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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีทางทะเล 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561  
 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา วิทยาเขตจันทบุรี คณะเทคโนโลยีทางทะเล  
 

หมวดท่ี 1. ข้อมูลท่ัวไป 
 

1. ชื่อหลักสูตร 
ภาษาไทย:  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีทางทะเล 
ภาษาอังกฤษ:  Master of Science Program in Marine Technology 
 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ช่ือปริญญาภาษาไทย:  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีทางทะเล) 
 ช่ือปริญญาภาษาอังกฤษ:  Master of Science (Marine Technology) 
 อักษรย่อภาษาไทย:  วท.ม. (เทคโนโลยีทางทะเล) 
 อักษรย่อภาษาอังกฤษ:  M.Sc. (Marine Technology) 
 

3. วิชาเอก    ไม่มี  
 

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 
 แผน ก แบบ ก 1  ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
 แผน ก แบบ ก 2  ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
 

5. รูปแบบของหลักสูตร  
5.1 รูปแบบ 
 ☑ หลักสูตรปริญญาโท 
5.2 ภาษาที่ใช้   

 □  หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย 
 □  หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาต่างประเทศ  
 ☑ หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษในบางรายวิชา)  
 5.3 การรับเข้าศึกษา  
 □  รับเฉพาะนิสิตไทย   
 □  รับเฉพาะนิสิตต่างชาติ 
 ☑ รับท้ังนิสิตไทยและนิสิตต่างชาติ 
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5.4 ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยอื่น  
 ☑ เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ 
 □  เป็นหลักสูตรท่ีได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากสถาบันอื่น 
  ช่ือสถาบัน................................................................................................... 
  รูปแบบของความร่วมมือสนับสนุน.............................................................  
 □  เป็นหลักสูตรร่วมกับสถาบันอื่น 
  ช่ือสถาบัน.......................................ประเทศ............................................... 
  รูปแบบของการร่วม 
 □  ร่วมมือกัน โดยสถาบันฯ เป็นผู้ให้ปริญญา 
 □  ร่วมมือกัน โดยสถาบันฯอื่น เป็นผู้ให้ปริญญา 
 □  ร่วมมือกัน โดยผู้ศึกษาอาจได้รับปริญญาจากสองสถาบัน (หรือมากกว่า 2 สถาบัน) 
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  
 ☑ ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 □  ให้ปริญญามากกว่า 1 สาขาวิชา (เช่น ทวิปริญญา) 
 □  อื่น ๆ (ระบ)ุ............................................... 

 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร  
 ☑ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561 เปิดสอน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561 
 
 

 □  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.   เปิดสอน ภาคการศึกษา     ปีการศึกษา  
  ปรับปรุงจากหลักสูตร    สาขาวิชา 
  หลักสูตรใหม่ หรือ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.  
 

 □  สภาวิชาการให้ความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งท่ี  ......................... 
  วันท่ี...................  เดือน...................    พ.ศ. ................... 
 □  สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งท่ี  ................. 
  วันท่ี...................  เดือน...................    พ.ศ. ................... 
 □  สภาวิชาชีพ.................เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งท่ี  ....................... 
  วันท่ี...................  เดือน...................    พ.ศ. ...................  
 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
 หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในปีการศึกษา 2561 
   

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
ประกอบอาชีพตามหน่วยงานราชการ และสถานประกอบการ ต าแหน่งผู้จัดการฟาร์มเพาะเล้ียง

สัตว์น้ า อาจารย์ นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ นักวิชาการ ด้านการจัดการฟาร์มสัตว์น้ า การเพาะเล้ียงสัตว์น้ า 
เทคโนโลยีชีวภาพ ด้านการจัดการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม  
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9. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
     (1) นายวศิน ยุวนะเตมีย์  เลขประจ าตัวประชาชน 3-1006-0285X-XX-X 

ปร.ด. (ส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2553 
วท.ม. (วาริชศาสตร์) มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2544  
วท.บ. (วาริชศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน พ.ศ. 2530 
ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
ผลงานทางวิชาการ (เอกสารแนบหมายเลข 2) 

 

      (2) 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) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พ.ศ. 2535 
  ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
  ผลงานทางวิชาการ (เอกสารแนบหมายเลข 2) 
 

(3) นางมะลิวัลย์ คุตะโค  เลขประจ าตัวประชาชน 3-4705-0009X-XX-X
 วท.ด. (วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552 
วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
พ.ศ 2548 
วท.บ. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2543 
ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ผลงานทางวิชาการ (เอกสารแนบหมายเลข 2) 

  

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน  
☑ ในสถานท่ีต้ัง  
□  นอกสถานท่ีต้ัง ได้แก่ ...................................... 

  

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเปน็ต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
 11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

ในปัจจุบันสถานการณ์การแข่งขันอย่างสูงทางเศรษฐกิจท้ังด้านการผลิตและการ
บริการ ประเทศไทยเป็นประเทศผลิตและส่งออกอาหารทะเลติดอันดับ 1 ใน 5 ของโลก มีบริการการ
ท่องเท่ียวและแหล่งท่องเท่ียวทางทะเล รวมไปถึงผลประโยชน์เกี่ยวเนื่องกับทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล 
และชายฝ่ังท่ีสร้างรายได้ให้กับประเทศเป็นจ านวนมากในแต่ละปี จึงจ าเป็นต้องมีบุคลากรท่ีมีความรู้ 
ทักษะ และเทคโนโลยี เพื่อเร่งการพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีเกี่ยวข้องกับการ
เตรียมการฐานข้อมูลทรัพยากร การใช้ การจัดการ ตลอดจนการเพิ่มมูลค่าและบ ารุงรักษาให้สามารถใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังของประเทศให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยไม่ถูก
เอาเปรียบจากต่างชาติ โดยการพัฒนาบุคลากรท่ีมีคุณภาพ และคุณธรรมให้เพียงพอกับความต้องการของ
ประเทศ 

11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
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จากการขยายตัวของพื้นท่ีสังคมเมือง และอุตสาหกรรม ส่งผลให้กิจกรรมท่ีมี
แนวโน้มในการท าลายส่ิงแวดล้อม ท าให้เกิดการเพิ่มข้ึนของมลภาวะชนิดต่าง ๆ โดยทะเลเป็นแหล่งรวม
ของมลภาวะท่ีเกิดจากกิจกรรมต่างของมนุษย์ จึงท าให้ระบบนิเวศและส่ิงแวดล้อมทางทะเลถูกคุกคาม 
อย่างไรก็ตามพื้นท่ีทางทะเลเป็นพื้นท่ีท่ีมีท่ีการใช้ประโยชน์อย่างหลากหลายและมีความส าคัญอย่างยิ่ง
โดยเฉพาะในระดับนานาชาติ เนื่องจากเป็นพื้นท่ีท่ีมีทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีคุณค่า เช่น พลังงานฟอสซิล 
สัตว์และพืชน้ า แหล่งแร่หายาก อีกท้ังยังเป็นเส้นทางคมนาคมขนส่งสินค้า แหล่งท่องเท่ียว และแหล่งของ
สารชีวภาพท่ีส าคัญท่ีใช้อุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น อุตสาหกรรมเกี่ยวกับยาและเวชภัณฑ์ อุตสาหกรรมการ
ผลิตเทคโนโลยีสะอาด (Cleaner Technology) ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีมีอย่างยิ่งในการสร้าง
นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการจากทรัพยากรทางทะเลมากขึ้น และในขณะเดียวกับเทคโนโลยี
สามารถช่วยในการฟื้นฟู ป้องกัน และจัดการทรัพยากรทางทะเลได้อย่างยั่งยืนเช่นกัน 

จากสถานการณ์ปัจจุบันที่ทรัพยากรทางทะเลมีความส าคัญมากขึ้น ท้ังเป็นแหล่ง
ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการท่องเท่ียวและเป็นแหล่งวัตถุดิบป้อนอุตสาหกรรมอาหารทะเลส่งออก 
เทคโนโลยีทางทะเลจึงเป็นศาสตร์ส าคัญ ในการสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้าและบริการท่ี
เกี่ยวข้องกับทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังอย่างยั่งยืน ซึง่เป็นไปตามการพัฒนาตามนโยบาย Thailand 
4.0 ของรัฐบาล เช่น การใช้เทคโนโลยีชีวภาพทางทะเลในการยกระดับการผลิตสินค้าในกลุ่มอาหารและ
เกษตร การใช้เทคโนโลยีภูมิศาสตร์สารสนเทศ เทคโนโลยีอินเตอร์เนต (IOT Internet of Things) ในการ
จัดการการเพาะเล้ียงสัตว์น้ า การจัดการ ติดตามและฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล ท้ังเพื่อการท่องเท่ียวและ
การอนุรักษ์ ดังนัน้ภาคการศึกษาจึงควรมีส่วนร่วมในการพัฒนาบุคลากรของประเทศให้มีคุณลักษณะท่ี
ช่วยในการขับเคล่ือนประเทศไทยตามนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาล เพื่อการยกระดับการพัฒนา
ประเทศ อาชีพและรายได้ของชุมชนและสังคมอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ด้วยการพัฒนาบุคลากรท่ีมี
คุณภาพ และคุณธรรม รวมถึงสร้างองค์ความรู้และวิทยาการ ตลอดจนบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ
เพื่ออนุรักษ์ปกป้อง ดูแลจัดการรักษาผลประโยชน์แห่งชาติเหล่านี้ จึงมีความจ าเป็นยิ่งยวดท่ีต้อง
ด าเนินการ 

