนี้ด้วย 
1.2.1 นิสิตขาดสอบโดยไม่ได้รับอนุมัติจากคณบดีของคณะที่รายวิชาสังกัด 
1.2.2 นิสิตมีเวลาเรียนไม่ครบตามเกณฑ์ คือมีเวลาเรียนน้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลา

เรียนทั้งหมด 
1.2.3 นิสิตทุจริตในการวัดผล 
1.2.4 นิสิตส่งเจตนาทุจริต 

1.3 ระบบการให้คะแนนของแต่ละรายวิชา ที่ไม่แสดงเป็นค่าระดับขั้น ให้แสดงด้วยสัญลักษณ์
ต่างๆ ดังนี้ 

สัญลักษณ์ ความหมาย 
S  ผ่านตามเกณฑ์ (Satisfactory) 
I  การประเมินผลยังไม่สมบูรณ์ (Incomplete) 
U  ไม่ผ่านตามเกณฑ์ (Unsatisfactory) 
W  งดเรียนโดยได้รับอนุมัติ (Withdrawn) 
au  ลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิต (Audit)  



73 

1.4 การให้สัญลักษณ์ I ในรายวิชาใด ให้กระท าได้ในกรณีต่อไปนี้ 
1.4.1 นิสิตมีเวลาเรียนครบตามเกณฑ์ แต่ไม่ได้สอบเพราะป่วย หรือเหตุสุดวิสัย และ

ได้รับอนุมัติจากคณบดีของคณะที่รายวิชาสังกัด 
1.4.2 อาจารย์ผู้สอน หัวหน้าภาควิชา หรือประธานสาขาวิชา และคณบดีของคณะที่

รายวิชาสังกัดเห็นสมควรให้รอผลการศึกษา เพราะนิสิตยังปฏิบัติงานซึ่งเป็น
ส่วนประกอบของการศึกษารายวิชานั้นยังไม่สมบูรณ์ 

 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 
2.1 เมื่อประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนิสิตเสร็จ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตรวจสอบ 

ความถูกต้องของการให้คะแนนและการให้เกรดแต่ละรายวิชา ความยากง่ายของแบบทดสอบ ในกรณี 
ที่พบปัญหา จะพิจารณาร่วมกันกับอาจารย์ผู้สอนในรายวิชานั้น ๆ 

2.2 เมื่อสอบเสร็จ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตในรายวิชานั้น 
ว่าบรรลุตามวัตถุประสงค์ของรายวิชามากน้อยเพียงใด ในระดับใด และน าเสนอต่อประธาน 
สาขาวิชาเพ่ือพิจารณา 

2.3 การประเมินผลของแต่ละวิชาในคณะฯ ต้องผ่านที่ประชุมคณะฯ ก่อนประกาศผลสอบ 
      2.3 พิจารณาจากรายงานการประเมินผลการฝึกงานในรายวิชาสหกิจศึกษาซึ่งทางสถาน

ประกอบการเป็นผู้รายงานว่านิสิตปฏิบัติงานได้มาตรฐานหรือไม่ 
      2.4 ตรวจสอบจากผลการเรียนรู้ของนิสิตโดยการสัมภาษณ์ว่าตรงกับมาตรฐานการเรียนรู้ใน

แต่ละรายวิชาหรือไม ่
 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  
สอบผ่านรายวิชาไม่น้อยกว่า 130 หน่วยกิต ตามโครงสร้างที่ระบุไว้ในหลักสูตรวิทยาศาสตร 

บัณฑิต สาขาเทคโนโลยีทางทะเล ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564 และ เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา 
เรื่อง การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (เอกสารแนบภาคผนวก) โดยมีเกณฑ์
การส าเร็จการศึกษาดังนี้ 

3.1 สอบผ่านรายวิชาครบตามจ านวนหน่วยกิตท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร 
3.2  ได้ค่าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป จากระบบค่าระดับขั้น 4 
3.3  มีระดับความสามารถทักษะทางภาษาอังกฤษตามประกาศมหาวิทยาลัย 
3.4 มีระดับความสามารถอ่ืนๆ (ถ้ามี) ตามประกาศของคณะ 
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หมวดที ่6 การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
อาจารย์ใหม่ มหาวิทยาลัยมีการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่โดยการบรรยาย สัมมนา ประชุมเชิง

ปฏิบัติการ กลุ่มสัมพันธ์ เพ่ือให้อาจารย์ใหม่เข้าใจบทบาทหน้าที่ของมหาวิทยาลัย วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าหมาย แผนยุทธศาสตร์ บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบและประโยชน์ตอบแทนอาจารย์ การพัฒนาต า  
แหน่งทางวิชาการ วินัย จรรยาบรรณของอาจารย์ และท าความรู้จักผู้ปฏิบัติงานในส่วนงานอ่ืน นอกจากนี้
ยังมีการฝีกอบรมเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและการประเมินผลในส่วนของคณะ คณบดีหรือ ผู้ที่คณบดี
มอบหมายให้ค าแนะน าก่อนปฏิบัติงานเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของคณะ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย แผน
ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการคณะ บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของอาจารย์ อาคารสถานที่ ระเบียบ
ปฏิบัติ ท าความรู้จักผู้บริหารคณะ/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/รายวิชา ท าความเข้าใจรายละเอียด
ภาระงานที่ตนรับผิดชอบในหลักสูตรและรายวิชาและความเชื่อมโยงรายวิชาอ่ืน มอบหมายให้หัวหน้า
ภาควิชา/ประธานสาขาวิชาเป็นผู้ดูแลในระยะต้น  

อาจารย์พิเศษ คณบดีหรือผู้ที่คณบดีมอบหมาย ให้ค าแนะน าก่อนปฏิบัติงานเกี่ยวกับบทบาท
หน้าที่ของคณะ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย แผนยุทธศาสตร์ บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ  และ
ประโยชน์ตอบแทนของอาจารย์พิเศษการพัฒนาต าแหน่งทางวิชาการ ท าความรู้จักผู้บริหารคณะ และ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา อาคารสถานที่ ท าความเข้าใจรายละเอียด
ภาระงานที่ตนรับผิดชอบในหลักสูตรและรายวิชา มอบหมายให้ประธานสาขาวิชาเป็นผู้ดูแล 

 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

คณะจัดให้อาจารย์ทุกคนได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับ ทักษะอาจารย์ด้านการจัดการศึกษา 
การสร้างและการพัฒนาหลักสูตร/รายวิชา/ประมวลรายวิชา/แผนการเรียนการสอน เทคนิคการจัดการ
เรียนรู้ การประเมินประสิทธิผล-ประสิทธิภาพ ของเทคนิคการจัดการเรียนรู้ การประยุกต์จิตวิทยาการ
เรียนรู้ การสร้าง/การเลือกใช้/การประเมินประสิทธิผล-ประสิทธิภาพ ของสื่อการเรียนรู้ การวัดผล การ
ตัดสินผล การประเมินคุณภาพข้อสอบก่อนน าไปใช้ การจัดการสอบ การวิเคราะห์ข้อสอบหลังสอบเสร็จ
การสะท้อนผลการเรียนรู้แก่นิสิต การพัฒนานิสิตตามพัฒนาการการเรียนรู้  การประเมินประสิทธิผล-
ประสิทธิภาพของรายวิชา/หลักสูตร 

 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ 
สนับสนุนให้อาจารย์เข้ารับการฝึกอบรม การประชุมวิชาการ ทางวิชาการ วิชาชีพ การวิจัย  

การสร้างผลงานทางวิชาการ การพัฒนานิสิต และการด ารงชีวิต  
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ส่งเสริมการท าวิจัย การสร้างต ารา หนังสือ สิ่งประดิษฐ์ ผลงานทางวิชาการอ่ืนที่เทียบได้
เท่ากับผลงานวิจัย และการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ให้ทุนการวิจัย การสร้างต ารา สื่อการศึกษา ให้
แรงจูงใจในการเผยแพร่งานวิจัย สนับสนุนให้น าผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการไปสร้างมูลค่าเพ่ิมในทาง
ทรัพย์สินทางปัญญา ส่งเสริมการเป็นวิทยากร ร่วมกิจกรรมพันธกิจต่อสังคม 

  

 

หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร  
 

1. การก ากับมาตรฐาน 
มีการบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ประกาศใช้  และตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรทุก
ประการ ในการบริหารหลักสูตร จะมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรจ านวน 5 คน เป็นผู้รับผิดชอบโดยมีคณบดี
เป็นผู้ก ากับดูแลและคอยให้ค าแนะน า ตลอดจนก าหนดนโยบายปฏิบัติให้แก่อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จะวางแผนการจัดการเรียนการสอนร่วมกับผู้บริหารของคณะและอาจารย์
ผู้สอน ติดตามและรวบรวมข้อมูลส าหรับใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร โดยกระท าทุกปีอย่าง
ต่อเนื่อง 
 

2. บัณฑิต 
 คุณภาพของบัณฑิตเป็นไปตามมาตรฐานผลการเรียนรูที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนดทั้ง  
5 ดาน ได้แก่ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ และ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ  

หลักสูตรจัดให้มีการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตทุกปีเพ่ือน าข้อมูลไปปรับปรุงหลักสูตร 
และมีการส ารวจการได้งานท าของบัณฑิตทุกปีการศึกษา เพ่ือให้บัณฑิต มีคุณสมบัติที่สามารถ ประกอบ
อาชีพตามหน่วยงานราชการ และสถานประกอบการ ต าแหน่งนักวิทยาศาสตร์ นักวิชาการ นักเทคโนโลยี 
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการขาย ด้านการจัดการทรัพยากรทางทะเล การจัดการประมง การจัดการฟาร์มสัตว์น้ า 
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า เทคโนโลยีชีวภาพ ตามเป้าหมายของหลักสูตร รวมทั้งสามารถประกอบอาชีพอิสระ
ได ้  

 

3. นิสิต 
 หลักสูตรรับนิสิตผู้ส าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ที่ผ่านการเรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์  ไม่ต่ ากว่า  10  หน่วยกิต ปัญหาที่พบของนิสิตแรกเข้าบางส่วนในทุกปี
คือมีพ้ืนฐานทางด้านคณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษจากชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายไม่ดี หลักสูตรจึงจะ
จัดการสอบวัดระดับความรู้พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ให้กับนิสิตชั้นปีที่ 1 โดยนิสิตที่ได้คะแนนผ่านน้อยกว่า 
60 เปอร์เซ็นต์ จะต้องมีการเรียนในวิชาปรับพ้ืนฐาน คือวิชา 83010064 คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษที่
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จ าเป็นส าหรับเทคโนโลยีทางทะเล โดยให้ผลการเรียนเป็น S/U และเนื่องจากการเรียนการสอนใน
ระดับอุดมศึกษา และระดับมัธยมศึกษามีความแตกต่างกัน ท าให้นิสิตใหม่บางส่วนมีปัญหาเรื่อ งผลการ
เรียน หลักสูตรจะจัดให้มีการสอนเสริมหรืออาจจัดให้นิสิตรุ่นพ่ีให้ค าแนะน าและสอนเสริมให้รุ่นน้อง 
นอกจากนั้น คณะฯ มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นิสิตทุกคน โดยนิสิตที่มีปัญหาในการ
เรียนสามารถปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการได้ โดยอาจารย์ของคณะทุกคนจะต้องท าหน้าที่
อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นิสิต และทุกคนต้องก าหนดชั่วโมงว่าง (Office hours) เพ่ือให้นิสิตเข้า
ปรึกษาได ้
 หากนิสิตมีข้อร้องเรียนในเรื่องใดๆ นิสิตสามารถท าค าร้องผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาและเสนอ
ตามล าดับขั้นถึงผู้มีอ านาจในการตัดสินใจในแต่ละค าร้อง  
 

4. อาจารย์ 
มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยโดยอาจารย์ใหม่จะต้องมี

คุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไปในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ภายในปีแรกจัดการฝึกอบรม หรือส่ง
อาจารย์ใหม่เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยจัดทุกปี เพ่ือให้อาจารย์ใหม่ 
สามารถจัดท าหลักสูตร course specification จัดการเรียนการสอนในรูปแบบต่างๆ สามารถจัดท า
เอกสารการสอน โดยประธานสาขาวิชาต้องตั้งกลุ่มประเมินเอกสารประกอบการสอน สามารถท าสื่อการ
สอนได้หลากหลาย และใช้เทคโนโลยี วัดผล และตัดสินผลตามหลักการศึกษา และสามารถประเมินการ
เรียนการสอน และ lesson plan , course specificstion หลักสูตร เพ่ือทบทวนปรับปรุง และต้องเข้าใจ
จิตวิทยาการเรียนรู้ คณะจะส่งเสริม และสนับสนุน การท างานทางวิชาการ เพ่ือการเผยแพร่ความรู้ และ
การสนับสนุนการขอต าแหน่งทางวิชาการ   

 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
 หลักสูตรมีกลไลในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและ
ทบทวนหลักสูตร คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และผู้สอน จะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการ
เรียนการสอน ประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือเตรียม
ไว้ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะท าให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร 
และบัณฑิตมีผลการเรียนรู้อย่างน้อยตามที่มาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาก าหนด  

  

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
คณะมีความพร้อมด้านหนังสือ ต ารา และการสืบค้นผ่านฐานข้อมูล โดยมีส านักหอสมุดกลาง

ที่มีหนังสือด้านการบริหารจัดการ และฐานข้อมูลที่จะให้สืบค้น ส่วนระดับคณะก็มีหนังสือ ต าราเฉพาะ
ทาง นอกจากนี้คณะมีอุปกรณ์ที่ใช้สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอย่างพอเพียง ในแต่ละปีคณะจะ
ประสานงานกับส านักหอสมุดกลางในการจัดซื้อหนังสือ และต าราที่เกี่ยวข้อง เพ่ือบริการให้อาจารย์และ
นิสิตได้ค้นคว้า และใช้ประกอบการเรียนการสอน ในการประสานการจัดซื้อหนังสือนั้น อาจารย์ผู้สอนแต่
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ละรายวิชาจะมีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ ตลอดจนสื่ออ่ืน ๆ ที่จ าเป็น นอกจากนี้อาจารย์
พิเศษที่เชิญมาสอนบางรายวิชาและบางหัวข้อ ก็มีส่วนในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ ส าหรับให้
หอสมุดกลางจัดซื้อหนังสือด้วย หอสมุดกลางมีเจ้าหน้าที่ท าการประสานงานการจัดซื้อจัดหาหนังสือเพ่ือ
เข้าหอสมุดกลาง และท าหน้าที่ประเมินความพอเพียงของหนังสือ ต ารา นอกจากนี้มีเจ้าหน้าที่ด้านโสต
ทัศนอุปกรณ์ คอยอ านวยความสะดวกในการใช้สื่อของอาจารย์และยังต้องประเมินความพอเพียงและ
ความต้องการใช้สื่อของอาจารย์ด้วย 
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7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
 

ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย ปีการศึกษา 
2564 2565  2566 2567 2568 

1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

x x x x x 

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

x x x x x 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิด
สอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

x x x x x 

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ 
มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุก
รายวิชา 

x x x x x 

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบรายงานการ
ประเมินตนเอง ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

x x x x x 

6. การทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้  ที่
ก าหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชา
ที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

x x x x x 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน 
หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานที่
รายงานในแบบรายงานการประเมินตนเองปีที่แล้ว   

x x x x x 

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้าน
การจัดการเรียนการสอน 

x x x x x 

9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

x x x x x 

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

x x x x x 

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

   x x 

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

    x 

รวมตัวบ่งชี้ (ข้อ) ในแต่ละปี 10 10 10 11 12 
ตัวบ่งชี้บังคับ (ข้อที่) 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 
ตัวบ่งชี้ต้องผ่านรวม 8 8 8 9 10 
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หมวดที ่8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 

1.การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 

กระบวนการที่จะใช้ในการประเมินและปรับปรุงยุทธศาสตร์ที่วางแผนไว้เพ่ือพัฒนาการเรียน
การสอนนั้น พิจารณาจากตัวผู้เรียน โดยอาจารย์ผู้สอนจะต้องประเมินผู้เรียนในทุก ๆ หัวข้อว่ามีความ
เข้าใจหรือไม่ โดยอาจประเมินจากการทดสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรมของนิสิต การอภิปรายโต้ตอบ
จากนิสิต การตอบค าถามของนิสิตในชั้นเรียน ซึ่งเมื่อรวบรวมข้อมูลจากที่กล่าวข้างต้นแล้ว ควรจะ
สามารถประเมินเบื้องต้นได้ว่า ผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่ หากวิธีการที่ใช้ไม่สามารถท าให้ผู้เรียนเข้าใจได้ 
จะต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีสอน 

การทดสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน จะสามารถชี้ได้ว่าผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่
ในเนื้อหาที่ได้สอนไป หากพบว่ามีปัญหาจะต้องมีการด าเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป 

  

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
ให้นิสิตได้มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน ทั้งด้านทักษะกลยุทธ์การสอน 

และการใช้สื่อในทุกรายวิชา 
 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
2.1 ประเมินจากนิสิตและศิษย์เก่า 

ด าเนินการประเมินจากนิสิตโดยติดตามจากการปฏิบัติงานในรายวิชาสหกิจศึกษา ซึ่งอาจารย์
นิเทศสามารถประเมินโดยสอบถามจากนิสิตเป็นรายบุคคลได้ นอกจากนี้อาจจัดประชุมก่อนนิสิตจะส าเร็จ
การศึกษา 

ส าหรับศิษย์เก่านั้นจะประเมินโดยใช้แบบสอบถามหรืออาจจะจัดประชุมศิษย์เก่าตามโอกาส
ที่เหมาะสม 

2.2 ประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิหรือท่ีปรึกษา 
ด าเนินการโดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ความเห็นหรือจากข้อมูลในรายงานผลการด าเนินงาน

หลักสูตร หรือจากรายงานของการประเมินผลการประกันคุณภาพภายใน 
2.3 ประเมินจากนายจ้างหรือสถานประกอบการ 

ด าเนินการโดยสัมภาษณ์จากสถานประกอบการที่นิสิตไปฝึกงานหรือใช้วิ ธีการส่ง
แบบสอบถามไปยังผู้ใช้บัณฑิต 
 

3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามดัชนบี่งชี้ผลการด าเนินงานในข้อ 7 หมวด 7 
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
จากการรวบรวมข้อมูลในข้อ 1 และ 2 จะท าให้ทราบปัญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งใน

ภาพรวมและในแต่ละรายวิชา กรณีที่พบปัญหาของรายวิชาก็สามารถที่จะด าเนินการปรับปรุงรายวิชานั้น 
ๆ ได้ทันทีซึ่งก็จะเป็นการปรับปรุงย่อย ในการปรับปรุงย่อยนั้นควรท าได้ตลอดเวลาที่พบปัญหา ส าหรับ
การปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับนั้น จะกระท าทุก 4 ปี ทั้งนี้เพ่ือให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
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เอกสารแนบ 
 

เอกสารแนบหมายเลข 1 ค าอธิบายรายวิชา 
เอกสารแนบหมายเลข 2 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 
    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
เอกสารแนบหมายเลข 3 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้ 
    สู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
เอกสารแนบหมายเลข 4 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรตาม 
    กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  
เอกสารแนบหมายเลข 5 ตารางเปรียบเทียบหลักสตูร (กรณีหลักสูตรปรับปรุง) 
เอกสารแนบหมายเลข 6 ผลการวิพากษ์หลักสูตรจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
เอกสารแนบหมายเลข 7 ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เร่ือง การศึกษาระดับปริญญาตรี  
    พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
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เอกสารแนบหมายเลข  1 
ค าอธิบายรายวิชา 

 
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป       30 หน่วยกิต 
 1.  กลุ่มวิชาทักษะการใช้ชีวิตคุณภาพ    
  1.1 รายวิชาบังคับ 1 รายวิชา 
89510064 ภูมบิูรพา        3(2-2-5) 
  Wisdom of BUU 
 

 รากเหง้าของมหาวิทยาลัยบูรพา ภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคตะวันออกของประเทศไทย  
ค่านิยมของมหาวิทยาลัยบูรพา ความเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา รักษ์ทะเล การสร้าง การมีส่วนร่วม และ 
การสืบสานจากรุ่นสู่รุ่น เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  
   Root of Burapha University (BUU); local wisdom of Eastern Thailand; BUU 
core values, being BUU student; marine conservation; contributing, participating, and 
conveying from generation-to-generation; Eastern Economic Corridor (EEC); Sustainable 
Development Goals (SDGs) 
 
  1.2 รายวิชาเลือก 
   1.2.1 ปรัชญาชีวิตเพื่อการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ให้เลือกเรียน 1 รายวิชา 
89510164 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง       2(1-2-3) 
 Sufficiency Economy Philosophy 
 

 หลักการ แนวคิดของความพอเพียง การพัฒนาอย่างยั่งยืนตามแนวทางหลักปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียง โครงการตามแนวพระราชด าริ การประยุกต์หลักเศรษฐกิจพอเพียงกับการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน การรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงในสังคม 
 Sufficiency principles and concepts; sustainable development based on 
the philosophy of sufficiency economy; royal-initiated projects, implementation of 
sufficiency economy principle in daily life; change literacy in society 
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89510264 ความสุขและคุณค่าชีวิต       2(1-2-3) 
 Happiness and Values of Life  
 

 ความหมายของชีวิต การรู้จักและเข้าใจตน การปรับปรุงและพัฒนาตน การตั้งเป้าหมาย
และวางแผนชีวิต การด ารงชีวิตอย่างมีความสุขและมีคุณค่า การปรับตัวแบบองค์รวมในสังคมที่ก าลัง
เปลี่ยนแปลง 
 Meanings of life; self-perceptions and understanding; self-improvement 
and development; goal-setting and life planning; living a valuable and happy life; holistic 
self -adjustment in a changing society 
 1.2.2 วิทยาศาสตร์สุขภาพเพื่อการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ให้เลือกเรียน 1 
รายวิชา 
89510364 การบริหารสุขภาวะทางกาย      2(1-2-3) 
  Physical Well-being Management 
 

 แนวคิดและวิธีปฏิบัติตนเพื่อสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดี การยศาสตร์ การออกก าลังกาย  
การรับประทานอาหาร ยารักษาโรค การหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงและสถานการณ์เสี่ยง การวางแผนชีวิต
ครอบครัว 
 Concepts and guidelines for maintaining in good physical and mental 
health; good shape; exercise; food consumption; medicine; behavior and environmental 
risks preventions; family life planning 
 
89510464 อาหารเพื่อสุขภาพ       2(1-2-3) 
 Food for Health 
 

 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอาหารและโภชนาการ อาหารเพ่ือสุขภาพ อาหารป้องกันโรค  
อาหารแปรรูป ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ ความปลอดภัยด้านอาหารและการคุ้มครองผู้บริโภค 
 Basic knowledge of food and Nutrition, food for health, food for disease 
prevention, processed food, food product for health, food safety and consumer 
production 
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   1.2.3 สุนทรียศาสตร์เพื่อการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ให้เลือกเรียน 1 รายวิชา 
89510564 การบริหารสุขภาวะทางจิต      2(1-2-3) 
  Psychological Well-being Management 
 

 การสร้างความสามารถในการบริหารสุขภาวะทางจิตในการด าเนินชีวิตประจ าวันและ 
การท างาน การใช้หลักการที่เกี่ยวข้องกับสุขภาวะทางจิต ทฤษฎีและหลักการทางจิตวิทยาเกี่ยวกับอารมณ์
และความเครียด การเข้าใจและการประเมินสุขภาวะทางจิต การประเมินอารมณ์และความเครียด การน า
กลยุทธ์ทางจิตวิทยาและเทคนิคการจัดการความเครียดมาใช้เสริมสร้างสุขภาวะทางจิต 
 Effective psychological well-being  management to life and work, the use 
of  psychological well-being principles, psychological theories and principles of emotion 
and stress; assessing and understanding psychological well-being, emotional and stress; 
applications of psychological strategies and stress management techniques for enhancing 
psychological well-being 
89510664 เสพศิลป์สร้างสุข        2(1-2-3) 
  Appreciation of Arts for a Happy Life 
 

 คุณค่าของศิลปะด้านทัศนศิลป์ การออกแบบ ดนตรีและศิลปะการแสดงต่อการด าเนิน
ชีวิตของมนุษย์ สุนทรียะของการเสพงานศิลปะด้านทัศนศิลป์ การออกแบบ ดนตรีและศิลปะการแสดง 
หลักการใช้ศิลปะเพ่ือแก้ปัญหาและส่งเสริมการมีสุขภาวะทางกายและใจที่ดี การฝึกปฏิบัติทางศิลปะแขนง
ต่าง ๆ  เพ่ือเสริมสร้างสุขภาวะทางกายและใจ 
 
 Value of visual arts, design, music, and performing arts to human living;  
visual arts appreciation; design, music, and performing arts; artistic principles for 
problems solving and physical and mental well-being promotion; practices in various arts 
for physical and mental well-being promotion 
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 2.  กลุ่มวิชาพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 
  2.1 ให้เลือกเรียน 2 รายวิชา 
89520064 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคมไทย อาเซียน และโลก    2(1-2-3) 
 Citizenship and Responsibility towards Society of Thailand,  
 ASEAN, and the World 
 

 ปลูกจิตส านึก บทบาท และหน้าที่ความรับผิดชอบของการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมใน
ฐานะ พลเมืองของไทย อาเซียน และโลก กรณีศึกษา การรับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงในประเด็นที่ท้าทายกรอบ
ความเชื่อเดิมเปิดโลกทัศน์ที่กว้างข้ึน 
 Raising awareness; roles, and responsibilities as Thai, ASEAN, and the 
world citizen; case study; recognition of the challenging paradigms shift; open broader 
world outlook  
89520164 การพัฒนาทักษะการคิดนอกกรอบ      2(1-2-3) 
 Lateral Thinking Skill Development  
 

 ความหมาย ความเป็นมา ความส าคัญ หลักการ แนวคิด และประเภทของการคิด 
นอกกรอบ การพัฒนาการคิดนอกกรอบอย่างเป็นระบบ เทคนิคการคิดนอกกรอบขั้นพ้ืนฐาน ขั้นก้าวหน้า 
และข้ันรอบรู้ การสร้างผลงานการคิดนอกกรอบ เทคโนโลยีสารสนเทศในการสร้างผลงานการคิดนอก
กรอบ งานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาการคิดนอกกรอบ การสร้างทีมเพ่ือการคิดนอกกรอบ การคิดนอกกรอบ
ในการแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันการน าเสนองาน 
 Definition, background, importance, principles, concept and types of  
lateral thinking; systematic lateral thinking development; basic, advanced and skillful 
lateral thinking techniques; product development from lateral thinking; information 
technology for  lateral thinking product development; research on lateral thinking 
development; team formation for lateral thinking; lateral thinking product for problem 
solving in daily life; presentation  
 

89520364 กิจกรรมสร้างสรรค์       2(1-2-3) 
   Creative Activities 
 ทฤษฎีและองค์ประกอบความคิดสร้างสรรค์ แนวทางการพัฒนาและส่งเสริม การจัด
กิจกรรมที่หลากหลาย ฝึกปฏิบัติและจัดโครงการที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในองค์กร 
 Theories and components of creative thinking; guidelines for developing 
and promoting, organizing various activities; practical work and projects that promote 
creative thinking in the organization
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 2.2 ใหเ้รียน 2 รายวิชา จ านวน 6 หน่วยกิต ดังนี้ 
89520464 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร      3(2-2-5)  

English for Communication 
 

 ฝึกทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ศัพท์และโครงสร้างภาษา กลยุทธ์ในการ
เรียนภาษาอังกฤษ เรียนรู้วัฒนธรรมโลก เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน 
 Practicing skills in listening, speaking, reading, and writing English; 
vocabulary and language structure; English language learning strategies; global culture; 
communication in daily life 
 
89520564 ภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย      3(2-2-5) 

Collegiate English 
 

 ฝึกทักษะภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ศัพท์และ
โครงสร้างภาษา ฝึกกลยุทธ์ในการเรียนภาษาอังกฤษ ฝึกการคิดเชิงวิพากษ์และอภิปรายเชิงวิชาการ 
 Practicing academic English skills in listening, speaking, reading, and 
writing; vocabulary and language structure; English language learning strategies; practicing 
critical thinking and academic discussion 
 

2.3 ใหเ้รียน 1 รายวิชา จ านวน 2 หน่วยกิต 
89520864 ทักษะภาษาไทยเพ่ือการอาชีพในสังคมร่วมสมัย    2(1-2-3) 
 Thai Language Skills for Careers in Contemporary Society 
 

 ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ การฟังและจดบันทึกรายงานการประชุม   
การสนทนาเชิงธุรกิจ การเขียนโต้ตอบทางอีเมล์ การเขียนโครงการและเอกสารเชิงหลักการ การออกแบบ
แบบสอบถาม และการเขียนใบสมัครออนไลน์ 
 Thai language skills for careers; listening and note-taking for meetings; 
business conversations; e-mail correspondence; projects and conceptual framework 
writing; questionnaire design; online job applications writing 
 
  



87 

3.  กลุ่มวิชาที่เสริมสมรรถนะการท างานในโลกอนาคต  
  3.1 รายวิชาบังคับ 1 รายวิชา 
89530064      โอกาสและความท้าทายในการท างานในโลกอนาคต                       2(2-0-4) 
                    Opportunities and Challenges for Future Careers 
 

                    นโยบายประเทศไทย 4.0 เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก กลุ่มเทคโนโลยีและ
อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โมเดลการบูรณาการเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 
เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว ทักษะแรงงานที่จ าเป็นในกลุ่มอุตสาหกรรม
เป้าหมาย การประเมินสมรรถนะตนเอง ตลาดแรงงานในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
                    Thailand 4.0 policy; Eastern Economic Corridor, potential core 
technologies and industry clusters driving economic growth; integrated economic model 
towards sustainable development, bioeconomy, circular economy and green economy; 
workforce skills required for targeted industry clusters; self-competency assessment; 
labor market in Eastern Economic Corridor 
 
  3.2 รายวิชาเลือก  
   3.2.1 รายวิชาความรู้เพื่อการท างาน ให้เลือกเรียน 2 รายวิชา 
รายวิชาด้านเทคโนโลยี 
89530164  ทักษะดิจิทัล        2(2-0-4) 
 Digital Skill 
 

 การสร้างและการเผยแพร่วิดีโอ รูปภาพ เพลง ข้อความ และข่าวสารผ่านช่องทาง
ออนไลน์ การน าเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้ในชีวิตประจ าวัน ธุรกิจ และสังคม เทคโนโลยีอุบัติใหม่ 
 Creation and dissemination of online-videos, images, music, messages, 
and news; digital application in daily life, business and society; emerging technologies. 
 

89530264  การออกแบบสื่อผสมเชิงโต้ตอบ      2(2-0-4) 
 Interactive Media Design 
 

 การแสดงผลและการปฏิสัมพันธ์ การเข้าใจและสามารถแสดงความคิดรวบยอดของการ
ปฏิสัมพันธ์ มุมมองด้านการเรียนรู้ การปฏิสัมพันธ์ในลักษณะของสังคมและความรู้สึก กระบวนการในการ
ออกแบบการปฏิสัมพันธ์ การออกแบบสร้างสัญลักษณ์ที่เป็นเอกลักษณ์ (brand) ส าหรับผลิตภัณฑ์ของ
ตนเอง  
 Visualization and interactivity; understanding and conceptualizing of 
interaction; cognitive aspects; social and emotional interaction; the process of interaction 
design; design and establish brand based on client specifications 
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89530364  การออกแบบสื่อและการน าเสนอ      2(2-0-4) 
 Media Design and Presentation 
 

 การออกแบบสื่อดิจิทัลให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน  การน าเสนอเนื้อหาเชิง
ดิจิทัลอย่างมืออาชีพ การประเมินผลสื่อผสมที่สร้างขึ้นด้วยเครื่องมือมาตรฐาน  
 Professionally present digital content; evaluation with standard tools 
 

89530464 คณิตศาสตร์ส าหรับชีวิตการท างานอย่างฉลาด    2(2-0-4) 
  Mathematics for Smart Working Life 
 

 คณิตศาสตร์การเงินเบื้องต้น การคิดดอกเบี้ยเชิงเดียว การคิดดอกเบี้ยทบต้น การผ่อน
ช าระแบบรายงวด การออมเงินแบบรายงวดบัตรเครดิต การค านวณดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมจากการผิด
นัดช าระ การลงทุน การวิเคราะห์ผลตอบแทนจากการลงทุนแบบต่าง ๆ การวิเคราะห์ดอกเบี้ยจากการกู้
เงินแบบต่าง ๆ การวางแผนทางการเงินเพ่ือการด าเนินชีวิตบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การเพ่ิม
มูลค่าเงินออมจากการลดหย่อนภาษี 
 Introduction to financial mathematics; simple interest calculation; 
compound interest; amortized loan, annuity saving, credit card, overdue payment and 
fee calculation; investment; the investments return analysis; loans interest analysis; 
financial planning for life under sufficiency economy; annuity saving and tax deduction 
 

89530564 วิทยาศาสตร์การอาหาร       2(2-0-4) 
Food Science 

 

ความหมายและความส าคัญของอาหาร องค์ประกอบในอาหาร เคมีอาหาร การแปรรูป
อาหาร การเสื่อมเสียของอาหาร จุลชีววิทยาทางอาหาร การถนอมอาหาร โภชนาการอาหาร ความ
หลากหลายของผลิตภัณฑ์อาหาร อาหารเชิงหน้าที่ เครื่องดื่ม การบรรจุผลิตภัณฑ์อาหาร มาตรฐานและ
คุณภาพอาหาร อาหารใหม่ 

Definition and importance of food; food composition; food chemistry; 
food processing; food deterioration; food microbiology; food preservation; food nutrition; 
variety of food products; functional food; beverage; food packing; food quality and 
standards; novel food 
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89530664 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม       2(2-0-4) 
Environmental Science 

 

ความหมายและขอบเขตของวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม บทบาทของวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีกับการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภาวะโลกร้อน 
มลพิษพลาสติก (ไมโครพลาสติกกับมลพิษทางน้ า) PM2.5 กับปัญหามลพิษทางอากาศ ไฟป่าและ
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม พลังงานทดแทน วิถีเกษตรอินทรีย์ การฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมด้วยกระบวนการทาง
ชีวภาพ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมกับคุณภาพชีวิต นวัตกรรมเพ่ือสิ่งแวดล้อม  

Definition and scope of environmental science; role of science and 
technology, and sustainable development of the environment; climate change and 
global warming; plastic pollution (micro plastic and water pollution); PM 2.5 and air 
pollution problems; forest fires and their environmental impact; renewable energy; 
organic farming practices; restorative environment with biological processes; 
environmental science and quality of life; innovation for the environment 
 

89530764 วิทยาศาสตร์เครื่องส าอาง       2(2-0-4) 
Cosmetic Science 

 

 เครื่องส าอางเบื้องต้น เทคโนโลยีความงาม สูตรเครื่องส าอาง วิทยาศาสตร์เครื่องส าอาง
เพ่ือการดูแลผิวหนัง วิทยาศาสตร์เครื่องส าอางการดูแลเส้นผม สารหอมและสุคนธศาสตร์ วิทยาศาสตร์
เครื่องส าอางสีสัน การประเมินผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง โพลีเมอร์ในเครื่องส าอาง ผลิตภัณฑ์ครีมกันแดด     
ชีวะโมเลกุลในเครื่องส าอาง เคมีเภสัชส าหรับวิทยาศาสตร์เครื่องส าอาง ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติใน
เครื่องส าอาง 
 Introduction of cosmetic; beauty technology; cosmetic formulation; 
cosmetic science for skin care; cosmetic science for hair; fragrance and aromatic science; 
color cosmetic science; evaluation of cosmetic products; polymer in cosmetics; 
sunscreen products;  biomolecules in cosmetics; pharmaceutical chemistry for cosmetic 
science; natural product in cosmetics 
89530864 ฉลาดรู้ฉลาดวิทย์        2(2-0-4) 

Science Literacy 
 

 การคิดเชิงวิทยาศาสตร์ มุมมองทางวิทยาศาสตร์ของสิ่งรอบตัว วิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจ
ในปัจจุบันและอนาคต 
 Sscientific thinking; scientific perspective of surrounding things of Interests 
and prospective science of interests 
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89530964 วิทยาศาสตร์ข้อมูลเบื้องต้น      2(2-0-4) 
  Introduction to Science of Data 
 

 วิทยาศาสตร์ข้อมูลเบื้องต้น การวิเคราะห์ข้อมูล การใช้ข้อมูลส าหรับการตัดสินใจ  
การเข้ารหัสของข้อมูลในชีวิตประจ าวัน การตรวจสอบรหัสที่มีความผิดพลาดหรือถูกปลอมแปลง 
 Introduction to science of data; data analysis; data for decisions; encoding 
data in everyday life; detecting errors in the received data; identifying manipulated codes 

 
89531064 ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคม   2(2-0-4) 
 Creativity and Innovation for Social Development 
  

 ความส าคัญของความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมในยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
กระบวนการคิดเชิงออกแบบ การก าหนดปัญหา การระดมสมอง การสร้างแนวความคิดใหม่ และการ
แก้ปัญหาทางสังคม 
 Essence of creativity and innovation in disruptive era; design thinking, 
problem identification, brainstorming, idea generation and social problem-solving  

 
รายวิชาด้านการบริหารจัดการ 
89531164 กฎหมายส าหรับคนท างานและธุรกิจ           2(2-0-4) 
 Law for Worker and Business 
 

 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหลักกฎหมายที่ส าคัญส าหรับคนท างาน  กฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ แรงงาน จัดตั้งบริษัท ทรัพย์สินทางปัญญา ภาษีอากร กฎหมายล้มละลาย กฎหมายเกี่ยวกับการ
ต่อต้าน     การทุจริต กรณีศึกษา 
 Basic knowledge of laws; principles of labor laws; civil and commercial 
laws; labor laws; company-established laws; intellectual property laws; tax laws; 
bankruptcy laws; anti-corruption laws; case study 
89531264 องค์ประกอบการจัดการ       2(2-0-4) 
  Management Functions 
 

 แนวคิดพ้ืนฐานและลักษณะขององค์การ หลักการจัดการ กระบวนการจัดการ หน้าที่
หลักในการจัดการ การวางแผน  
 Basic concepts and characteristics of an organization; principles of 
management; management process; management functions; planning  
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89531364 สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ       2(2-0-4) 
  Business Environment 
 

 สภาวะแวดล้อมทางการจัดการ จริยธรรมในการจัดการ 
 Management environment; management ethics 
 
89531464 การออกแบบโครงสร้างองค์กร      2(2-0-4) 
  Organizational Structure Design 
 

 การจัดองค์การและทรัพยากรมนุษย์ การชี้น า และการควบคุม 
 Organizational and human resource management; directing; controlling  
 
89531564 การวางแผนกลยุทธ์       2(2-0-4) 
  Strategic Planning 
 

 แนวคิดพ้ืนฐาน กระบวนการในการบริหารกลยุทธ์ กระบวนการวางแผน การตัดสินใจ  
เชิงกลยุทธ์ การน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ การควบคุมเชิงกลยุทธ์ส าหรับธุรกิจ 
 Strategic concepts and administration process; planning process and 
strategic decision making; strategic implementation and control business 
 
89531664 การควบคุมผลการด าเนินงาน      2(2-0-4) 
  Performance Controlling  
 

 การวางแผน การด าเนินงาน การควบคุมการผลิตสินค้าและบริการ การจัดการคุณภาพ  
 Planning; operating; controlling production of product and service; 
product and operation process designs; quality management 
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89531764 การตลาดส าหรับผู้ประกอบการในศตวรรษที่ 21    2(2-0-4) 
  Marketing for Entrepreneurship in the 21st Century 
 

 ความหมาย ความส าคัญของการตลาดต่อธุรกิจ กระบวนการทางการตลาด 
สภาพแวดล้อมทางการตลาด ประสมทางการตลาด - ผลิตภณัฑ์ การก าหนดราคา การจัดจ าหน่าย การ
ส่งเสริมการตลาด - การสร้างความสามารถทางการแข่งขัน การตลาดระดับโลก จริยธรรมทางการตลาด 
ความรับผิดชอบต่อสังคม การตลาด 4.0 
 Meaning and importance of marketing to businesses; process of marketing; 
marketing environment; marketing mix - product, price, channel and promotion - creating 
a competitive advantage; global marketing and business ethics; social responsibility; 
marketing 4.0  
 

89531864 พฤติกรรมผู้บริโภคในโลกสมัยใหม่      2(2-0-4) 
  Consumer Behavior in Modern World  
 

 พฤติกรรมผู้บริโภค กระบวนการตัดสินใจซื้อ พฤติกรรมผู้ซื้อทางธุรกิจ การวิจัยตลาด
และระบบสารสนเทศทางการตลาด การแบ่งส่วนตลาด การก าหนดตลาดเป้าหมาย การวางต าแหน่ง
ทางการตลาด 
 Modern consumer behavior; behavior of consumer decision making 
process; buyers’ behavior; marketing research; marketing information system; market 
segmentation; target marketing; market positioning 
 

89531964 การบัญชีเบื้องต้น ในอุตสาหกรรมการบริการ    2(2-0-4) 
  Introduction to Accounting in Service Industry 
 

 หลักการเบื้องต้นของการบัญชี ทฤษฎี แนวคิด ในอุตสาหกรรมการบริการ 
 Basic accounting theories; concepts; processes in Service Industry 
 

89532064 การบัญชีเบื้องต้น ในอุตสาหกรรมการผลิต     2(2-0-4) 
  Introduction to Accounting in Manufacturing 
 

 หลักการเบื้องต้นของการบัญชี ทฤษฎี แนวคิด ในอุตสาหกรรมการผลิต  
 Basic accounting theories; concepts; processes in Manufacturing  
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89532164 การบัญชีเบื้องต้น ในธุรกิจค้าขาย      2(2-0-4) 
  Introduction to Accounting in Merchandise 
 

 หลักการเบื้องต้นของการบัญชี ทฤษฎี แนวคิด ในธุรกิจค้าขาย  
 Basic accounting theories; concepts; processes in Merchandise  
89532264 หลักการบัญชี        2(2-0-4) 
  Accounting  
 

 หลักการ กระบวนการเกี่ยวกับการบัญชี การจัดท ารายงานทางการเงินของหน่วยงาน
ธุรกิจ  
 Concept; process; preparation of supported documents; business journal  
entries  
 

89532364 งบการเงิน        2(2-0-4) 
  Financial Statements  
 งบดุล งบก าไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น งบกระแสเงินสด 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน การวิเคราะห์และท าความเข้าใจถึงฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน กระแส
เงินสดของ 
ธุรกิจ  
 Preparation of trial balance; adjustment of accounting errors; preparation 
of financial statements for private and public business firms; accounting management 
principles of assets; liabilities; shareholders’ equity 
 

89532464 รายงานการเงิน        2(2-0-4) 
  Financial Report  
 

 การวิเคราะห์ฐานะการเงิน การจัดท าและบริหารงบประมาณ การประเมินงบลงทุน การ
วิเคราะห์รายงานทางการเงิน งบประมาณเงินสด 
 Financial Credit Analysis; Constructing and Managing Master Budget; 
Capital Budget Evaluation; financial reporting analysis; cash budgeting; modern 
management accounting techniques 
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89532564 ภาษีธุรกิจ        2(2-0-4) 
  Business Taxation  
 

 หลักการ ประเภท และแนวปฏิบัติของการภาษีอากรที่เกี่ยวกับธุรกิจ ความรับผิดชอบ       
ในการเสียภาษ ีการค านวณภาษี การจดทะเบียน การจัดท าแบบฟอร์ม การจัดท ารายงาน การยื่นแบบ
แสดงรายการ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอากรแสตมป์ ภาษีศุลกากร ภาษีสรรพสามิต และภาษีส าหรับ
กิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ประเด็นปัจจุบันเกี่ยวกับการภาษีทางธุรกิจ 
 Principles, types and practices of business taxation; tax responsibility; tax 
calculations; registration form preparation; report preparation; filing return forms; basic 
knowledge about stamp duties; customs duties; excise taxes; promotional taxes for 
specific businesses; current issues regarding business taxation 
 
89532664 พ้ืนฐานด้านทรัพยากรมนุษย์      2(2-0-4) 
  Human Resources Foundation 
 

 การจัดการ และการธ ารงรักษาทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจ กระบวนการจัดการทรัพยากร
มนุษย ์การวางแผน การสรรหา การคัดเลือก การจ้างงาน การจัดปฐมนิเทศ การสอนงาน การฝึกอบรม
และ        การพัฒนา การพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ การประเมินผลการปฏิบัติงาน  
 Human resource management; emGELOyee retention in business; human 
resource functions including planning, recruitment and selection, job placement, 
orientation, coaching, training and development, and performance evaluation 
 
89532764 การสร้างประสบการณ์การบริการ      2(2-0-4) 
  Service Experience Design 
 

 วิธีการคิดการออกแบบเพ่ือผลิตบริการและการออกแบบระบบใหม่ให้น่าสนใจ พ้ืนฐาน
ของจุดสัมผัสเชิงพฤติกรรม การสร้างแผนภาพ การเล่าเรื่อง การคิดต้นแบบอย่างรวดเร็ว 
 Methods of design thinking in order to produce new service and system 
development; a foundation about the behavioral touchpoints; diagramming and 
storytelling; rapid prototyping 
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89532864 การสร้างนวัตกรรมการบริการ      2(2-0-4) 
  Service Innovation Design  
 

 วิธีการคิด การออกแบบการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ การจัดการทรัพย์สินทางปัญญา การ
วิจัยทางการตลาด การจัดการการถ่ายโอนความรู้ในองค์กร พันธมิตรเชิงกลยุทธ์และเครือข่าย การวิจัย
และพัฒนา 
 Methods of design thinking in order to launch new product development; 
managing intellectual property; market research; managing organizational knowledge 
transfer; strategic alliances and networks; research and development  
 3.2.2 รายวิชาบูรณาการ ให้หลักสูตรก าหนดให้นิสิตในหลักสูตรเรียน 1 
รายวิชา 
89539764 การเป็นผู้ประกอบการในศตวรรษที่ 21     3(0-0-9) 
 Entrepreneurship in the 21st Century 
 

 แนวคิดการเป็นผู้ประกอบการ ทักษะการเป็นผู้ประกอบการในศตวรรษที่ 21 อย่างมี
จริยธรรมตามกฎหมายในการจัดตั้งบริษัทและกฎหมายธุรกิจทั่วไป รวมถึงการเขียนแผนธุรกิจ 
 Concepts of entrepreneurship; ethics and entrepreneurship skills in 21st 
century according to laws for a company establishment and general business laws; able 
to accomplish the business plan 
 
89539864 ขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี    3(0-0-9) 
  Transforming Thailand through Innovation and Technology 
 

 การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ระบบนิเวศ
นวัตกรรมของประเทศไทย การประกอบการที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม ลูกค้าและการขาย แผนภาพ
คุณค่าที่ส่งมอบ ความเป็นผู้น าและการสร้างทีม ทรัพย์สินทางปัญญา และการพัฒนาทักษะการน าเสนอ
งานเชิงธุรกจิ 
 National economic and social development through innovation and 
technology, Thailand’s innovation ecosystems; innovation-driven entrepreneurship, 
customers and sales, value proposition canvas, leadership and team building, 
intellectual property and business pitching skill training 
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89539964 การสร้างสรรค์กิจการเพ่ือสังคม      3(0-0-9) 
  Creating Social Enterprises 
 

  รากเหง้าของวัฒนธรรมและทรัพยากรธรรมชาติ ปัญหาของสังคมและสิ่งแวดล้อม        
ความเหลื่อมล้ าในสังคม การยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน การเรียนรู้ความร่วมมือแบบประชารัฐ การ
แก้ไขปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม แนวคิดของกิจการเพ่ือสังคม การสร้างสรรค์แผนกิจการเพื่อสังคมแห่ง
อนาคต 
 The foundation of culture and natural resources; social and 
environmental issues;  disparity in society;  improving the quality of life of communities;  
learning in a civil state cooperation;  solving social and environmental problems;  
concept of social enterprises; creating a corporate plan for future society 
 
2) หมวดวิชาเฉพาะ        94 หน่วยกิต 
  
 2.1 วิชาปรับพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)    
83010064 คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษที่จ าเป็นส าหรับเทคโนโลยีทางทะเล 3(3-0-6)   
  Essential Mathematics and English for Marine Technology     

ตรรกกะทางคณิตศาสตร์ พ้ืนฐานการค านวณที่ต้องใช้ในด้านเทคโนโลยีทางทะเล 
ค าศัพท์เฉพาะ และภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ด้านเทคโนโลยีทางทะเล  
  Mathematical logic; basic calculation for marine technology; technical 
terms and basic English for marine technology  

 
2.2 วิชาแกน       30 หน่วยกิต 

27310364 แคลคูลัส                3 (3-0-6) 
           Calculus 
  ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิตและฟังก์ชันอดิศัย  
การประยุกต์ของอนุพันธ์ สมการของเส้นสัมผัสและเส้นตั้งฉาก ความเร็วและความเร่ง ดิฟเฟอเรนเชียล
และแบบเชิงเส้น อัตราสัมพัทธ์ การหาค่าสูงสุด-ต่ าสุด โจทย์ปัญหาค่าสูงสุด-ต่ าสุด อินทิกรัลไม่จ ากัดเขต
และการประยุกต์ เทคนิคการอินทิเกรต การอินทิเกรตทีละส่วน การอินทิเกรตฟังก์ชันตรีโกณมิติ อินทิกรัล
จ ากัดเขตและการประยุกต์ การหาพื้นที ่ปริมาตร ความยาวส่วนโค้งและพ้ืนที่ผิว แบบที่ก าหนดค่าไม่ได้  
และกฎของโลปิทาล อินทิกรัลไม่ตรงแบบ ล าดับและอนุกรม 
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  Limits and continuity of functions; derivatives of algebraic and 
transcendental functions; applications of derivative; equation of tangent and normal 
lines; speed and acceleration; differential and linearization; related rates; maximum and 
minimum values; maximum and minimum problems; indefinite integrals and 
applications; techniques of integration; integration by parts; integration of trigonometric 
function; definite integrals and applications; area, volume; arc length and surface area; 
indeterminate forms and L’Hospital’s rule; improper integrals; sequences and series                   
  
27314164 ฟิสิกส์พ้ืนฐาน                3 (3-0-6) 
  Fundamental Physics 

คณิตศาสตร์ส าหรับฟิสิกส์ กฏการเคลื่อนที่ งานและพลังงาน โมเมนตัมเชิง 
เส้นและเชิงมุม คลื่น เสียง คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ไฟฟ้ากระแสตรง ทฤษฏีสัมพัทธภาพ ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 
  Mathematics for physics; laws of motions; work and energy; linear and 
angular momentum; waves, sounds, electromagnetic wave, direct current; theory of 
relativity; nuclear physics 
27314264 ปฏิบัติการฟิสิกส์พ้ืนฐาน      1 (0-3-1) 
  Fundamental Physics Laboratory 

บุรพวิชา : 27314164 ฟิสิกส์พืน้ฐาน หรือเรียนพร้อมกัน 
Prerequisite : 27314164 Fundamental Physics or learning together 
ปฏิบัติการฟิสิกส์พ้ืนฐาน ที่สอดคล้องกับเนื้อหาในวิชา 27314164 ฟิสิกส์พื้นฐาน      

กฏการเคลื่อนที่ งานและพลังงาน โมเมนตัมเชิงเส้น และเชิงมุม คลื่น เสียง คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ไฟฟ้า
กระแสตรง  

Fundamental physics laboratory related to contents in 27314164 
Fundamental Physics; laws of motions; work and energy; linear and angular momentum; 
waves, sounds, electromagnetic wave, direct current 
27315364 เคมีพ้ืนฐาน                   3 (3-0-6)   
  Fundamental Chemistry 
  โครงสร้างอะตอม ตารางธาตุและสมบัติของธาตุตามตารางธาตุ  พันธะเคมี สถานะของ
สสารและสารละลาย ปริมาณสัมพันธ์ สมดุลเคมี กรด-เบส อุณหพลศาสตร์ จลนศาสตร์เคมี  
  Atomic structure; periodic table and periodic properties; chemical 
bonding; state of matter and solution; stoichiometry; chemical equilibrium; acid-base; 
thermodynamic; chemical kinetic  



98 

27315464 ปฏิบัติการเคมีพ้ืนฐาน      1 (0-3-1) 
  Fundamental Chemistry Laboratory 

บุรพวิชา : 27315364 เคมีพ้ืนฐาน หรือเรียนพร้อมกัน 
Prerequisite : 27315364  Fundamental Chemistry or learning together 

 ปฏิบัติการเคมีที่สอดคล้องกับเนื้อหาในวิชา  27315364 เคมพ้ืีนฐาน การใช้อุปกรณ์และ
เครื่องมือพื้นฐานส าหรับปฏิบัติการเคมี สถานะของสสาร สมบัติของสารละลาย สมดุลเคมี อุณหพล
ศาสตร์ จลนศาสตร์เคมี การวิเคราะห์ปริมาณด้วยการไทเทรต 

 Chemistry laboratory related to contents in 27315364 Introductory 
Chemistry; basic equipment and tools for chemistry laboratory, state of matter, solution 
properties,  chemical equilibrium, thermodynamic, chemical kinetic, quantitative analysis 
by titration method 

27317564 ชีววิทยาทั่วไป       3 (3-0-6) 
   General Biology       

หลักเกณฑ์ทางชีววิทยาขั้นพ้ืนฐานของสิ่งมีชีวิต องค์ประกอบของเซลล์ การจัดหมวดหมู่ 
ของสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางพันธุกรรมของพืชและสัตว์ หลักเบื้องต้นของเมตาโบลิซึมในเซลล์และ
สิ่งมีชีวิต พันธุกรรม สรีรวิทยา วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต และนิเวศวิทยา 

Basic principles of biology; cell biology, classification of living organism;  
diversity of plant and animals; principles of metabolism in cell and organism; heredity; 
physiology; evolution of life and ecology 
27317664  ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป      1(0-3-1) 

General Biology Laboratory 
บุรพวิชา : 27317564  ชีววิทยาทั่วไป หรือเรียนพร้อมกัน 
Prerequisite : 27317564  General Biology or learning together 
การสาธิต การทดลอง และการอภิปรายเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ทางชีววิทยาขั้นพ้ืนฐานของ

สิ่งมีชีวิต องค์ประกอบของเซลล์ การจัดหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางพันธุกรรมของพืช
และสัตว์ หลักเบื้องต้นของเมตาโบลิซึมในเซลล์และสิ่งมีชีวิต พันธุกรรม สรีรวิทยา วิวัฒนาการของ
สิ่งมีชีวิต และนิเวศวิทยา 

Demonstration, experimentation and discussion of basic principle of 
biology; cell biology, classification of living organism; diversity of plant and animals; 
principle of metabolism in cell and organism; heredity; physiology; evolution of life and 
ecology 
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27322364 สถิติส าหรับเทคโนโลยีทางทะเล     3 (3-0-6) 
  Statistics for Marine Technology 

ความรู้เบื้องต้นทางสถิติ   สถิติพรรณนา   ความน่าจะเป็น   ตัวแปรสุ่มและการแจกแจง 
ความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม   การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มไม่ต่อเนื่องและตัวแปรสุ่ม
ต่อเนื่อง   การแจกแจงของตัวอย่าง   การประมาณค่า   การทดสอบสมมติฐาน   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
การวิเคราะห์ความแปรปรวน  แผนแบบสุ่มสมบูรณ์  แผนแบบสุ่มสมบูรณ์ภายในบล็อก   การเปรียบเทียบ
พหุคูณ  การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย 
            Introduction to statistics; descriptive statistics; probability; random 
variables and probability distributions of random variables; probability distributions of 
discrete and continuous random variables; sampling distributions; estimation, hypothesis 
testing; introduction to analysis of variance; completely randomized design; randomized 
complete block design; multiple comparison, simple linear regression analysis 
27325164 เคมีอินทรีย์และชีวเคมีทั่วไป     3 (3-0-6) 
  General Organic and Biochemistry 

พันธะเคมีในสารประกอบอินทรีย์  การจ าแนกประเภทตามหมู่ฟังก์ชัน  การเรียกชื่อ 
สมบัติทางกายภาพ และปฏิกิริยาเคมีของสารอินทรีย์ สารชีวโมเลกุล โครงสร้างและหน้าทีข่องสารชีว
โมเลกุล เมทาบอลิซึมและการควบคุมสารชีวโมเลกุล 

Chemical bonding in organic compounds; classification by functional 
group; nomenclature; physical properties and chemical reactions of organic compounds; 
biomolecules; structure and function of biomolecules metabolism and control of 
biomolecules 
27325264 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์และชีวเคมีทั่วไป    1(0-3-1) 
    General Organic and Biochemistry Laboratory 

บุรพวิชา : 27325164 เคมีอินทรีย์และชีวเคมีทั่วไป หรือเรียนพร้อมกัน 
Prerequisite : 27325164  General Organic and Biochemistry  
or learning together 
เทคนิคการแยกสารในอินทรีย์เคมี การตกผลึก การกลั่น การสกัด และโครมาโทรกราฟี 

การวิเคราะหส์มบัติทางเคมีของสารอินทรีย์ และสารชีวโมเลกุล  
  Separation technical of organic chemistry laboratory, crystallization, 
distillation, extraction, chromatography; chemical properties and biomolecules analysis  
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27325364 เคมีวิเคราะห์       3(3-0-6) 
  Analytical Chemistry    

กระบวนการทางเคมีวิเคราะห์ สถิติส าหรับปริมาณวิเคราะห์ การวิเคราะห์เชิง ปริมาณ
โดยการวิเคราะห์น้ าหนัก  การวิเคราะห์เชิงปริมาณโดยการวิเคราะห์ปริมาตรด้วยการไทเทรต การ 
วิเคราะห์เชิงปริมาณโดยเครื่องมือทางไฟฟ้า การวิเคราะห์เชิงปริมาณโดยเครื่องมือสเปกโตรโฟโตเมตริก  
โครมาโตรกราฟี 

Analytical chemistry process; statistic in quantitative analysis; gravimetric 
and volumetric analysis by titration methods; instrumental quantitative analysis; 
electrochemical analysis, spectrophotometry, chromatography 

 

27325464 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์       1(0-3-1)  
   Analytical Chemistry Laboratory 

บุรพวิชา : 27325364 เคมีวิเคราะห์ หรือเรียนพร้อมกัน 
Prerequisite : 27325364  Analytical Chemistry or learning together 
การใช้เครื่องมือวัดปริมาตรและเครื่องชั่ง การเตรียมสารละลาย การวิเคราะห์ปริมาณ 

โดยน้ าหนัก การวิเคราะห์ปริมาณโดยปริมาตร การวิเคราะห์ปริมาณด้วยเครื่องมือการวิเคราะห์ 
The use of volumetric equipment and balance; solution preparation; 

quantitative analysis by weight and volume; volumetric analysis by analytical equipment 
 

27327164  จุลชีววิทยา       3(3-0-6) 
   Microbiology 

หลักจุลชีววิทยา จุลินทรีย์กลุ่มต่างๆ โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ การเจริญและ
พัฒนาการ การจัดหมวดหมู่ การประยุกต์ทางการเกษตร อุตสาหกรรมอาหาร สิ่งแวดล้อม และการ
สาธารณสุข 

Principals of microbiology; structures and functions of microorganisms; 
growth and development; classification and application of microorganisms to agriculture, 
food industry, environment and public health 
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27327264  ปฏิบัติการจุลชีววิทยา      1(0-3-1)  
  Microbiology Laboratory 

บุรพวิชา : 27327164 จุลชีววิทยา หรือเรียนพร้อมกัน 
Prerequisite : 27327164 Microbiology or learning together 
ปฏิบัติการเก่ียวกับเทคนิคทางจุลชีววิทยา การแยกเชื้อให้บริสุทธิ์ การถ่ายเชื้อ การย้อมสี

แกรม  
Laboratory practices in techniques that related to microbiology ; isolation 

of pure culture, culture transfer, gram’s staining 
 
2.3 วิชาเอก       64 หน่วยกิต 

  2.3.1 วิชาเอกบังคับ    37  หน่วยกิต 
83010164 ทักษะพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีทางทะเล    1 (0-2-1) 
  Basic Marine Technology Skill  
  ทักษะการปฏิบัติงานภาคสนาม กิจกรรมเสริมสมรรถนะร่างกายในการปฏิบัติงานทะเล 

Field work skills; physical capacity building activities for working at sea 
 

83010264 ทักษะการว่ายน้ าเพ่ือความปลอดภัยในทะเล   1 (0-3-2) 
  Swimming Skill for Safety at Sea    
  ทักษะการว่ายน้ า การลอยตัว การด าน้ าตื้น    

Swimming skill; buoyancy skills; skin diving skill 
 

83010364 ทักษะการช่วยเหลือชีวิตในทะเล     1 (0-2-1) 
  Life Saving Skill 
  ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานทะเล ทักษะการช่วยชีวิตคนในน้ า การใช้อุปกรณ์ที่
เหมาะสมในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ า ทักษะการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 

Safety skills for marine scientist; rescue techniques for drowning, 
techniques to use proper equipment to help drowning, first aid skills 
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83012064 สมุทรศาสตร์       3 (3-0-6) 
  Oceanography 
  ธรณีวิทยาทางทะเล การไหลเวียนของกระแสน้ า คุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของน้ า
ทะเล คลื่นและน้ าขึ้นน้ าลง กระบวนการชายฝั่งทะเล ตะกอนทะเล ผลผลิตเบื้องต้นในทะเล การ
หมุนเวียนของธาตุอาหาร สภาพสมุทรศาสตร์ของน่านน้ าไทย   
  Marine geology; ocean circulation; physical and chemical properties of 
seawater; waves and tides; coastal processes; marine sediments; marine productivity; 
nutrient recycling; oceanographic characteristics of Thai waters  
 

83014064 นิเวศวิทยาทั่วไป            3 (2-3-6) 
  General Ecology 
  ความสัมพันธ์ในหมู่สิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์
ระบบนิเวศแบบต่างๆ และประยุกต์ทฤษฎีทางนิเวศวิทยาไปใช้ศึกษาปัญหาภาวะมลพิษของสิ่งแวดล้อม 
รวมทั้งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
  Interaction between living organisms and environment; application of 
ecosystem theory on pollution analysis; natural resources conservation 
 

83023064 สัตว์ไม่มีกระดูกสนัหลังในทะเล     3 (2-3-6) 
  Marine Invertebrates 
  อนุกรมวิธาน สัณฐานวิทยา และสรีรวิทยาของสัตวไ์ม่มีกระดูกสันหลังที่อาศัยอยู่ในทะเล โปร
โตซัว ฟองน้ า ซีเลนเตอเรท มอลลัส เอคไคโนเดิร์ม และอาร์โทรพอด ที่พบในนา่นน้ าไทยและแถบอินโดแปซิฟิก 
การใช้วิธีทางชีวโมเลกลุในการจ าแนกสัตวไ์ม่มีกระดูกสันหลงัในทะเล 
  Taxonomy; morphology and physiology of marine invertebrates; protozoa, 
Porifera, Coelenterate, Mollusca, Echinoderm and Arthropod in Thai water and Indo-Pacific 
region; molecular Identification of marine invertebrates 
 

83023164 สรีรวิทยาเปรียบเทียบของสัตวน์้ า     3 (3-0-6) 
  Comparative Physiology of Aquatic Animals     
  หลักการทางสรีรวิทยาเชิงเปรียบเทียบในสัตว์ ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและหนา้ที่ของ
สิ่งมีชีวิต การท างานและกลไกการควบคุมการท างานของระบบต่าง ๆ ในสิ่งมีชีวติ ความสมดุลของน้ าและเกลือ
แร่ 
  Principles of comparative physiology in creature; relationship between 
structures and functions of organisms; processes and mechanisms of systems in organisms; 
balance of water and mineral 
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83026064 ทักษะพ้ืนฐานปฏิบัติการเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า  2 (1-2-3) 
  Basic Laboratory Skills for Aquaculture Technology 
  ทักษะพ้ืนฐานที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ทักษะ
พ้ืนฐานที่จ าเป็นส าหรับเทคโนโลยีชีวภาพในการเพ่ิมผลผลิตสัตว์น้ า สมาร์ทฟาร์ม  ผู้ประกอบการด้าน
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า การบันทึกผลการทดลอง การจัดท ารายงานผลการทดลอง เทคนิคการท างานเป็นทีม
อย่างมีประสิทธิภาพ ทักษะในการสื่อสาร ทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  Basic skills required for aquaculture technology laboratory; basic skills 
required for biotechnology laboratory; smart farming; aquaculture entrepreneur; data 
records and experimental report; effective teamwork techniques; communication skills; 
IT skills 
 
83028064 ทักษะพ้ืนฐานปฏิบัติการเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากร  2 (1-2-3) 

และสิ่งแวดล้อมทางทะเล  
Basic Laboratory Skills for Marine Resource   
and Environment Management Technology 

  ทักษะพ้ืนฐานที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานด้านการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
ทางทะเล การวิเคราะห์ประเด็นปัญหา การวางแผนการส ารวจ การใช้อุปกรณ์เก็บตัวอย่างและข้อมูล การ
น าเสนอข้อมูล  

Basic skills required for marine resource and environment management 
technology laboratory; problem analysis; survey planning; using sample and data 
collection devices; data presentation 

 
83029064 สัมมนาเทคโนโลยีทางทะเล 1     1 (0-2-1) 
  Seminar in Marine Technology I 

 การจับประเด็น และสรุปจากการน าเสนอ และการอภิปรายบทความวิชาการทาง
เทคโนโลยีทางทะเล  

 Capturing important detail and summary from presentation and discussion 
of academic publications in marine technology  
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83031064 ระเบียบวิธีวิจัยทางเทคโนโลยีทางทะเล    3 (3-0-6) 
  Research Methods in Marine Technology 
  หลักการทางวิทยาศาสตร์ในการท าวิจัย สมมุติฐานการวิจัย โครงร่างการวิจัย การเขียน 
รายงานการวิจัย การน าเสนองานวิจัย จริยธรรมการวิจัย การวางแผนการทดลองแบบสุ่มตลอด แบบสุ่ม
ภายในบล๊อค แบบลาตินสแควร์ และแบบแฟคทอเรียล การวิเคราะห์สมการถดถอย การวิเคราะห์
สหสัมพันธ์ 
  Scientific principles for research; research hypothesis; research proposal; 
research reporting; research presentation; research ethics; experimental design, 
completely randomized design, randomized completely block design, Latin square 
design and factorial design; regression analysis; correlation analysis 
83031164 เทคนิคการวิเคราะห์คุณภาพน้ า     3 (2-3-6) 
  Techniques in Water Quality Analysis 
  หลักการ และวิธีตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ า เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การวิเคราะห์น้ า
ทางกายภาพ การวิเคราะห์น้ าทางเคมี การวิเคราะห์น้ าทางชีววิทยา เทคนิคการเก็บตัวอย่างน้ า การ
ควบคุมคุณภาพการวิเคราะห์ การประกันคุณภาพ การประยุกต์เครื่องมือเพ่ือการวิเคราะห์คุณภาพน้ า 
  Principles and methods of water quality analysis; quantitative and 
qualitative; analysis of physical water; analysis of chemical water; analysis of biological 
water; water sampling techniques; quality control of analysis; quality assurance; 
application of instruments for water quality analysis      
83033264 สัตว์มีกระดูกสันหลังในทะเล     3 (2-3-6) 
  Marine Vertebrates 
  อนุกรมวิธาน สัณฐานวิทยา และสรีรวิทยาของสัตว์มีกระดูกสันหลังที่อาศัยอยู่ในทะเล 
ปลา สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ า สัตว์เลื้อยคลาน และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ที่พบในประเทศไทยและแถบอินโด
แปซิฟิก 
  Taxonomy, morphology and physiology of marine vertebrates, fish, 
amphibian, reptile and mammal; particularly living in Thai water and all Indo-Pacific 
region 
83039164 สัมมนาเทคโนโลยีทางทะเล 2     1 (0-2-1)  
  Seminar in Marine Technology II  