 

12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวข้องกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย 
 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

จากผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
การพัฒนาหลักสูตรมุ่งเน้นในหลักสูตรมีความทันสมัย สามารถผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพและคุณธรรม 
ตอบสนองต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออก โดยเน้นการพฒันาหลักสูตรด้านเทคโนโลยี
ทางทะเล ท่ีการบูรณาการความรู้ด้านการจัดการทรัพยากรทางทะเลและส่ิงแวดล้อม และเทคโนโลยีการ
เพาะเล้ียง เข้ากับศาสตร์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ และนวัตกรรมหรือศาสตร์อื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง มีการเรียน
การสอนท่ีมุ่งพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพ และคุณธรรม โดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง พร้อมท้ังการเรียนรู้
แบบใช้โครงงานเป็นพื้นฐานการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะการวิจัย และเสริมสร้างประสบการณ์จริงให้กับ
นิสิตได้ฝึกปฏิบัติงานภายใต้สภาพแวดล้อมจริง 
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12.2 ความเก่ียวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยบูรพาต้ังอยู่ในเขตพื้นท่ีอุตสาหกรรมภาคตะวันออกซึ่งเป็นเขต

เศรษฐกิจท่ีส าคัญของประเทศ และยังอยู่ในเขตชายฝ่ังทะเลภาคตะวันออกซึ่งมีทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝ่ังท่ีมีคุณค่า จึงมีพันธกิจในการพัฒนาท้ังด้านเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกให้มีความสมดุลและ
ยั่งยืน หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีทางทะเล ท่ีพัฒนาขึ้นเป็นหลักสูตรท่ีตอบสนอง
ต่อการพัฒนาการผลิตด้านอุตสาหกรรมประมง และการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง และ
ตอบสนองโดยตรงต่อพันธกิจของมหาวิทยาลัยบูรพาในการพัฒนาภาคตะวันออก 

 

13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย 
 13.1 รายวิชาที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น 
        ไม่มี 
  

 13.2 รายวิชาที่เปิดสอนให้คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น 
  ไม่มี  
 

 13.3 การบริหารจัดการ 
  ไม่มี  
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หมวดท่ี 2. ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 

-ปรัชญา- 
สร้างบคุลากรให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะในด้านเทคโนโลยีทางทะเลเพื่อเป็นผู้พัฒนา

และบูรณาการความรู้จากการศึกษาและวิจัยไปประยุกต์อย่างเหมาะสม รวมทั้งมีคุณธรรมและจริยธรรม
ต่อวิชาชีพและสังคม 
  

-ความส าคัญ- 
ทะเลเป็นแหล่งทรัพยากรท่ีใหญ่ท่ีสุดแหล่งสุดท้ายของโลก ดังนั้นการใช้ประโยชน์และการ

อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล จึงมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ คณะเทคโนโลยี
ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา ได้เห็นถึงความส าคัญดังกล่าวจึงได้จัดให้มีหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาเทคโนโลยีทางทะเล เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีทางทะเลท่ีเหมาะสม
ในการเพาะเล้ียงสัตว์น้ า การจัดการและการอนุรักษ์เพื่อใช้ทรัพยากรทางทะเลให้คุ้มค่าและยั่งยืน และให้
มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสังคม  
 

-วัตถุประสงค์- 
 วัตถุประสงค์หลัก เมื่อส้ินสุดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแล้ว มหาบัณฑิตจะมีความรู้
ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีทางทะเลท่ีน าไปใช้ในการจัดการการอนุรักษ์และ
การใช้ทรัพยากรทางทะเล และการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าในสถาบันวิจัย สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน หรือเป็นผู้ประกอบการได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงมีทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีความสามารถปรับตัวเข้ากับองค์กรและมีมนุษย์สัมพันธ์ดีและมีคุณธรรม 
จริยธรรมและจรรยาบรรณในการวิจัยและประกอบวิชาชีพ และวัตถุประสงค์เฉพาะแผนการเรียนดังนี ้
 1) เน้นให้สามารถวิจัยเพื่อเกิดนวัตกรรมในการจัดการด้านเทคโนโลยีทางทะเล เพื่อตอบสนอง
เป้าหมายขององค์กรและประเทศชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2) เน้นให้สามารถวิจัยเพื่อพัฒนาหรือเกิดองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีทางทะเลท่ีตอบสนอง
เป้าหมายขององค์กรและประเทศชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
- ปรับปรุงหลักสูตรฯ ให้มี
มาตรฐานไม่ต่ ากว่ามาตรฐาน
คุณวุฒิการอุดมศึกษาและ
สอดคล้องกับความต้องการของ
ภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม 

- ติดตามความเปล่ียนแปลงและ
ความต้องการก าลังคนในภาคธุรกิจ
เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนา
หลักสูตรฯ 

- ปรับปรุงหลักสูตรฯ ให้มี
มาตรฐานไม่ต่ ากว่ามาตรฐาน
คุณวุฒิการอุดมศึกษาและ
สอดคล้องกับความต้องการของ
ภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม 

- ยกระดับทรัพยากรสายผู้สอน
เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ของนิสิต
  

- อาจารย์ทุกคนต้องเข้าร่วมอบรม
เกี่ยวกับหลักสูตรการสอนรูปแบบ
ต่าง ๆ และการวัดและประเมินผล 
ท้ังนี้เพื่อให้มีความรู้ความสามารถ
ในการประเมินผลตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิท่ีผู้สอนจะต้อง
สามารถวัดและประเมินผลได้เป็น
อย่างดี 
- สนับสนุนให้อาจารย์ใหม่ไปอบรม
หรือประชุมสัมมนาท้ังในวิชาชีพ
และวิชาการอื่นๆ เช่น จริยธรรม
การใช้สัตว์ทดลอง ความรู้เกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ การใช้สถิติในการ
วิจัย เป็นต้น 
- สนับสนุนให้อาจารย์จัดท าผลงาน
ทางวิชาการ เพื่อให้มีต าแหน่งทาง
วิชาการสูงขึ้น 
- ส่งเสริมให้อาจารย์ท าวิจัยท้ังการ
วิจัยในสาขาวิชาชีพ และการวิจัย
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
ตลอดจนให้แรงจูงใจแก่ผู้ท่ีมี
ผลงานทางวิชาการอย่างประจักษ์ 

หลักฐานหรือเอกสารแสดงผลการ
ด าเนินการ 
- การเตรียมการส าหรับอาจารย์
ใหม่ ดังนี้ 
1. มีการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ให้
รู้จักมหาวิทยาลัยและคณะ และให้
เข้าใจวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ของหลักสูตรตามแนวคิดของกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ โดยจัดให้มี
อาจารย์พี่เล้ียงเพื่อให้ค าแนะน า
ต่างๆ แก่อาจารย์ใหม่ 
2. ให้อาจารย์ใหม่เข้าใจการบริหาร
วิชาการของคณะ และเรื่องของ
การประกันคุณภาพการศึกษาท่ี
คณะต้องด าเนินการ และส่วนท่ี
อาจารย์ทุกคนต้องปฏิบัติ 
3. มีการแนะน าอาจารย์พิเศษให้
เข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตรตลอดจนรายวิชาท่ีจะ
สอน พร้อมท้ังมอบเอกสารท่ี
เกี่ยวข้องให้กับอาจารย์พิเศษ 
 

- การพัฒนาความรู้และทักษะ
ให้แก่คณาจารย์ ดังนี้ 
1. การพัฒนาทักษะการจัดการ
เรียนการสอน การวัดและการ
ประเมินผล 
2. มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรอบรม
ส าหรับอาจารย์ใหม่ โดยทุกคนต้อง
ผ่านการอบรมสองหลักสูตร คือ 
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หลักสูตรเกี่ยวกับการสอนท่ัวไป 
และหลักสูตรการวัดและ
ประเมินผล ซึ่งอาจารย์ใหม่ทุกคน
ต้องผ่านการอบรมภายใน 1 ปี ท่ี
ได้รับการบรรจุและแต่งต้ัง 
3. อาจารย์ทุกคนต้องได้รับการ
พัฒนาทางวิชาการ หรือวิชาชีพ
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
 

- การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ
ด้านอื่นๆ 
1. เอกสารท่ีแสดงว่าอาจารย์เข้า
ร่วมอบรมหรือประชุมสัมมนาท้ังใน
วิชาชีพและวิชาการอื่นๆ อย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง 
2. รวบรวมผลงานทางวิชาการของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรให้เป็นไป
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
อุดมศึกษาตามท่ี สกอ. ก าหนด 
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หมวดที่ 3. ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
1.1 ระบบ 
☑  ระบบทวิภาค  
□   ระบบไตรภาค  
□   ระบบจตุรภาค  
□   ระบบอื่น ๆ (ระบุรายละเอียด)...........................................................    