 การน าเสนอ และการอภิปรายบทความวิชาการทางเทคโนโลยีทางทะเล  
 Presentation and discussion of academic publications in marine 

technology  
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83049264 การเตรียมความพร้อมด้านวิชาชีพ     1(0-3-2)  
  Preparation for Careers   
  กระบวนการวิเคราะห์ปัญหาทางเทคโนโลยีทางทะเล การตั้งสมมติฐาน การค้นคว้า 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง การวางแผนการทดลอง การเขียนโครงร่างปัญหาพิเศษ การใช้โปรแกรมตารางค านวณ
จัดการข้อมูล การอ้างเซลล์ การใช้ฟังก์ชั่น การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ  

Processes of problems analysis in marine technology issues; hypothesis; 
related documents searching; experimental design; special problems proposal writing; 
using a spreadsheet to manage data, cell referencing, using functions, statistical data 
analysis  
83049364 สหกิจศึกษา       6(0-18-9)  
  Cooperative Education 
  การปฏิบัติงานในสถานประกอบการที่มีการด าเนินงานเกี่ยวข้องกับสาขาอย่างมีระบบ  
มีการท าวิจัย การเรียบเรียงเขียนเป็นรายงาน การน าเสนอ  
  Work-based training in marine technology-related organization; conducting 
research project, report writing and presentation 
83049464 ฝึกงาน        3(0-9-5)   
  Field Experience  
  การปฏิบัติงานในองค์กร หรือสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีทางทะเล   

          Work-based learning in marine technology-related organizations  
83049564 ปัญหาพิเศษเทคโนโลยีทางทะเล      3(0-9-5) 
  Special Problems in Marine Technology  

บุรพวิชา : 83049264 การเตรียมความพร้อมด้านวิชาชีพ หรือเรียนพร้อมกัน 
          Prerequisite: 83049264 Preparation for Careers or learning together 
          กระบวนวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีทางทะเล การทดลอง การเก็บข้อมูล การประมวล

และวิเคราะห์ผลการวิจัย การเขียนรายงานการวิจัย การน าเสนอรายงานการวิจัย 
          Research process in field of marine technology, experiments, data 

collections, data processing and data analysis; research reporting; research presentation 
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2.2.2 วิชาเอกเลือก     27 หน่วยกิต 
 
กลุ่มเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางทะเล  
83120064 การประดาน้ าเบื้องต้น       2 (1-3-4) 
  Introduction to Scuba Diving 
  หลักเบื้องต้นในการด าน้ า การใช้อุปกรณ์ด าน้ า การป้องกันอันตราย และอุบัติเหตุที่
อาจจะเกิดข้ึนได้ในขณะด าน้ า ปฏิบัติการประดาน้ านอกสถานที่ 
  The basic of SCUBA diving, the use of diving equipments;  
the protection of harm and accidents that may occur while diving; field practice 
 
83124064 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเล      3 (3-0-6) 
  Marine Ecotourism 
  หลักการ และความส าคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล เทคนิคและ
วิธีการในการอนุรักษ์  ชนิดของแหล่งท่องเที่ยว ทางทะเล แนวทางการใช้ประโยชน์และการพัฒนาที่
เหมาะสมและยั่งยืนเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
  Principles and importance of marine resources conservation; techniques 
and methods of conservation; type of marine ecotourism resources; guidelines for the 
development of appropriate and sustainable ecotourism activities 
 
83130164 การประดาน้ าขั้นสูง       2(1-3-4) 
  Advanced Scuba Diving 
 บุรพวิชา : 83120064 การประดาน้ าเบื้องต้น หรือขึ้นอยู่กับดุลพินิจของคณะ 

Prerequisite : 83130064 Introduction to Scuba Diving or by the discretion of 
the faculty 

  หลักการด าน้ าขั้นสูง การใช้อุปกรณ์ด าน้ า การป้องกันอันตราย และอุบัติเหตุที่อาจจะ
เกิดข้ึนได้ในขณะด าน้ า การท างาน การเก็บข้อมูลวิจัยใต้น้ า การเคลื่อนย้ายวัตถุใต้น้ า การใช้เข็มทิศ 
ปฏิบัติการใต้น้ านอกสถานที่ 
  The advance of SCUBA diving; the use of diving equipment; physical and 
chemical properties of seawater; protection and accidents from diving; underwater 
research and survey; coral reef and benthic community assessment; moving object 
underwater; using the compass; field practice 
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83130264 นักด าน้ าระดับเชี่ยวชาญ       3(2-3-6) 
  Master SCUBA Diver 
 บุรพวิชา : 83130164 การประดาน้ าข้ันสูง หรือขึ้นอยู่กับดุลพินิจของคณะ 

Prerequisite : 83130164 Advanced Scuba Diving or by the discretion of the 
faculty 
การป้องกันอุบัติเหตุจากการด าน้ า การแก้ปัญหาอุบัติเหตุจากด าน้ า การวางแผนการ

ท างานใต้น้ าส าหรับงานวิจัย การหาวัตถุใต้น้ า การวางหมายการด าน้ า การใช้เข็มทิศท าแผนที่ใต้น้ า การ
ฝึกเป็นคนเรือ(seamanship) การถ่ายภาพใต้น้ าเพ่ืองานวิจัย การปฏิบัติการใต้น้ านอกสถานที่ 

Diving accident prevention, handle of diving accident; underwater 
research planning; searching for underwater object, located diving site using landmark, 
underwater mapping with compass; seamanship training, underwater photograph for 
research work; field practice 
83132164 สมุทรศาสตร์ชีวภาพ      3(3-0-6) 
  Biological Oceanography 

 กระบวนการของมหาสมุทรที่ควบคุมการเจริญเติบโต ความอุดมสมบูรณ์ และการ
แพร่กระจายของสิ่งมีชีวิตในทะเล รูปแบบของการผลิตและความอุดมสมบูรณ์ในพ้ืนที่ชายฝั่ง พ้ืนที่น้ าผุด 
Gyres และทะเลลึก ผลกระทบของกิจกรรมของมนุษย์สังคมของสิ่งมีชีวิตในทะเล การใช้ประโยชน์ข้อมูล
สารสนเทศในด้านการประมง 

Ocean processes controlling growth; abundance and distribution of 
marine organism; patterns of productivity and abundance in the coastal zones upwelling, 
gyres, and the deep sea; effects of anthropogenic effects on marine communities; 
utilization of oceanographic information to fishery 
83133164 ชีววิทยาประมง       3 (3-0-6) 
  Fisheries Biology 

พลวัตรประชากรของทรัพยากรประมง การเติบโต การทดแทนที่ การตายและการอพยพ  
ปัจจัยที่มีผลต่อความอุดมสมบูรณ์ การเปลี่ยนแปลงประชากรในธรรมชาติ การท าประมงเกินก าลัง การ
ประเมินสภาวะทรัพยากรประมง ระเบียบวิธีทางสถิติในการประเมินทรัพยากรประมง ผลจับสูงสุดถาวร 
ปัญหาในการจัดการประมง 

Fisheries population dynamics, growth, recruitment, death and migration;  
factors affecting abundance; natural population changing; over fisheries; fisheries 
resources evaluation; statistical methods for fisheries resources evaluation; maximum 
sustainable yield; fisheries management problems 
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83133264 ชีวประวัติสัตว์น้ าวัยอ่อน       2 (1-2-3) 
  Early Life History of Marine Fishes 
  ปลาวัยอ่อนในงานวิจัยด้านการประมง การศึกษาปลาวัยอ่อนในปัจจุบัน วิธีการ และ
อุปกรณ์เก็บตัวอย่าง การแยกปลาวัยอ่อนออกจากตัวอย่าง การจ าแนกชนิดปลาวัยอ่อน และไข่  

Fish larvae in fisheries research; current studies on fish larvae; fish larvae 
sampling methods and gears; fish larvae sorting; taxonomic identification of fish eggs and 
larvae 

 
83134164 นิเวศวิทยาของพ้ืนที่ชุ่มน้ าและการจัดการ    2 (1-3-4) 
  Wetland Ecology and Management 

 ค าจ ากัดความ องค์ประกอบของพ้ืนที่ชุ่มน้ า นิเวศวิทยาของพ้ืนที่ชุมน้ า การหมุนเวียน
ของธาตุอาหาร ประโยชน์ของพ้ืนที่ชุมน้ าประเภทต่าง ๆ (ยกเว้นป่าชายเลน) การประยุกต์ใช้พื้นที่ชุ่มน้ า 
การบ าบัดน้ าเสีย การท่องเที่ยว หลักการ ข้อก าหนด และมาตรการ ระหว่างประเทศ และระดับประเทศ 
การจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ า การจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่มีความส าคัญของโลก 

Definitions, compositions, wetland ecology; nutrient cycle, utilization of 
various types of wetland (except mangrove ecology), application of wetland; wastewater 
treatment; tourism; principle criteria of international and nation regulation, management 
of important international wetland 
 
83134264 นิเวศวิทยาทางทะเลและการจัดการ    3 (2-3-6) 
  Marine Ecology and Management 
  ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมทางทะเล ทั้งทางด้านกายภาพ เคมี และ
ชีวภาพ  ความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเล ระบบนิเวศป่าชายเลน  ระบบนิเวศปากแม่น้ า ระบบ
นิเวศหญ้าทะเล ระบบนิเวศปะการัง ระบบนิเวศชายหาด ระบบนิเวศทะเลลึก กิจกรรมที่มีผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมทางทะเล และหลักการจัดการพ้ืนที่ทางทะเลเบื้องต้น 

Interaction between marine organisms and physical, chemical and 
biological environments; marine biodiversity; mangrove ecosystems, estuarine 
ecosystems, sea grass ecosystems, coral reef ecosystems, beach ecosystem, deep sea 
ecosystem; anthropogenic effects on marine environment; basic marine ecosystem 
management 
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83134364 นิเวศวิทยาแนวปะการังและการจัดการ    3 (3-0-6) 
  Coral Reef Ecology and Management 

 องค์ประกอบทางกายภาพและชีวภาพของแนวปะการัง การแพร่กระจายของแนว
ปะการัง ชีววิทยาของปะการัง การหมุนเวียนธาตุอาหารในแนวปะการังและผลกระทบ โรคของปะการัง 
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศโลกต่อแนวปะการัง การใช้ประโยชน์จากแนวปะการังและ
ผลกระทบ การจัดการทรัพยากรแนวปะการัง 

Physical and biological compositions of coral reef; distribution of coral 
reef; biology of coral; nutrient cycle in the coral reef and its impact; disease of coral; 
impact of climate change to coral reef; utilization of coral reef; management of coral 
reef  

 

83135164 การบ าบัดน้ าและน้ าเสีย       3 (2-3-6) 
  Water and Wastewater Treatment 

บุรพวิชา  : 83031164 เทคนิคการวิเคราะห์คุณภาพน้ าหรือ เรียนพร้อมกัน 
Prerequisite : 83031164 Techniques in Water Quality Analysis or learning 
together 

       นิยาม และหลักการของการบ าบัดน้ าและน้ าเสีย ประเภทและแหล่งที่มาของน้ าเสีย ข้อพิจารณา
เพ่ือเลือกระบบบ าบัดน้ าเสีย การบ าบัดน้ าเสียทางกายภาพ การบ าบัดน้ าเสียทางเคมี การบ าบัดน้ าเสีย
ทางชีววิทยา การบ าบัดกากตะกอน การติดตามและ ป้องกันน้ าเสีย กฎหมายที่เก่ียวข้องกับน้ าเสีย  

Definitions and principles of water and wastewater treatment ;types and sources; 
consideration for selecting the wastewater treatment system; waste water treatment by 
physical processes, chemical processes, biological processes; sludge treatment; 
monitoring and prevention; related laws and regulations  

 

83135264 จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม      3 (2-3-6) 
  Environmental Microbiology 
  ความรู้เบื้องต้นของจุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม ความหลากหลายของจุลินทรีย์ในสิ่งแวดล้อม 
จุลินทรีย์ในดิน จุลินทรีย์ในน้ า บทบาทของจุลินทรีย์ในวัฏจักรของสาร การบ าบัดน้ าเสียด้วยกระบวนการ
ทางชีวภาพ การย่อยสลายทางชีวภาพของสารอินทรีย์มลพิษ การควบคุมการเติบโตของจุลินทรีย์ 

Basic knowledge for environmental microbiology; diversity of 
microorganisms in the environment, microorganisms in soil, microorganisms in water; 
roles of microorganisms on biogeochemical cycle; water treatment by biological 
processes; biodegradation of organic pollutant; microbial growth control 
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83135364 พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม      3 (3-0-6) 
  Environmental Toxicology 

 หลักการเบื้องต้นของพิษวิทยาสิ่งแวดล้อม กระบวนการของสารพิษต่าง ผลกระทบของ
สารพิษต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมทางทะเล ลักษณะการแพร่กระจาย การเปลี่ยนรูป กลไกการเกิดพิษ การ
ขับออก และการย่อยสลายของสารพิษ หลักการในการทดสอบสารพิษ การทดสอบสารพิษในน้ า 
กระบวนการในการประเมินความเสี่ยงของสารพิษต่อระบบนิเวศวิทยา  

Principles of environmental toxicology, process of toxicants, effects of 
toxicant in human and marine environment; distribution, transformation, kinetics of 
toxicant ,excretion and degradation; principles of aquatic toxicity, ecological risk 
assessment 

 

83135464 มลภาวะทางทะเล         3 (3-0-6) 
  Marine Pollution 

นิยาม ประเภท และแหล่งก าเนิดมลภาวะทางทะเล มลสารในบริเวณปากแม่น้ า 
มลภาวะจากการสะพรั่งของสาหร่าย คราบน้ ามัน ความร้อน ขยะ ตะกอน และโลหะหนักในทะเล การ
ติดตามตรวจสอบ และการป้องกันมลภาวะทางทะเล  

Definitions, types and sources of marine pollution; pollutants in estuary; 
pollution from plankton bloom, oil spill, thermal, litter, sediment and heavy metal in the 
sea; monitoring and prevention of marine pollution 

 

83135564 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม     3 (2-3-6) 
  Environmental Impact Assessment 
  นิยาม กระบวนการ หลักการ ของการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ชีวภาพ การใช้ประโยชน์ของจากสิ่งแวดล้อม การมีส่วนร่วมของประชาชน 
มาตรการป้องกันผลกระทบ การติดตามตรวจสอบผลกระทบ  

Definitions, processes, principles of environmental impact assessment; 
physical and biological environmental impact; environmental utilization; public 
participation; mitigation plan; impact monitoring   
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83138164 เครือ่งมือประมง       (3-0-6) 
Fishing Gear 

  การประมงของประเทศไทยจากอดีตถึงปัจจุบัน วัสดุประมง ค าจ ากัดความที่เกี่ยวกับ
การท าประมง การจ าแนกประเภทเครื่องมือประมง หลักการออกแบบเครื่องมือประมงเบื้องต้น 
สถานการณ์และแนวโน้มการประมงของภูมิภาค  
  From past to present of Thai fisheries; fishing gear material; fishing 
terminology; types of fishing gear; basic fishing gear design; status and trends of fisheries 
in Southeast Asian 
 

83140364 การด าน้ าเพ่ือการช่วยเหลือ     2 (1-3-4) 
  Rescue SCUBA Diver  
 บุรพวิชา : 83130264 นักด าน้ าระดับเชี่ยวชาญ หรือขึ้นอยู่กับดุลพินิจของคณะ 

Prerequisite : 83130264 Master SCUBA Diver or by the discretion of the faculty 
  การจัดการความเสี่ยงจากการด าน้ า การจัดการกับปัญหาและเหตุการณ์ฉุกเฉิน การ
ตอบสนองต่อนักด าน้ าท่ีตื่นตระหนก การช่วยเหลือ และเคลื่อนย้ายนักด าน้ า การช่วยชีวิตนักด าน้ าทั้งที่ผิว
น้ า และที่ลึก การก ากับดูแลความปลอดภัย การช่วยชีวิตทางน้ า เวชศาสตร์ใต้น้ า การปฏิบัติการใต้น้ านอก
สถานที่ 

          Managing risks from diving, handling problem and diving emergency, 
response to panic diver; how to assist and transport divers, rescue diver from surface and 
depth; lifeguard; lifesaving; diving medicine; field practice 

 

83140464 ผู้ควบคุมการด าน้ า      2 (1-3-4) 
  Dive Master 
 บุรพวิชา : 83140364 การด าน้ าเพื่อการช่วยเหลือ หรือขึ้นอยู่กับดุลพินิจของคณะ 

Prerequisite : 83140364 Rescue SCUBA Diver or by the discretion of the 
faculty 

  การเป็นผู้จัดการบนเรือ เป็นผู้ควบคุมดูแลการด าน้ า วางแผนการด าน้ า ช่วยผู้สอนใน
การสอนหลักสูตรด าน้ า ธุรกิจการด าน้ าในประเทศไทย กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการด าน้ าใน
ประเทศไทยอ่ืน การปฏิบัติการใต้น้ านอกสถานที่ 
                     Managing dive trip, organizing and planning safe dive, leading recreation 
divers, assisting instructor in diving courses; diving business in Thailand, related law and 
regulations for diving in Thailand; field practice       



112 

83148264 การจัดการทรัพยากรทางทะเล     3 (3-0-6) 
  Marine Resources Management 
  การจ าแนกชนิดของทรัพยากรทางทะเล หลักการในการจัดการและการอนุรักษ์ 
ทรัพยากรอย่างยั่งยืน การวิเคราะห์ปัญหาและการวางแผนจัดการ เครื่องมือการจัดการ การจัดการ
ทรัพยากรทางทะเลในระดับท้องถิ่นและในระดับภูมิภาค การจัดการประมง การจัดการมลพิษ การจัดการ
โดยชุมชน การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากร บทบาทของหน่วยงานระดับประเทศและ
องค์กรระหว่างประเทศต่าง ๆ 
  Categorize of marine resources; principles of resources management and 
sustainable conservation; problem analysis; planning; management tools; local and 
regional marine resources management, fisheries management, marine pollution 
management; community base management; role of national and international 
organization in marine resources management 
 

83222064 วิทยาการข้อมูลและสถิติเชิงพ้ืนที่ของมหาสมุทร   3 (2-3-6) 
  Ocean Data Science and Spatial Statistics   
  หลักการของวิทยาการข้อมูลเชิงพ้ืนที่ มิติทางภูมิศาสตร์ของข้อมูลธรณีฟิสิกส์ การ
ควบคุมคุณภาพข้อมูล ระเบียบวิธีและเครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นที่เชิงปริมาณ การแสดงผลและ
การแปลผลข้อมูลเชิงพ้ืนที่ การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงกับภูมิสารสนเทศของมหาสมุทร 
  Fundamentals of spatial data science; geographic dimensions of 
geophysical variables; quality control; methods and tools in quantitative spatial data 
analysis; spatial data visualization and interpretation; data analytics related to ocean 
geoinformatics 
 

83230164 การควบคุมเรือใบเล็กและการเดินเรือเบื้องต้น   2 (1-2-3) 
Small Sailboat Handling and Basic of Ship Navigation 
ส่วนประกอบต่างๆ ของเรือใบเล็ก ลมกับการแล่นเรือใบ การควบคุมเรือใบ การแก้ไข

ปัญห ของการแล่นเรือใบศัพท์ทางเรือ การสื่อสารทางเรือ การวางแผนเส้นทางการเดินเรือ หลักการหา
ต าแหน่งของเรือ หลักการควบคุมเรือในสถานการณ์คับขัน 

Small sailboat components; wind direction for sailboat handling; sailboat 
maneuvering; sailboat trouble shooting; seaman vocabulary; seaman communication; 
navigation planning; principles of ship locating; principle of ship maneuvering in  
emergency case 
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83230264 หัวข้อเลือกสรรทางการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางทะเล 1  2(2-0-4) 
  Selected Topics in Marine Resources and Environmental  

Management I 
การน าเสนอ อภิปราย และท ารายงานหัวข้อท่ีน่าสนใจในการจัดการทรัพยากรและ

สิ่งแวดล้อมทางทะเล ในระดับประเทศ 
Presentation, discussion and report on topic of interest in marine resources 

and environmental management at national level  
 

83230364 หัวข้อเลือกสรรทางการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางทะเล 2  3(3-0-6) 
  Selected Topics in Marine Resources and Environmental  

Management II 
การน าเสนอ อภิปราย และท ารายงานหัวข้อท่ีน่าสนใจในการจัดการทรัพยากรและ

สิ่งแวดล้อมทางทะเล ในระดับภูมิภาค และระดับโลก 
Presentation, discussion and report on topic of interest in marine resources 

and environmental management at regional and gobal level  
 

83232164 ชีวธรณีเคมีในทะเล       3(3-0-6) 
  Marine Biogeochemistry 

 ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการเคมีทางทะเล ชีววิทยาทางทะเลและธรณีเคมี อิทธิพล
และการตอบสนองระหว่างเคมีในมหาสมุทร ชีววิทยาทางทะเล การเปลี่ยนแปลงของโลก ทฤษฎีและการ
ประยุกต์ใช้สารเคมีและไอโซโทปติดตามวัฎจักรสารต่างๆในสิ่งแวดล้อมทางทะเล 

The relationships between marine chemistry, marine biological and 
geochemical processes; influences and responses between ocean chemistry; marine 
biology; global change; theories and application of chemical and isotopic tracer element 
cycle in the marine environment 

 

83232264 สมุทรศาสตร์เคมี                3 (3-0-6) 
  Chemical Oceanography 

คุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของน้ าทะเล องค์ประกอบของน้ าทะเล และการ
เปลี่ยนแปลงจากกระบวนการทางกายภาพ เคมี ชีวภาพ และธรณีวิทยา ตะกอนทะเล กัมมันตภาพรังสีใน
ระบบนิเวศทางทะเล 

Physical and chemical properties of seawater; compositions of seawater 
and its variation from physical, chemical, biological and geological processes; marine 
sediments; radioactivity in marine ecosystem 
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83232364 สมุทรศาสตร์ฟิสิกส์      3 (3-0-6) 
  Physical Oceanography 

คุณสมบัติทางกายภาพของน้ าทะเล สมดุลความร้อนของมหาสมุทร การไหลเวียนของ
มหาสมุทร พลศาสตร์ของไหลเชิงธรณีฟิสิกส์ คลื่นและน้ าขึ้นน้ าลง  

Physical properties of seawater; ocean heat budget; global ocean 
circulation; geophysical fluid dynamics; waves and tides 
 

83232464 ระเบียบวิธีวิเคราะห์ข้อมูลทางสมุทรศาสตร์    3 (3-0-6) 
  Data Analysis Methods in Oceanography 
  ธรรมชาติของตัวแปรทางสมุทรศาสตร์ อุปกรณ์และการเก็บข้อมูล การควบคุมคุณภาพ
ข้อมูล การสร้างและแปรความหมายแผนภูมิทางสมุทรศาสตร์ การใช้ฐานข้อมูลสมุทรศาสตร์ สถิติเพ่ือการ
วิเคราะห์เชิงพ้ืนที่และเวลา 
  Characteristics of oceanographic variables; instruments and data 
collection; data quality control; plotting and interpreting oceanographic diagrams; inquiry 
of oceanographic database; statistics for spatial-temporal analysis 
 

83232564 การวิเคราะห์อนุกรมเวลาประยุกต์     3 (2-2-5) 
  Applied Time Series Analysis   

บุรพวิชา  : 83222064 วิทยาการข้อมูลและสถิติเชิงพื้นที่ของมหาสมุทร 
หรือ เรียนพร้อมกัน 
Prerequisite : 83222064 Ocean Data Science and Spatial Statistics  
or learning together 

  การประยุกต์ใช้การวิเคราะห์อนุกรมเวลาในงานด้านสมุทรศาสตร์และภูมิสารสนเทศ 
แบบจ าลองการถดถอยบนตัวเองและค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ การวิเคราะห์สหสัมพันธ์แบบเดินหน้าและถอยหลัง 
การพยากรณ์ด้วยอนุกรมเวลา 
  Various applications of time series analysis in oceanography and 
geoinformatics; autoregressive and moving average modeling; lead-lag correlation 
analysis; time series forecasting 
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83232664 สถิติเชิงพื้นท่ีประยุกต์                 3 (2-2-5) 
  Applied Spatial Statistics   

บุรพวิชา  : 83222064 วิทยาการข้อมูลและสถิติเชิงพื้นท่ีของมหาสมุทร 
หรือ เรียนพร้อมกัน 
Prerequisite : 83222064 Ocean Data Science and Spatial Statistics  
or learning together 

  การประยุกต์ใช้สถิติเชิงพื้นท่ีในงานด้านสมุทรศาสตร์และภูมิสารสนเทศ การประมาณค่า
ในช่วงและนอกช่วง การท าแผนท่ีแบบซ้อนทับค่าตัวแปร การวิเคราะห์ความแปรปรวนเชิงพื้นที่และเวลา การ
สร้างแบบจ าลองเชิงพื้นท่ีและเวลา 
  Various applications of spatial statistics in oceanography and geoinformatics; 
interpolation and extrapolation; composite maps; analysis of spatio-temporal variability; 
spatio-temporal modeling 
 

83232764 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขและแบบจ าลองมหาสมุทร             3 (2-3-6) 
  Numerical Methods and Ocean Modeling 

บุรพวิชา  : 83222064 วิทยาการข้อมูลและสถิติเชิงพื้นท่ีของมหาสมุทร 
หรือ เรียนพร้อมกัน 
Prerequisite : 83222064 Ocean Data Science and Spatial Statistics  
or learning together 

  พลศาสตร์ของไหลเชิงค านวณ ผลเฉลยของระบบสมการเชิงอนุพันธ์ย่อย คุณสมบัติของ
ระเบียบวิธีไฟไนต์ดิฟเฟอเรนซ์ การวิเคราะห์เสถียรภาพ กริดในการค านวณ การเลือกใช้แบบจ าลอง
มหาสมุทร 

Computational fluid dynamics; exact solutions for systems of partial 
differential equations; properties of different finite difference schemes; stability analysis; 
grid computation; survey of various ocean models 

 

83232864 อุตุนิยมวิทยาทางทะเล                3 (3-0-6) 
  Marine Meteorology   
  ฟิสิกส์ของชั้นขอบเขตระหว่างทะเลและอากาศ การแลกเปลี่ยนโมเมนตัม ความร้อนและ
ความชื้น พลศาสตร์ของชั้นน้ าผสมในมหาสมุทร ระบบลมมรสุมในภูมิภาคต่างๆ การก่อตัวและการเคลื่อนตัว
ของพายุหมุนเขตร้อน คลื่นใกล้ฝั่งและคลื่นพายุซัดฝ่ัง สึนามิและระบบเตือนภัย 
  Physics of air-sea boundary layers; exchanges of momentum, heat and 
moisture; ocean mixed layer dynamics; regional monsoon wind systems; genesis and track of 
tropical storms; nearshore waves and storm surges; tsunami and warning system  
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83232964 ระเบียบวิธีการทดลองทางพลศาสตร์ของไหลเชิงธรณีฟิสิกส์           3 (2-2-5) 
  Experimental Methods in Geophysical Fluid Dynamics 
  ปรากฏการณ์ทางพลศาสตร์ของไหลเชิงธรณีฟิสิกส์ในห้องปฏิบัติการ ฟิสิกส์ของการไหล
ในรูปแบบต่างๆ กระแสวนและการขาดเสถียรภาพของการไหล ทฤษฎีความคล้ายคลึงในทางกลศาสตร์
ของไหล การจ าลองการไหลในแทงก์ที่หมุนรอบตัวเอง 
  Phenomena of geophysical fluid dynamics in the laboratory setting; 
physics of various fluid flows; vortices and instabilities; similarity theory in fluid 
mechanics; rotating tank experiments 
 

83237164 ภูมิสารสนเทศเพ่ือการจัดการทรัพยากรทางทะเล            3 (2-3-6) 
  Geographic Information System for Marine Resource Management 

 เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ การจัดการข้อมูลเชิงพ้ืนที่ ภูมิสารสนเทศสนับสนุนการจัดการ
ทรัพยากร การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพ้ืนที่ การจัดท ารายงานเชิงพ้ืนที่ 

         Geo-informatics technology; spatial data management; geo-informatics to 
support resources management 

 

83237264 เทคโนโลยีการส ารวจระยะไกลเพื่อการจัดการทรัพยากรทางทะเล          3 (2-3-6) 
  Remote Sensing for Marine Resources Management 

หลักการของการส่งผ่านพลังงานจากดวงอาทิตย์มายังโลก การประยุกต์ใช้พลังงานคลื่น 
แม่เหล็กไฟฟ้า ในช่วงคลื่นต่างๆ และบันทึกพลังงาน เพื่อตีความ จากการสะท้อนพลังงาน ในแต่ละช่วง
คลื่น การประยุกต์ใช้ในงานสนับสนุนการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เช่น ภาพจากดาวเทียม
ช่วงคลื่นที่ตามองเห็น ภาพจากดาวเทียมกลุ่มไมโครเวฟ เครื่องส่งพลังงานเสียง (Acoustic device) 

The principles of the transmission of energy from the sun to earth;  
application of electromagnetic energy; interpretation on recorded the reflected energy of 
each wavelength; applications in decision making support of marine and coastal 
resources management; using satellite imagery of the visible wavelength range; 
microwave satellite imagery group; sound transmission in water (Acoustic device) 
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83237364 การส ารวจระยะไกลทางทะเล     3 (3-0-6) 
  Ocean Remote Sensing   
  ฟิสิกส์ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ธรรมชาติของตัวแปรทางธรณีฟิสกิส์และการตรวจวัด 
ความสามารถของเซนเซอร์และอัลกอริทึมในการปรับแก้ค่า การปรับเทียบระหว่างเซนเซอร์ การประยุกต์ใช้ใน
งานส ารวจทางดา้นสมุทรศาสตร์และอุตุนิยมวิทยาทางทะเล 
  Physics of electromagnetic waves; nature of geophysical variables and their 
measurements; sensor capabilities and retrieval algorithms; inter-calibration of sensors; various 
applications in oceanography and marine meteorology 
83237464 การระบุต าแหน่งดาวเทียมเพื่อการจัดการทรัพยากรชายฝั่ง   2(1-3-2) 

 Global Navigation System for Coastal Resources Management   
 เทคโนโลยีการระบุต าแหน่งโดยดาวเทียม ศักยภาพและข้อจ ากัดของเทคโนโลยีการระบุ 
ต าแหน่งโดยดาวเทีย การออกแบบการเก็บข้อมูล การค านวณเชิงต าแหนง่ 

           Global Navigation Satellite System (GNSS); potential and limitation of GNSS; 
designing data collection; spatial data calculation 
83237564 การท าเหมืองข้อมูลและการเรียนรู้ของเคร่ือง                3(2-2-5) 
  Data Mining and Machine Learning 

บุรพวิชา  : 83222064 วิทยาการข้อมูลและสถิติเชิงพืน้ที่ของมหาสมุทร 
หรือ เรียนพร้อมกัน 
Prerequisite : 83222064 Ocean Data Science and Spatial Statistics  
or learning together 

  การประยุกต์ใช้เหมืองข้อมูลและปัญญาประดษิฐ์ การค้นหารูปแบบ การจ าแนกกลุ่ม การ
แยกแยะ โครงข่ายประสาทเทียม การเรียนรู้แบบมีการสอนและไม่มีการสอน กระบวนการเสริมก าลังแบบ
ย้อนกลับ ขั้นตอนวธิีเชิงพนัธุกรรม การวิเคราะห์ความคลาดเคลื่อน 
  Various applications of data mining and artificial intelligence; pattern discovery; 
cluster analysis; classification; artificial neural networks; supervised and unsupervised learning; 
reinforcement process; genetic algorithms; uncertainty analysis 
83237664 เทคโนโลยีการเปลี่ยนน้ าเค็มเป็นน้ าจืด     3 (3-0-6) 
  Desalination Technology   

ทฤษฎีของเทคโนโลยีการแยกเกลือออกจากน้ าทะเลและน้ ากร่อย กระบวนการให้ความร้อน 
กระบวนการเยื่อกรอง การออกแบบกระบวนการ การทดสอบประสิทธิภาพของระบบ การเกิด fouling ใน
กระบวนการ และการท าความสะอาด 

Theory of seawater and brackish water desalination technologies, thermal-
based desalination processes, membrane-based desalination processes; process design; system 
performance testing; fouling and cleaning 
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83240264 การเปลี่ยนแปลงของโลกและการเป็นผู้ประกอบการเพ่ือสังคม          3 (3-0-6) 
  Global Change and Social Entrepreneurship   
  การเปลี่ยนแปลงของโลกและเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน กระบวนการคิดเชิง
ออกแบบ การผสานแนวคิดของการประกอบธุรกิจร่วมกับนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ เพื่อค้นหา
กระบวนวิธีใหม่ ๆ ที่สามารถช่วยแก้ปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม พร้อมกับการสร้างผลก าไรของธุรกิจ  
  Global change and sustainable development goals; design thinking 
process; incorporating entrepreneurial mindset with innovation and creativity; solving 
social and environmental issues together with creating business profits 
83242164 สมุทรศาสตร์ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้            3 (3-0-6) 
  Regional Oceanography of Southeast Asia 
 ลักษณะทางสมุทรศาสตร์ของทะเลในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การไหลเวียนของ 
กระแสน้ า การแลกเปลี่ยนมวลน้ า ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมหาสมุทรและบรรยากาศ ความก้าวหน้าของ
งานวิจัยสมุทรศาสตร์ในภูมิภาค  
  Oceanographic features of major seas in Southeast Asian region, water 
circulation, water mass exchange; ocean-atmosphere interaction; recent research in 
oceanography of Southeast Asia 
83247764 เทคโนโลยีการบริการข้อมูลเชิงพ้ืนที่ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์          3 (2-3-6) 
  Technology of Web Mapping Service 
  หลักการบริการข้อมูลเชิงพ้ืนที่บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต อุปกรณ์และเครื่องมือ 
โครงสร้างการเชื่อมต่อชุดโปรแกรมและการเขียนโปรแกรม ส าหรับบริการข้อมูลเชิงพ้ืนที่ รูปแบบและ
ลักษณะการบริการแผนที่บนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ องค์ประกอบการบริการข้อมูลผ่านเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ การออกแบบฟอร์มติดต่อกับผู้ใช้  
            Principles of spatial information service on the internet; tools and 
equipment; structure, connectivity and software package and coding for services; form 
and nature of services on internet mapping; component of data services through  
computer networks; designing a user interface 
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กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
83336064 เทคโนโลยีการเพาะพันธ์ุสัตว์น้ า 

Aquatic Animal Breeding Technology 
บุรพวิชา  : 83523064 พันธุศาสตร์โมเลกุลของสัตว์น้ า หรือ เรียนพร้อมกัน 
Prerequisite : 83523064 Molecular Genetics of Aquatic Animals or 
learning together 

              
3(2-3-6) 

ชีวประวัติ วงจรชีวิต ฤดูกาลผสมพันธ์ุวางไข่ หลักการเพาะพันธ์ุสัตว์น้ า การใช้เทคโนโลยีใน
การประเมินความสมบูรณ์เพศของสัตว์น้ า การเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ า การผสมเทียม เทคนิคการเพาะพันธุ์ การ
เพาะฟักและการอนุบาลลูกสัตว์น้ าวัยอ่อน การคัดเลือกพันธ์ุสัตว์น้ า และการปรับปรุงพันธ์ุสัตว์น้ า 
  Biograph; life cycle, breeding and spawning season, concept of aquatic 
animal breeding, the uses of technology in evaluation of aquatic animal sex maturation, 
aquatic animal propagation, artificial breeding, breeding techniques, hatchery and nursery of 
aquatic animal larvae, aquatic animal selection program and genetic improvement    
83336164 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝ่ังและฟาร์มทะเล 

Sea Farming and Coastal Aquaculture Technology 
 3(2-3-6) 

หลักการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง การท าฟาร์มทะเล การเลือกสถานท่ี รูปแบบและวิธีการ
เลี้ยง การใช้เทคโนโลยีในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่งและฟาร์มทะเล การจัดการระหว่างการเลี้ยง การเก็บ
เกี่ยวผลผลิต การแปรรูปผลผลิต และการเพิ่มผลผลิตเชิงพาณิชย์   
  Concepts of sea farming and coastal aquaculture; site selection, types and 
methods of culture, the use of technology for coastal aquaculture and sea farming, 
management during the culture period, harvesting, product processing, production 
enhancement in commercial scale 

 

83336264 เทคโนโลยีการจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
Aquaculture Farm Management Technology 

3(2-3-6) 

เทคโนโลยีในการจัดการฟาร์มสัตว์น้ า การวางแผนการผลิต การเก็บรวบรวม การจัดการ
ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การประยุกต์ใช้โปรแกรมฐานข้อมูลส าหรับการจัดฟาร์มสัตว์น้ า มาตรฐานฟาร์ม
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า การวางแผนธุรกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า การบันทึกกิจการฟาร์ม ปัญหา และปัจจัยท่ีมีผล
ต่อการจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

           Technology for aquatic animal farm management, production plan; data 
collection; data management; data analysis,  application of database software for aquatic 
animal farm management, aquaculture farm standards, aquaculture business plan; data 

record of farm activity, problems and factors affecting on farm management       
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83336364 โภชนาการอาหารสัตว์น้ า และเทคโนโลยีการผลิตอาหารสัตว์น้ า 
Aquatic Animal Nutrition and Feed Production Technology  

3(2-3-6) 

เมตาบอลิซึมของสารอาหาร ชนิดอาหารสัตว์น้ า คุณค่าทางโภชนาการ ชีวพลังงาน 
ความต้องการสารอาหารของสัตว์น้ า วัตถุดิบอาหารสัตว์ วิธีการค านวณสูตรอาหาร การผลิตอาหารสัตว์
น้ า เทคนิคการให้อาหารสัตว์น้ า เทคโนโลยีการผลิตอาหารสัตว์น้ า การประเมินคุณภาพ และ
ประสิทธิภาพของอาหารสัตว์น้ า 
            Metabolism of nutrients; types of aquatic animals feeds; nutritional 
values; bioenergetics; nutritional requirement of aquatic animal; feedstuffs; feed 
formulation; feed production;  feeding techniques; technology of feed manufacturing, 
evaluation of aquatic animal feed performance and feed efficiency   
 

83336464 โรคและการจัดการสุขภาพสัตว์น้ า 
Aquatic Animal Disease and Health Management 

 3(2-3-6) 
 

โรคที่พบในสัตว์น้ า สาเหตุของการเกิดโรค ลักษณะอาการของสัตว์น้ าที่เป็นโรค วิธีการตรวจ 
วินิจฉัยโรค การเปลี่ยนแปลงทางพยาธิวิทยาของเนื้อเยื่อ เทคโนโลยีชีวภาพที่ใช้ในการตรวจวินิจฉัย  
การรักษา การป้องกัน การควบคุมโรคที่พบในสัตว์น้ า การจัดการสุขภาพสัตว์น้ า 
          Aquatic animal diseases, causes of disease, symptoms of disease, current 
diagnostic methods, histopathology; biotechnology for disease diagnosis, treatments, 
preventions and controls of  disease in aquatic animals, aquatic animal health 
managements 
 

83347064 
 

เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าอัจฉริยะ 
Smart Aquaculture Technology 

3(2-3-6) 
 

เทคโนโลยีในการพัฒนาเครื่องมือและอุปกรณ์ในการเพ่ิมผลผลิตสัตว์น้ า ระบบการ
ควบคุมและติดตามระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าอัจฉริยะ ระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าประสิทธิภาพสูง การ
ประยุกต์ใช้โปรแกรมส าหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าแบบแม่นย า 

Technologies to develop tools and equipment for aquatic animal 
production enhancement, smart control and monitoring of aquaculture systems, high 
efficiency aquaculture systems, application of programs for precision aquaculture 
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83430164        ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติทางทะเล                                                          3(2-3-6)   
                      Marine Natural Products   

            ความสัมพันธ์ระหว่างสารทุติยภูมิกับสิ่งมีชีวิตในทะเล วิธีการสกัดและแยกสารส าคัญ
ออกจากวัตถุดิบธรรมชาติทางทะเล การการพิสูจน์เอกลักษณ์ของสาร การเก็บรักษาสารตัวอย่าง และการ
ทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดจากทะเล  

            The relationship between secondary metabolites and marine organisms. 
Method to extract and separate bioactive compounds from marine organism; 
identification; sample preservation and biological activity reaction test from marine 
extractants 

 

83430264 หัวข้อเลือกสรรทางเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 1            2(2-0-4) 
  Selected Topics in Aquaculture Technology I 

การน าเสนอ อภิปราย และท ารายงานหัวข้อที่น่าสนใจด้านเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์
น้ าที่เป็นการค้นพบใหม่ๆในระดับประเทศ  

Presentation, discussion and report on topic of interest in new knowledge 
of aquaculture technology at national level  

 

83430364 หัวข้อเลือกสรรทางเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 2                      3(3-0-6) 
  Selected Topics in Aquaculture Technology II  

การน าเสนอ อภิปราย และท ารายงานหัวข้อที่น่าสนใจด้านเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์
น้ าที่เป็นการค้นพบใหม่ๆในระดับภูมิภาค และระดับโลก 

Presentation, discussion and report on topic of interest in new knowledge 
of aquaculture technology at regional and gobal level  

 

83430464 ธุรกิจการประมงและอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า  
Fisheries Business and Aquaculture Industry 

              3(3-0-6) 

 กระบวนการที่ส าคัญของธุรกิจการประมงและอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า การ
วางแผนธุรกิจ การตลาด การเงิน การผลิตและการจัดการ การจัดการธุรกิจการประมงและอุตสาหกรรมการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ทักษะการเป็นผู้ประกอบการ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์  

      Important processes of fisheries business and aquaculture industries; 
business plan, marketing, finance, production and management of fisheries business and 
aquaculture industries, entrepreneurship, information technology and social media 
communication  
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83436164 เทคโนโลยีและนวัตกรรมการตรวจวินิจฉัยโรค และภูมิคุ้มกันสัตว์น้ า  
Technology and Innovation of Aquatic Animal Disease Diagnosis  

3(2-3-6) 

เทคโนโลยีการตรวจและวินิจฉัยโรคด้วยเทคนิคทางชีวโมเลกุล และเทคนิคทางภูมิคุ้มกัน 
การพัฒนานวัตกรรมที่ใช้ในการตรวจวินิจฉัยโรคในสัตว์น้ า 

Disease diagnosis technology using molecular and immunology assays, 
innovation for aquatic animals diagnosis 

 

83446264 วัฎจักรบ่อเลี้ยงสัตว์น้ า 
Aquaculture Pond Dynamics 

           3(3-0-6) 

 นิยาม รูปแบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า คุณภาพน้ าและการปรับปรุงเพ่ือการเพาะเลี้ยง      
วัฏจักรของธาตุในบ่อเลี้ยง นิเวศวิทยาของบ่อเพ่ือการจัดการ หลักการให้อากาศในบ่อ หลักการให้วัสดุปูนใน
บ่อ จลศาสตร์เคมีเพ่ือการจัดการบ่อ การประเมินการเจริญเติบโตของสัตว์น้ าแต่ละประเภท   

Definitions; types of aquaculture; water quality and treatment for 
aquaculture; cycle of element in pond; pond ecology for management; aeration for 
aquaculture; using lime stone for aquaculture; chemical dynamic for pond management; 
growth measurement  of aquatic animal 

   
83446364 การจัดการสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ าสาธารณะ และการเลี้ยงสัตว์ทะเล

สวยงาม 
Public Aquarium Management and Ornamental Marine 
Organisms Culture 

           3(3-0-6) 

 หลักการการออกแบบสถานแสดงพันธุ์สตัว์น้ า ระบบน้ า ระบบกรอง ระบบไฟฟา้ การเลือกวัสดุ 
การจัดตู้แสดง การดูแลรักษาอุปกรณ์ การควบคุมคุณภาพน้ าและระบบน้ าหมุนเวียน ข้อบังคบัและกฎหมายที่
เก่ียวข้องกับการจัดการสถานแสดงพันธุส์ัตวน์้ า การเลี้ยงสัตว์ทะเลสวยงาม การจัดการตู้จัดแสดง อาหารและการ
ให้อาหาร การป้องกันและรักษาโรคที่เกิดในการเลี้ยงสัตว์น้ า การใช้สารเคมีและยาปฏิชีวนะที่เหมาะสม 

        Designing principles of public aquarium, water supply system, filtration 
system, electrical system, material selection, aquarium exhibition; equipment 
maintenance, water quality control and water recirculating system, regulations and laws 
for public aquarium management, ornamental marine organisms culture, aquarium 
management, feed and feeding, aquatic animal diseases control and treatment, 
appropriate chemical and antibiotic use 
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83447164 พอลิเมอร์ชีวภาพทางทะเล 
 Marine Biopolymer  

               3(2-3-6) 
 

ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับพอลิเมอร์ชีวภาพ ประเภทของพอลิเมอร์ชีวภาพ ปฏิกิริยาการเกิดพอ
ลิเมอร์ไรเซชัน การสังเคราะหพ์อลิเมอร์ชีวภาพทางทะเล คุณสมบัติทางเคมีและกายภาพของพอลิเมอร์ชีวภาพ 
การประยุกต์ใชพ้อลิเมอร์ชีวภาพทางทะเล  

Principles of biopolymer; type of biopolymers; polymerization; synthesis of 
marine biopolymer; Chemical and physical characterization of polymer; applications of 
marine biopolymer  

 

83447264 เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
Geographic Information System for Aquaculture 

2(1-2-3) 

การวิเคราะห์สถิติเชิงพื้นที่ การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาแหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าท่ีเหมาะสม การ
ใช้ภูมิสารสนเทศในการประเมินการแพร่กระจายของโรค  

Spatial statistical analysis; data analysis for aquaculture site selection; the use 
of geographical information systems to analyze disease spreading 

 

83447364 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงแพลงก์ตอน และสาหร่ายทะเลขนาดใหญ่ 
Technology of Plankton and Seaweed Culture  

3(2-3-6) 

การแพร่กระจายของแพลงก์ตอนพืชและแพลงก์ตอนสัตว์ในทะเลและชายฝั่ง ปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อการเพาะเลี้ยงแพลงก์ตอน เทคนิคในการผลิตแพลงก์ตอนเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า การเพิ่มคุณคา่
ทางอาหารในแพลงก์ตอน เทคนิคการเพาะเลี้ยงสาหร่ายทะเลเศรษฐกิจและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวเพื่อ
การบริโภค 
   Distribution of phytoplankton and zooplankton in marine and coastal area; 
factors affecting algal culture; plankton production techniques for aquaculture; nutritional 
enrichment of plankton; economic seaweed cultivation techniques and post-harvest 
management for human consumption 
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83447464 เครื่องมือและอุปกรณ์ส าหรับเทคโนโลยีทางทะเล  
Instruments and Equipment for Marine Technology  

3(2-2-5)              
 

หลักการวิเคราะห์ของเครื่องมอื เครื่องมือส าหรับการควบคุมเชื้อ เครื่องมือวิเคราะห์ทาง 
สเปกโทรสโกปี  เครื่องมือแยกสาร การกรอง การปั่นเหว่ียง โครมาโตกราฟี เครื่องมือวัดอุณหภูมิ ความดัน 
น้ าหนัก ปริมาตรและอัตราการไหล การประดิษฐ์อุปกรณ์ส าหรับงานเทคโนโลยีทางทะเล การปรับปรุงอุปกรณ์
ให้เหมาะสมกับการใช้งาน 

Principles of analytical instrument systems; instruments for microbial growth 
control; spectroscopy instruments; instruments for separation, filtration, centrifugation, 
chromatography; instruments for measuring temperature, pressure, weight, volume and flow 
rate; invention of equipment for marine technology; improvement of existing equipment as 
appropriated   
83447564 เทคโนโลยีการหมักเพื่อผลิตภัณฑ์ทางชีวภาพและอาหาร 

Fermentation Technologies for Biochemical and Food Products 
3(2-3-6)                

ความเป็นมาของการหมัก การเติบโตของจุลินทรีย์ การคัดเลือก เก็บรักษาและปรับปรุงสาย
พันธุ์จุลินทรีย์ อาหารและการฆ่าเชื้อส าหรับการหมัก อุปกรณ์และการควบคุมส าหรับการหมัก การวิเคราะห์
ปริมาณและการแยกผลผลิต การก าจัดของเสีย การผลิตสารประกอบท่ีมีมูลค่าสูงและอาหารหมัก  

       Background of fermentation; microbial growth; isolation, preservation and 
improvement of microorganisms; media and sterilization for fermentation; instrument and 
control of fermentation; product analysis and separation; effluent treatment; production of 
high-value compounds and fermented food 
83447664 เทคโนโลยีชีวภาพทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

Aquaculture Biotechnology 
บุรพวิชา  : 83523064 พันธุศาสตร์โมเลกุลของสัตว์น้ า หรือ เรียนพร้อมกัน 
Prerequisite : 83523064 Molecular Genetics of Aquatic Animals 
or learning together 

3(2-2-5)               

เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อเพิ่มผลผลิต พัฒนาและปรับปรุงพันธ์ุสัตว์น้ า การน าวัสดุเหลือใช้จาก
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ ามาใช้ประโยชน์  เทคโนโลยีอาหารและการให้อาหาร ฮอรโ์มนส าหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์
น้ า เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในระบบปิด พันธุศาสตร์และพันธุวิศวกรรมในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า  

           Biotechnology for aquaculture productions, genetic improvement in aquatic 
species; utilization of waste from aquaculture; food technology and feeding; hormones 
utilization; aquaculture technology in closed system; genetic manipulation and genetic 
engineering in aquatic species 
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83447764 เทคโนโลยีการใช้ประโยชน์ของเสีย     3 (3-0-6) 
Waste Utilization Technology 
ของเสียจากอุสาหกรรมการประมงและการเกษตร การจัดการของเสีย เทคโนโลยีการใช้

ประโยชน์จากวัสดุเศษเหลือจากฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ า โรงงานแปรรูปสัตว์น้ า โรงงานน้ ามันพืช โรงงานแปร
รูปผักและผลไม้ โรงงานผลิตภัณฑ์นม 

Wastes from fishery and agricultural industry; waste management; 
technologies for waste utilization from aquaculture, fisheries processing plant, palm oil 
plant, vegetable and fruit processing plant, dairy products plant 
 
รายวิชาที่อยู่ในกลุ่มเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางทะเล และกลุ่มวิชาเทคโนโลยี
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
83523064 พันธุศาสตร์โมเลกุลของสัตว์น้ า     3 (2-3-6) 
  Molecular Genetics of Aquatic Animals 
  กฎเมนเดล กลไกการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม พันธุศาสตร์ของเซลล์ พันธุศาสตร์
ปริมาณและประชากร พันธุศาสตร์โมเลกุล  พันธุวิศวกรรมเพ่ือการเพ่ิมผลผลิตสัตว์น้ า เทคนิคการวิจัย
ด้านพันธุศาสตร์ระดับโมเลกุล การวิเคราะห์และเปรียบเทียบลักษณะของดีเอ็นเอ อาร์เอ็นเอและโปรตีน
ในสิ่งมีชีวิต การเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอด้วยเทคนิคพีซีอาร์และการประยุกต์ใช้ 
  Law of Mendel; genetic inheritance; genetic of cells; population genetics; 
molecular genetics; genetic engineering for aquatic animals improvement; techniques in 
molecular genetics research;  isolation and analysis of DNA, RNA, and proteins in 
organisms; amplification of DNA using PCR technique and their applications 
 

83530164 เทคนิคการถ่ายภาพงานวิจัย     2 (1-3-4) 
  Research Photography Techniques 

        เทคนิคถ่ายภาพ เครื่องมือในการถ่ายภาพ หลักการจัดองค์ประกอบภาพ การถ่ายภาพ
ในงานวิจัย การถ่ายภาพใต้น้ า 

Photography techniques; photographic equipment; research photography; 
underwater photography 
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83530264 การน าเสนอทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  3 (2-2-5) 
  Academic Presentation in STEM 
  ความเข้าใจเชิงปฏิบัติจริงในการน าเสนองานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศิลปะของ
การเล่าเรื่องในการน าเสนองานทางวิทยาศาสตร์ บทฝึกฝนการน าเสนองานแบบปากเปล่าและโปสเตอร์ 
งานเขียนเชิงวิชาการและกระบวนการตรวจประเมินคุณภาพ การสื่อสารวิทยาศาสตร์ 
  Practical insights into science, technology, engineering and mathematics 
(STEM) presentation; the art of storytelling in scientific presentation; practices in both 
oral and poster presentations; academic writing and reviewing process; science 
communication 
 

83532164 อุตุนิยมวิทยาและภูมิอากาศวิทยา     3 (3-0-6) 
  Meteorology and Climatology 

 การจ าแนกระดับชั้นของบรรยากาศและองค์ประกอบทางเคมี สมดุลความร้อนของโลก 
วัฏจักรน้ า ประเภทของหยาดน้ าฟ้า ความดันบรรยากาศ มวลอากาศ การไหลเวียนทั่วไปของชั้น
บรรยากาศ ลมฟ้าอากาศและสภาพภูมิอากาศ ฤดูกาล ระบบลมมรสุม พายุหมุนเขตร้อน การตรวจสอบ
สภาพภูมิอากาศในอดีต การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบ 

Classification of atmospheric layer and its chemical composition; global 
heat budget; hydrological cycle; types of precipitation; air pressure, air masses, general 
atmospheric circulation; weather and climate; seasons and monsoon wind system; 
tropical cyclone; paleoclimatic observation; climate change and its impacts 

 

83533164 ชีววิทยาแพลงก์ตอนและสาหร่ายทะเลขนาดใหญ่   3 (2-3-6)  
Biology of Plankton and Seaweed 

 ชีววิทยาของสาหร่ายขนาดใหญ่และขนาดเล็ก แพลงก์ตอนพืช แพลงก์ตอนสัตว์ การ
จ าแนกชนิด และปัจจัยที่มีผลต่อการด ารงชีวิต การแพร่กระจายของสาหร่ายขนาดใหญ่และ แพลงก์ตอนใน
แหล่งน้ า เครื่องมือและวิธีการเก็บตัวอย่าง การใช้ประโยชน์ ชนิดของสาหร่ายที่พบในน่านน้ าไทย และ
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
  Biology of macro-algae, phytoplankton, zooplankton; classification and 
factors affecting survival; distribution of macro algae and plankton in natural water 
resources; equipment and method for sampling; utilization of algae found in Thai and 
Southeast Asia water 
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83533264 ชีววิทยาของมอลลัสก์ และครัสเตเซียนทะเลเศรษฐกิจ  3 (2-3-6) 
  Biology of Economic Marine Mollusks and Crustacean 
 อนุกรมวิธาน นิเวศวิทยาและชีววิทยา ระบบโครงสร้างภายในและภายนอก สรีรวิทยา  
ระบบกลไกการท างานส่วนต่างๆ ในร่างกาย พฤติกรรม ความส าคัญทางเศรษฐกิจของสัตว์จ าพวกจ าพวก
หอยทะเล หมึกในน่านน้ าไทย ครัสเตเซียนในน่านน้ าไทย และบริเวณใกล้เคียง 
  Taxonomy, ecology and biology; internal and external structure; 
physiology, mechanism, behavior of economic importance of marine mollusks and 
crustacean in Thai and adjacent waters  
 
83533364 เครื่องหมายโมเลกุลในสัตว์น้ า       3 (2-3-6) 
  Molecular Markers in Aquatic Animals 
 บุรพวิชา  : 83523064 พันธุศาสตร์โมเลกุลของสัตว์น้ า หรือ เรียนพร้อมกัน 

Prerequisite : 83523064 Molecular Genetics of Aquatic Animals  
or learning together  
โครงสร้างและหน้าที่ของสารพันธุกรรม องค์ประกอบจีโนมของสัตว์น้ า ล าดับดีเอ็นเอที่

เกี่ยวข้องกับการควบคุมการแสดงออกของยีน  การลอกรหัส  การแปลรหัส และกฎเกณฑ์ เทคนิคโมเลกุล
เครื่องหมาย วิธีการวิเคราะห์ทางอณูพันธุศาสตร์โดยใช้ชีวสารสนเทศในระบบฐานข้อมูลจากอินเตอร์เนต 

Structures and functions of the genetic material; genome structure of 
aquatic species, sequencing organization of DNA and control of gene expression, 
molecular mechanism underlying transcription, translation and their regulations; 
molecular marker technique;  molecular genetic analysis using bioinformatics 

 
83537164 เทคโนโลยี นวัตกรรม และการเป็นผู้ประกอบการ   3 (3-0-6) 
  Technology, Innovation and Entrepreneurships 

เทคโนโลยีอุบัติใหม่ การประเมินความเสี่ยงและการสร้างโอกาสใหม่ การคิดและการ
วางแผนแบบผู้ประกอบการ การตัดสินใจและการพัฒนาธุรกิจ การสื่อสารเชิงธุรกิจ และการสร้าง
แรงจูงใจอย่างมีประสิทธิภาพ การสร้างคุณค่าร่วมเพื่อสังคม 

Emerging technologies; risk assessment and creating new opportunities; 
thinking and planning as an entrepreneur; decision making and entrepreneurial venture 
development; business communication for delivering concept or initiative in an efficient; 
social shared value creation 

 



128 

83537264 การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมตารางค านวณ 
Data Analysis with Spreadsheet Software                

3(3-0-6) 

           การใช้โปรแกรมตารางค านวณจัดการข้อมูล การอ้างเซลล์ การใช้ฟังก์ชั่น การวิเคราะห์
ข้อมูลทางสถิติ การประยุกต์ใช้ในด้านเทคโนโลยีทางทะเล 

Using a spreadsheet to manage data, cell referencing, using functions, 
statistical data analysis; application in marine technology 

 
83537364 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับเทคโนโลยีทางทะเล  2(1-3-4) 
  Coding in Marine Technology 

บุรพวิชา  : 83222064 วิทยาการข้อมูลและสถิติเชิงพื้นที่ของมหาสมุทร 
หรือ เรียนพร้อมกัน 
Prerequisite : 83222064 Ocean Data Science and Spatial Statistics  
or learning together   

 ชนิดของคอมพิวเตอร์ ประเภทโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หลักการเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ การแปลความ การรายงานและน าเสนอ การประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตสรรพสิ่ง 
เพ่ือประมวลผลข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรทางทะเล 

 Computer platform; computer programming types; principles of coding, 
code interpretation and compilation; code documentation and presentation; application 
of internet of thing (IoT) for marine resources data manipulation 
 

83537464 การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสถิติรหัสเปิด   3(3-0-6) 
  Data Analysis with Open Source Statistical Software 
  การวิเคราะห์ข้อมูลโปรแกรมวิเคราะห์สถิติรหัสเปิด R การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ
บรรยาย การทดสอบความแตกต่างด้วยวิธีพาราเมตริกและนอนพาราเมตริก การวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปร การวิเคราะห์ความถดถอย 

 Data analysis with R- an open source statistical software descriptive 
statistical data analysis; hypothesis testing by parametric and nonparametric methods; 
analysis for relationship between variables; regression analysis 
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83548064 กฎหมายทะเล และสิ่งแวดล้อม     3(3-0-6) 
  Law of the Sea and Environment 
  กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยการแบ่งอาณาเขตทางทะเล สิทธิในการใช้เขตน่านน้ า
การแสวงหาผลประโยชน์และทรัพยากรในทะเล กฎหมายประมงและกฎหมายสิ่งแวดล้อม ลักษณะการ
กระท าความผิด การตีความ การก าหนดนโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรทะเล
และสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยในระดับสากล 
  International laws on territorial division of the sea; the right in any waters 
territories; exploitation of marine resources; fisheries laws and environmental laws; 
characteristics of offenders violating; the interpretation of laws and regulations; policies 
and laws related to marine resource management and environment of Thailand at the 
international level 
 
3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า    6 หน่วยกิต 
  ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ จากรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยบูรพา หรือ 
เลือกเรียนจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนทั้งภายในและภายนอก ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
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เอกสารแนบหมายเลข  2 
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

(1) นางสาวมลฤดี สนธิ  
ประสบการณ์สอน 
ปี พ.ศ. 2548-ปัจจุบัน คณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา 
ผลงานทางวิชาการ   
วิลาสินี ถุนาพรรณ์, สุพรรณี  ลีโทชวลิต, เพ็ญจันทร์ ละอองมณี และมลฤดี สนธิ. (๒๕๖๒). การศึกษา

พยาธิ Anisakid Nematodes ในปลาปากคม (Saurida undosquamis) จากบริเวณอ่าวไทย. 
แก่นเกษตร, ๔๗(ฉบับพิเศษ ๒), ๒๙-๓๔.  

(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๑) 
ปานระวี คชพันธุ์, วิชญา วงษ์ค า, จันทร์จรัส วัฒนะโชติ และมลฤดี สนธิ. (๒๕๖๒). การเปลี่ยนแปลง

ลักษณะพยาธิสภาพเหงือกของปลากะพงขาว (Lates calcarifer) ที่เกิดจากโคพีพอด 

Lernanthropus sp. และกลุ่มโมโนจีเนีย Diplectanum sp. แก่นเกษตร, ๔๗(ฉบับพิเศษ ๒), 

๕๐๙-๕๑๔.  
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๑) 
มลฤดี  สนธิ และ นิตยา กสิกิจพงศพันธุ์. (๒๕๖๑). การเปลี่ยนแปลงลักษณะพยาธิสภาพของตับและตับ

อ่อนของกุ้งก้ามกราม Macrobrachium rosenbergii ที่ติดเชื้อไมโครสปอริเดียน 
Enterocytozoon hepatopenaei. วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร, ๓๕(๒), ๑๐๑๕-
๑๐๒๐.  

(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๑) 
จันทร์จรัส วัฒนะโชต,ิ จารุนันท์ ประทุมยศ, ณิชากร ทองอยู่, วิภาวรรณ ใหญ่ยอด และมลฤดี สนธิ. 

(๒๕๖๐). ผลของอาหารที่มีเซลล์ยีสต์ตรึงด้วยแคลเซียมอัลจิเนตต่อการตอบสนองทางภูมิคุ้มกัน
แบบเซลล์ในน้ าเลือดกุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei). วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร
, ๔๒(ฉบับพิเศษ), ๑๑๖๒-๑๑๖๙.  

(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๒) 
Senapin, S., Dong, H.T., Meemetta, W., Gangnonngiw,  W., Sangsuriya, P., Vanichviriyakit, 

R., Sonthi, M., & Nuangsaeng, B. (2019). Mortality from scale drop disease in 
farmed Lates calcarifer in Southeast Asia. Journal of Fish Diseases, 42, 119-127. 

(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Web of Science Core Collection   
http://apps.webofknowledge.com) 
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Soowannayana, C., Boonmee,S., Puckcharoen, S., Anatamsombat, T., Yatip, P., Wing-
Keong Ng, Thitamadee, S., Tuchinda, P.,  Munyoo, B., Chabang, N., 

 Nuangsaen, B., Sonthi, M., & Withyachumnarnkulai, B. (2019). Ginger and its 
component shogaol inhibit Vibrio biofilm formation in vitro and orally protect 
shrimp against acute hepatopancreatic necrosis disease (AHPND). Aquaculture, 
504, 139-147. 

(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus http://www.info.scopus.com) 
Charoenwai, O., Meemetta, W., Sonthi, M. Dong, H.T., & Senapin, S. (2019). A validated 

semi-nested PCR for rapid detection of scale drop disease virus (SDDV) in Asian 
sea bass (Lates calcarifer). Journal of Virological Methods. 268: 37-41. 

(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Web of Science Core Collection   
http://apps.webofknowledge.com) 
Dangtip, S., Kampeera, J., Suvannakad, R., Khumwan, P., Jaroenram, W., Sonthi, M., 

Senapin, S., & Kiatpathomchai, W. (2019). Colorimetric detection of scale drop 
disease virus in Asian sea bass using loop-mediated isothermal amplification with 
xylenol orange. Aquaculture, 510, 386-391.  

(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus http://www.info.scopus.com) 
 

(2) นายบัลลังก์ เนื่องแสง 
ประสบการณ์สอน 
ปี พ.ศ. 2541-2546  ภาควิชาวาริชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
ปี พ.ศ. 2546-ปัจจุบัน  คณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา 
ผลงานทางวิชาการ   
Hong, A. H., Hargan, K. E., Williams, B., Nuangsaeng, B., Siriwong, S., Tassawad, P., 

Chaiharn, C., & Huertos, M. L. (2020). Examining molluscs as bioindicators of 
shrimp aquaculture effluent contamination in a Southeast Asian mangrove. 
Ecological Indicators,  115, 106365, 1-11. 

(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus http://www.info.scopus.com) 
Hargan, K. E., Williams, B., Nuangsaeng, B., Siriwong, S., Tassawad, P., Chaiharn, C., 

McAdoo, B., & Huertos, M. L. (2020). Understanding the fate of shrimp aquaculture 
effluent in a mangrove ecosystem: Aiding management for coastal conservation. 
Journal of Applied Ecology, 57(4), 754-765. 

(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus http://www.info.scopus.com) 

https://www.sciencedirect.com/science/journal/01660934/268/supp/C
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Soowannayan, C., Boonmee, S., Puckcharoen, S., Anatamsombat, T., Yatip, P., Wing-
Keong, N., Thitamadee, S., Tuchinda, P., Munyoo, B., Chabang, N., Nuangsaeng, B., 
Molruedee Sonthi, M., & Withyachumnarnkul, B. (2019). Ginger and its component 
shogaol inhibit Vibrio biofilm formation in vitro and orally protect shrimp against 
acute hepatopancreatic necrosis disease (AHPND). Aquaculture, 504, 139-147. 

(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus http://www.info.scopus.com) 
Senapin, S., Dong, H.T., Meemetta, W., Gangnonngiw, W., Sangsuriya, P., Vanichviriyakit, R., 

Sonthi, M., & Nuangsaeng, B. (2019). Mortality from scale drop disease in farmed 
Lates calcarifer in Southeast Asia. Journal of Fish Diseases, 42, 119-127. 