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
 □   มีภาคฤดูร้อน      จ านวน...............ภาค ภาคละ...............สัปดาห์ 
 ☑  ไม่มีภาคฤดูร้อน 

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
 ไม่มี 
 

2. การด าเนินการหลักสูตร 
 2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
 ☑  วัน-เวลาราชการปกติ 
 □   นอกวนั-เวลาราชการ  

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
 แผน ก แบบ ก 1 

 ☑ เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ด้านวิทยาศาสตร์ หรือ สาขาอื่นท่ี
เกี่ยวข้อง มีผลการเรียนดีมาก โดยมีผลการเรียนระดับเกียรตินิยมอันดับสองขึ้นไป 

 □  เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิต 
☑  มีเกณฑ์คุณสมบัติเพิ่มเติม มีคะแนนภาษาอังกฤษตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง 

เกณฑ์การสอบผ่านความรู้ภาษาต่างประเทศ ส าหรับผู้เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 
 แผน ก แบบ ก 2 

 ☑ เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ด้านวิทยาศาสตร์ หรือ สาขาอื่นท่ี
เกี่ยวข้อง  

 □  เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิต 
☑  มีเกณฑ์คุณสมบัติเพิ่มเติม มีคะแนนภาษาอังกฤษตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง 

เกณฑ์การสอบผ่านความรู้ภาษาต่างประเทศ ส าหรับผู้เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 
 

2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า 
     - คาดว่านิสิตท่ีจะเข้าศึกษา มีความรู้และทักษะทางภาษาอังกฤษและการวิจัยท่ีไม่เพียงพอ  
2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพือ่แก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนิสิตในข้อ 2.3 
 - อาจารย์ประจ าหลักสูตรแนะน าให้นิสิตเรียนเพิ่มในรายวิชาท่ีควรปรับพื้นฐาน  
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2.5 แผนการรับนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีทางทะเล 

ปีการศึกษา 2561 2562 2563 2564 2565 
แบบ ก 1 

จ านวนรับเข้า  ปีท่ี 1 - - 5 5 5 

ปีท่ี 2 - - - 5 5 

แบบ ก 2 
จ านวนรับเข้า  ปีท่ี 1 15 15 15 15 15 

ปีท่ี 2 - 15 15 15 15 

รวม 15 30 35 40 40 
คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - 15 15 20 20 

  
2.6 งบประมาณตามแผน 

             หน่วย  :  พันบาท 
หมวดรายจ่าย 2561 2562 2563 2564 2565 

1. งบบุคลากร 619  652 687 724 763 
2. งบด าเนินการ 330  560 725 890 990 
3. งบลงทุน 2,000  3,000 4,000 5,000 6,000 
4. งบเงินอุดหนุน 600  1,200 1,750 2,300 2,800 

รวม 3,549  5,412 7,162 8,914 10,553 
 

 

2.7 ระบบการศึกษา 
      ☑ แบบช้ันเรียน 
 □  แบบทางไกลผ่านส่ือส่ิงพิมพ์เป็นหลัก 

□  แบบทางไกลผ่านส่ือแพร่ภาพและเสียงเป็นส่ือหลัก 
□  แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นส่ือหลัก (E-learning) 
□  แบบทางไกลทางอินเตอร์เน็ต 
□  อื่นๆ (ระบ)ุ 

 

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย 
  เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การเทียบโอนผลการเรียน และ 
การเทียบโอนหน่วยกิต ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 
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3. การหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
3.1 หลักสูตรวิทยาศาตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีทางทะเล)  

3.1.1 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร   
แผน ก แบบ ก 1   ไม่น้อยกว่า   36 หน่วยกิต 
แผน ก แบบ ก 2   ไม่น้อยกว่า   36 หน่วยกิต 

  

3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร  
 แผน ก แบบ ก 1 
 วิทยานิพนธ ์     36 หน่วยกิต 
  

 แผน ก แบบ ก 2 
   หมวดวิชาบังคับ  11 หน่วยกิต 
   หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า  13 หน่วยกิต 
   วิทยานิพนธ ์  12 หน่วยกิต 
 
 

3.1.3 รายวิชา 
แผน ก แบบ ก 1 

 หมวดวิชาเลือก       ไม่นับหน่วยกิต 
  ส าหรับนิสิตทีเลือกเรียนแผน ก แบบ ก 1 ท่ีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจ าหลักสูตรเห็นสมควรให้ปรับพื้นฐานหรือเพิ่มพูนความรู้ส าหรับการวิจัย ให้ลงทะเบียนเรียนวิชา
ดังต่อไปนี้ ท้ังนี้เป็นวิชาท่ีไม่น าหน่วยกิตไปค านวณคะแนนสะสม ให้แสดงผลการเรียนเป็น S หรือ U 
 

83759160 สัมมนาเทคโนโลยีทางทะเล 1 
Seminar in Marine Technology I  

1 (0-2-1) 

83769360 สัมมนาเทคโนโลยีทางทะเล 2 
Seminar in Marine Technology II 

1 (0-2-1) 

 
วิทยานิพนธ ์       36 หน่วยกิต 
83769760 วิทยานิพนธ ์

Thesis 
36(0-0-108) 

 

  แผน ก แบบ ก 2 
 หมวดวิชาบังคับ       11 หน่วยกิต 

83750160 ระเบียบวิธีวิจัยเทคโนโลยีทางทะเลขั้นสูง 
Advanced Research Methods in Marine Technology 

3 (2-3-4) 

83750260 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเทคโนโลยีทางทะเลขั้นสูง 
Advanced Geographic Information System for Marine 
Technology 

3 (2-3-4) 

83750360 เทคโนโลยีทางทะเลขั้นสูง 
Advanced Marine Technology 

3 (2-3-4) 
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83759260 สัมมนาเทคโนโลยีทางทะเล 1 
Seminar in Marine Technology I  

1 (0-2-1) 

83769460 สัมมนาเทคโนโลยีทางทะเล 2 
Seminar in Marine Technology II 

1 (0-2-1) 

 
 หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า     13 หน่วยกิต 

83751160 ปฏิบัติการทางเทคโนโลยีชีวภาพด้านการเพาะเล้ียงสัตว์น้ า 
Laboratory in Aquaculture Biotechnology 

2 (0-6-3) 

83751260 เทคโนโลยีชีวภาพการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าขั้นสูง 
Advanced Aquatic Biotechnology 

3 (3-0-6) 

83751360 โรคสัตว์น้ าและการจัดการสุขภาพสัตว์น้ าขั้นสูง 
Advanced Aquatic Animal Diseases and Health 
Management 

3 (2-3-4) 

83751460 เทคโนโลยีการจัดการคุณภาพน้ าและดินตะกอนเพื่อการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ า 
Technology of Water and Sediment Management for 
Aquaculture 

3 (2-3-4) 

83761660 เทคโนโลยีการจัดการอาหารสัตว์น้ า 
Technology of Aquatic Feed Management 

3 (2-3-4) 

83761760 เทคโนโลยีการเก็บเกี่ยวและการแปรรูปสัตว์น้ า 
Postharvest and Fisheries Processing Technology 

3 (2-3-4) 

83761860 ชีววิทยาระดับโมเลกุลของครัสเตเชียน  
Molecular Biology of Crustacean 

3 (3-0-6) 

83761960 เทคโนโลยีชีวภาพสาหร่าย 
Algal Biotechnology 

3 (2-3-4) 

83752160 การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมชายฝ่ัง 
Coastal Environmental Impact Assessment 

3 (2-3-4) 
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83752260 พันธุศาสตร์ประชากรเพื่อความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเล 
Population Genetics for Marine Biodiversity 

3 (3-0-6) 

83752360 เทคโนโลยีชีวภาพส่ิงแวดล้อมขั้นสูง 
Advanced Environmental Biotechnology 

3 (3-0-6) 

83762460 การประเมินความเส่ียงด้านส่ิงแวดล้อม 
Environmental Risk Assessment 

3 (3-0-6) 

83762560 เทคโนโลยีเพื่อการจัดการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมทางทะเล
Technology for Marine Resources and Environmental 
Management    

3 (3-0-6) 

83762660 การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล  
Marine Restoration 

3 (3-0-6) 

83753160 อุตุนิยมวิทยาเขตร้อน     
Tropical Meteorology 

3 (3-0-6) 

83753260 ฟิสิกส์ของช้ันขอบเขตอากาศและทะเล    
Air-Sea Boundary Layer Physics 

3 (3-0-6) 

83753360 ความเช่ือมโยงระหว่างสภาพอากาศและภูมิอากาศ  
Linking Weather and Climate 

3 (3-0-6) 

83753460 พลศาสตร์ของมหาสมุทรและภูมิอากาศ    
Ocean and Climate Dynamics  

3 (3-0-6) 

83763560 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขและแบบจ าลองมหาสมุทร  
Numerical Methods and Ocean Modeling 

3 (2-3-4) 

83763660 การส ารวจระยะไกลทางสมุทรศาสตร์    
Satellite Oceanography  

3 (2-3-4) 

83754160 นวัตกรรมเพื่อการเพิ่มผลผลิตในการเพาะเล้ียงสัตว์น้ า 
Innovation for Aquaculture Production 

3 (3-0-6) 

83754260 ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากทะเล 
Marine Natural Products 

3 (2-3-4) 

83754360 นวัตกรรมเทคโนโลยีสะอาด 
Clean Technology Innovation 

3 (3-0-6) 