(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Web of Science Core Collection   
http://apps.webofknowledge.com) 
 
(3) นางเพ็ญจันทร์ ละอองมณี 
ประสบการณ์สอน 
ปี พ.ศ. 2557-ปัจจุบัน  คณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา 
ผลงานทางวิชาการ    
เพ็ญจันทร์ ละอองมณี, มัณทนา ส าเภา และรชนิมุข หิรัญสัจจาเลิศ. (๒๕๖๓). ความแตกต่างของขนาด

และดัชนีความสมบูรณ์เพศเมียของกั้งตั๊กแตนสามแถบ (Miyakella nepa) ในบริเวณภาค
ตะวันออกของประเทศไทย. วารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง. ๑๔(๑): ๒๒-๓๒.  

(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๒) 
วิลาสินี ถุนาพรรณ์, สุพรรณี  ลีโทชวลิต, เพ็ญจันทร์ ละอองมณี และมลฤดี สนธิ. (๒๕๖๒). การศึกษา

พยาธิ Anisakid Nematodes ในปลาปากคม (Saurida undosquamis) จากบริเวณอ่าวไทย. 
แก่นเกษตร, ๔๗(ฉบับพิเศษ ๒), ๒๙-๓๔. 

(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๑) 
ณัฐกิตติ์ ศิริเลิศ, ปิยวรรณ หสัดี และเพ็ญจันทร์ ละอองมณี. (๒๕๖๑). ความหลากหลาย และความ

หนาแน่นของลูกปลาวัยอ่อน บริเวณใน และนอกพ้ืนที่ ปิดอ่าวของอ่าวไทยตอนบน. ใน รายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ ๖ วันที่ ๑๘-
๒๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑ (หน้า ๕๒๒-๕๓๐). ชลบุร:ี โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ. 

ณัฐพล พืชพันธุ์, นพพร มานะจิตต์, นคเรศ ยะสุข และเพ็ญจันทร์ ละอองมณี. (๒๕๖๑) การส ารวจซั้ง
บริเวณชายฝั่งอ่าวไทยภาคตะวันออก. ใน รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ การประชุม
วิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ ๖ วันที่ ๑๘-๒๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑ (หน้า ๕๑๓-๕๒๑). 
ชลบุร:ี โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ. 
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ปฐมพงศ์ หวังสม, วิโรจน์ ละอองมณี, บัญชา นิลเกิด และเพ็ญจันทร์ ละอองมณี. (๒๕๖๑). ความ
หลากหลายและความชุกชุมของสัตว์ทะเลหน้าดินขนาดใหญ่บริเวณชายฝั่ง จังหวัดจันทบุรี ในปี 
พ.ศ. ๒๕๖๐. ใน รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทาง
ทะเล ครั้งที่ ๖ วันที่ ๑๘-๒๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑ (หน้า ๗๔๐-๗๔๗). ชลบุร:ี โรงแรมบางแสน
เฮอริเทจ. 

วิโรจน์ ละอองมณี, กมลภพ ไผ่แสวง, และเพ็ญจันทร์ ละอองมณี. (๒๕๖๑). การจัดท าเส้นชายฝั่งด้วย
เครื่องระบุพิกัดโดยดาวเทียม GNSS-RTK กรณีศึกษาหาดเจ้าหลาว จันทบุรี. ใน รายงานสบื
เนื่องจากการประชุมวิชาการ การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ ๖ วันที่ ๑๘-๒๐ 
มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑ (หน้า ๘๔๓-๘๕๐). ชลบุร:ี โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ. 

 

(4) นายบัญชา นิลเกิด 
ประสบการณ์สอน 
ปี พ.ศ. 2545-ปัจจุบัน  คณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา 
ผลงานทางวิชาการ   
ปฐมพงศ์ หวังสม, วิโรจน์ ละอองมณี, บัญชา นิลเกิด และเพ็ญจันทร์ ละอองมณี. (๒๕๖๑). ความ

หลากหลายและความชุกชุมของสัตว์ทะเลหน้าดินขนาดใหญ่บริเวณชายฝั่ง จังหวัดจันทบุรี ในปี 
พ.ศ. ๒๕๖๐. ใน รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทาง
ทะเล ครั้งที่ ๖ วันที่ ๑๘-๒๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑ (หน้า ๗๔๐-๗๔๗). ชลบุร:ี โรงแรมบาง
แสนเฮอริเทจ. 

 

(5) นางภควรรณ เศรษฐมงคล 
ประสบการณ์สอน 
ปี พ.ศ. 2560-ปัจจุบัน  คณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา 
ผลงานทางวิชาการ   
รัชนีกร สวามิ, ภริตาภรณ์ ผากลาง, ภควรรณ เศรษฐมงคล, มะลิวัลย์ คุตะโค และรชนิมุข หิรัญสัจจาเลิศ. 

(๒๕๖๓). การยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย Staphylococcus aureus ด้วยไฟโคไซยานินจากสาหร่าย 
Arthrospira platensis. วารสารแก่นเกษตร, ๔๘(ฉบับพิเศษ ๑), ๙๒๓-๙๒๘. 

(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๑) 
ภควรรณ เศรษฐมงคล, Wanchun Guan, กัลยกร  พงษ์ภักดี, พิมพ์ปวีน์ เริงเกษตรกิจ, ฉัตรดนัย ไชย

หาญ และมะลิวัลย์ คุตะโค. (๒๕๖๒). การเปลี่ยนแปลงกลุ่มประชากรแพลงก์ตอนพืชในอ่าวคุ้ง
กระเบน จังหวัดจันทบุรี ภายใต้สภาวะทะเลกรดโดยการจ าลองระบบนิเวศขนาดเล็ก. ใน รายงาน
สืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ ๓ วันที่ ๑๘-๑๙ 
มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ (หน้า ๔๗๘-๔๘๙). พระนครศรีอยุธยา: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ. 
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(6) นายวิโรจน์ ละอองมณี 
ประสบการณ์สอน 
ปี พ.ศ. 2556-ปัจจุบัน  คณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา 
ผลงานทางวิชาการ    
วิโรจน์ ละอองมณี, กมลภพ ไผ่แสวง และเพ็ญจันทร์ ละอองมณี. (๒๕๖๑). การจัดท าเส้นชายฝั่งด้วย

เครื่องระบุพิกัดโดยดาวเทียม GNSS-RTK กรณีศึกษาหาดเจ้าหลาว จันทบุรี. ใน การประชุม
วิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ ๖ มหาวิทยาลัยบูรพา ๑๘-๒๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑ (หน้า ๘๔๓-
๘๕๐). ชลบุรี: โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ. 

ประสาน อินทเจริญ, อนุกูล บูรณประทีปรัตน์, อากิฮิโกะ โมริโมโตะ, เผชิญโชค จินตเศรณี และวิโรจน์ 
ละอองมณ.ี (๒๕๖๑). อัลกอริธึมท้องถิ่นเพ่ือการวิเคราะห์คลอโรฟิลล์-เอ ที่ผิวทะเลโดยใช้ข้อมูล
ภาพถ่ายดาวเทียม MODIS บริเวณอ่าวไทยตอนบน. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา, ๒๓(๒), ๖๐๘-
๖๒๓. 

(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๑) 
วศิน ยุวนะเตมีย์, สุมิตร คุณเจตน์, ไพฑูรย์ ศรีนิล, วีรชัย สวุรรณสาร และวิโรจน์ ละอองมณี. (๒๕๖๑). 

การศึกษาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรของจังหวัดจันทบุรีโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์. แก่น
เกษตร, ๔๖(ฉบับพิเศษ ๑), ๘๖๕-๘๗๒. 

(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๑) 
ปฐมพงศ์ หวังสม, วิโรจน์ ละอองมณี, บัญชา นิลเกิด และเพ็ญจันทร์ ละอองมณี. (๒๕๖๑). ความ

หลากหลายและความชุกชุมของสัตว์ทะเลหน้าดินขนาดใหญ่ บริเวณชายฝั่ง จังหวัดจันทบุรี ในปี 
พ.ศ. ๒๕๖๐. ใน การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ ๖ มหาวิทยาลัยบูรพา ๑๘-๒๐ 
มิถุนายน ๒๕๖๑ (หน้า ๗๔๐-๗๔๗). ชลบุรี: โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ. 

 
(7) นายวศิน ยุวนะเตมีย์ 
ประสบการณ์สอน 
ปี พ.ศ. 2541-2546  ภาควิชาวาริชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
ปี พ.ศ. 2546-ปัจจุบัน  คณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา 
ผลงานทางวิชาการ  
วศิน ยุวนะเตมีย์, สุมิตร คุณเจตน์, ไพฑูรย์ ศรีนิล, วีรชัย สวุรรณสาร และวิโรจน์   

ละอองมณี. (๒๕๖๑). การศึกษาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรของจังหวัดจันทบุรีโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศภูมิศาสตร์. แก่นเกษตร, ๔๖(พิเศษ ๑), ๘๖๖-๘๗๒. 

(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๑) 
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วศิน ยุวนะเตมีย์, อุษา เฉียงเหนือ, ธีรศักดิ์ สโมสร และรชนิมุข หิรัญสัจจาเลิศ. (๒๕๖๐). การใช้ไส้เดือน
ดินเป็นอาหารส าหรับแม่พันธุ์กุ้งกุลาด า Penaeus monodon จากบ่อดิน. วารสารวิจัย
เทคโนโลยีการประมง, ๑๑(๑), ๑-๑๓. 

(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๒) 
Teevasuthonsakul, C., Yuvanatheeme, V., Sriput, V., & Suwandecha, S. (2017). Design 

steps for physic STEM education learning in secondary school. journal of physics: 
conf. Series 901, 012118.  

(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus http://www.info.scopus.com) 
   
(8) นายชลี ไพบูลย์กิจกุล 
ประสบการณ์สอน 
ปี พ.ศ. 2546-ปัจจุบัน คณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา 
ผลงานทางวิชาการ    
ชลี ไพบูลย์กิจกุล, ชุติรัตน์ โตหมื่นไวย, ทัศวรรณ แตงจันทร์ และเบ็ญจมาศ ไพบูลย์กิจกุล. (๒๕๖๓). 

การประเมินคุณภาพน ้าชายฝั่งโดยใช้แพลงก์ตอนพืชสกุลเด่น. วารสารเกษตรพระจอมเกล้า, ๓๘
(๑), ๑๐๔-๑๑๑. 

(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๒) 
ภัทรมน หุ่นล้าพูน, ชลี ไพบูลย์กิจกุล และเบ็ญจมาศ จันทะภา ไพบูลย์กิจกุล. (๒๕๖๓). 

การจ้าแนกประชากรปลาเห็ดโคน (Sillago sihama) จากกระดูกหูด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ 
ต้นไม้ตัดสินใจ. แก่นเกษตร, ๔๘(ฉบับพิเศษ ๑), ๑๔๕-๑๕๒. 

(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๑) 
วรรณวิภา เกียรติพิริยะ, เบ็ญจมาศ ไพบูลย์กิจกุล, สุพัทรา อัฐนาค, อริษา ภาบุตร และชลี ไพบูลย์กิจกุล. 

(๒๕๖๒). ความสัมพันธ์ระหว่างแพลงก์ตอนพืชและคุณภาพน ้าบริเวณอ่าวนก จังหวัดจันทบุรี.  
ว. วิทย. มข., ๔๗, ๑๑๐-๑๑๖. 

(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๒) 
เบ็ญจมาศ ไพบูลย์กิจกุล, บัลลังก์ฉัตร ฤทธาภัย และชลี ไพบูลย์กิจกุล. (๒๕๖๒). ความชุกชุม 

และความหลากหลายของไส้เดือนทะเลบริเวณอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี. แก่นเกษตร, ๔๗ 
(ฉบับพิเศษ ๑), ๑๓๕๙-๑๓๖๔. 

(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๑) 
เบ็ญจมาศ ไพบูลย์กิจกุล, จันทนา พันธุ์พราน, ศศิฬา ฉิมพลี และชลี ไพบูลย์กิจกุล. (๒๕๖๒). 

การเปลี่ยนแปลงของแพลงก์ตอนสัตว์เชิงพื นที่ และฤดูกาลบริเวณชายหาด ชุมชนบ้านตากวน 
และอ่าวประดู่ จังหวัดระยอง. แก่นเกษตร, ๔๗(ฉบับพิเศษ ๑), ๑๓๖๕-๑๓๗๒. 

(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๑) 

https://trello-attachments.s3.amazonaws.com/544f1251d54756b1c5f32cf4/5e3fa83a57024c2a3d79bac0/8bca02949b8c4bf1add2aa329042770f/2563_Plankton_index.pdf
https://trello-attachments.s3.amazonaws.com/544f1251d54756b1c5f32cf4/5e3fa83a57024c2a3d79bac0/faf4189554f24906ea443a1e5f01be2f/2020_Sillago_otolith.pdf
https://trello-attachments.s3.amazonaws.com/544f1251d54756b1c5f32cf4/5e3fa83a57024c2a3d79bac0/faf4189554f24906ea443a1e5f01be2f/2020_Sillago_otolith.pdf
https://trello-attachments.s3.amazonaws.com/544f1251d54756b1c5f32cf4/5e3fa83a57024c2a3d79bac0/faf4189554f24906ea443a1e5f01be2f/2020_Sillago_otolith.pdf
https://trello-attachments.s3.amazonaws.com/544f1251d54756b1c5f32cf4/5e3fa83a57024c2a3d79bac0/faf4189554f24906ea443a1e5f01be2f/2020_Sillago_otolith.pdf
http://scijournal.kku.ac.th/files/Vol_47_No_1_P_110-116.pdf
https://ag2.kku.ac.th/kaj/PDF.cfm?filename=123_Fis54.pdf&id=3595&keeptrack=2
https://ag2.kku.ac.th/kaj/PDF.cfm?filename=123_Fis54.pdf&id=3595&keeptrack=2
https://ag2.kku.ac.th/kaj/PDF.cfm?filename=124_Fis55.pdf&id=3596&keeptrack=4
https://ag2.kku.ac.th/kaj/PDF.cfm?filename=124_Fis55.pdf&id=3596&keeptrack=4
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ชลี ไพบูลย์กิจกุล, วัชรพงษ์ สัญหาธรรม และเบ็ญจมาศ ไพบูลย์กิจกุล. (๒๕๖๑). การเจริญเติบโตและการ 
ลงเกาะของลูกหอยนางรมบริเวณปากแม่น ้าพังราด จังหวัดระยอง. แก่นเกษตร, ๔๖(ฉบับพิเศษ 
๑), ๙๔๘-๙๕๔. 

(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๑) 
เบ็ญจมาศ ไพบูลย์กิจกุล ลภัสลดา ไกรสินธุ์ ศศิฬา ฉิมพลี และชลี ไพบูลย์กิจกุล. (๒๕๖๑). ความหลาก 

หลายของแพลงก์ตอนพืชบริเวณบ้านบางสระเก้า อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี. แก่นเกษตร, ๔๓ 
(ฉบับพิเศษ ๑), ๕๖๘-๕๗๓. 

(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๑) 
เบ็ญจมาศ ไพบูลย์กิจกุล, ฐิติพงศ์ นาคสกุล,ศศิฬา ฉิมพลี และชลี ไพบูลย์กิจกุล. (๒๕๖๑). ความหลาก 

หลายของแพลงก์ตอนสัตว์บริเวณปากแม่น ้าพังราด จังหวัดระยอง. แก่นเกษตร, ๔๖(ฉบับพิเศษ 
๑), ๑๐๔๑-๑๐๔๖. 

(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๑) 
ชลี ไพบูลย์กิจกุล, มะลิวัลย์ คุตะโค, รชนิมุข หิรัญสัจจาเลิศ, ศศิฬา ฉิมพลี และเบ็ญจมาศ ไพบูลย์กิจกุล. 

(๒๕๖๐). ผลของความเข้มข้นของกลีเซอรอลและระยะเวลาในการเก็บรักษาต่ออัตราการรอดของ 
สาหร่าย Chlorella sp. โดยวิธีแช่แข็ง. แก่นเกษตร, ๔๕(ฉบับพิเศษ ๑), ๘๕๙-๘๖๔. 

(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๑) 
เบ็ญจมาศ ไพบูลย์กิจกุล, รัศมี พลเดช และชลี ไพบูลย์กิจกุล. (๒๕๖๐). ความหลากหลายของแพลงก์ตอน 

พืชบริเวณชายหาดแหลมสิงห์ อ้าเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี. แก่นเกษตร, ๔๕(ฉบับพิเศษ ๑), 
๙๕๖-๙๖๒. 

(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๑) 
 

(9) นางเบ็ญจมาศ ไพบูลย์กิจกุล 
ประสบการณ์สอน 
ปี พ.ศ. 2546-2548   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
ปี พ.ศ. 2548-ปัจจุบัน คณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา 
ผลงานทางวิชาการ    
ชลี ไพบูลย์กิจกุล, ชุติรัตน์ โตหมื่นไวย, ทัศวรรณ แตงจันทร์ และเบ็ญจมาศ ไพบูลย์กิจกุล. (๒๕๖๓). 

การประเมินคุณภาพน ้าชายฝั่งโดยใช้แพลงก์ตอนพืชสกุลเด่น. วารสารเกษตรพระจอมเกล้า, ๓๘(๑), 
๑๐๔-๑๑๑. 

(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มท่ี ๒) 
ภัทรมน หุ่นล้าพูน, ชลี ไพบูลย์กิจกุล และเบ็ญจมาศ จันทะภา ไพบูลย์กิจกุล. (๒๕๖๓). 

การจ้าแนกประชากรปลาเห็ดโคน (Sillago sihama) จากกระดูกหูด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ 
ต้นไม้ตัดสินใจ. แก่นเกษตร, ๔๘(ฉบับพิเศษ ๑), ๑๔๕-๑๕๒. 

(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มท่ี ๑) 

https://ag2.kku.ac.th/kaj/PDF.cfm?filename=P88%20Fis11.pdf&id=3131&keeptrack=0
https://ag2.kku.ac.th/kaj/PDF.cfm?filename=P88%20Fis11.pdf&id=3131&keeptrack=0
https://ag2.kku.ac.th/kaj/PDF.cfm?filename=P031%20Fis_11.pdf&id=1899&keeptrack=3
https://ag2.kku.ac.th/kaj/PDF.cfm?filename=P031%20Fis_11.pdf&id=1899&keeptrack=3
https://ag2.kku.ac.th/kaj/PDF.cfm?filename=P102%20Fis33.pdf&id=3145&keeptrack=0
https://ag2.kku.ac.th/kaj/PDF.cfm?filename=P102%20Fis33.pdf&id=3145&keeptrack=0
http://ag2.kku.ac.th/kaj/PDF.cfm?filename=P042%20Fis15.pdf&id=2753&keeptrack=1
http://ag2.kku.ac.th/kaj/PDF.cfm?filename=P042%20Fis15.pdf&id=2753&keeptrack=1
http://ag2.kku.ac.th/kaj/PDF.cfm?filename=P042%20Fis15.pdf&id=2753&keeptrack=1
http://ag2.kku.ac.th/kaj/PDF.cfm?filename=P042%20Fis15.pdf&id=2753&keeptrack=1
http://ag2.kku.ac.th/kaj/PDF.cfm?filename=P057%20Fis43.pdf&id=2768&keeptrack=1
http://ag2.kku.ac.th/kaj/PDF.cfm?filename=P057%20Fis43.pdf&id=2768&keeptrack=1
https://trello-attachments.s3.amazonaws.com/544f1251d54756b1c5f32cf4/5e3fa83a57024c2a3d79bac0/8bca02949b8c4bf1add2aa329042770f/2563_Plankton_index.pdf
https://trello-attachments.s3.amazonaws.com/544f1251d54756b1c5f32cf4/5e3fa83a57024c2a3d79bac0/faf4189554f24906ea443a1e5f01be2f/2020_Sillago_otolith.pdf
https://trello-attachments.s3.amazonaws.com/544f1251d54756b1c5f32cf4/5e3fa83a57024c2a3d79bac0/faf4189554f24906ea443a1e5f01be2f/2020_Sillago_otolith.pdf
https://trello-attachments.s3.amazonaws.com/544f1251d54756b1c5f32cf4/5e3fa83a57024c2a3d79bac0/faf4189554f24906ea443a1e5f01be2f/2020_Sillago_otolith.pdf
https://trello-attachments.s3.amazonaws.com/544f1251d54756b1c5f32cf4/5e3fa83a57024c2a3d79bac0/faf4189554f24906ea443a1e5f01be2f/2020_Sillago_otolith.pdf
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วรรณวิภา เกียรติพิริยะ, เบ็ญจมาศ ไพบูลย์กิจกุล, สุพัทรา อัฐนาค, อริษา ภาบุตร และชลี ไพบูลย์กิจกุล. 
(๒๕๖๒). ความสัมพันธ์ระหว่างแพลงก์ตอนพืชและคุณภาพน ้าบริเวณอ่าวนก จังหวัดจันทบุรี.  
ว. วิทย. มข., ๔๗, ๑๑๐-๑๑๖. 

(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๒) 
เบ็ญจมาศ ไพบูลย์กิจกุล, บัลลังก์ฉัตร ฤทธาภัย และชลี ไพบูลย์กิจกุล. (๒๕๖๒). ความชุกชุม 

และความหลากหลายของไส้เดือนทะเลบริเวณอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี. แก่นเกษตร, ๔๗ 
(ฉบับพิเศษ ๑), ๑๓๕๙-๑๓๖๔. 

(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๑) 
เบ็ญจมาศ ไพบูลย์กิจกุล, จันทนา พันธุ์พราน, ศศิฬา ฉิมพลี และชลี ไพบูลย์กิจกุล. (๒๕๖๒). 

การเปลี่ยนแปลงของแพลงก์ตอนสัตว์เชิงพื นที่ และฤดูกาลบริเวณชายหาด ชุมชนบ้านตากวน 
และอ่าวประดู่ จังหวัดระยอง. แก่นเกษตร, ๔๗(ฉบับพิเศษ ๑), ๑๓๖๕-๑๓๗๒. 

(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๑) 
ชลี ไพบูลย์กิจกุล, วัชรพงษ์ สัญหาธรรม และเบ็ญจมาศ ไพบูลย์กิจกุล. (๒๕๖๑). 

การเจริญเติบโตและการลงเกาะของลูกหอยนางรมบริเวณปากแม่น ้าพังราด จังหวัดระยอง. 
แก่นเกษตร, ๔๖(ฉบับพิเศษ ๑), ๙๔๘-๙๕๔. 

(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๑) 
เบ็ญจมาศ ไพบูลย์กิจกุล, ลภัสลดา ไกรสินธุ์, ศศิฬา ฉิมพลี และชลี ไพบูลย์กิจกุล. (๒๕๖๑). ความหลาก 

หลายของแพลงก์ตอนพืชบริเวณบ้านบางสระเก้า อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี. แก่นเกษตร, ๔๓ 
(ฉบับพิเศษ ๑), ๕๖๘-๕๗๓. 

(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๑) 
เบ็ญจมาศ ไพบูลย์กิจกุล, ฐิติพงศ์ นาคสกุล, ศศิฬา ฉิมพลี และชลี ไพบูลย์กิจกุล. (๒๕๖๑). ความหลาก 

หลายของแพลงก์ตอนสัตว์บริเวณปากแม่น ้าพังราด จังหวัดระยอง. แก่นเกษตร, ๔๖(ฉบับพิเศษ 
๑), ๑๐๔๑-๑๐๔๖. 

(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๑) 
ชลี ไพบูลย์กิจกุล, มะลิวัลย์ คุตะโค, รชนิมุข หิรัญสัจจาเลิศ, ศศิฬา ฉิมพลี และเบ็ญจมาศ ไพบูลย์กิจกุล. 

(๒๕๖๐). ผลของความเข้มข้นของกลีเซอรอลและระยะเวลาในการเก็บรักษาต่ออัตราการรอดของ 
สาหร่าย Chlorella sp. โดยวิธีแช่แข็ง. แก่นเกษตร, ๔๕(ฉบับพิเศษ ๑), ๘๕๙-๘๖๔. 

(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๑) 
เบ็ญจมาศ ไพบูลย์กิจกุล, รัศมี พลเดช และชลี ไพบูลย์กิจกุล. (๒๕๖๐). ความหลากหลายของแพลงก์ตอน 

พืชบริเวณชายหาดแหลมสิงห์ อ้าเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี. แก่นเกษตร, ๔๕(ฉบับพิเศษ ๑), 
๙๕๖-๙๖๒. 

(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุม่ที่ ๑) 
  

http://scijournal.kku.ac.th/files/Vol_47_No_1_P_110-116.pdf
https://ag2.kku.ac.th/kaj/PDF.cfm?filename=123_Fis54.pdf&id=3595&keeptrack=2
https://ag2.kku.ac.th/kaj/PDF.cfm?filename=123_Fis54.pdf&id=3595&keeptrack=2
https://ag2.kku.ac.th/kaj/PDF.cfm?filename=124_Fis55.pdf&id=3596&keeptrack=4
https://ag2.kku.ac.th/kaj/PDF.cfm?filename=124_Fis55.pdf&id=3596&keeptrack=4
https://ag2.kku.ac.th/kaj/PDF.cfm?filename=P88%20Fis11.pdf&id=3131&keeptrack=0
https://ag2.kku.ac.th/kaj/PDF.cfm?filename=P031%20Fis_11.pdf&id=1899&keeptrack=3
https://ag2.kku.ac.th/kaj/PDF.cfm?filename=P031%20Fis_11.pdf&id=1899&keeptrack=3
https://ag2.kku.ac.th/kaj/PDF.cfm?filename=P102%20Fis33.pdf&id=3145&keeptrack=0
https://ag2.kku.ac.th/kaj/PDF.cfm?filename=P102%20Fis33.pdf&id=3145&keeptrack=0
http://ag2.kku.ac.th/kaj/PDF.cfm?filename=P042%20Fis15.pdf&id=2753&keeptrack=1
http://ag2.kku.ac.th/kaj/PDF.cfm?filename=P042%20Fis15.pdf&id=2753&keeptrack=1
http://ag2.kku.ac.th/kaj/PDF.cfm?filename=P042%20Fis15.pdf&id=2753&keeptrack=1
http://ag2.kku.ac.th/kaj/PDF.cfm?filename=P042%20Fis15.pdf&id=2753&keeptrack=1
http://ag2.kku.ac.th/kaj/PDF.cfm?filename=P057%20Fis43.pdf&id=2768&keeptrack=1
http://ag2.kku.ac.th/kaj/PDF.cfm?filename=P057%20Fis43.pdf&id=2768&keeptrack=1
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(10) นางมะลิวัลย์ คุตะโค 
ประสบการณ์สอน 
ปี พ.ศ. 2552-ปัจจุบัน  คณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา 
ผลงานทางวิชาการ    
อณินาถ ประสพวงศ์, กษิดิศ หนูทอง และมะลิวัลย์ คุตะโค. (๒๕๖๓). ผลของน้ าจากบ่อเลี้ยงกุ้งต่อการเติบโต

และการผลิตฟูโคแซนทินของไดอะตอม Amphora subtropica BUUC1502. แก่นเกษตร, ๔๘
(ฉบับพิเศษ ๑), ๑๒๓-๑๒๘. 

(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มท่ี ๑) 
ปวีณา ตปนียวรวงศ์, อภิญญา อยู่สบาย, ปรารถนา ปานทอง,  ปาริชาติ ชุมทอง,  จันทร์จรัส วัฒนะโชติ และ

มะลิวัลย์ คุตะโค. (๒๕๖๓).  องค์ประกอบกรดไขมันของไซโคลพอยด์โคพีพอด Apocyclops royi ท่ี
เลี้ยงด้วยสาหร่ายชนิดแตกต่างกัน. แก่นเกษตร, ๔๘(ฉบับพิเศษ ๑), ๑๐๑-๑๐๘.  

(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มท่ี ๑) 
ณิษา สิรนนท์ธนา, มะลิวัลย์ คุตะโค, พัฒน ศิลปะชัย และจันทร์จรัส วัฒนะโชติ. (๒๕๖๒). ประสิทธิภาพของ

แอคติโนมัยซีททะเลในการลดค่าซีโอดีในน้ าเสียสังเคราะห์แป้งมันส าปะหลัง. แก่นเกษตร, ๔๗(ฉบับ
พิเศษ ๑), ๑๒๔๗-๑๒๕๒.  

(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มท่ี ๑) 
ปวีณา ตปนียวรวงศ์, อณินาถ ประสพวงศ์, มะลิวัลย์ คุตะโค และสรวิศ เผ่าทองศุข. (๒๕๖๒). การเติบโตของ

โคพีพอด Apocyclops royi (Lindberg, 1940) ท่ีเลี้ยงด้วยสาหร่าย Tetraselmis suecica และ 
Thalassiosira sp. ในระบบแบบกึ่งต่อเนื่องและแบบต่อเนื่อง. แก่นเกษตร, ๔๗(ฉบับพิเศษ ๑), 
๓๐๕-๓๑๑.  

(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มท่ี ๑) 
มะลิวัลย์ คุตะโค, ปวีณา ตปนียวรวงศ์, ณิษา สิรนนท์ธนา, จันทร์จรัส วัฒนะโชติ, รชนิมุข หิรัญสัจจาเลิศ, ชลี 

ไพบูลย์กิจกุล และสรวิศ เผ่าทองศุข. (๒๕๖๑). การเติบโตและองค์ประกอบกรดไขมันของไดอะตอม
ท้องน้ า Nitzschia BUUC1501 ท่ีเลี้ยงภายใต้สภาวะออโตโทรฟิคและมิกโซโทรฟิค. แก่นเกษตร, 
๔๖(ฉบับพิเศษ ๑), ๙๖๘-๙๗๓.  

(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มท่ี ๑) 
มะลิวัลย์ คุตะโค, สมเกียรติ  แว่นมณี, ปวีณา ตปนียวรวงศ์, สุรเชษฐ์ บุรุษอาชาไนย และสรวิศ เผ่าทองศุข. 

(๒๕๖๐). การเติบโตแบบออโตโทรฟิค มิกโซโทรฟิคและเฮเทอโรโทรฟิคของไดอะตอมท้องน้ า 
Nitzschia sp. BUUC1501. แก่นเกษตร, ๔๕(ฉบับพิเศษ ๑), ๙๑๕-๙๒๐.  

(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มท่ี ๑) 
พัฒน ศิลปชัย, มะลิวัลย์ คุตะโค, รวิวรรณ วัฒนดิลก และจันทร์จรัส วัฒนะโชติ. (๒๕๖๐). การศึกษากิจกรรม

ไฮโดรไลติกเอนไซม์จากแอคติโนมัยซีททะเลเพื่อบ าบัดซีโอดีในน้ าเสียจากโรงงานแป้งมัน. แก่น
เกษตร, ๔๕(ฉบับพิเศษ ๑), ๑๒๑-๑๒๖.   

(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มท่ี ๑) 



139 

ปวีณา ตปนียวรวงศ์, ณัฐชยา พึ่งละออ, ปาริชาติ ชุมทอง, มะลิวัลย์ คุตะโค และสรวิศ เผ่าทองศุข. (๒๕๖๐).  
การเติบโตของไดอะตอมขนาดเล็ก Amphora coffeaeformis BUUC1601 ท่ีแยกจากปากแม่น้ า 
จังหวัดจันทบุรี ในการเพาะเลี้ยงแบบแบทช์และแบบต่อเนื่อง. แก่นเกษตร, ๔๕(ฉบับพิเศษ ๑), 
๑๓๓-๑๓๙.  

(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มท่ี 1) 
ธัญรัตน์ มะเสน, สุพรรณี ลีโทชวลิต, ปวีณา ตปนียวรวงศ์, สรวิศ เผ่าทองศุข และมะลิวัลย์ คุตะโค. (๒๕๖๐).  

จลนพลศาสตร์และการบ าบัดแอมโมเนียของดินตะกอนจากบ่อเลี้ยงกุ้งขาว. วารสารมหาวิทยาลัย
ทักษิณ, ๒๐(๓), ๑๗-๒๔.  

Machana, K., Kanokrung, A., Srichan, S., Vongsak, B., Kutako, M. & Siafha, E. (2020). Monitoring 
of biochemical compounds and fatty acid in marine microalgae from the east coast 
of thailand. Walailak J Sci & Tech, 17(4), 334-347. 

(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus http://www.info.scopus.com) 
 

(11) นางรชนิมุข หิรัญสัจจาเลิศ 
ประสบการณ์สอน 
ปี พ.ศ. 2552-ปัจจุบัน  คณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา 
ผลงานทางวิชาการ    
เพ็ญจันทร์ ละอองมณี, มัณทนา ส าเภา และรชนิมุข หิรัญสัจจาเลิศ. (๒๕๖๓). ความแตกต่างของขนาด

และดัชนีความสมบูรณ์เพศเมียของกั้งตั๊กแตนสามแถบ (Miyakella nepa) ในบริเวณภาค
ตะวันออกของประเทศไทย. วารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง. ๑๔(๑): ๒๒-๓๒. 

(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๒) 
รัชนีกร สวามิ, ภริตาภรณ์ ผากลาง, ภควรรณ เศรษฐมงคล, มะลิวัลย์ คุตะโค และรชนิมุข หิรัญสัจจาเลิศ. 

(๒๕๖๓). การยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย Staphylococcus aureus ด้วยไฟโคไซยานินจากสาหร่าย 
Arthrospira platensis. วารสารแก่นเกษตร, ๔๘(ฉบับพิเศษ ๑), ๙๒๓-๙๒๘. 

(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๑) 
รชนิมุข หิรัญสัจจาเลิศ , ศรีภาพรรณ ธาระนารถ , อรจิรา ค าพิละ และธนากร ฝาชัยภูมิ. (๒๕๖๓).  

การศึกษารูปแบบของการผลิตโปรตีนไวเทลลินในรังไข่ของกั้งตั๊กแตนสามแถบ (Miyakella 
nepa). วารสารแก่นเกษตร, ๔๘(ฉบับพิเศษ ๑), ๙๓๕-๙๔๒. 

(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๑) 
รชนิมุข หิรัญสัจจาเลิศ, ณรงค์ศักด์ิพ่วงลาภ, ศรีภาพรรณ ธาระนารถ, ชลมาฑ โอฬารวนิช และกุลจิรา 

ญานวัฒนะ. (๒๕๖๐). การศึกษาล าดับนิวคลีโอไทด์บางส่วนและการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้อง
กับระบบเอนไซม์กลูต้าไธโอนในปลากะพงขาว (Lates calcarifer). วารสารวิจัยเทคโนโลยีการ
ประมง, ๑๑(๒), ๔๖-๕๙. 

(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๒) 
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วศิน ยุวนะเตมีย์, อุษา เฉียงเหนือ, ธีรศักดิ์ สโมสร และรชนิมุข หิรัญสัจจาเลิศ. (๒๕๖๐). การใช้ไส้เดือน
ดินเป็นอาหารส าหรับแม่พันธุ์กุ้งกุลาด า Penaeus monodon จากบ่อดิน. วารสารวิจัย
เทคโนโลยีการประมง, ๑๑(๑), ๑-๑๓. 

(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๒) 
Hiransuchalert, R., Leadprathom, N., Suwunnarod, T., Srimongkol, G., & Taranart, S. (2019). 

Cypermethrin induced the temporal expression changes of the stress response 
and osmoregulation related genes in the Asian Seabass (Lates calcarifer). Eco. 
Env. and Cons, 25(4), 1644-1653.  

(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Journal Impact Factor https://academic-
accelerator.com) 
Sodsee, N., Wongphayak, S., Kondo, H., Hirono, I., & Hiransuchalert, R. (2018). A 

preliminary study on differential gene expression in hemocyte of the mantis 
shrimp Harpiosquilla raphidea by next generation sequencing technique. The 
Journal of Applied Science, 17(Special issue), 27-36.  

(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๑) 
 
(12) นายสราวุธ ศิริวงศ์ 
ประสบการณ์สอน 
ปี พ.ศ. 2548-ปัจจุบัน  คณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา 
ผลงานทางวิชาการ 
Hong, A.H., Hargan, K.E., Williams, B., Nuangsaeng, B., Siriwong, S., Tassawad, P., Chaiharn, 

C., & Los Huertos, M. (2020). Examining molluscs as bioindicators of shrimp 
aquaculture effluent contamination in a southeast Asian mangrove. Ecological 
Indicators, 115, 106365, 1-11. 

(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Journal Impact Factor https://academic-
accelerator.com) 
Hargan, K.E., Williams, B., Nuangsaeng, B., Siriwong, S., Tassawad, P., Chaiharn, C., McAdoo, 

B., & Los Huertos, M. (2020). Understanding the fate of shrimp aquaculture 
effluent in a mangrove ecosystem: Aiding management for coastal conservation. 
Journal of Applied Ecology, 57(4), 754-765.  

(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Journal Impact Factor https://academic-
accelerator.com) 

https://syndic8.scopus.com/action/redirectFile?&zone=main&currentActivity=feed&usageType=outward&url=https%3A%2F%2Fwww.scopus.com%2Finward%2Frecord.uri%3Feid%3D2-s2.0-85082813131%26rel%3DR4.0.0%26partnerID%3D35%26md5%3Db5e5bb58838515b4a2d13ecf7d2e27d6
https://syndic8.scopus.com/action/redirectFile?&zone=main&currentActivity=feed&usageType=outward&url=https%3A%2F%2Fwww.scopus.com%2Finward%2Frecord.uri%3Feid%3D2-s2.0-85082813131%26rel%3DR4.0.0%26partnerID%3D35%26md5%3Db5e5bb58838515b4a2d13ecf7d2e27d6
https://syndic8.scopus.com/action/redirectFile?&zone=main&currentActivity=feed&usageType=outward&url=https%3A%2F%2Fwww.scopus.com%2Finward%2Frecord.uri%3Feid%3D2-s2.0-85081011556%26rel%3DR4.0.0%26partnerID%3D35%26md5%3D17f3d0510263fdb39f8d9537cdb0eb4f
https://syndic8.scopus.com/action/redirectFile?&zone=main&currentActivity=feed&usageType=outward&url=https%3A%2F%2Fwww.scopus.com%2Finward%2Frecord.uri%3Feid%3D2-s2.0-85081011556%26rel%3DR4.0.0%26partnerID%3D35%26md5%3D17f3d0510263fdb39f8d9537cdb0eb4f
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Siriwong, S., True, J.D., & Piromvarakorn, S. (2018). Number of tourists has less impact on 
coral reef health than the presence of tourism infrastructure. Songklanakarin 
Journal of Science and Technology, 40(6), 1437-1445. 

(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus http://www.info.scopus.com) 
Siriwong, S. & True, J.D. (2018). Stakeholder perception of coral reef management policy 

implementation along the eastern coast of Thailand. Journal of Fisheries and 
Environment, 42(3), 39-52. 

(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus (http://www.info.scopus.com) 
 

(13) ว่าที่ร้อยตรีพิสุทธิ์ เทศสวัสดิ์ 
ประสบการณ์สอน 
ปี พ.ศ. 2562-ปัจจุบัน  คณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา 
ผลงานทางวิชาการ    
Hong, A.H., Hargan, K.E., Williams, B., Nuangsaeng, B., Siriwong, S., Tassawad, P., Chaiharn, 

C., & Los Huertos, M. (2020). Examining molluscs as bioindicators of shrimp 
aquaculture effluent contamination in a southeast Asian mangrove. Ecological 
Indicators, 115, 106365, 1-11. 

(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Journal Impact Factor https://academic-
accelerator.com) 
Hargan, K.E., Williams, B., Nuangsaeng, B., Siriwong, S., Tassawad, P., Chaiharn, C., McAdoo, 

B., & Los Huertos, M. (2020). Understanding the fate of shrimp aquaculture 
effluent in a mangrove ecosystem: Aiding management for coastal conservation. 
Journal of Applied Ecology, 57(4), 754-765.  

(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Journal Impact Factor https://academic- 
accelerator.com) 
 

 
 

https://syndic8.scopus.com/action/redirectFile?&zone=main&currentActivity=feed&usageType=outward&url=https%3A%2F%2Fwww.scopus.com%2Finward%2Frecord.uri%3Feid%3D2-s2.0-85066783026%26rel%3DR4.0.0%26partnerID%3D35%26md5%3D4565860c27022c4c82df725a1d5902a1
https://syndic8.scopus.com/action/redirectFile?&zone=main&currentActivity=feed&usageType=outward&url=https%3A%2F%2Fwww.scopus.com%2Finward%2Frecord.uri%3Feid%3D2-s2.0-85066783026%26rel%3DR4.0.0%26partnerID%3D35%26md5%3D4565860c27022c4c82df725a1d5902a1
https://syndic8.scopus.com/action/redirectFile?&zone=main&currentActivity=feed&usageType=outward&url=https%3A%2F%2Fwww.scopus.com%2Finward%2Frecord.uri%3Feid%3D2-s2.0-85082813131%26rel%3DR4.0.0%26partnerID%3D35%26md5%3Db5e5bb58838515b4a2d13ecf7d2e27d6
https://syndic8.scopus.com/action/redirectFile?&zone=main&currentActivity=feed&usageType=outward&url=https%3A%2F%2Fwww.scopus.com%2Finward%2Frecord.uri%3Feid%3D2-s2.0-85082813131%26rel%3DR4.0.0%26partnerID%3D35%26md5%3Db5e5bb58838515b4a2d13ecf7d2e27d6
https://syndic8.scopus.com/action/redirectFile?&zone=main&currentActivity=feed&usageType=outward&url=https%3A%2F%2Fwww.scopus.com%2Finward%2Frecord.uri%3Feid%3D2-s2.0-85081011556%26rel%3DR4.0.0%26partnerID%3D35%26md5%3D17f3d0510263fdb39f8d9537cdb0eb4f
https://syndic8.scopus.com/action/redirectFile?&zone=main&currentActivity=feed&usageType=outward&url=https%3A%2F%2Fwww.scopus.com%2Finward%2Frecord.uri%3Feid%3D2-s2.0-85081011556%26rel%3DR4.0.0%26partnerID%3D35%26md5%3D17f3d0510263fdb39f8d9537cdb0eb4f
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เอกสารแนบหมายเลข  3 
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้สู่รายวิชา  (Curriculum Mapping) 

  ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา GELO1 GELO2 GELO3 GELO4 GELO5 GELO6 GELO7 GELO8 GELO9 GELO10 

1. กลุ่มวิชาทักษะการใช้ชีวิตคุณภาพ 

   1.1 รายวิชาบังคับ 1 วิชา 

89510064 ภูมิบูรพา           

   1.2 รายวิชาเลือก 

       1.2.1 ปรัชญาชีวิตเพ่ือการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ให้เลือกเรียน 1 รายวิชา 

89510164 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง           

89510264 ความสุขและคณุค่าชีวิต           

       1.2.2 วิทยาศาสตร์สุขภาพเพ่ือการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ให้เลือกเรียน 1 รายวิชา 

89510364 การบริหารสุขภาวะทางกาย           

89510464 อาหารเพื่อสุขภาพ           

       1.2.3 สุนทรียศาสตร์เพ่ือการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ให้เลือกเรียน 1 รายวิชา 

89510564 การบริหารสุขภาวะทางจิต           
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รายวิชา GELO1 GELO2 GELO3 GELO4 GELO5 GELO6 GELO7 GELO8 GELO9 GELO10 

89510664 เสพศิลปส์ร้างสุข           

2. กลุ่มวิชาพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 

   2.1 ให้เลือกเรียน 2 รายวิชา           

89520064 พลเมืองกับความรบัผดิชอบต่อสังคมไทย อาเซียน และ
โลก 

          

89520164 การพัฒนาทักษะการคิดนอกกรอบ           

89520364 กิจกรรมสร้างสรรค ์           

   2.2 ให้เลือกเรียน 2 รายวิชา 

89520464 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร           

89520564 ภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย           

   2.3 ให้เลือกเรียน 1 รายวิชา 

89520864 ทักษะภาษาไทยเพื่อการอาชีพในสังคมร่วมสมัย           

- 
31 
- 
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3. กลุ่มวิชาที่เสริมสมรรถนะการท างานในโลกอนาคต 

   3.1 รายวิชาบังคับ 1 รายวิชา 

89530064 โอกาสและความท้าทายในการท างานในโลกอนาคต           

   3.2  รายวิชาเลือก  

       3.2.1 รายวชิาความรูเ้พ่ือการท างาน ให้เลอืกเรียน 2 รายวชิา 

89530164 ทักษะดิจิทัล           

89530264  การออกแบบสื่อผสมเชิงโต้ตอบ           

89530364  การออกแบบสื่อและการน าเสนอ           

89530464 คณิตศาสตร์ส าหรับชีวิตการท างานอย่างฉลาด           

89530564 วิทยาศาสตร์การอาหาร           

89530664 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม           

89530764 วิทยาศาสตร์เครื่องส าอาง           

89530864 ฉลาดรู้ฉลาดวิทย ์           

89530964 วิทยาศาสตร์ข้อมูลเบื้องต้น           

89531064 ความคิดสร้างสรรค์และนวตักรรมเพื่อการพัฒนาสังคม           

- 
32 
- 
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89531164 กฎหมายส าหรับคนท างานและธรุกิจ           

89531264 องค์ประกอบการจัดการ           

89531364 สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ           

89531464 การออกแบบโครงสร้างองค์กร           

89531564 การวางแผนกลยุทธ์           

89531664 การควบคุมผลการด าเนินงาน           

89531764 การตลาดส าหรับผู้ประกอบการในศตวรรษที่ 21           

89531864 พฤติกรรมผู้บรโิภคในโลกสมัยใหม ่           

89531964 การบัญชีเบื้องต้นในอุตสาหกรรมการบริการ           

89532064 การบัญชีเบื้องต้นในอุตสาหกรรมการผลิต           

89532164 การบัญชีเบื้องต้นในธุรกิจคา้ขาย           

89532264 หลักการบญัช ี           

89532364 งบการเงิน           

89532464 รายงานการเงิน           

89532564 ภาษีธุรกิจ           

- 
33 
- 
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89532664 พื้นฐานด้านทรัพยากรมนุษย ์           

89532764 การสร้างประสบการณ์การบริการ           

89532864 การสร้างนวัตกรรมการบริการ           

       3.2.2 รายวชิาบูรณาการ ให้หลักสูตรก าหนดให้นิสิตในหลักสูตรเรียน 1 รายวิชา 

89539764 การเป็นผูป้ระกอบการในศตวรรษที่ 21           

89539864 ขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี           

89539964 การสร้างสรรค์กิจการเพื่อสังคม           

- 
34 
- 
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ผลการเรียนรู้  Learning Outcomes (LO)  
 ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
 GELO1 แสดงออกถึงความซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัย มีศิลปวัฒนธรรมที่ดีงาม โดยเฉพาะ
เอกลักษณ์ความเป็นไทย 
 GELO2 แสดงพฤติกรรมการเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมไทยและสังคมโลก มีจิตสาธารณะ  
ร่วมแก้ปัญหาสังคม ต่อต้านการทุจริต 
 
 ด้านความรู้ 
 GELO3 มีความรอบรู้ เท่าทันต่อการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงของภูมิภาคในเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก และของโลก 
 
 ด้านทักษะทางปัญญา 
 GELO4 มีทักษะการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิต วิเคราะห์ตนเอง สร้างแผนการใช้ชีวิตอย่างมี
คุณภาพ  
 GELO5 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถบูรณาการข้ามศาสตร์ใช้ในการแก้ปัญหา ร่วม
สร้างสรรค์นวัตกรรม  
 GELO6 สามารถใช้ความรู้และทักษะต่าง ๆ ในการเป็นผู้ประกอบการ 
 
 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
 GELO7 รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนในพหุวัฒนธรรม และ 
แสดงความคิดเห็นได้อย่างสร้างสรรค์  
 GELO8 สามารถท างานเป็นทีม ทั้งในฐานะผู้น าและสมาชิกที่ดีของกลุ่ม 
 
  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 GELO9 สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการแสวงหาข้อมูลอย่างรู้เท่าทันและหลากหลาย 
รวมทั้งน าเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพ  
 GELO10 สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาไทยได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้สู่รายวิชา  (Curriculum Mapping) 
  ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา PLO1.1 PLO1.2 PLO2.1 PLO2.2 PLO3.1 PLO3.2 PLO4.1 PLO4.2 PLO5.1 PLO5.2 

หมวดวิชาเฉพาะ 
1) วิชาแกน        

 
 

 

27310364 แคลคูลัส           

27314164 ฟิสิกส์พื้นฐาน           

27314264 ปฏิบัติการฟิสิกส์พ้ืนฐาน           

27315364 เคมีพ้ืนฐาน           

27315464 ปฏิบัติการเคมีพ้ืนฐาน           

27317564 ชีววิทยาทั่วไป           

27317664 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป           

27322364 สถิติส าหรับเทคโนโลยีทางทะเล           

27325164 เคมีอินทรีย์และชีวเคมีทั่วไป           

27325264 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์และชีวเคมีทั่วไป           

27325364 เคมีวิเคราะห์           

27325464 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์           

27327164  จุลชีววิทยา           

27327264  ปฏิบัติการจุลชีววิทยา           
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รายวิชา PLO1.1 PLO1.2 PLO2.1 PLO2.2 PLO3.1 PLO3.2 PLO4.1 PLO4.2 PLO5.1 PLO5.2 

2) วิชาเอก 
วิชาเอกบังคับ 

 

83010064 คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษที่จ าเป็นส าหรับ 
               เทคโนโลยีทางทะเล           

 
 

83010164 ทักษะพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีทางทะเล 
          

83010264 ทักษะการว่ายน้ าเพ่ือความปลอดภัยในทะเล           
83010364 ทักษะการช่วยเหลือชีวิตในทะเล           

83012064 สมุทรศาสตร์           

83014064 นิเวศวิทยาทั่วไป            

83023064 สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในทะเล            

83023164 สรีรวิทยาเปรียบเทียบของสัตว์น้ า            
83026064 ทักษะพ้ืนฐานปฏิบัติการเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ า 

 

        

 

83028064 ทักษะพ้ืนฐานปฏิบัติการเทคโนโลยีการจัดการ
ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมทางทะเล   

 

        

 

83029064 สัมมนาเทคโนโลยีทางทะเล 1           
83031064 ระเบียบวิธีวิจัยทางเทคโนโลยีทางทะเล           

83031164 เทคนิคการวิเคราะห์คุณภาพน้ า  
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รายวิชา PLO1.1 PLO1.2 PLO2.1 PLO2.2 PLO3.1 PLO3.2 PLO4.1 PLO4.2 PLO5.1 PLO5.2 

83033264 สัตว์มีกระดูกสันหลังในทะเล  
          

83039164 สัมมนาเทคโนโลยีทางทะเล 2           
83049264 การเตรียมความพร้อมด้านวิชาชีพ 

          

83049364 สหกิจศึกษา           

83049464 ฝึกงาน           

83049564 ปัญหาพิเศษเทคโนโลยีทางทะเล    
        

วิชาเอกเลือก 
กลุ่มเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางทะเล 
83120064 การประดาน้ าเบื้องต้น           
83124064 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเล    

          
83130164 การประดาน้ าขั้นสูง           
83130264 นักด าน้ าระดับเชี่ยวชาญ             

83132164 สมุทรศาสตร์ชีวภาพ  
          

83133164 ชีววิทยาประมง  
          

83133264 ชีวประวัติสัตว์น้ าวัยอ่อน  
          

83134164 นิเวศวิทยาของพ้ืนที่ชุ่มน้ าและการจัดการ  
          

83134264 นิเวศวิทยาทางทะเลและการจัดการ  
          

83134364 นิเวศวิทยาแนวปะการังและการจัดการ  
          



151 
 

รายวิชา PLO1.1 PLO1.2 PLO2.1 PLO2.2 PLO3.1 PLO3.2 PLO4.1 PLO4.2 PLO5.1 PLO5.2 

83135164 การบ าบัดน้ าและน้ าเสีย  
          

83135264 จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม  
          

83135364 พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม 
          

83135464 มลภาวะทางทะเล  
          

83135564 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
          

83138164 เครื่องมือประมง  
          

83140364 การด าน้ าเพ่ือการช่วยเหลือ            

83140464 ผู้ควบคุมการด าน้ า            

83148264 การจัดการทรัพยากรทางทะเล  
          

83222064 วิทยาการข้อมูลและสถิติเชิงพื้นที่ของมหาสมุทร        
 

  

83230164 การควบคุมเรือใบเล็กและการเดินเรือเบื้องต้น           

83230264 หัวข้อเลือกสรรทางการจัดการทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อมทางทะเล 1          

 

83230364 หัวข้อเลือกสรรทางการจัดการทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อมทางทะเล 2          

 

83232164 ชีวธรณีเคมีในทะเล 
          

83232264 สมุทรศาสตร์เคมี 
          

83232364 สมุทรศาสตร์ฟิสิกส์            
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รายวิชา PLO1.1 PLO1.2 PLO2.1 PLO2.2 PLO3.1 PLO3.2 PLO4.1 PLO4.2 PLO5.1 PLO5.2 

83232464 ระเบียบวิธีวิเคราะห์ข้อมูลทางสมุทรศาสตร์            

83232564 การวิเคราะห์อนุกรมเวลาประยุกต์            

83232664 สถิติเชิงพ้ืนที่ประยุกต์            

83232764 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขและแบบจ าลองมหาสมุทร            

83232864 อุตุนิยมวิทยาทางทะเล           
 

83232964 ระเบียบวิธีการทดลองทางพลศาสตร์ของไหลเชิง
ธรณีฟิสิกส์          

 

83237164 ภูมิสารสนเทศเพ่ือการจัดการทรัพยากรทางทะเล            

83237264 เทคโนโลยีการส ารวจระยะไกลเพ่ือการจัดการ
ทรัพยากรทางทะเล           

 

83237364 การส ารวจระยะไกลทางทะเล         
   

83237464 การระบุต าแหน่งดาวเทียมเพ่ือการจัดการ
ทรัพยากรชายฝั่ง         

  

 

83237564 การท าเหมืองข้อมูลและการเรียนรู้ของเครื่อง         
   

83237664 เทคโนโลยีการเปลี่ยนน้ าเค็มเป็นน้ าจืด         
   

83240264 การเปลี่ยนแปลงของโลกและการเป็น
ผู้ประกอบการเพ่ือสังคม  

         

 

83242164 สมุทรศาสตร์ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้            
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รายวิชา PLO1.1 PLO1.2 PLO2.1 PLO2.2 PLO3.1 PLO3.2 PLO4.1 PLO4.2 PLO5.1 PLO5.2 

83247764 เทคโนโลยีการบริการข้อมูลเชิงพ้ืนที่ผ่านเครือข่าย    
              คอมพิวเตอร์ 
 

         

 

วิชาเอกเลือก 
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

 

83336064 เทคโนโลยีการเพาะพันธุ์สัตว์น้ า           

83336164 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่งและฟาร์ม
ทะเล 

         
 

83336264 เทคโนโลยีการจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า           

83336364 โภชนาการอาหารสัตว์น้ า และเทคโนโลยีการผลิต
อาหารสัตว์น้ า 

         
 

83336464 โรคและการจัดการสุขภาพสัตว์น้ า           

83347064 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าอัจฉริยะ          
 

83430164 ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติทางทะเล            

83430264 หัวข้อเลือกสรรทางเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
1          

 

83430364 หัวข้อเลือกสรรทางเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
2          
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รายวิชา PLO1.1 PLO1.2 PLO2.1 PLO2.2 PLO3.1 PLO3.2 PLO4.1 PLO4.2 PLO5.1 PLO5.2 

83436164 เทคโนโลยีและนวัตกรรมการตรวจวินิจฉัยโรคและ 
               ภูมิคุ้มกันสัตว์น้ า  

         

 

83440164 ธุรกิจการประมงและอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ า 

         
 

83446264 วัฎจักรบ่อเลี้ยงสัตว์น้ า           

83446364 การจัดการสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ าสาธารณะ และ
การเลี้ยงสัตว์ทะเลสวยงาม 

         
 

83447164 พอลิเมอร์ชีวภาพทางทะเล           

83447264 เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า          
 

83447364 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงแพลงก์ตอน และสาหร่าย
ทะเลขนาดใหญ่ 

         
 

83447464 เครื่องมือและอุปกรณส์ าหรับเทคโนโลยีทางทะเล            

83447564 เทคโนโลยีการหมักเพ่ือผลิตภัณฑ์ทางชีวภาพและ
อาหาร          

 

83447664 เทคโนโลยีชีวภาพทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า           

83447764 เทคโนโลยีการใช้ประโยชน์ของเสีย           
วิชาเอกเลือก 
รายวิชาที่อยู่ทั้งสองกลุ่ม คือกลุ่มเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางทะเล และเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
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รายวิชา PLO1.1 PLO1.2 PLO2.1 PLO2.2 PLO3.1 PLO3.2 PLO4.1 PLO4.2 PLO5.1 PLO5.2 

83523064 พันธุศาสตร์โมเลกุลของสัตว์น้ า           

83530164 เทคนิคการถ่ายภาพงานวิจัย           

83530264 การน าเสนอทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี    

  

   

  

  

83532164 อุตุนิยมวิทยาและภูมิอากาศวิทยา           

83533164 ชีววิทยาแพลงก์ตอนและสาหร่ายทะเลขนาดใหญ่           

83533264 ชีววิทยาของมอลลัสก์ และครัสเตเซียนทะเล
เศรษฐกิจ   

  

  

   

 
 

83533364 เครื่องหมายโมเลกุลในสัตว์น้ า              

83537164 เทคโนโลยี นวัตกรรม และการเป็นผู้ประกอบการ           
 

83537264 การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมตารางค านวณ           

83537364 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับเทคโนโลยีทาง
ทะเล   

  

   

 

  

 

83537464 การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสถิติรหัสเปิด           
 

83548064 กฎหมายทะเล และสิ่งแวดล้อม          
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ผลลัพธ์การเรียนรู ้
 

ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
PLO 1. เป็นผู้มีความซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา ตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้ผลิต และผู้บริโภคผลผลิตสัตว์น้ า และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

PLO 1.1 เป็นผู้มีความซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา  
PLO 1.2 ตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้ผลิต และผู้บริโภคผลผลิตสัตว์น้ า และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

ด้านความรู้ 
PLO2 เป็นผู้ที่สามารถอธิบายองคค์วามรู้ ด้านเทคโนโลยีทางทะเลในการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางทะเล และการเพ่ิมผลผลิตสัตว์น้ าได ้

PLO2.1  เข้าใจและสามารถอธิบายความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ ทั้งด้านกายภาพและชีวภาพได้  
PLO2.2  เข้าใจและสามารถอธิบายความรู้ด้านเทคโนโลยีเพ่ือการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางทะเล และการเพ่ิมผลผลิตสัตว์น้ าได้  

ด้านทักษะทางปัญญา 
PLO3 เป็นผู้ที่สามารถน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางทะเล และการเพ่ิมผลผลิตสัตว์น้ า รวมทั้งมีคุณลักษณะในการเป็น
ผู้ประกอบการ และเป็นผู้สร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรม 

PLO3.1 สามารถวางแผนและปฏิบัติงานทางด้านการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางทะเลและการเพ่ิมผลผลิตสัตว์น้ าได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ  
PLO3.2 สามารถแสวงหาความรู้ด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย และน าความรู้ไปพัฒนา บูรณาการ และประยุกต์ใช้กับศาสตร์อื่นๆ ได้อย่างเหมาะสม และมีทักษะใน
การเป็นผู้ประกอบการ  

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
PLO4 เป็นผู้มคีวามรับผิดชอบ มีความสนใจใฝ่เรียนรู้ สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได ้

PLO4.1 สามารถท างานเป็นทีม มีภาวะผู้น าและผู้ตาม  
PLO4.2 สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรได้ 
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ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
PLO5 เป็นผู้มีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความสามารถในการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในการด ารงชีวิต และการ
ประกอบอาชีพ  

PLO5.1 สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในชีวิตประจ าวัน และการประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสม  
PLO5.2 สามารถใช้ภาษาในการสื่อสารทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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เอกสารแนบหมายเลข  4 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  
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เอกสารแนบหมายเลข  5 
ตารางเปรียบเทียบหลักสตูร (หลักสตูรเดิมและหลกัสูตรปรับปรุง) 

 

หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เทคโนโลยีทางทะเล 
หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2559 

หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เทคโนโลยีทางทะเล 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

หมายเหต ุ

ชื่อหลักสูตร 
หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เทคโนโลยีทางทะเล 

ชื่อหลักสูตร 
หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เทคโนโลยีทางทะเล 

คงเดิม 

จ านวนหน่วยกิต 
จ านวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า 135 หน่วยกิต 

จ านวนหน่วยกิต 
จ านวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า 130 หน่วยกิต 

ปรับลด 

โครงสร้างหลักสูตร โครงสร้างหลักสูตร  

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า             30 หน่วยกิต คงเดิม 

 1.1) กลุ่มวิชาภาษาเพ่ือการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
 1.2) กลุ่มวิชาอัตลักษณ์และคุณภาพชีวิต  4 หน่วยกิต 
  บัณฑิตบูรพา ไม่น้อยกว่า 
 1.3) กลุ่มทักษะชีวิตและความรับผิดชอบต่อ  7 หน่วยกิต 
  สังคมและสิ่งแวดล้อม ไม่น้อยกว่า 
 1.4) กลุ่มวิชานวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์  4 หน่วยกิต 
  ไม่น้อยกว่า 

 ปรับชื่อกลุ่มวิชา 
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หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เทคโนโลยีทางทะเล 
หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2559 

หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เทคโนโลยีทางทะเล 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

หมายเหต ุ

โครงสร้างหลักสูตร (ต่อ) 
2) หมวดวิชาเฉพาะ 99  หน่วยกติ 
 2.1) วิชาแกน 34           หน่วยกิต 
 2.2) วิชาเอก 65           หน่วยกิต 
  2.2.1)  วิชาเอกบังคับ 38            หน่วยกิต 
  2.2.2)  วิชาเอกเลือก 27            หน่วยกิต 

โครงสร้างหลักสูตร (ต่อ) 
2) หมวดวิชาเฉพาะ 94   หน่วยกิต 
 2.1) วิชาปรับพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต) 
    2.2) วิชาแกน 30           หน่วยกิต 
 2.3) วิชาเอก 64           หน่วยกิต 
  2.3.1)  วิชาเอกบังคับ 37            หน่วยกิต 
  2.3.2)  วิชาเอกเลือก 27            หน่วยกิต  

 
ปรับลด 

ปรับชื่อกลุ่มวิชา 
ปรับลด 
ปรับลด 
ปรับลด 
คงเดิม 

3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต คงเดิม 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (เดิม) 
1) นางสาวมลฤดี สนธิ     
2) นายบัลลังก์ เนื่องแสง     
3) นางเพ็ญจันทร์ ละอองมณี 
4) นายบัญชา นิลเกิด     
5) นางภควรรณ เศรษฐมงคล 
6) นายวิโรจน์ ละอองมณี 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ใหม่) 
1) นางสาวมลฤดี สนธิ     
2) นายบัลลังก์ เนื่องแสง     
3) นางเพ็ญจันทร์ ละอองมณี 
4) นายบัญชา นิลเกิด     
5) นางภควรรณ เศรษฐมงคล 
6) นายวิโรจน์ ละอองมณี 

 
คงเดิม 
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ตารางเปรียบเทียบรายวิชา (หลักสูตรเดิมและหลกัสูตรปรับปรุง) 

 

หลกัสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เทคโนโลยีทางทะเล 
หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2559 

หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เทคโนโลยีทางทะเล 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

 
หมายเหต ุ

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ - วิชาแกน  

27310359 แคลคูลัส 
Calculus 

3(3-0-6) 27310364 แคลคูลัส 
Calculus 

3(3-0-6) ปรับรหัสวิชา 

27314159 ฟิสิกส์พื้นฐาน 
Fundamental Physics 

3(3-0-6) 27314164 ฟิสิกส์พื้นฐาน 
Fundamental Physics 

3(3-0-6) ปรับรหัสวิชา 

27314259 ปฏิบัติการฟิสิกส์พ้ืนฐาน 
Fundamental Physics Laboratory 

1(0-3-1) 27314264 ปฏิบัติการฟิสิกส์พ้ืนฐาน 
Fundamental Physics Laboratory 

1(0-3-1) ปรับรหัสวิชาและ
สาระรายวิชา 

27315159 เคมีพ้ืนฐาน 
Fundamental Chemistry 

3(3-0-6) 27315364 เคมีพ้ืนฐาน 
Fundamental Chemistry 

3(3-0-6) ปรับรหัสวิชาและ
สาระรายวิชา 

27315259 ปฏิบัติการเคมีพ้ืนฐาน 
Fundamental Chemistry Laboratory 

1(0-3-1) 27315464 ปฏิบัติการเคมีพ้ืนฐาน 
Fundamental Chemistry Laboratory 

1(0-3-1) ปรับรหัสวิชาและ
สาระรายวิชา 

27317559 ชีววิทยาทั่วไป 
General Biology 

3(3-0-6) 27317564 ชีววิทยาทั่วไป 
General Biology 

3(3-0-6) ปรับรหัสวิชา 
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หลกัสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เทคโนโลยีทางทะเล 
หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2559 

หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เทคโนโลยีทางทะเล 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

 
หมายเหต ุ

27317659 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป 
General Biology Laboratory  

1(0-3-1) 27317664 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป 
General Biology Laboratory 

1(0-3-1) ปรับรหัสวิชา 

27322359 สถิติส าหรับเทคโนโลยีทางทะเล 
Statistics for Marine Technology 

3(3-0-6) 27322364 สถิติส าหรับเทคโนโลยีทางทะเล 
Statistics for Marine Technology 

3(3-0-6) ปรับรหัสวิชา 

27325159 เคมีอินทรีย์ 
Organic Chemistry 

3(3-0-6)    ยกเลิก 

27325259 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 
Organic Chemistry Laboratory 

1(0-3-1)    ยกเลิก 

27325359 ชีวเคมีทั่วไป 
General Biochemistry 

3(3-0-6)    ยกเลิก 

27325459 ปฏิบัติการชีวเคมีทั่วไป 
General Biochemistry Laboratory 

1(0-3-1)    ยกเลิก 

   27325164 เคมีอินทรีย์และชีวเคมีทั่วไป 
General Organic and Biochemistry 

3(3-0-6) เปิดใหม่ 

   27325264 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์และชีวเคมีทั่วไป 
General Organic and Biochemistry 
Laboratory 

1(0-3-1) เปิดใหม่ 
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หลกัสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เทคโนโลยีทางทะเล 
หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2559 

หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เทคโนโลยีทางทะเล 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

 
หมายเหต ุ

27325559 เคมีวิเคราะห์ 
Analytical Chemistry 

3(3-0-6) 27325364 เคมีวิเคราะห์ 
Analytical Chemistry 

3(3-0-6) ปรับรหัสวิชา 

27325659 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 
Analytical Chemistry Laboratory 