83764460 หัวข้อเลือกสรรเทคโนโลยีทางทะเล 1 
Selected Topics in Marine Technology I 

1 (1-0-2) 

83764560 หัวข้อเลือกสรรเทคโนโลยีทางทะเล 2 
Selected Topics in Marine Technology II 

2 (2-0-4) 

83764660 หัวข้อเลือกสรรเทคโนโลยีทางทะเล 3 
Selected Topics in Marine Technology III 

3 (3-0-6) 

 
วิทยานิพนธ ์       12 หน่วยกิต 
83769960 วิทยานิพนธ ์ 12(0-0-36) 
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Thesis 
 
ความหมายของรหัสวิชา 

เลขรหัสตัวที่ 1-3   หมายถึง กลุ่มวิชา 

 837 หมายถึง กลุ่มวิชาเทคโนโลยีทางทะเล 

เลขรหัสตัวที่ 4  หมายถึง ช้ันปีท่ีสอน 

เลขรหัสตัวที่ 5  หมายถึง หมวดวิชาดังต่อไปนี้ 

 0 หมายถึง หมวดวิชาพื้นฐานและระเบียบวิธีวิจัย 

 1 หมายถึง หมวดวิชาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ า 

 2 หมายถึง หมวดวิชาส่ิงแวดล้อมทางทะเล 

 3 หมายถึง หมวดวิชาสมุทรศาสตร์ 

 4 หมายถึง หมวดวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

 9 หมายถึง หมวดวิชาสัมมนา การค้นคว้าอิสระและวิทยานิพนธ์ 
เลขรหัสตัวที่ 6  หมายถึง ล าดับของรายวิชาในหมวดวิชาของเลขรหัสตัวที่ 5 

เลขรหัสตัวที่ 7-8 60 หมายถึง ปีของหลักสูตร 
 

3.1.4 แสดงแผนการศึกษา 
 แผนการศึกษาของนิสิตในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีทางทะเล  ในแต่

ละภาคเรียนของปีการศึกษา ดังนี้ 
 

  แผน ก แบบ ก 1 

  ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 (First Semester) 
หมวดวิชา รหัสและช่ือรายวิชา หน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษา
ด้วยตนเอง) 

วิทยานิพนธ ์ 83769760 วิทยานิพนธ ์
Thesis 

9(0-0-27) 

รวม (Total) 9 
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ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 (Second Semester) 
หมวดวิชา รหัสและช่ือรายวิชา หน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษา
ด้วยตนเอง) 

วิทยานิพนธ ์ 83769760 วิทยานิพนธ ์
Thesis 

9(0-0-27) 

รวม (Total) 9 
 

  ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 (First Semester) 
หมวดวิชา รหัสและช่ือรายวิชา หน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษา
ด้วยตนเอง) 

วิทยานิพนธ ์ 83769760 วิทยานิพนธ ์
Thesis 

9(0-0-27) 

รวม (Total) 9 
 

  ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 (Second Semester) 
หมวดวิชา รหัสและช่ือรายวิชา หน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษา
ด้วยตนเอง) 

วิทยานิพนธ ์ 83769760 วิทยานิพนธ ์
Thesis 

9(0-0-27) 

รวม (Total) 9 
 

  แผน ก แบบ ก 2 

  ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 (First Semester) 
หมวดวิชา รหัสและช่ือรายวิชา หน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษา
ด้วยตนเอง) 

วิชาบังคับ 83750260 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเทคโนโลยีทาง
ทะเลขั้นสูง 
Advanced Geographic Information 
System for Marine Technology  
 

3 (2-3-4) 

 83750360 เทคโนโลยีทางทะเลขั้นสูง 
Advanced Marine Technology 

3 (2-3-4) 

วิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า 6 
รวม (Total) 12 
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ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 (Second Semester) 
หมวดวิชา รหัสและช่ือรายวิชา หน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษา
ด้วยตนเอง) 

วิชาบังคับ 83750160 ระเบียบวิธีวิจัยเทคโนโลยีทางทะเลขั้นสูง 
Advanced Research Methods in 
Marine Technology 

3 (2-3-4) 

 83760260 สัมมนาเทคโนโลยีทางทะเล 1 
Seminar in Marine Technology I  

1 (0-2-1) 

วิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า 4 

รวม (Total) 8 
 

  ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 (First Semester) 
หมวดวิชา รหัสและช่ือรายวิชา หน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษา
ด้วยตนเอง) 

วิชาบังคับ 83760460 สัมมนาเทคโนโลยีทางทะเล 2 
Seminar in Marine Technology II 

1 (0-2-1) 

วิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า 3 

วิทยานิพนธ ์ 83769960 วิทยานิพนธ ์
Thesis 

6(0-0-18) 

รวม (Total) 10 
 

  ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 (Second Semester) 
หมวดวิชา รหัสและช่ือรายวิชา หน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษา
ด้วยตนเอง) 

วิทยานิพนธ ์ 83769960 วิทยานิพนธ ์
Thesis 

6(0-0-18) 

รวม (Total) 6 
 

 3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 
 (เอกสารแนบหมายเลข 1) 
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3.2 ชื่อ ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 
3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร (หมายเหตุ * หมายถึง อาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร) 
(1) นายวศิน ยุวนะเตมีย์*  เลขประจ าตัวประชาชน 3-1006-0285X-XX-X 
ปร.ด. (ส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2553 
วท.ม. (วาริชศาสตร์) มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2544  
วท.บ. (วาริชศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ วิทยาเขตบางแสน พ.ศ. 2530 
ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
ผลงานทางวิชาการ (เอกสารแนบหมายเลข 2) 
ภาระงานสอนเดิม 
รหัสวิชา รายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
83023260 สรีรวิทยาท่ัวไป 3 (3-0-6) 
83033160 สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในทะเล 3 (2-3-4) 
83233260 สัตว์มีกระดูกสันหลังในทะเล 3 (2-3-4) 
83049160 สัมมนาเทคโนโลยีทางทะเล 1 (0-2-1) 
83220160 การประดาน้ าเบ้ืองต้น 2 (1-2-3) 
83230160 การประดาน้ าขั้นสูง 2 (1-2-3) 
83231160 วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม 3 (3-0-6) 
83244760 นิเวศวิทยาชายฝ่ัง 3 (2-3-4) 
83049360 ปัญหาพิเศษเทคโนโลยีทางทะเล 1 2 (0-6-3) 
83049460 ปัญหาพิเศษเทคโนโลยีทางทะเล 2 2 (0-6-3) 

     ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
รหัสวิชา รายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
83750160 ระเบียบวิธีวิจัยเทคโนโลยีทางทะเลขั้นสูง 3 (2-3-4) 
83750360 เทคโนโลยีทางทะเลขั้นสูง 3 (2-3-4) 
83759160 สัมมนาเทคโนโลยีทางทะเล 1 1 (0-2-1) 
83759260 สัมมนาเทคโนโลยีทางทะเล 1 1 (0-2-1) 
83769360 สัมมนาเทคโนโลยีทางทะเล 2 1 (0-2-1) 
83769460 สัมมนาเทคโนโลยีทางทะเล 2 1 (0-2-1) 
83769960 วิทยานิพนธ ์ 12 (0-0-36) 
83769760 วิทยานิพนธ ์ 36 (0-0-108) 
83762660 การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล 3 (3-0-6) 
83754360 นวัตกรรมเทคโนโลยีสะอาด 3 (3-0-6) 
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(2) 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 
ผลงานทางวิชาการ (เอกสารแนบหมายเลข 2) 
ภาระงานสอนเดิม 
รหัสวิชา รายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
83023260 สรีรวิทยาท่ัวไป 3 (3-0-6) 
83049160 สัมมนาเทคโนโลยีทางทะเล 1 (0-2-1) 
83433160 พันธุศาสตร์สัตว์น้ า 3 (3-0-6) 
83436860 โภชนาการสัตว์น้ า 3 (2-3-4) 
83437360 เทคโนโลยีการเพาะเล้ียงสาหร่าย 3 (2-3-4) 
83440460 การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสถิติรหัสเปิด 2 (1-3-2) 
83049360 ปัญหาพิเศษเทคโนโลยีทางทะเล 1 2 (0-6-3) 
83049460 ปัญหาพิเศษเทคโนโลยีทางทะเล 2 2 (0-6-3) 
83030160 ระเบียบวิธีวิจัยทางเทคโนโลยีทางทะเล 3 (3-0-6) 

     ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
รหัสวิชา รายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
83750160 ระเบียบวิธีวิจัยเทคโนโลยีทางทะเลขั้นสูง 3 (2-3-4) 
83750360 เทคโนโลยีทางทะเลขั้นสูง 3 (2-3-4) 
83759160 สัมมนาเทคโนโลยีทางทะเล 1 1 (0-2-1) 
83759260 สัมมนาเทคโนโลยีทางทะเล 1 1 (0-2-1) 
83769360 สัมมนาเทคโนโลยีทางทะเล2 1 (0-2-1) 
83769460 สัมมนาเทคโนโลยีทางทะเล2 1 (0-2-1) 
83769960 วิทยานิพนธ ์ 12 (0-0-36) 
83769760 วิทยานิพนธ ์ 36 (0-0-108) 
83761660 เทคโนโลยีการจัดการอาหารสัตว์น้ า 3 (2-3-4) 
83761960 เทคโนโลยีชีวภาพสาหร่าย 3 (2-3-4) 
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(3) นางมะลิวัลย์ คุตะโค*  เลขประจ าตัวประชาชน 3-4705-0009X-XX-X 
 วท.ด. (วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552 

วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
พ.ศ 2548 
วท.บ. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2543 
ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ผลงานทางวิชาการ (เอกสารแนบหมายเลข 2) 
ภาระงานสอนเดิม 
รหัสวิชา รายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
83021260 เทคโนโลยีส่ิงแวดล้อมทางทะเล 3 (3-0-6) 
83231360 จุลชีววิทยาส่ิงแวดล้อม 3 (2-3-4) 
83430560 การออกแบบอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีทางทะเล 2 (1-3-2) 
83431260 เครื่องมือส าหรับเทคโนโลยีทางทะเล 2 (1-3-2) 
83437960 เทคโนโลยีการหมัก 3 (2-3-4) 
83049360 ปัญหาพิเศษเทคโนโลยีทางทะเล 1 2 (0-6-3) 
83049460 ปัญหาพิเศษเทคโนโลยีทางทะเล 2 2 (0-6-3) 
83030160 ระเบียบวิธีวิจัยทางเทคโนโลยีทางทะเล 3 (3-0-6) 

     ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
รหัสวิชา รายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
83750160 ระเบียบวิธีวิจัยเทคโนโลยีทางทะเลขั้นสูง 3 (2-3-4) 
83750360 เทคโนโลยีทางทะเลขั้นสูง 3 (2-3-4) 
83759160 สัมมนาเทคโนโลยีทางทะเล 1 1 (0-2-1) 
83759260 สัมมนาเทคโนโลยีทางทะเล 1 1 (0-2-1) 
83769360 สัมมนาเทคโนโลยีทางทะเล 2 1 (0-2-1) 
83769460 สัมมนาเทคโนโลยีทางทะเล 2 1 (0-2-1) 
83769960 วิทยานิพนธ ์ 12 (0-0-36) 
83769760 วิทยานิพนธ ์ 36 (0-0-108) 
83751460 เทคโนโลยีการจัดการคุณภาพน้ าและ 

ดินตะกอนเพื่อการเพาะเล้ียงสัตว์น้ า 
3 (2-3-4) 

83752360 เทคโนโลยีชีวภาพส่ิงแวดล้อมขั้นสูง 3 (3-0-6) 
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(4) 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 
ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

      ผลงานทางวิชาการ (เอกสารแนบหมายเลข 2) 
 ภาระงานสอนเดิม 
รหัสวิชา รายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
83027260 เทคโนโลยีชีวภาพทางทะเลเบื้องต้น 3 (3-0-6) 
83021760 พลังงานและส่ิงแวดล้อมทางทะเล 2 (2-0-4) 
83230360 เทคนิคการถ่ายภาพงานวิจัย 2 (1-3-2) 
83231160 วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม 3 (3-0-6) 
83244560 นิเวศวิทยาของพื้นท่ีชุ่มน้ าและการจัดการ 2 (1-3-2) 

83049360 ปัญหาพิเศษเทคโนโลยีทางทะเล 1 2 (0-6-3) 
83049460 ปัญหาพิเศษเทคโนโลยีทางทะเล 2 2 (0-6-3) 

     ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
รหัสวิชา รายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
83750160 ระเบียบวิธีวิจัยเทคโนโลยีทางทะเลขั้นสูง 3 (2-3-4) 
83750360 เทคโนโลยีทางทะเลขั้นสูง 3 (2-3-4) 
83759160 สัมมนาเทคโนโลยีทางทะเล 1 1 (0-2-1) 
83759260 สัมมนาเทคโนโลยีทางทะเล 1 1 (0-2-1) 
83769360 สัมมนาเทคโนโลยีทางทะเล 2 1 (0-2-1) 
83769460 สัมมนาเทคโนโลยีทางทะเล 2 1 (0-2-1) 
83769960 วิทยานิพนธ ์ 12 (0-0-36) 
83769760 วิทยานิพนธ ์ 36 (0-0-108) 
83762460 การประเมินความเส่ียงด้านส่ิงแวดล้อม 3 (3-0-6) 
83762560 เทคโนโลยีเพื่อการจัดการทรัพยากรและ 

ส่ิงแวดล้อมทางทะเล 
3 (3-0-6) 
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(5) 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 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ผลงานทางวิชาการ (เอกสารแนบหมายเลข 2) 
ภาระงานสอนเดิม 
รหัสวิชา รายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
83021260 เทคโนโลยีส่ิงแวดล้อมทางทะเล 3 (3-0-6) 
83049160 สัมมนาเทคโนโลยีทางทะเล 1 (0-2-1) 
83031160 เทคนิคการวิเคราะห์คุณภาพน้ า 3 (2-3-4) 
83235760 การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม 1 3 (2-3-4) 
83235860 การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม 2 3 (2-3-4) 
83237160 การบ าบัดน้ าและน้ าเสีย 1 3 (2-3-4) 
83237260 การบ าบัดน้ าและน้ าเสีย 2 3 (2-3-4) 
83049360 ปัญหาพิเศษเทคโนโลยีทางทะเล 1 2 (0-6-3) 
83049460 ปัญหาพิเศษเทคโนโลยีทางทะเล 2 2 (0-6-3) 
83030160 ระเบียบวิธีวิจัยทางเทคโนโลยีทางทะเล 3 (3-0-6) 

     ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
รหัสวิชา รายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
83750160 ระเบียบวิธีวิจัยเทคโนโลยีทางทะเลขั้นสูง 3 (2-3-4) 
83750360 เทคโนโลยีทางทะเลขั้นสูง 3 (2-3-4) 
83759160 สัมมนาเทคโนโลยีทางทะเล 1 1 (0-2-1) 
83759260 สัมมนาเทคโนโลยีทางทะเล 1 1 (0-2-1) 
83769360 สัมมนาเทคโนโลยีทางทะเล 2 1 (0-2-1) 
83769460 สัมมนาเทคโนโลยีทางทะเล 2 1 (0-2-1) 
83769960 วิทยานิพนธ ์ 12 (0-0-36) 
83769760 วิทยานิพนธ ์ 36 (0-0-108) 
83752160 การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมชายฝ่ัง 3 (2-3-4) 
83762460 การประเมินความเส่ียงด้านส่ิงแวดล้อม 3 (3-0-6) 
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(6) นางรชนิมุข หิรัญสัจจาเลิศ     เลขประจ าตัวประชาชน 3-2002-0043X-XX-X  
วท.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2553  
วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2548  
วท.บ. (วิทยาศาสตร์การประมง) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
พ.ศ. 2545 
ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ผลงานทางวิชาการ  (เอกสารแนบหมายเลข 2)  
ภาระงานสอนเดิม 
รหัสวิชา รายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
83443360 ปฏิบัติการเทคนิคโมเลกุล 1 (0-3-1) 
83027260 เทคโนโลยีชีวภาพทางทะเลเบื้องต้น 3 (3-0-6) 
83447360 เทคโนโลยีชีวภาพทางการเพาะเล้ียงสัตว์น้ า 3 (3-0-6) 
83023160 พันธุศาสตร์ 3 (3-0-6) 
83237660 เทคโนโลยีชีวภาพทางส่ิงแวดล้อม 3 (3-0-6) 
83049360 ปัญหาพิเศษเทคโนโลยีทางทะเล 1 2 (0-6-3) 
83049460 ปัญหาพิเศษเทคโนโลยีทางทะเล 2 2 (0-6-3) 
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้
รหัสวิชา รายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
83750160 ระเบียบวิธีวิจัยเทคโนโลยีทางทะเลขั้นสูง 3 (2-3-4) 
83750360 เทคโนโลยีทางทะเลขั้นสูง 3 (2-3-4) 
83759160 สัมมนาเทคโนโลยีทางทะเล 1 1 (0-2-1) 
83759260 สัมมนาเทคโนโลยีทางทะเล 1 1 (0-2-1) 
83769360 สัมมนาเทคโนโลยีทางทะเล 2 1 (0-2-1) 
83769460 สัมมนาเทคโนโลยีทางทะเล 2 1 (0-2-1) 
83769960 วิทยานิพนธ ์ 12 (0-0-36) 
83769760 วิทยานิพนธ ์ 36 (0-0-108) 
83751160 ปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพด้านการเพาะเล้ียงสัตว์น้ า 2 (0-6-3) 
83751260 เทคโนโลยีชีวภาพการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าขั้นสูง 3 (3-0-6) 
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(7) นายพิชัย สนแจ้ง   เลขประจ าตัวประชาชน 3-1006-0266X-XX-X 
ปร.ด. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2538 
วท.ม. (วิทยาศาสตร์การประมง) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2527 
วท.บ. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน พ.ศ. 2523 
ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
ผลงานทางวิชาการ (เอกสารแนบหมายเลข 2)  
ภาระงานสอนเดิม 
รหัสวิชา รายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
83023260 สรีรวิทยาท่ัวไป 3 (3-0-6) 
83033160 สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในทะเล 3 (2-3-4) 
83233260 สัตว์มีกระดูกสันหลังในทะเล 3 (2-3-4) 
83049160 สัมมนาเทคโนโลยีทางทะเล 1 (0-2-1) 
83220160 การประดาน้ าเบ้ืองต้น 2 (1-2-3) 
83230160 การประดาน้ าขั้นสูง 2 (1-2-3) 
83231160 วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม 3 (3-0-6) 
83244760 นิเวศวิทยาชายฝ่ัง 3 (2-3-4) 
83049360 ปัญหาพิเศษเทคโนโลยีทางทะเล 1 2 (0-6-3) 
83049460 ปัญหาพิเศษเทคโนโลยีทางทะเล 2 2 (0-6-3) 

     ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
รหัสวิชา รายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
83750160 ระเบียบวิธีวิจัยเทคโนโลยีทางทะเลขั้นสูง 3 (2-3-4) 
83750360 เทคโนโลยีทางทะเลขั้นสูง 3 (2-3-4) 
83759160 สัมมนาเทคโนโลยีทางทะเล 1 1 (0-2-1) 
83759260 สัมมนาเทคโนโลยีทางทะเล 1 1 (0-2-1) 
83769360 สัมมนาเทคโนโลยีทางทะเล 2 1 (0-2-1) 
83769460 สัมมนาเทคโนโลยีทางทะเล 2 1 (0-2-1) 
83769960 วิทยานิพนธ ์ 12 (0-0-36) 
83769760 วิทยานิพนธ ์ 36 (0-0-108) 
83754360 นวัตกรรมเทคโนโลยีสะอาด 3 (3-0-6) 
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(8) 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   (เอกสารแนบหมายเลข 2)  
ภาระงานสอนเดิม 

รหัสวิชา รายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
83032160 สมุทรศาสตร์ 3 (3-0-6) 
83049160 สัมมนาเทคโนโลยีทางทะเล 1 (0-2-1) 
83049360 ปัญหาพิเศษเทคโนโลยีทางทะเล 1 2 (0-6-3) 
83049460 ปัญหาพิเศษเทคโนโลยีทางทะเล 2 2 (0-6-3) 
83237360 ภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรทางทะเล 3 (2-3-4) 
83237460 เทคโนโลยีการประมวลข้อมูลภาพถ่ายจากระยะไกล

เพื่อการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง 
3 (2-3-4) 

83245360 เทคโนโลยีการบริการข้อมูลเชิงพื้นท่ีผ่านเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ 

3 (2-3-4) 

83245460 การระบุต าแหน่งดาวเทียมเพื่อการจัดการทรัพยากร
ชายฝ่ัง  

2 (1-3-2) 

     ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
รหัสวิชา รายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
83750160 ระเบียบวิธีวิจัยเทคโนโลยีทางทะเลขั้นสูง 3 (2-3-4) 
83750360 เทคโนโลยีทางทะเลขั้นสูง 3 (2-3-4) 
83759160 สัมมนาเทคโนโลยีทางทะเล 1 1 (0-2-1) 
83759260 สัมมนาเทคโนโลยีทางทะเล 1 1 (0-2-1) 
83769360 สัมมนาเทคโนโลยีทางทะเล 2 1 (0-2-1) 
83769460 สัมมนาเทคโนโลยีทางทะเล 2 1 (0-2-1) 
83769960 วิทยานิพนธ ์ 12 (0-0-36) 
83769760 วิทยานิพนธ ์ 36 (0-0-108) 
83763760 การส ารวจระยะไกลทางสมุทรศาสตร์ 3 (2-3-4) 
83753360 ความเช่ือมโยงระหว่างสภาพอากาศและภูมิอากาศ 3 (3-0-6) 
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(9) นายบัลลังก์ เนื่องแสง  เลขประจ าตัวประชาชน 3-1199-0024X-XX- X   
ปร.ด. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา) มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2551 
วท.ม. (วิทยาศาสตร์การประมง) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2542 
วท.บ. (วาริชศาสตร์) มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2532 
ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 

       ผลงานทางวิชาการ (เอกสารแนบหมายเลข 2) 

ภาระงานสอนเดิม 
รหัสวิชา รายวิชา จ านวนหน่วยกิต 

83049160 สัมมนาเทคโนโลยีทางทะเล 1 (0-2-1) 
83049360 ปัญหาพิเศษเทคโนโลยีทางทะเล 1 2 (0-6-3) 
83049460 ปัญหาพิเศษเทคโนโลยีทางทะเล 2 2 (0-6-3) 
834305 การออกแบบอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีทางทะเล  2 (1-3-2) 
834313  ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติทางทะเล 3(2-3-4) 
834371 เทคโนโลยีการเพาะพันธุ์สัตว์น้ า  3 (2-3-4) 
834465 การจัดการสถานแสงพันธุ์สัตว์น้ าสาธารณะ 3 (3-0-6) 

     ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
รหัสวิชา รายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
83750160 ระเบียบวิธีวิจัยเทคโนโลยีทางทะเลขั้นสูง 3 (2-3-4) 
83750360 เทคโนโลยีทางทะเลขั้นสูง 3 (2-3-4) 
83759160 สัมมนาเทคโนโลยีทางทะเล 1 1 (0-2-1) 
83759260 สัมมนาเทคโนโลยีทางทะเล 1 1 (0-2-1) 
83769360 สัมมนาเทคโนโลยีทางทะเล 2 1 (0-2-1) 
83769460 สัมมนาเทคโนโลยีทางทะเล 2 1 (0-2-1) 
83769960 วิทยานิพนธ ์ 12 (0-0-36) 
83769760 วิทยานิพนธ ์ 36 (0-0-108) 
83751260 เทคโนโลยีชีวภาพการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าขั้นสูง 3 (3-0-6) 
83754160 นวัตกรรมเพื่อการเพิ่มผลผลิตในการเพาะเล้ียงสัตว์น้ า 3 (3-0-6) 
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(10) นางสาวมลฤดี สนธิ  เลขประจ าตัวประชาชน 3-6706-0049X-XX-X 
Ph.D. (Parasitology/Microbiology) Montpellier University, France พ.ศ. 2554 
วท.ม. (วาริชศาสตร์) มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2547 
วท.บ. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2543 
ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
ผลงานทางวิชาการ (เอกสารแนบหมายเลข 2) 

ภาระงานสอนเดิม 
รหัสวิชา รายวิชา จ านวนหน่วยกิต 

83049160 สัมมนาเทคโนโลยีทางทะเล 1 (0-2-1) 
83049360 ปัญหาพิเศษเทคโนโลยีทางทะเล 1 2 (0-6-3) 
83049460 ปัญหาพิเศษเทคโนโลยีทางทะเล 2 2 (0-6-3) 
834339 เนื้อเยื่อวิทยาของสัตว์ทะเล  3 (2-3-4) 
834369 โรคและพยาธิทั่วไปของสัตว์น้ า  3 (2-3-4) 
830231 พันธุศาสตร์   3 (3-0-6) 

     ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
รหัสวิชา รายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
83750160 ระเบียบวิธีวิจัยเทคโนโลยีทางทะเลขั้นสูง 3 (2-3-4) 
83750360 เทคโนโลยีทางทะเลขั้นสูง 3 (2-3-4) 
83759160 สัมมนาเทคโนโลยีทางทะเล 1 1 (0-2-1) 
83759260 สัมมนาเทคโนโลยีทางทะเล 1 1 (0-2-1) 
83769360 สัมมนาเทคโนโลยีทางทะเล 2 1 (0-2-1) 
83769460 สัมมนาเทคโนโลยีทางทะเล 2 1 (0-2-1) 
83769960 วิทยานิพนธ ์ 12 (0-0-36) 
83769760 วิทยานิพนธ ์ 36 (0-0-108) 
83751360 โรคสัตว์น้ าและการจัดการสุขภาพสัตว์น้ าขั้นสูง 3 (2-3-4) 

 

3.2.2 อาจารย์ผู้สอน 
  

(1) 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 (เอกสารแนบหมายเลข 2) 

 

          3.2.3 อาจารย์พิเศษ   

     ไม่มี 
 

4. องค์ประกอบเก่ียวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน และสหกิจศึกษา) 
ไม่มี 
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5. ข้อก าหนดเก่ียวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 
5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 

การศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีทางทะเล ก าหนด
แผนการเรียน แผน ก แบบ ก 1 ให้นิสิตท าวิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต และแผน ก แบบ ก 2 ให้นิสิตท า
วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต โดยการบูรณาการความรู้เพื่อการท าวิจัยส าหรับแก้ไขปัญหา หรือสร้างองค์
ความรู้ใหม่ท่ีเกี่ยวข้องกับสาขาเทคโนโลยีทางทะเล หรือสาขาใกล้เคียงท่ีมีความเกี่ยวข้องกับสาขา
เทคโนโลยีทางทะเล โดยนิสิตต้องมีการทดลองในห้องปฏิบัติการ หรือทดลองในสภาพแวดล้อมจริงเพื่อให้
ได้ข้อมูลท่ีสามารถน ามาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และอภิปราย สรุปผลด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
อยา่งเป็นระบบ  

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
นิสิตต้องมีผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพ และสามารถตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัยในวารสารวิชาการ 

หรือการประชุมวิชาการก่อนส าเร็จการศึกษา และมีมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ของบัณฑิตของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาท้ังด้านคุณธรรมจริยธรรม ความรู้ ทักษะทาง
ปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะในการวิเคราะห์ การส่ือสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และทักษะเชิงวิชาชีพ 