1(0-3-1) 27325464 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 
Analytical Chemistry Laboratory 

1(0-3-1) ปรับรหัสวิชาและ
สาระรายวิชา 

27327159 จุลชีววิทยา 
Microbiology 

3(3-0-6) 27327164 จุลชีววิทยา 
Microbiology 

3(3-0-6) ปรับรหัสวิชา 

27327259 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา 
Microbiology Laboratory 

1(0-3-1) 27327264 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา 
Microbiology Laboratory 

1(0-3-1) ปรับรหัสวิชาและ
สาระรายวิชา 

หมวดวิชาเฉพาะ - วิชาเอกบังคับ  

83010059 ความรู้เบื้องต้นทางวิทยาศาสตร์และภาษา 
Introduction in Science and 
Linguistic 

3(3-0-6) 83010064 คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษที่จ าเป็น
ส าหรับเทคโนโลยีทางทะเล 
Essential Mathematics and English 
for Marine Technology 

3(3-0-6) เปลี่ยนชื่อรายวิชา 
และปรับรหัสวิชา 

83010259 ทักษะเบื้องต้นในการปฏิบัติงานทางทะเล 
Principle of Marine Skill 

1(0-3-1)    ยกเลิก 

   83010164 ทักษะพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีทางทะเล 
Basic Marine Technology Skill 

1(0-2-1) เพ่ิมใหม่ 
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หลกัสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เทคโนโลยีทางทะเล 
หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2559 

หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เทคโนโลยีทางทะเล 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

 
หมายเหต ุ

   83010264 ทักษะการว่ายน้ าเพ่ือความปลอดภัยในทะเล 
Swimming Skill for Safety at Sea 

1(0-2-1) เพ่ิมใหม่ 

   83010364 ทักษะการช่วยเหลือชีวิตในทะเล 
Life Saving Skill 

1(0-2-1) เพ่ิมใหม่ 

83023159 พันธุศาสตร์ 
Genetics 

3(3-0-6)    ยกเลิก 

83023259 สรีรวิทยาทั่วไป 
General Physiology 

3(3-0-6) 83023164 สรีรวิทยาเปรียบเทียบของสัตว์น้ า 
Comparative Physiology of Aquatic 
Animals 

3(3-0-6) เปลี่ยนชื่อรายวิชา 
และสาระรายวิชา 

83021159 หลักการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
Principle of Aquaculture 

3(3-0-6)    ยกเลิก 

83021259 เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมทางทะเล 
Marine Environmental Technology 

3(3-0-6)    ยกเลิก 

83024159 นิเวศวิทยาทั่วไป 
General Ecology 

3(3-2-4) 83014064 นิเวศวิทยาทั่วไป  
General Ecology 

3(2-3-6)  
 

คงเดิม 

83030159 ระเบียบวิธีวิจัยทางเทคโนโลยีทางทะเล 
Research Methods in Marine Technology 

3(3-0-6) 83031064 
 

ระเบียบวิธีวิจัยทางเทคโนโลยีทางทะเล 
Research Methods in Marine Technology 

3(3-0-6) ปรับรหัสวิชา 
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หลกัสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เทคโนโลยีทางทะเล 
หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2559 

หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เทคโนโลยีทางทะเล 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

 
หมายเหต ุ

83031159 เทคนิคการวิเคราะห์คุณภาพน้ า 
Techniques in Water Quality Analysis 

3(3-2-4) 83031164 เทคนิคการวิเคราะห์คุณภาพน้ า  
Techniques in Water Quality Analysis 

3(2-3-6) 
 

ปรับรหัสวิชา 

83032159 สมุทรศาสตร์ 
Oceanography 

3(3-0-6) 83012064 สมุทรศาสตร์ 
Oceanography 

3(3-0-6) ปรับรหัสวิชาและ
สาระรายวิชา 

83033159 สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในทะเล 
Marine Invertebrates 

3(3-2-4) 83023064 สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในทะเล 
Marine Invertebrates  

3(2-3-6) 
 

ปรับรหัสวิชาและ
สาระรายวิชา 

   83026064 ทักษะพ้ืนฐานปฏิบัติการเทคโนโลยีการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
Basic Laboratory Skills for 
Aquaculture Technology 

2(1-2-3) 
 

เพ่ิมใหม่ 

   83028064 
 

ทักษะพ้ืนฐานปฏิบัติการเทคโนโลยีการ
จัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางทะเล  
Basic Laboratory Skills for Marine 
Resource and Environment 
Management Technology 

2(1-2-3) เพ่ิมใหม่ 

83033259 สัตว์มีกระดูกสันหลังในทะเล 
Marine Vertebrates 

3(3-2-4) 83033264 สัตว์มีกระดูกสันหลังในทะเล  
Marine Vertebrates 

3(2-3-6) 
 

ปรับรหัสวิชาและ
สาระรายวิชา 
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หลกัสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เทคโนโลยีทางทะเล 
หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2559 

หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เทคโนโลยีทางทะเล 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

 
หมายเหต ุ

83049159 สัมมนาเทคโนโลยีทางทะเล 
Seminar in Marine Technology 

1(0-2-1)    ยกเลิก 

   83029064 
 

สัมมนาเทคโนโลยีทางทะเล 1 
Seminar in Marine Technology I 

1(0-2-1) 
 

เพ่ิมใหม่ 

   83039164 
 

สัมมนาเทคโนโลยีทางทะเล 2 
Seminar in Marine Technology II 

1(0-2-1) 
 

เพ่ิมใหม่ 

83049359 ปัญหาพิเศษเทคโนโลยีทางทะเล 1 
Special Problems in Marine 
Technology I 

2(0-6-3) 83049264 การเตรียมความพร้อมด้านวิชาชีพ 
Preparation for Careers 

1(0-3-2) ปรับรหัสวิชา ชื่อ
วิชา สาระรายวิชา 

และจ านวนหน่วยกิต 
83049659 สหกิจศึกษา 

Cooperative Education 
6(0-18-9) 83049364 สหกิจศึกษา 

Cooperative Education 
6(0-18-9) ปรับรหัสวิชา 

83049459 ปัญหาพิเศษเทคโนโลยีทางทะเล 2 
Special Problems in Marine 
Technology II 

2(0-6-3) 83049564 ปัญหาพิเศษเทคโนโลยีทางทะเล  
Special Problems in Marine 
Technology  

3(0-9-5) ปรับรหัสวิชา ชื่อ
วิชา สาระรายวิชา 
และจ านวนหน่วย

กิต 
83049559 ฝึกงาน 

Field Experience 
2(0-4-2) 83049464 ฝึกงาน 

Field Experience 
3(0-9-5) ปรับรหัสวิชา และ

จ านวนหน่วยกิต 
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หลกัสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เทคโนโลยีทางทะเล 
หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2559 

หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เทคโนโลยีทางทะเล 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

 
หมายเหต ุ

หมวดวิชาเฉพาะ – วิชาเอกเลือก กลุ่มวิชาการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางทะเล  

83220159 การประดาน้ าเบื้องต้น 
Introduction to Scuba Diving 

2(1-3-2) 83120064 การประดาน้ าเบื้องต้น 
Introduction to Scuba Diving 

2(1-3-4) ปรับรหัสวิชา 

83230159 การประดาน้ าขั้นสูง 
Advanced Scuba Diving 

2(1-3-2) 83130164 การประดาน้ าขั้นสูง  
Advanced Scuba Diving 

2(1-3-4) 
 

ปรับรหัสวิชา 

83230259 นักด าน้ าระดับเชี่ยวชาญ 
Master SCUBA Diver 

3(2-3-4) 83130264 นักด าน้ าระดับเชี่ยวชาญ   
Master SCUBA Diver 

3(2-3-6) ปรับรหัสวิชา 

83230359 เทคนิคการถ่ายภาพงานวิจัย 
Research Photography Techniques 

2(1-3-2) 83530164 
 

เทคนิคการถ่ายภาพงานวิจัย 
Research Photography Techniques 

2(1-3-4) ปรับรหัสวิชา 

83230459 เครื่องมือประมง 
Fishing Gear 

3(3-0-6) 83138164 เครื่องมอืประมง  
Fishing Gear 

3(3-0-6) ปรับรหัสวิชา 

83231159 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
Environmental Science 

3(3-0-6)    ยกเลิก 

83231359 จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม 
Environmental Microbiology 

3(2-3-4) 83135164 จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม  
Environmental Microbiology 

3(2-3-6) ปรับรหัสวิชา และ
สาระรายวิชา 

83231459 พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม 
Environmental Toxicology 

3(3-0-6) 83135364 พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม     
Environmental Toxicology 

3(3-0-6) ปรับรหัสวิชา 
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หลกัสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เทคโนโลยีทางทะเล 
หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2559 

หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เทคโนโลยีทางทะเล 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

 
หมายเหต ุ

83232159 สมุทรศาสตร์ชีวภาพ 
Biological Oceanography 

3(3-0-6) 83132164 สมุทรศาสตร์ชีวภาพ  
Biological Oceanography 

3(3-0-6) ปรับรหัสวิชา และ
สาระรายวิชา 

83232259 สมุทรศาสตร์เคมี 
Chemical Oceanography 

3(3-0-6) 83232264 สมุทรศาสตร์เคมี  
Chemical Oceanography 

3(3-0-6) ปรับรหัสวิชา 

83232359 สมุทรศาสตร์ฟิสิกส์ 
Physical Oceanography 

3(3-0-6) 83232364 สมุทรศาสตร์ฟิสิกส์  
Physical Oceanography 

3(3-0-6) ปรับรหัสวิชา 

83232459 สมุทรศาสตร์ธรณี 
Geological Oceanography 

3(3-0-6)    ยกเลิก 

83232559 อุตุนิยมวิทยาและภูมิอากาศวิทยา 
Meteorology and Climatology 

3(3-0-6) 83532164 อุตุนิยมวิทยาและภูมิอากาศวิทยา  
Meteorology and Climatology 

3(3-0-6) ปรับรหัสวิชา 

83232859 สมุทรกรณี 
Marine Affairs 

2(2-0-4)    ยกเลิก 

83045159 การจัดการทรัพยากรทางทะเล 
Marine Resources Management 

3(3-0-6) 83148264 การจัดการทรัพยากรทางทะเล  
Marine Resources Management 

3(3-0-6) ปรับรหัสวิชา 

83233159 ชีววิทยาประมง 
Fisheries Biology 

3(3-0-6) 83133164 ชีววิทยาประมง 
Fisheries Biology 
 

3(3-0-6) ปรับรหัสวิชา 



170 
 

หลกัสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เทคโนโลยีทางทะเล 
หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2559 

หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เทคโนโลยีทางทะเล 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

 
หมายเหต ุ

83245659 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเล 
Marine Ecotourism 

3(3-0-6) 83124064 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเล    
Marine Ecotourism 

3(3-0-6) ปรับรหัสวิชา 

83235459 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากร 
Natural Resource Economics 

3(3-0-6)    ยกเลิก 

83235559 มลภาวะทางทะเล 
Marine Pollution 

3(3-0-6) 83135464 มลภาวะทางทะเล  
Marine Pollution 

3(3-0-6) ปรับรหัสวิชา 

83235659 มลภาวะสิ่งแวดล้อม 
Environmental Pollution 

3(3-0-6)    ยกเลิก 

83235759 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 1 
Environmental Impact Assessment I 

3(2-3-4) 83135564 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
Environmental Impact Assessment 

3(2-3-6) ปรับรหัสวิชา และ
สาระรายวิชา 

83235859 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 2 
Environmental Impact Assessment II 

3(2-3-4)    ยกเลิก 

83235959 หลักการจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการ 
Principles of Integrated Coastal 
Zone Management 

3(3-0-6)    ยกเลิก 

83237159 การบ าบัดน้ าและน้ าเสีย 1 
Water and Wastewater Treatment I 

3(2-3-4) 83135164 การบ าบัดน้ าและน้ าเสีย  
Water and Wastewater Treatment 

3(2-3-6) ปรับรหัสวิชา และ
สาระรายวิชา 
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หลกัสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เทคโนโลยีทางทะเล 
หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2559 

หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เทคโนโลยีทางทะเล 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

 
หมายเหต ุ

83237259 การบ าบัดน้ าและน้ าเสีย 2 
Water and Wastewater Treatment II 

3(2-3-4)    ยกเลิก 

83237359 ภูมิสารสนเทศเพ่ือการจัดการทรัพยากร
ทางทะเล 
Geoinformatics in Environment and 
Marine Resources Management  

3(2-3-4) 83237164 
 

ภูมิสารสนเทศเพ่ือการจัดการทรัพยากร
ทางทะเล  
Geographic Information System for 
Marine Resource Management 

3(2-3-6) ปรับรหัสวิชา 

83237459 เทคโนโลยีการประมวลข้อมูลภาพถ่ายจาก
ระยะไกลเพ่ือการจัดการทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง 
Remote sensing image processing 
technologies for Marine and Coastal 
Resources Management 

3(2-3-4) 83237264 เทคโนโลยีการส ารวจระยะไกลเพื่อการ
จัดการทรัพยากรทางทะเล  
Remote sensing for Marine 
Resources Management 

3(2-3-6) ปรับรหัสวิชา ปรับ
ชื่อวิชา และสาระ

รายวิชา 

83237659 เทคโนโลยีชีวภาพทางสิ่งแวดล้อม 
Environmental Biotechnology 

3(3-0-6)     

83240159 หัวข้อเลือกสรรทางการจัดการทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อมทางทะเล 1 
Selected Topics in Marine 

1(1-0-2) 83230264 หัวข้อเลือกสรรทางการจัดการทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อมทางทะเล 1  
Selected Topics in Marine Resources 

2(2-0-4) ปรับรหัสวิชา 
หน่วยกิต และ
สาระรายวิชา 
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หลกัสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เทคโนโลยีทางทะเล 
หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2559 

หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เทคโนโลยีทางทะเล 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

 
หมายเหต ุ

Resources and Environmental 
Management I 

and Environmental Management I 

83240259 หัวข้อเลือกสรรทางการจัดการทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อมทางทะเล 2 
Selected Topics in Marine 
Resources and Environmental 
Management II 

2(2-0-4) 83230364 หัวข้อเลือกสรรทางการจัดการทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อมทางทะเล 2  
Selected Topics in Marine Resources 
and Environmental Management II 

3(3-0-6) ปรับรหัสวิชา 
หน่วยกิต และ
สาระรายวิชา 

83240359 หัวข้อเลือกสรรทางการจัดการทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อมทางทะเล 3  
Selected Topics in Marine Resources 
and Environmental Management III 

3(3-0-6)    ยกเลิก 

83240459 เทคนิคการน าเสนอผลงานด้านวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี 

Science and Technology Presentation 
Techniques 

3(3-2-4)    ยกเลิก 

83240559 การด าน้ าเพ่ือการช่วยเหลือ 
Rescue SCUBA Diver 

2(1-3-2) 83140364 
 

การด าน้ าเพ่ือการช่วยเหลือ  
Rescue SCUBA Diver  

2(1-3-4) ปรับรหัสวิชา 
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หลกัสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เทคโนโลยีทางทะเล 
หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2559 

หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เทคโนโลยีทางทะเล 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

 
หมายเหต ุ

83240659 ผู้ควบคุมการด าน้ า 
Dive Master 

2(1-3-2) 83140464 ผู้ควบคุมการด าน้ า  
Dive Master 

2(1-3-4) ปรับรหัสวิชา 

83242259 สมุทรศาสตร์ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
Regional Oceanography of 
Southeast Asia 

3(3-2-4) 83242164 สมุทรศาสตร์ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
Regional Oceanography of Southeast 
Asia 

3(3-0-6) ปรับรหัสวิชา 

83242359 ระเบียบวิธีวิเคราะห์ข้อมูลทางสมุทร
ศาสตร์  
Data Analysis Methods in 
Oceanography 

3(2-3-4) 83232464 ระเบียบวิธีวิเคราะห์ข้อมูลทางสมุทรศาสตร์  
Data Analysis Methods in 
Oceanography 

3(3-0-6) ปรับรหัสวิชา 

83244159 นิเวศวิทยาทางทะเล 
Marine Ecology 

3(3-2-4) 83134264 
 

นิเวศวิทยาทางทะเลและการจัดการ  
Marine Ecology and Management 

3(2-3-6) ปรับรหัสวิชา ชื่อวิชา 
และสาระรายวิชา 

83244559 นิเวศวิทยาของพ้ืนที่ชุ่มน้ าและการจัดการ 
Wetland Ecology and Management 

2(1-3-2) 83134164 นิเวศวิทยาของพ้ืนที่ชุ่มน้ าและการจัดการ 
Wetland Ecology and Management 

2(1-3-4) 
 

ปรับรหัสวิชา 

83244759 นิเวศวิทยาชายฝั่ง 
Coastal Ecology 

3(3-2-4)    ยกเลิก 

83244859 นิเวศวิทยาแนวปะการัง 
Coral Reef Ecology 

3(3-0-6) 83134364 นิเวศวิทยาแนวปะการังและการจัดการ  
Coral Reef Ecology and Management 

3(3-0-6) ปรับรหัสวิชา ชื่อวิชา 
และสาระรายวิชา 
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หลกัสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เทคโนโลยีทางทะเล 
หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2559 

หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เทคโนโลยีทางทะเล 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

 
หมายเหต ุ

83245059 กฎหมายทะเล และสิ่งแวดล้อม 
Law of the Sea and Environment 

3(3-0-6) 83548064 กฎหมายทะเล และสิ่งแวดล้อม  
Law of the Sea and Environment 

3(3-0-6) ปรับรหัสวิชา 

83245159 ชีววิทยาทางทะเล 
Marine Biology 

3(3-0-6)    ยกเลิก 

83245259 การสื่อสารด้านสิ่งแวดล้อม 
Environmental Communication 

3(3-0-6)    ยกเลิก 

83245359 เทคโนโลยีการบริการข้อมูลเชิงพ้ืนที่ผ่าน
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

Technology of Web Mapping Service 

3(3-2-4) 83247764 เทคโนโลยีการบริการข้อมูลเชิงพ้ืนที่ผ่าน
เครือข่ายคอมพิวเตอร์  
Technology of Web Mapping Service 

3(2-3-6) ปรับรหัสวิชา 

83245459 การระบุต าแหน่งดาวเทียมเพ่ือการจัดการ
ทรัพยากรชายฝั่ง 
Global Navigation System for 
Coastal Resources Management 

2(1-3-2) 83237464 การระบุต าแหน่งดาวเทียมเพ่ือการจัดการ
ทรัพยากรชายฝั่ง  
Global Navigation System for 
Coastal Resources Management 

2(1-3-2) ปรับรหัสวิชา 

83245559 การพัฒนาและการจัดการพ้ืนที่อนุรักษ์ 
Development and Management of 
Protected Areas 
 

3(3-0-6)    ยกเลิก 
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หลกัสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เทคโนโลยีทางทะเล 
หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2559 

หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เทคโนโลยีทางทะเล 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

 
หมายเหต ุ

83245759 การต่อเรือเบื้องต้น  
Introduction to Boat Building 

2(1-3-2)    ยกเลิก 

83245859 การจัดการสิ่งแวดล้อมทางทะเล 
Marine Environmental Management 

3(3-0-6)    ยกเลิก 

83245959 การลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติทางทะเล
ด้วยฐานระบบนิเวศ 
Ecosystem-based Marine Diaster 
Risk Reduction 

3(3-0-6)    ยกเลิก 

83345159 การจัดการสิ่งแวดล้อมทางทะเลเพื่อการ
ท่องเทีย่ว 1 
Marine Environment Management 
for Tourism I 

3(3-0-6)    ยกเลิก 

83345259 การจัดการสิ่งแวดล้อมทางทะเลเพื่อการ
ท่องเที่ยว 2 
Marine Environment Management 
for Tourism II 
 

3(3-0-6)    ยกเลิก 



176 
 

หลกัสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เทคโนโลยีทางทะเล 
หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2559 

หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เทคโนโลยีทางทะเล 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

 
หมายเหต ุ

83345359 หลักการจัดการท่องเที่ยงทางทะเลและ
ชายฝั่ง 
Principle of Marine and Coastal 
Tourism 

3(3-0-6)    ยกเลิก 

   83133264 ชีวประวัติสัตว์น้ าวัยอ่อน 
Early Life History of Marine Fishes 

2(1-2-3) เพ่ิมใหม่ 

   83230164 
 

การควบคุมเรือใบเล็กและการเดินเรือเบื้องต้น 
Small Sailboat Handling and Basic of 
Ship Navigation 

2(1-2-3) เพ่ิมใหม่ 

   83222064 วิทยาการข้อมูลและสถิติเชิงพ้ืนที่ของ
มหาสมุทร 
Ocean Data Science and Spatial 
Statistics   

3(2-3-6) เพ่ิมใหม่ 

   83232164 ชีวธรณีเคมีในทะเล  
Marine Biogeochemistry 

3(3-0-6) เพ่ิมใหม่ 

   83232664 สถิติเชิงพ้ืนที่ประยุกต์  
Applied Spatial Statistics 

3(2-2-5) เพ่ิมใหม่ 



177 
 

หลกัสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เทคโนโลยีทางทะเล 
หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2559 

หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เทคโนโลยีทางทะเล 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

 
หมายเหต ุ

   83232764 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขและแบบจ าลอง
มหาสมุทร  
Numerical Methods and Ocean 
Modeling 

3(2-3-6) เพ่ิมใหม่ 

   83232864 อุตุนิยมวิทยาทางทะเล  
Marine Meteorology 

3(3-0-6) เพ่ิมใหม่ 

   83232964 ระเบียบวิธีการทดลองทางพลศาสตร์ของ
ไหลเชิงธรณีฟิสิกส์  
Experimental Methods in 
Geophysical Fluid Dynamics 

3(2-2-5) เพ่ิมใหม่ 

   83237364 การส ารวจระยะไกลทางทะเล  
Ocean Remote Sensing 

3(3-0-6) เพ่ิมใหม่ 

   83237564 การท าเหมืองข้อมูลและการเรียนรู้ของ
เครื่อง  
Data Mining and Machine Learning 

3(2-2-5) เพ่ิมใหม่ 

   83237664 เทคโนโลยีการเปลี่ยนน้ าเค็มเป็นน้ าจืด  
Desalination Technology 

3(3-0-6) เพ่ิมใหม่ 



178 
 

หลกัสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เทคโนโลยีทางทะเล 
หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2559 

หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เทคโนโลยีทางทะเล 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

 
หมายเหต ุ

   83240264 การเปลี่ยนแปลงของโลกและการเป็น
ผู้ประกอบการเพ่ือสังคม  
Global Change and Social 
Entrepreneurship   

3(3-0-6) 
 

เพ่ิมใหม่ 

หมวดวิชาเฉพาะ – วิชาเอกเลือก กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยง  

83430459 ธุรกิจการประมงและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง 
Fisheries Business and Continuous 
Industry 

3(3-0-6) 83430464 ธุรกิจการประมงและอุตสาหกรรมการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า Fisheries Business 
and Aquaculture Industry 

3(3-0-6) ปรับรหัสวิชา 

83430559 การออกแบบอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีทางทะเล 
Equipment Design in Marine 
Technology 

2(1-3-2)    ยกเลิก 

83431259 เครื่องมือส าหรับเทคโนโลยีทางทะเล 
Instruments for Marine Technology 

2(1-3-2)    ยกเลิก 

83431359 ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติทางทะเล 
Marine Natural Products 

3(3-2-4) 83430164 ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติทางทะเล  
Marine Natural Products 

3(2-3-6) ปรับรหัสวิชา 

83431559 จุลชีววิทยาของผลิตภัณฑ์ประมง 
Microbiology of Fisheries Products 

3(3-2-4)    ยกเลิก 



179 
 

หลกัสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เทคโนโลยีทางทะเล 
หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2559 

หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เทคโนโลยีทางทะเล 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

 
หมายเหต ุ

83431659 กรรมวิธีแปรรูปผลิตภัณฑ์ประมง 
Fisheries Processing 

3(3-2-4)    ยกเลิก 

83433159 พันธุศาสตร์สัตว์น้ า 
Genetics of Aquatic Animals 

3(3-0-6)    ยกเลิก 

83433359 ชีววิทยาสาหร่าย 
Biology of Algae 

3(3-2-4) 83533164 ชีววิทยาแพลงก์ตอนและสาหร่ายทะเล
ขนาดใหญ่ 
Biology of Plankton and Seaweed 

3(2-3-6) ปรับชื่อวิชา ปรับ
รหัสวิชา และ
สาระรายวิชา 

83433559 ชีววิทยาปลา 
Biology of Fish 

3(3-2-4)    ยกเลิก 

83433659 ชีววิทยาของครัสเตเซียนเศรษฐกิจ 
Biology of Economic Crustacean 

3(3-2-4)    ยกเลิก 

83433759 ชีววิทยาของมอลลัสก์ทะเล 
Biology of Marine Mollusks 

3(3-2-4)    ยกเลิก 

83433859 คัพภวิทยาของสัตว์ทะเล 
Embryology of Marine Animals 

3(3-2-4)    ยกเลิก 

83433959 เนื้อเยื่อวิทยาของสัตว์ทะเล 
Histology of Marine Animals 

3(3-2-4)    ยกเลิก 



180 
 

หลกัสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เทคโนโลยีทางทะเล 
หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2559 

หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เทคโนโลยีทางทะเล 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

 
หมายเหต ุ

83436159 การเพาะเลี้ยงในทะเลและชายฝั่ง 
Sea Farming and Coastal Aquaculture 

3(3-2-4) 83336164 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่งและ
ฟาร์มทะเล 
Sea Farming and Coastal 
Aquaculture Technology 

3(2-3-6) ปรับชื่อวิชา ปรับ
รหัสวิชา และ
สาระรายวิชา 

83436559 การเลี้ยงสัตว์และพืชทะเลสวยงาม 
Marine Ornamental Organisms 
Culture 

3(3-2-4)    ยกเลิก 

83436659 การเลี้ยงสัตว์น้ าแบบผสมผสาน 
Integrated Farming of Aquatic 
Animals 

3(3-0-6)    ยกเลิก 

83436759 พืชน้ าเศรษฐกิจ 
Economic Aquatic Plants 

3(3-2-4)    ยกเลิก 

83436859 โภชนาการสัตว์น้ า 
Aquatic Animals Nutrition 

3(3-2-4) 83336364 โภชนาการอาหารสัตว์น้ า และเทคโนโลยี
การผลิตอาหารสัตว์น้ า 
Aquatic Animal Nutrition and Feed 
Production Technology 

3(2-3-6) ปรับชื่อวิชา ปรับ
รหัสวิชา และ
สาระรายวิชา 

83436959 โรคและพยาธิทั่วไปของสัตว์น้ า 3(3-2-4)    ยกเลิก 
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หลกัสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เทคโนโลยีทางทะเล 
หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2559 

หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เทคโนโลยีทางทะเล 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

 
หมายเหต ุ

General Diseases and Pathology of 
Aquatic Animals 

83437159 เทคโนโลยีการเพาะพันธุ์สัตว์น้ า 
Aquatic Animal Breeding 
Technology 

3(3-2-4) 83336064 เทคโนโลยีการเพาะพันธุ์สัตว์น้ า 
Aquatic Animal Breeding Technology 

3(2-3-6) ปรับรหัสวิชา และ
สาระรายวิชา 

83437259 เทคโนโลยีการจัดการฟาร์มสัตว์น้ า 
Technology of Aquatic Animal Farm 
Management 

3(3-0-6) 83336264 เทคโนโลยีการจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์
น้ า 
Aquaculture Farm Management 
Technology 

3(2-3-6) รับรหัสวิชา และ
สาระรายวิชา 

83437359 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสาหร่าย 
Technology of Algal Culture 

3(3-2-4) 83447364 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงแพลงก์ตอน และ
สาหร่ายทะเลขนาดใหญ่ 
Technology of Plankton and 
Seaweed Culture 

3(2-3-6) ปรับชื่อวิชา ปรับ
รหัสวิชา และ
สาระรายวิชา 

83437459 การบ าบัดน้ าเพ่ือการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
Water Treatment for Aquaculture 

3(3-2-4)    ยกเลิก 

83437559 วิศวกรรมการเพาะเลี้ยง 1 
Aquacultural Engineering l 

3(3-0-6)    ยกเลิก 
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หลกัสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เทคโนโลยีทางทะเล 
หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2559 

หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เทคโนโลยีทางทะเล 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

 
หมายเหต ุ

83437659 วิศวกรรมการเพาะเลี้ยง 2 
Aquacultural Engineering ll 

3(3-0-6)    ยกเลิก 

83437859 เทคโนโลยีเซลล์ 
Cell Technology 

3(3-2-4)    ยกเลิก 

83437959 เทคโนโลยีการหมัก 
Fermentation Technology 

3(3-2-4)    ยกเลิก 

83440159 หัวข้อเลือกสรรทางเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยง1 
Selected Topics in Aquacultural  
Technology I 

1(1-0-2) 83430264 หัวข้อเลือกสรรทางเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยง1 
Selected Topics in Aquacultural  
Technology I 

2(2-0-4) ปรับรหัสวิชา 
หน่วยกิต และ
สาระรายวิชา 

83440259 หัวข้อเลือกสรรทางเทคโนโลยีการ
เพาะเลี้ยง 2 
Selected Topics in Aquacultural 
Technology II 

2(2-0-4) 83430364 หัวข้อเลือกสรรทางเทคโนโลยีการ
เพาะเลี้ยง 2 
Selected Topics in Aquacultural 
Technology II 

 ปรับรหัสวิชา 
หน่วยกิต และ
สาระรายวิชา 

83440359 หัวข้อเลือกสรรทางเทคโนโลยีการ
เพาะเลี้ยง 3 
Selected Topics in Aquacultural 
Technology III 

3(3-0-6)    ยกเลิก 



183 
 

หลกัสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เทคโนโลยีทางทะเล 
หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2559 

หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เทคโนโลยีทางทะเล 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

 
หมายเหต ุ

83440459 การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสถิติรหัส
เปิด 
Data Analysis with Open Source 
StatisticalSoftware 

3(3-0-6) 83537464 การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสถิติรหัส
เปิด  
Data Analysis with Open Source 
Statistical Software 

3(3-0-6) ปรับรหัสวิชา 

83443159 วิทยาต่อมไร้ท่อ 
Endocrinology 

3(3-0-6)    ยกเลิก 

83443259 เครื่องหมายโมเลกุลในสัตว์น้ า 
Molecular Makers in Aquatic Animals 

3(3-0-6) 83533364 เครื่องหมายโมเลกุลในสัตว์น้ า  
Molecular Markers in Aquatic 
Animals 

3(2-3-6) ปรับรหัสวิชา และ
สาระรายวิชา 

83443359 ปฏิบัติการเทคนิคโมเลกุล 
Molecular Techniques Laboratory 

1(0-3-1)    ยกเลิก 

83443459 พันธุศาสตร์ประชากร 
Population Genetics 

3(3-0-6)    ยกเลิก 

83443559 ภูมิคุ้มกันสัตว์น้ า 
Immunology 

3(3-2-4)    ยกเลิก 

83446259 วัฎจักรบ่อเลี้ยงสัตว์น้ า 
Aquacultural Pond Dynamics 

3(3-0-6) 83446264 วัฎจักรบ่อเลี้ยงสัตว์น้ า 
Aquaculture Pond Dynamics 

3(3-0-6) ปรับรหัสวิชา 
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หลกัสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เทคโนโลยีทางทะเล 
หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2559 

หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เทคโนโลยีทางทะเล 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

 
หมายเหต ุ

83446359 การจัดการสุขภาพสัตว์น้ า 
Aquatic Animal Health Management 

3(3-2-4) 83336464 โรคและการจัดการสุขภาพสัตว์น้ า 
 Aquatic Animal Disease and Health 
Management 

3(2-3-6) ปรับรหัสวิชา ชื่อ
รายวิชา และสาระ

รายวิชา 
83446659 การเพาะเลี้ยงในทะเล 

Mariculture 
3(3-2-4)    ยกเลิก 

83446559 การจัดการสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ า
สาธารณะ 
Public Aquarium Management 

3(3-0-6) 83446364 การจัดการสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ า
สาธารณะ และการเลี้ยงสัตว์ทะเลสวยงาม 
Public Aquarium Management and 
Ornamental Marine Organisms 
Culture 

3(3-0-6) ปรับรหัสวิชา ชื่อ
รายวิชา และสาระ

รายวิชา 

83446659 การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล 
Marine Shrimp Aquature 

3(3-0-6)    ยกเลิก 

83447159 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง 
Fisheries Products Technology 

3(3-2-4)    ยกเลิก 

83447259 เทคโนโลยีเอนไซม์ 
Enzyme Technology 
 

3(3-0-6)    ยกเลิก 
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หลกัสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เทคโนโลยีทางทะเล 
หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2559 

หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เทคโนโลยีทางทะเล 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

 
หมายเหต ุ

83447359 เทคโนโลยีชีวภาพทางการเพาะเลี้ยงสัตว์
น้ า 
Aquaculture Biotechnology 

3(3-0-6) 83447664 เทคโนโลยีชีวภาพทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
Aquaculture Biotechnology 

3(2-2-5) ปรับรหัสวิชา และ
จ านวนหน่วยกิต 

83447459 เครื่องมือในฟาร์มทะเล 
Sea Farming Equipment 

2(1-3-2)    ยกเลิก 

   83347064 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าอัจฉริยะ 
Smart Aquaculture Technology 

3(2-3-6) 
 