5.3 ช่วงเวลา 
การท างานวิจัยของนิสิตก าหนดให้นิสิตสามารถสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ได้ในภาคเรียน

ท่ี 2 ของปีท่ีเข้าศึกษา และสามารถสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์หลังจากสอบเค้าโครงแล้ว 90 วัน 
5.4 จ านวนหน่วยกิต 

แผน ก แบบ ก 1 จ านวนหน่วยกิตรวม 36 หน่วยกิต 
แผน ก แบบ ก 2 จ านวนหน่วยกิตรวม 12 หน่วยกิต 

5.5 การเตรียมการ 
นิสิตท่ีเข้ามาศึกษาในหลักสูตรจะได้รับการปฐมนิเทศจากคณะเทคโนโลยีทางทะเล และ

อาจารย์ท่ีปรึกษาให้ค าแนะน า ค าปรึกษาในการท าวิทยานิพนธ์ และอาจเรียนบางรายวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับ
หัวข้อวิทยานิพนธ์เพิ่มเติม เพื่อปรับฐานความรู้ของนิสิตในการท าวิทยานิพนธ์ รวมถึงการตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานจากวิทยานิพนธ์ 

5.6 กระบวนการประเมินผล 
   การควบคุมวิทยานิพนธ์ของนิสิตให้มีคุณภาพ ก าหนดให้นิสิตเข้าพบอาจารย์อย่างน้อย
เดือนละ 1 ครั้ง และรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ต่อคณะเทคโนโลยีทางทะเล ภาคการศึกษาละ 1 
ครั้ง ตลอดระยะเวลาท่ีศึกษาในหลักสูตร และตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา 
เรื่องการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 (เอกสารแนบหมายเลข 5) 
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้และกลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 
 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต 

- ทักษะเฉพาะด้านเทคโนโลยีทางทะเลท่ีเน้น
การเรียนรู้ด้วยตนเอง และการแก้ไขปัญหาได้
อย่างสร้างสรรค์ 

- มีการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตท่ีส่งเสริมผลการเรียนรู้ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุกด้าน 
และเน้นกิจกรรมพัฒนานิสิตท่ีส่งเสริมทักษะในศาสตร์
ทางด้านเทคโนโลยีทางทะเล 
- การจัดการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมให้นิสิตเรียนรู้ด้วย
ตนเอง โดยใช้การสอนท่ียึดผู้เรียนเป็นส าคัญ 
- สอดแทรกการสอนโดยยกกรณีศึกษาเพื่อให้นิสิต
วิเคราะห์ปัญหาเพื่อการแนวทางการแก้ไขปัญหา  

- ด้านบุคลิกภาพ - มีการสอดแทรกเรื่องมนุษยสัมพันธ์และการวางตัวใน
สังคมในบางรายวิชา 

- ด้านภาวะผู้น า และความรับผิดชอบ 
ตลอดจนมีวินัยในตนเอง 

- ก าหนดให้มีรายวิชาซึ่งนิสิตต้องท างานเป็นกลุ่มและมี
หัวหน้ากลุ่มในการท ารายงานตลอดจนน าเสนอรายงาน 
เพื่อเป็นการฝึกให้นิสิตได้สร้างภาวะผู้น าและการเป็น
สมาชิกกลุ่มท่ีดี 
- มีกิจกรรมนิสิตท่ีมอบหมายให้นิสิตหมุนเวียนกันเป็น
หัวหน้าในการด าเนินกิจกรรม เพื่อฝึกให้นิสิตมีความ
รับผิดชอบและมีภาวะผู้น า 
- มีกติกาท่ีจะสร้างวินัยในตนเอง เช่น การเข้าเรียนตรง
เวลา เข้าเรียนอย่างสม่ าเสมอ การมีส่วนร่วมในช้ันเรียน 
และส่งงานท่ีได้รับมอบหมายตรงเวลา 

- ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ - บางรายวิชาจะมีการก าหนดให้นิสิตต้องมีการค้นคว้า
ข้อมูลจากเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อท ารายงาน หรือ
ประกอบการท าวิทยานิพนธ ์
- รายวิชาท่ีมีการน าเสนอรายงานในช้ันเรียน ก าหนดให้
น าเสนอโดยใช้โปรแกรมน าเสนองานเพื่อเพิ่มทักษะทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

- ทักษะในการส่ือสารภาษาอังกฤษ - ในบางรายวิชา ตัวอย่างเช่นสัมมนาเทคโนโลยีทางทะเล 
ต้องมีก าหนดให้มีกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการส่ือสาร
ภาษาอังกฤษ เช่น การน าเสนอผลงานด้วยภาษาอังกฤษ 
และการเขียนรายงานภาษาอังกฤษ 
- `มีการสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษให้กับนิสิตใน
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ทุกปีการศึกษา และมีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะใน
การส่ือสารภาษาอังกฤษให้กับนิสิตอย่างสม่ าเสมอ 

 
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในกลุ่มมาตรฐานผลการเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนที่ใช ้
พัฒนาการเรียนรู้ 

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 

2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม   
1. มีคุณธรรมจริยธรรมในการ
วิจัยและการประกอบอาชีพ 
2. มีวินัยและความรับผิดชอบต่อ
สังคมและประเทศชาติ 
 

1. สอดแทรกความรู้และ
กิจกรรม การพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมบนพื้นฐานปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงควบคู่กับ
เนื้อหาวิชา 
2. สร้างวัฒนธรรมองค์กร เพื่อ
เป็นการปลูกฝังให้นิสิตมีวินัย
ในตนเอง โดยเน้นการเข้าช้ัน
เรียนให้ตรงเวลา ฝึกความ
รับผิดชอบโดยมอบหมายให้
ท างานรายบุคคลและท างาน
เป็นกลุ่ม ร่วมถึงอภิปราย
เกี่ยวกับสถานการณ์ปัญหา
ต่างๆ ของสังคม เพื่อให้นิสิต
เข้าใจและเห็นคุณค่าของ
ตนเอง ผู้อื่น สังคม  
3. คณะฯ ก าหนดให้มีการ
เคารพในระเบียบ กฎเกณฑ์
ขององค์กรและสังคมเป็น
วัฒนธรรมองค์กร ให้อาจารย์
ผู้สอนทุกคนสอดแทรกเรื่อง
คุณธรรมและจริยธรรมในการ
สอนทุกรายวิชา 

1.  ประเมินจากพฤติกรรมการเข้า
ร่วมกิจกรรม งานท่ีได้รับมอบหมาย 
ผลงาน และการสะท้อนความคิดท่ี
เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมในการ
ประกอบอาชีพและการวิจัย เช่น 
ประเมินจากพฤติกรรมท่ีไม่กระท า
การทุจริตในการเรียน การสอบและ
ผลงานการวิจัย รวมทั้งประเมินจาก
ความรับผิดชอบในหน้าท่ีท่ีได้รับ
มอบหมาย 
2. ประเมินจากการมีวินัย การตรง
ต่อเวลาของนิสิตในการเข้าช้ันเรียน 
การส่งงานท่ีได้รับมอบหมาย การ
ร่วมกิจกรรม ผลงาน และการมี
ความรับผิดชอบต่องานท่ีได้รับ
มอบหมาย ประเมินพฤติกรรมของ
นิสิตขณะศึกษาด้วยวิธีการท่ี
หลากหลาย เช่น การมีส่วนร่วมใน
การอภิปราย กระบวนการแสวงหา
ความรู้ กระบวนการแก้ปัญหา การ
น าเสนอรายงานและงานวิจัย  
3. ประเมินจากพฤติกรรมของนิสิต 
เช่น ข้อมูลการกระท าทุจริตในการ
สอบ การคัดลอกผลงานวิจัย และ
การไม่เคารพกฎจราจรของนิสิต 

 
 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนที่ใช้
พัฒนาการเรียนรู้ 

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 

2.2 ด้านความรู้   
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1. น าความรู้ไปใช้ในการ
ประกอบอาชีพและพัฒนา
ประเทศชาติ 
2. สร้างองค์ความรู้ท่ีมีประโยชน์
ต่อการพัฒนาประเทศชาติ 
 

1. จัดการเรียนรู้โดยเน้นนิสิต
เป็นส าคัญโดยวิธีการจัดการ
เรียนรู้ท่ีหลากหลายเพื่อ
ส่งเสริมการพัฒนาความรู้
ความเข้าใจตามจุดเน้นของ
รายวิชา 
2. จัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็นฐาน เน้นการปฏิบัติและ
วิธีการแสวงหาความรู้ เพื่อน า
ความรู้มาสร้างสรรค์ผลงาน
เพื่อแก้ปัญหาท่ีเกี่ยวกับข้อง
กับรายวิชา และให้นิสิตท า
วิทยานิพนธ์เพื่อบูรณาการ
ความรู้ทางเทคโนโลยีทาง
ทะเลและศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้อง 
3. จัดการเรียนรู้หลากหลาย
รูปแบบ ท้ังนี้ให้เป็นไปตาม
ลักษณะของรายวิชาตลอดจน
เนื้อหาสาระของรายวิชานั้นๆ 
จัดให้มีการเรียนรู้จาก
สถานการณ์จริงโดยการศึกษา
ดูงาน หรือเชิญผู้เช่ียวชาญท่ีมี
ประสบการณ์ตรงมาเป็น
วิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง  