เพ่ิมใหม่ 

   83436164 เทคโนโลยี และนวัตกรรมการตรวจ
วินิจฉัยโรค และภูมิคุ้มกันสัตว์น้ า  
Technology and Innovation of 
Aquatic Animal Disease Diagnosis 

3(2-3-6) เพ่ิมใหม่ 

   83447164 พอลิเมอร์ชีวภาพทางทะเล 
 Marine Biopolymer 

3(2-3-6) เพ่ิมใหม่ 

   83447264 เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ า 
Geographic Information System for 
Aquaculture 

2(1-2-3) เพ่ิมใหม่ 
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หลกัสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เทคโนโลยีทางทะเล 
หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2559 

หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เทคโนโลยีทางทะเล 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

 
หมายเหต ุ

   83447464 เครื่องมือและอุปกรณส์ าหรับเทคโนโลยี
ทางทะเล  
Instruments and Equipment for 
Marine Technology 

3(2-2-5) เพ่ิมใหม่ 

   83447564 เทคโนโลยีการหมักเพ่ือผลิตภัณฑ์ทาง
ชีวภาพและอาหาร 
Fermentation Technologies for 
Biochemical and Food Products 

3(2-3-6) เพ่ิมใหม่ 

   83447764 เทคโนโลยีการใช้ประโยชน์ของเสีย 
Waste Utilization Technology 

3(3-0-6) เพ่ิมใหม่ 

   83523064 พันธุศาสตร์โมเลกุลของสัตว์น้ า 
Molecular Genetics of Aquatic 
Animals 

3(2-3-6) เพ่ิมใหม่ 

   83530264 การน าเสนอทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี   
Academic Presentation in STEM 

3(2-2-5) 
 

เพ่ิมใหม่ 

   83533264 ชีววิทยาของมอลลัสก์ และครัสเตเซียน 3(2-3-6) เพ่ิมใหม่ 
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หลกัสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เทคโนโลยีทางทะเล 
หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2559 

หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เทคโนโลยีทางทะเล 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

 
หมายเหต ุ

ทะเลเศรษฐกิจ  
Biology of Economic Marine 
Mollusks and Crustacean 

   83537164 เทคโนโลยี นวัตกรรม และการเป็น
ผู้ประกอบการ  
Technology, Innovation and 
Entrepreneurships 

3(3-0-6) 
 

เพ่ิมใหม่ 

   83537264 การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมตาราง
ค านวณ 
Data Analysis with Spreadsheet 

Software                

3(3-0-6) เพ่ิมใหม่ 

   83537364 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับ
เทคโนโลยีทางทะเล  
Coding in Marine Technology     

2(1-3-4) เพ่ิมใหม่ 
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เอกสารแนบหมายเลข  6 
ผลการวิพากษ์หลักสูตรจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

รายงานการประชุมวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาคณะเทคโนโลยีทางทะเล  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ (แบบ online) 
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ประชุม 

********************* 
ผู้เข้าประชุม 

 

 ๑. ดร.บัลลังก์ เนื่องแสง  คณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล   อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   
 ๒. ดร.สราวุธ ศิริวงศ์  รองคณบดีฝ่ายบริหาร   อาจารย์ประจ าหลักสูตร   
 ๓. อาจารย์เพ็ญจันทร์ ละอองมณี  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ   อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   
 ๔. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.มลฤดี สนธิ  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและประกัน

คุณภาพ  
 ประธานหลักสูตร   

 ๕. ดร.บัญชา นลิเกิด  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและกิจการ
พิเศษ  

 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   

 ๖. ดร.วิโรจน์ ละอองมณี  อาจารย์ประจ าคณะเทคโนโลยีทางทะเล   อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 ๗. ดร.ภควรรณ เศรษฐมงคล  อาจารย์ประจ าคณะเทคโนโลยีทางทะเล   อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   
 ๘. ดร.ธชณัฐ ภัทรสถาพรกุล  อาจารย์ประจ าคณะเทคโนโลยีทางทะเล   อาจารย์ 
๙. คุณธวัช หมัดเต๊ะ ผู้แทนจากบริษัทเบทาโกร  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๐. คุณสุทธิ มะหะเลา  นายกสมาคมปลาทะเลไทย   ผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๑. ดร.เพชร มโนปวิตร  ผู้ร่วมก่อตั้งเพจ ReReef    ผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๒.รองศาสตราจารย์ ดร. สุระ  
     พัฒนเกียรติ 

คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

 ผู้ทรงคุณวุฒิ   

เริ่มประชุมเวลา ๑๓:๐๐ น.  
ระเบียบวาระท่ี ๑ แนะน าผู้ทรงในการวิพากษ์หลักสูตรคณะเทคโนโลยีทางทะเล  

อ. เพ็ญจันทร์ ละอองมณีแนะน าผู้ทรงในการแนะน าหลักสูตร ได้แก่  
๑) คุณธวัช หมัดเต๊ะ ผู้แทนจากบริษัทเบทาโกร เชี่ยวชาญการท างานในภาคเอกชนร่วมกับชุมชน  
๒) คุณสุทธิ มะหะเลา นายกสมาคมปลาทะเลไทย  
๓) ดร.เพชร มโนปวิตร ผู้ร่วมก่อตั้งเพจ ReReef  ท างานในด้านการรณรงค์การลดขยะทะเล  
๔) รองศาสตราจารย์ ดร. สุระ พัฒนเกียรติ คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร 

มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิสารสนเทศ และการจัดการทรัพยากร 
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ระเบียบวาระท่ี ๒ แนะน าประวัติความเป็นมาคณะเทคโนโลยีทางทะเล  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มลฤดี สนธิได้แนะน าประวัติความเป็นมาของคณะเทคโนโลยีทางทะเลว่า 

เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๔ ที่จังหวัดจันบุรี หรือมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ปัจจุบันด าเนินการ
สอน ๒ หลักสูตรคือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต และวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีทางทะเล 
โดยมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า และกรจัดการทรัพยากรทางทะเล โดยเปิดรับ
นิสิตครั้งแรกในปีการศึกษาเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๔ เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุติระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติที่ก าหนดให้ต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรทุก ๕ ปี ซึ่งปัจจุบันคณะเทคโนโลยีได้เปิดท าการเรียนการ
สอนมาแล้วเป็นเวลา ๑๙ ปี ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรมาแล้ว ๔ ครั้ง โดยครั้งนี้จะเป็นครั้งที่ ๕ ในการ
ปรับปรุงหลักสูตร ซึ่งปัจจุบันคณะฯได้ด าเนินการเรียนการสอนตามปลักสูตรปรับปรุงฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๙  
การปรับปรุงในครั้งนี้จึงเป็นการปรับปรุงหลักสูตรฉบับปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔ 

วิสัยทัศน์ของคณะเทคโนโลยีทางทะเลคือ เป็นองค์กรชั้นน าของอาเซียนเพ่ือความมั่นคงด้าน
ทรัพยากรทางทะเล ส่วนปรัชญาของหลักสูตรคือ สร้างบุคคลากรให้มีความรู้ความสามารถ และทักษะใน
ด้านเทคโนโลยีทางทะเล รวมทั้งมีคุณธรรมและจริยธรรมต่อวิชาชีพ และสังคม โดยวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตรคือ ๑) เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ และทักษะในด้านเทคโนโลยีทางทะเล และ
สามารถน าไปใช้ในการจัดการ การอนุรักษ์ และการใช้ทรัพยากรทางทะเลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ๒) เพ่ือ
ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ คุณธรรม และจริยธรรมต่อวิชาชัพ และสังคม ๓) เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความ
รับผิดชอบในการพัฒนาตนเอง วิชาชีพ ตลอดจนสังคม และเอกลักษณ์ของบัณฑิตคือ เรียนรู้คู่ปฏิบัติจริง 

ส าหรับกระบวนการหลักสูตรมีที่มาจากเนื่องจากปัจจุบันมีเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของ
กระทรวงศึกษาธิการ และเกณฑ์การประกันคุณภาพ คือ AUN QA ที่ต้องก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
ที่มาจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หลังจากนั้นจึงสร้างข้อก าหนดของหลักสูตรให้สอดคล้องกับปรัชญาของ
หลักสูตร และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ก าหนดโครงสร้างของหลักสูตร กลยุทธ์ในการเรียนการสอน และ
การประเมิณผู้เรียน การประเมินปัจจัยการน าเข้า ซึ่งการปรับปรุงหลักสูตรในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการ
เพ่ิมประสิทธิภาพของคุณภาพของหลักสูตรที่ต้องเป็นไปตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ซึ่งการปรับปรุง
หลักสูตรแบบนี้เรียกว่า Backward curriculum design  

ส่วนกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการก าหนด PLO ได้จัดแบ่งออกเป็น ๕ กลุ่มคือ นิสิตปัจจุบัน ศิษย์
เก่า คณาจารย์ ผู้ปกครอง และผู้ประกอบการ โดยให้กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมตอบแบบสอบถาม  

- นิสิตปัจจุบัน ให้ตอบแบบสอบถาม และมีการพูดคุยในแต่ละชั้นปี  
- ศิษย์เก่า แจกแบบแบบสอบถามออนไลน์ 
- คณาจารย์ ได้มีการสอบถามถึงปัญหาหรืออุปสรรคต่อการเรียนการสอน  
- ผู้ปกครอง ที่มีคาดหวังต่องานภายหลังนิสิตจบการศึกษา และคุณภาพของนิสิต 
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- ผู้ประกอบการ ที่ศิษย์เก่าได้เข้าร่วมปฏิบัติงานในองค์กร รวมทั้งสถานประกอบการที่ส่งนิสิต
ไปฝึกงานและไปปฏิบัติสหกิจศึกษา ซึ่งจะได้รับความคิดเห็นกลับมา 
ซึ่งในภาพรวมคือมีความต้องการนิสิตที่มีความเป็นผู้ประกอบการ มีทักษะการเรียนรู้ตลอด

ชีวิต มีกระบวนการคิดที่เป็นระบบ มีความคิดสร้างสรรค์  สามารถคิดวิเคราะห์งานด้านเทคโนโลยีทาง
ทะเลทั้งด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า และการจัดการทรัพยากรทางทะเล มีความอดทน มีความผิดชอบต่อ
งานและหน้าที่รวมทั้งสังคม มีทักษะด้านเทคโนโลยี สามารถเอาตัวรอดในทะเลได้ มีความสามารถในการ
แข่งขันต าแหน่งงาน  

โดยอาจารย์ เพ็ญจันทร์ ละอองมณีได้ให้ข้อมูลว่า จากความคาดหวังเหล่านั้นจึงได้มาสร้าง 
PLO โดยเน้นให้มี ๑) ทักษะความรู้ ทักษะและความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านเทคโนโลยี
ทางทะเล เพ่ือน าไปใช้ในการจัดการทรัพยากรทางทะเล ๒) ทักษะความรู้ ทักษะและความสามารถในการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีทางทะเล เพ่ือน าไปใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ๓) มีคุณธรรมและจริ
ยกธรรมต่อวิชาชีพและสังคม ๔) ทักษะในการเรียนรู้ตลอดชีวิต และการเป็นผู้ประกอบการ โดยใน
โครงสร้างหลักสูตรนิสิตจะส าเร็จการศึกษาได้มีเรียนครบ ๑๓๔ หน่วยกิต โดยแบ่งเป็น 

- หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ที่ต้องมีไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต ซึ่งเป็นหมวดวิชาที่สร้างเอกลักษณ์
ความที่เป็นนิสิตจากมหาวิทยาลัยบูรพา  

- หมวดวิชาเฉพาะ ๙๘ หน่วยกิต ซึ่งแบ่งเป็นหมวดวิชาแกน ๓๐ หน่วยกิต  
- หมวดวิชาเอกบังคับ ๔๑ หน่วยกิต โดยเพ่ิมรายวิชาทักษะเทคโนโลยีทางทะเล ๑ และ ๒ ซึ่งได้

ข้อมูลมาจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียว่าต้องการมีทักษะทางเทคโนโลยีทางทะเลตั้งแต่ชั้นปีที่ ๑ หรือ ๒ ซึ่งเน้น
การเรียนการสอนแบบ Project Base ซึ่งอาจจะได้โจทย์มาจากผู้ประกอบการหรือชุมชน 

ซึ่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มลฤดี สนธิได้ให้ข้อมูลว่า หมวดวิชาเอกบังคับได้แบ่งนิสิตออกเป็น  ๒ 
กลุ่มคือ กลุ่มวิชาการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางทะเล และกลุ่มวิชาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ า  โดยกลุ่มวิชาการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางทะเลแบ่งออกเป็น ๒ กลุ่มย่อยคือ 
วิทยาศาสตร์กายภาพ และวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ซึ่งได้รับฟังคิดเห็นมาจากนิสิตว่า หากนิสิตไม่ต้องเรียน
วิทยาศาสตร์ชีวภาพแต่ต้องการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพเพียงอย่างเดียวจะท าอย่างไร หลักสูตรจึง
เปิดโอกาสให้นิสิตที่สนใจด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพเลือกเรียนวิชาพันธุศาสตร์โมโลกุลของสัตว์น้ า ส่วนนิสิต
ที่สนใจด้านวิทยาศาสตร์กายภาพเลือกเรียนวิชาวิทยการข้อมูลและสถิติเชิงพ้ืนที่ของมหาสมุทร หรือเรียน
ทั้ง ๒ วิชาหากยังตัดสินใจไม่ได้ โดยจะเลือกเรียนในรายวิชาดังกล่าวในชั้นปี 2 เทอมปลาย 

- หมวดวิชาเอกเลือก ๒๗ หน่วยกิต แบ่งออกเป็น ๒ กลุ่มคือ กลุ่มวิชาการจัดการทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อมทางทะเล และกลุ่มวิชาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า  โดยหลักสูตรเก่าจะให้นิสิตเลือกเรียน
ตามกลุ่มวิชาที่นิสิตสนใจเองซึ่งท าให้การลงทะเบียนไม่มีรูปแบบที่ชัดเจน อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจึง
ประชุมกันและได้ข้อตกลงว่า ให้แบ่งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีทั้งหมด ๖ ท่านออกเป็น ๒ กลุ่ม 
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กลุ่มละ ๓ ท่านที่ดูแลรับผลิดชอบหลักสูตรการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า อีก ๓ ท่านดูแลรายวิชาการจัดการฯ จึง
ได้ข้อตกลงว่า ควรจะมีกลุ่มรายวิชาเรียน (Core competency courses) ที่ระบุว่านิสิตที่เรียนกลุ่มการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจ าเป็นต้องเรียนถึงแม้จะเป็นวิชาเอกเลือก โดยจะแนะน ารายวิชาดังกล่าวเมื่อมีโครงการ
มัชฌิมนิเทศเพ่ือให้นิสิตเข้าใจว่าควรเรียนในกลุ่ม Core competency courses  

ซึ่งวิชาในกลุ่มการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าประกอบด้วย ๖ วิชาเอกเลือกคือ เทคโนโลยีการจัดการฟาร์ม
สัตว์น้ า เทคโนโลยีการเพาะพันธุ์สัตว์น้ า เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง และฟาร์มทะเล 
เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าอัจฉริยะ โภชนาการอาหารสัตว์น้ าและเทคโนโลยีการผลิตอาหารสัตว์น้ า 
และวิชาโรคและการจัดการสุขภาพสัตว์น้ า 
 ส่วนวิชาในกลุ่มวิชาการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางทะเล โดยอาจารย์ เพ็ญจันทร์ 
ละอองมณีได้ชี้แจงว่า มีกลุ่มวิชาค่อนข้างหลากหลายเนื่องจากได้พิจารณาจากกลุ่มสาขาวิชาชีพที่ศิษย์เก่า
ท างานอยู่ในสายดังกล่าว ได้แก่ ในหน่วยงานราชการ (กรมประมง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
กรมอุทยาน) NGOs ด้านสิ่งแวดล้อม สายท่องเที่ยว (สอนด าน้ า) กลุ่มที่ท างานด้านสมุทรศาสตร์ และภูมิ
สารสนเทศ จึงจัดกลุ่มรายวิชาวิชาเอกเลือกออกเป็น ๓ กลุ่มคือ กลุ่มวิชาทางด้านสมุทรศาสตร์ กลุ่มวิชา
ด้านนิเวศวิทยาและการจัดการ กลุ่มวิชาด้านพิษวิทยาสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีท้ังหมด ๑๘ หน่วยอีก ที่เหลืออีก ๙ 
หน่วกิตให้นิสิตเลือกตามความสนใจ  

- หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต 
โดยในหลักสูตรใหม่จะมีการปรับหมวดวิชาเฉพาะ เพ่ือให้เห็นตัวตนของนิสิตที่จบจากหลักสูตรนี้ 

โดยการออกแบบรายวิชา ที่ค านึงว่านิสิตในแต่ละชั้นปีควรมีความรู้ในเรื่องใดเพ่ือตอบโจทย์ PLOs ของ
หลักสูตร  

อาจารย์ ดร.บัลลังก์ เนื่องแสงได้ขอความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิแต่ละท่านให้ช่วยวิพากษ์
หลักสูตรหรือช่วยแสดงความคิดเห็นในหลักสูตรที่มีการน าเสนอดังกล่าว  
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ วิพากษ์หลักสูตรของผู้ทรงคุณวุฒ ิ

คุณสุทธิ มะหะเลาได้แสดงความเห็นว่า เห็นด้วยที่หลักสูตรได้มีการเพ่ิมรายวิชาเกี่ยวกับ
ภาษาอังกฤษเพ่ิมเข้ามาเพ่ือให้นิสิตที่จบมาสามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้ และต้องการให้นิสิต
สามารถท างานร่วมกับชุมชนได้ ส่วนการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าหากให้นิสิตสามารถลงมือปฏิบัติจริงในการ
เพาะเลี้ยงสัตว์ตั้งแต่การเรียนในมหาวิทยาลัยได้จะช่วยท าให้นิสิตที่จบไปสามารถไปปฏิบัติงานได้จริง  

โดยอาจารย์ เพ็ญจันทร์ ละอองมณีได้เสนอว่า หากรายวิชาส่วนใหญ่ให้นิสิตได้ลงมือปฏิบัติจริง
น่าจะช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวได้  

คุณธวัช หมัดเต๊ะได้แสดงความเห็นว่า หลักสูตรมีวิธีการสอนให้นิสิตเรียนรู้ได้อย่างไร เนื่องจาก
ลักษณะของแต่ละรายวิชามีรูปแบบการเรียนที่หลากหลาย ในรายวิชาใหม่ส าหรับนิสิตใหม่อาจจะต้องมี
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การปรับพื้นฐานก่อนซึ่งคณะมีการปรับพื้นฐานให้แล้วซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่ดี ส่วนวิชาการเป็นผู้ประกอบทักษะ
ที่ควรต้องมีคือทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตซึ่งจะช่วยกระตุ้นการเรียนรู้ให้มีมากขึ้น และควรให้นิสิต
เชื่อมโยงความรู้ที่อยู่ในแต่ละรายวิชาให้ได้เพ่ือสามารถใช้งานได้จริง และควรฝึกการท างานในองค์กร 

ดร.เพชร มโนปวิตร ได้ชี้แจงว่าจากท่ีเคยท างานรวมกับศิษย์เก่าที่จบจากคณะเทคโนโลยีทางทะเล
พบว่า นิสิตสามารถท างานในภาคสนามได้ดีซึ่งเป็นจุดแข็งของนิสิตจากคณะฯ และเห็นว่าคณะมีรายวิชาที่
หลากหลายให้นิสิตเลือกเรียน และเห็นด้วยที่มีการเตรียมให้นิสิตมีความเป็นผู้ประกอบการที่เหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน แต่อยากให้ความส าคัญเกี่ยวกับวิชาที่เกี่ยวกับทะเล การจัดการทะเล เพราะปัจจุบัน
ทั่วโลกได้เริ่มให้ความส าคัญเกี่ยวกับการอนุรักษ์และการจัดการทะเลเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน และอยาก
ให้เน้นการใช้เทคโนโลยีในการแก้ไขปัญหาทางทรัพยากรได้อย่างไร เช่น เทคนิคการส ารวจทรัพยากรที่ยัง
มีการพัฒนาไปช้า จึงอยากให้มีหลักสูตรให้ชัดเจนในการส ารวจทรัพยากรทางทะเล  รวมทั้งปัญหาการกัด
เซาะชายฝั่งที่ต้องอาศัยเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการจัดการว่ามีรูปแบบในการแก้ปัญหาได้อย่างไรบ้างใน
รูปแบบทางวิศวกรรมที่อาจแทรกในวิชาทางสมุทรศาสตร์หรือวิชาที่เกี่ยวข้อง และวิชาที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการพ้ืนที่คุ้มครองทางทะเล วิชาสัตว์ทะเลหายากควรใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการส ารวจ  

รองศาสตราจารย์ ดร. สุระ พัฒนเกียรติได้แสดงความเห็นว่า กรอบของหลักสูตรต้องมีประเด็นที่
ชัดเจน โดยต้องการเน้นเรื่องเทคโนโลยีที่ เข้ามาจัดการที่แตกต่างจากวิทยาศาสตร์ทางทะเลทั่วไป 
เนื่องจากหลักสูตรนี้เป็นวิทยาศาสตรบัณฑิตจึงขอให้ช่วยไปตรวจสอบอีกครั้งว่ามีรายวิชาครบตาม
หลักสูตรของ อว. หรือไม่ โดยกลุ่มที่แยกออกเป็น ๒ กลุ่มคือ กลุ่มวิชาการจัดการทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อมทางทะเล และกลุ่มวิชาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าโดยให้ก าหนดจ านวน และคุณภาพของ
นิสิตให้ชัดเจนว่าต้องมีนิสิตจ านวนเท่าไหรที่ต้องการผลิตต่อปีการศึกษาว่าควคจะมีสัดส่วนเท่ากันหรือเปิด
ให้นิสิตเลือกตามอิสระ ควรก าหนดกรอบให้ชัดเจน นอกจากนี้ในวิชาเอกบังคับส าหรับนิสิตทั้ง ๒ กลุ่มควร
มีวิชากลางที่นิสิตทั้ง ๒ กลุ่มควรเรียนร่วมกันเพ่ือสร้างเอกลักษณ์ความเป็นนิสิตคณะเทคโนโลยีทางทะเลที่
ควรมีความรู้ทั้งด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า และการจัดการทรัพยากร โดยควรมีวิชากลางก่อนที่จะแยก
ออกเป็น ๒ กลุ่มที่รวมทั้งวิทยาศาสตร์ชีวภาพและกายภาพเข้าด้วยกัน เพื่อให้นิสิตที่จบมามีคุณสมบัติเป็น
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีทางทะล) ซึ่งไม่ได้แยกออกเป็นเอกกายภาพ หรือเอกชีวภาพ วิชากลางจึง
มีความส าคัญ เช่น ควรจะเรียนวิชานิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง แล้วมีวิชาเทคโนโลยีที่
นิสิตทั้ง ๒ กลุ่มควรเรียนด้วยกัน หลังจากนั้นค่อยออกเป็นวิชาทางด้านเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยง และวิชา
เทคโนโลยีการจัดการ โดยเสนอว่าควรเปลี่ยนวิชานิเวศวิทยาทั่วไปเป็น นิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อมทาง
ทะเลและชายฝั่ง เพ่ือให้ตอบโจทย์ได้ว่าไม่ได้มีพ้ืนฐานด้านการเพาะเลี้ยงแต่เพียงอย่างเดียวแต่ยังมีพ้ืนฐาน
ด้านการจัดการทางนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อมด้วย และเห็นด้วยที่มีรายวิชาด้านภาษาอังกฤษ และควร
เป็นภาษาอังกฤษทางด้านทรัพยากรและชายฝั่งด้วย ซึ่งคณะมีจุดแข็งในการต าแหน่งที่ตั้ง สถานที่ และ
ประสบการณ์ความรู้จึงเป็นจุดแข็งว่านิสิตจะมีทักษะการปฏิบัติงานสามารถใช้งานได้จริง  
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รองศาสตราจารย์ ดร. สุระ พัฒนเกียรติได้ให้ข้อสังเกตเกี่ยวกับคะแนนสอบวัดความรู้พ้ืนฐานว่า
ท าไม่ต้องสอบ และเมื่อได้คะแนนไม่เกินร้อยละ ๖๐ ท าไมจึงต้องเรียนวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ 
ควรบอกให้ชัดเจนว่าต้องการวัดความรู้พื้นฐานกี่วิชา โดยต้องการปรับพ้ืนฐานให้นิสิตมีความรู้ในด้านใดให้
ชัดเจน ซึ่งเห็นด้วยในการปูพ้ืนฐานภาษาอังกฤษ แต่ไม่เข้าใจว่าท าไมต้องปูพ้ืนฐานคณิตศาสตร์ซึ่งควรจะ
เป็นวิทยาศาสตร์พื้นฐานมากกว่าที่นิสิตอาจมีไม่เท่ากัน  

ซึ่งอาจารย์ เพ็ญจันทร์ ละอองมณีได้ชี้แจ้งว่า เนื่องจากคณะไม่สามารถคัดเลือกผู้เรียนได้ โดย
นิสิตจะมีพ้ืนฐานที่แตกต่างกันมาก คณะจึงได้จัดการสอบวัดผลความรู้พื้นฐานก่อนที่จะเริ่มเรียนของนิสิต
ชั้นปีที่ ๑ หากนิสิตไม่ผ่านเกณฑ์จึงค่อยลงทะเบียนเรียนรายวิชาดังกล่าวที่จัดให้ในเวลาพิเศษโดยให้ลง
ออกเกรดให้เป็น S หรือ U  โดยชี้แจงว่าหากจัดเป็นโครงการฝึกอบรมโดยมีไม่เกณฑ์ว่าต้องผ่านแล้ว นิสิต
จะไม่ให้ความสนใจและไม่มีความพยายามในการปรับพ้ืนฐานของตน  

นอกจากนี้อาจารย์ ดร.บัลลังก์ เนื่องแสงได้ชี้แจงเพ่ิมเติมว่า ได้มีเสียงสะท้อนจากอาจารย์ผู้สอน
ในหลายวิชาว่า นิสิตที่สอนด้วยหลักสูตรปีการศึกษา ๒๕๕๙ นี้มีลักษณะทางคณิตศาสตร์และภาษาดีขึ้น 
ทางหลักสูตรจึงอยากเก็บกระกวนการนี้ไว้ในหลักสูตรปี ๒๕๖๔ ด้วยเช่นกัน ส่วนสาเหตุที่การประเมนใช้
ระดับมากกว่าร้อยละ ๖๐ ในการผ่านเกณฑ์นั้น เนื่องมาจากทางหลักสูตรได้ใช้ข้อสอบกลาง เช่นวิชา
ภาษาอังกฤษที่ได้ใช้ข้อสอบจากอาจารย์ผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษของวิทยาเขตเป็นผู้ออกข้อสอบให้ ส่วนใน
วิชาคณิตศาสตร์ก็มีเกณฑ์เช่นเดียวกัน ซึ่งนิสิตที่ผ่านหลัตสูตรดังกล่าวเมื่อมาเรียนวิชาปัญหาพิเศษแล้ว
พบว่าสามารถค านวณทางคณิตศาสตร์ที่เก่ียวข้องกับวิทยาศาสตร์ได้ดีขึ้น  
 รองศาสตราจารย์ ดร. สุระ พัฒนเกียรติได้แสดงความคิดเห็นว่า อยากให้คณะให้ความส าคัญ
เกี่ยวกับด้านกฎหมายทางทะเล พ้ืนที่คุ้มครองทางทะเล บันทึกข้อตกลงทางทะเลต่างๆ ที่นิสิตควรจะรู้
เพ่ิมเติมด้วย  
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มลฤดี สนธิได้ชี้แจ้งว่า หลักสูตรมีกลางที่นิสิตทั้ง ๒ กลุ่มสามารถเรียนได้
ซึ่งถูกจัดอยู่ในกลุ่มวิชาความรู้ทางเทคโนโลยีทางทะเลทั่วไป แต่ไม่ทราบว่าจะสามารถเขียนรูปเล่ม
หลักสูตรอย่างไรให้ชัดเจน  

รองศาสตราจารย์ ดร. สุระ พัฒนเกียรติได้แสดงความคิดเห็นว่าให้ชัดวิชากลางไว้ แล้วเขียนเป็น
กลุ่มวิชาเลือกบังคับหรือวิชาเลือก (บังคับ) ที่ให้นิสิตทั้ง ๒ กลุ่มเรียน ที่จะให้นิสิตทั้ง ๒ กลุ่มมีโอกาสใน
การสมัครงานหรือท างานได้กว้างขึ้นโดยอาจท างานข้ามสายกลุ่มท่ีเลือกเรียนได้   
 อาจารย์ ดร.สราวุธ ศิริวงศ์มีข้อสอบถามท่านผู้ทรงคุณวุฒิแต่ละท่านว่าเนื่องจากแต่ละท่านมาจาก
สายงานที่แตกต่างกัน จึงข้อสอบถามว่าท่านอยากเห็นบัณฑิตท่ีจบไปมีความสามารถแบบไหน  

- ดร.เพชร มโนปวิตรชี้แจ้งว่า ต้องการให้นิสิตสามารถเชื่อมความรู้กับปัญหาในปัจจุบันว่า
สามารถน าความรู้ที่มีไปแก้ปัญหาได้อย่างไร และทราบข่าวสารข้อมูลที่เป็นปัจจุบันที่เกี่ยวกับทะเลโดยปู
พ้ืนฐานสถานการณ์ปัจจุบันตั้งแต่ชั้นปีที่ ๑ และให้นิสิตมีจิตส านึกในการท างาน 
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- คุณสุทธิ มะหะเลามองภาพการเป็นนักการตลาดหรือนักขาย โดยทักษะดังกล่าวต้องมีความรู้
ใดบ้างเพ่ือสร้างและพัฒนาบุคคลให้เป็นนักขายที่สามารถขายของได้จริง โดยอาจมีวิชาที่ฝึกขายของใน
เบื้องต้นก่อน แล้วค่อยพัฒนาทักษะให้เพ่ืมข้ึน โดยต้องให้นิสิตมองภาพธุรกิจให้ออก ว่าถ้านิสิตเรียนจบไป
แล้วต้องไปเจอการตลาดแบบไหน 

- คุณธวัช หมัดเต๊ะได้แสดงความคิดเห็นว่า ควรพัฒนาทักษะ System thinking โดยนิสิตควร
ได้มีอกาสเข้าไปอยู่ในสถานการณ์จริงเผื่อให้ฝึกทักษะการปฏิบัติงานจริง และการมองให้เห็น  

- รองศาสตราจารย์ ดร. สุระ พัฒนเกียรติชี้แจ้งว่า ต้องการให้บัณฑิตที่จบจากคณะสามารถตอบ
ค าถามทางเทคโนโลยีทางทะเลได้หมดทางด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเลโดยมีความรู้ทางเทคโนโลยีที่
เกี่ยวข้อง มีทักษะการท างานที่สามารถท างานในพ้ืนที่ได้เลย สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการท างาน
ได้ทั้งทางด้าน กลุ่มวิชาการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางทะเล และกลุ่มวิชาเทคโนโลยีการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าได้ท้ังหมด    

นอกจากนี้อาจารย์ ดร.วิโรจน์ ละอองมณีขอสอบถามว่า เนื่องจากคณะมีวิชาที่เป็นภาคปฏิบัติ
มากซึ่งจ าเป็นต้องปูพ้ืนฐานมายาวนานกว่าจะถึงขั้นตอนการปฏิบัติได้ จึงเห็นว่าควรสอนปฏิบัติเลยแล้ว
ทฤษฎีค่อยเรียนรู้ร่วมกับการปฏิบัติดีหรือไม่ 

รองศาสตราจารย์ ดร. สุระ พัฒนเกียรติชี้แจ้งว่า สามารถจัดเรียนการสอนแบบการเรียนทฤษฎี
เชิงปฏิบัติได้ซึ่งเป็นการเรียนทฤษฎีในเชิงปฏิบัติในพ้ืนที่ที่อาจะเป็นกรณีศึกษาได้ แต่ในการเขียนหลักสูตร
ยังคงต้องเป็นการเรียนทฤษฎีเป็นหลักเพ่ือเขียนหลักสูตรให้ชัดเจน แต่สามารถใช้จุดนี้เป็นจุดแข็งของ
หลักสูตรได้ เนื่องจากคณะฯ ที่มีสถานท่ีที่พร้อมต่อการเรียนรู้นอกสถานที่หรือเรียนในสถานที่จริงได้  

อาจารย์ ดร.บัลลังก์ เนื่องแสงได้สอบถามเกี่ยวกับรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพทาง
ทะเลส าหรับนิสิตปริญญาตรีควรมีลักษณะอย่างไร   

รองศาสตราจารย์  ดร. สุ ระ พัฒนเกี ยรติชี้ แจ้ งว่า ทักษะที่ มีความเฉพาะจงเจาะด้าน
เทคโนโลยีชีวภาพ 
ทางทะเลควรเรียนในระดับปริญญาโทมากกว่า เพราะถ้าเปิดในระดับปริญญาตรีอาจจะไม่สามารถไป
แข่งขันกับบัณฑิตท่ีจบทางด้านนี้โดยตรงได้  
 อาจารย์ ดร.บัลลังก์ เนื่องแสงกล่าวขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง ๔ ท่านที่ให้เกียรติมาช่วยในการ
วิพากษ์หลักสูตรปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในครั้งนี้โดยคณะจะน าความคิดเห็นของท่านผู้ทรงคุณวุฒิไปใช้ในการ
พัฒนาหลักสูตรของคณะให้ดียิ่งขึ้นต่อไป  

 
 

เลิกประชุมเวลา ๑๕.๐๕ น. 
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