1.  ประเมินผลสัมฤทธิ์ด้านความรู้
และการปฏิบัติของนิสิตด้วยวิธีการ
ท่ีหลากหลาย เช่น การท ากิจกรรม 
การน าเสนอผลงาน การมีส่วนร่วม
ในช้ันเรียน การอภิปราย การ
ประเมินผลงาน และการทดสอบ 
2.  ประเมินจากวิทยานิพนธ์ ใน
ด้านผลงาน กระบวนการแก้ปัญหา 
การน าเสนอผลงาน และการ
น าเสนอ  
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนที่ใช้
พัฒนาการเรียนรู้ 

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 

2.3 ด้านทักษะทางปัญญา   
ด้านทักษะทางปัญญา 
1. มีทักษะการคิดแบบองค์รวม 
เพื่อแก้ปัญหาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและสอดคล้องกับ
สถานการณ์ 
2. สามารถประยุกต์ใช้ทักษะ
ทางการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาด้าน
ทะเลในระดับชาติ 
3. สามารถสร้างนวัตกรรมเพื่อใช้
ประโยชน์ในศาสตร์ทางทะเล 
 

1. จัดการเรียนรู้โดยเน้นนิสิต
เป็นส าคัญ ท่ีฝึกให้นิสิตได้
แสวงหาความรู้ กระบวนการ
คิดอย่างเป็นระบบและ
สร้างสรรค์ ส่งเสริมให้มีการ
สะท้อนคิด เพื่อประเมิน
ตนเองท้ังด้านความรู้และ
กระบวนการแสวงหาความรู้
เพื่อพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 
2. จัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็นฐานในประเด็นท่ีเป็น
ปัญหาของชุมชน สังคม และ
วิกฤตของประเทศ โดยการใช้
ข้อมูลอย่างรอบด้านเพื่อ
วางแผน ออกแบบ และ
ตัดสินใจเลือกวิธีแก้ปัญหาท่ี
เหมาะสมกับบริบทของ
สถานการณ์อย่างเป็นเหตุเป็น
ผล โดยจัดให้มีวิชาสัมมนา การท า
วิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ เพื่อ
ฝึกใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สอน
โดยมีชั่วโมงปฏิบัติการ 
3. จัดการเรียนรู้ให้นิสิต
แก้ปัญหาจากสถานการณ์
จ าลอง เพื่อเป็นเรียนวิธีการ
แก้ปัญหาในสถานการณ์จริง  

1.  ประเมินพฤติกรรมของนิสิต
ขณะศึกษาด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย 
เช่น การมีส่วนร่วมในการอภิปราย 
กระบวนการแสวงหาความรู้
กระบวนการแก้ปัญหา การน าเสนอ
รายงาน ประเมินจากผลงาน หรือ
โครงการท่ีได้รับมอบหมาย 
2. ประเมินตามสภาพจริงจาก
ผลงาน และการปฏิบัติของนิสิต 
เช่น ประเมินจากการน าเสนอ
รายงานในช้ันเรียน การทดสอบโดย
ใช้แบบทดสอบหรือสัมภาษณ์ การ
น าเสนอสัมมนา การน าเสนอ
วิทยานิพนธ์เป็นต้น 
3. ประเมินจากผลงานวิทยานิพนธ์
หรือผลงานวิชาการท่ีน าไปใช้
ประโยชน์ในเชิงนวัตกรรมได้ 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนที่ใช้
พัฒนาการเรียนรู้ 

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 

2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

  

1. มีจิตสาธารณะ มีความ
รับผิดชอบ มีภาวะผู้น าและ
สามารถท างานเป็นทีม 
2. สามารถปรับตัวเข้าองค์กร 
และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี 

1.  สอดแทรกการปลูกฝัง
คุณลักษณะท่ีเหมาะสมกับการ
ท างานร่วมกับผู้อื่นและฝึก
เรื่องความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและสังคม ผ่านการ
แก้ปัญหาหรือสถานการณ์ใน
ชุมชน สังคม และวิกฤตของ
ประเทศ ด้วยการอภิปราย 
ระดมความคิด และบทบาท
สมมติ 
2. จัดการเรียนรู้โดยเน้นการ
ฝึกปฏิบัติเป็นกลุ่ม ส่งเสริม
การพัฒนาความเป็นผู้น ากลุ่ม
และการเป็นผู้ตาม การมี
มนุษยสัมพันธ์ การเรียนรู้
ความแตกต่างระหว่างบุคคล 
การเข้าใจในวัฒนธรรมองค์กร 
ในการท ากิจกรรมและการฝึก
ปฏิบัติการต่างๆ 
3. สอนสอดแทรกเรื่องความ
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
การมีมนุษยสัมพันธ์ การเข้าใจ
ในวัฒนธรรมองค์กรเข้าไปใน
รายวิชาต่าง ๆ  

1.  ประเมินจากพฤติกรรมและการ
แสดงออกของนิสิตระหว่างการ
เรียนการสอน การท ากิจกรรม 
ผลงาน และการน าเสนอผลงาน 
เช่น ความรับผิดชอบส่วนตนและ
ส่วนรวม ความสามารถในการ
ท างานร่วมกับผู้อื่น 
2. ประเมินจากผลการปฏิบัติงาน
ของนิสิตในสถานประกอบการ จาก
การสัมภาษณ์ผู้ดูแลนิสิต รวมทั้งผล
การประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนที่ใช้
พัฒนาการเรียนรู้ 

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 

2.5 ด้านทักษะในการวิเคราะห์ 
การสื่อสาร และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

  

1. สามารถใช้ข้อมูลเชิงตัวเลข 
และสามารถประเมินความ
เหมาะสมในการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้งาน 
2. ใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

1.  เน้นให้นิสิตใช้วิธีการต่างๆ 
และเทคโนโลยีในการแสวงหา
ความรู้ ฝึกการวิเคราะห์ข้อมูล
ในรูปแบบบทความ ตัวเลข 
สถิติ ผังกราฟิก และอื่นๆ 
รวมทั้งการเลือกใช้ข้อมูลอย่าง
เหมาะสมและมีวิจารณญาณ 
สามารถน าความรู้มาประยุกต์
ในการแก้ปัญหาได้ 
2.  จัดการเรียนรู้แบบ
กระตือรือร้น หรือ Active 
learning เพื่อปรับปรุงและ
พัฒนาความสามารถในการใช้
ภาษาเพื่อการส่ือสารท้ังด้าน
การฟัง การพูด การอ่าน การ
เขียน ส่งเสริมให้นิสิตทุกคนได้
น าเสนอผลงานการศึกษา
ค้นคว้าผ่านการพูดและการ
เขียนท้ังเป็นกลุ่มและ
รายบุคคล 
3. จัดให้มีนิสิตต่างชาติมา
เรียนร่วมในบางรายวิชา 
มอบหมายให้นิสิตดูแล
ชาวต่างชาติท่ีมาศึกษา หรือ
ท างานวิจัย โดยให้นิสิตใช้
ภาษาอังกฤษ 

1. ประเมินทักษะในการแสวงหา
ความรู้ วิเคราะห์ข้อมูล การเลือกใช้
ข้อมูล และผลงานจากการน า
ความรู้ท่ีได้ไปใช้เพื่อการตอบ
ค าถามหรือการแก้ปัญหา 
2. ประเมินความสามารถด้าน
ภาษาอังกฤษจากผลงานและการ
น าเสนอผลงาน ในด้านการฟัง การ
พูด การอ่าน และการเขียนเพื่อ
ส่ือสารความรู้ความคิดของตนเอง 
เช่น ผังกราฟิก บทความวิชาการ 
บทความวิจัย วารสาร และการ
เสนอผลงานในท่ีประชุมทาง
วิชาการ  
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนที่ใช้
พัฒนาการเรียนรู้ 

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 

2.6 ด้านทักษะพิสัย 
1. สามารถวิเคราะห์และ
ปฏิบัติงานท่ีเป็นทักษะทาง
เทคโนโลยีทางทะเล 

 
1. จัดการเรียนรู้โดยเน้นการ
ฝึกทักษะการปฏิบัติในด้าน
การส ารวจ การเก็บข้อมูล 
และการวิเคราะห์ด้านการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ า รวมทั้งการ
จัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล 
2. จัดให้นิสิตท าวิทยานิพนธ์
ในหัวข้อท่ีเกี่ยวข้องกับศาสตร์
ทางด้านเทคโนโลยีทางทะเล  

 
1. ประเมินผลจากการปฏิบัติงานใน
รายวิชาต่าง และจากผลการ
ด าเนินการท าวิทยานิพนธ์ 

 
 

3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้สู่รายวิชา 
(เอกสารแนบหมายเลข 3) 
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต 
 
1. กฎ ระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน 

ใช้ระบบการให้คะแนนแบบมีค่าระดับข้ัน และแบบไม่มีค่าระดับข้ัน ดังนี้ 
1.1 การให้คะแนนแบบมีค่าระดับข้ัน แบ่งเป็น 8 ระดับ คือ A, B+, B, C+, C, D+, D และ F ซึ่งคิด

เป็นระดับข้ัน 4.0, 3,5, 3.0, 2.5, 2.0, 1.5, 1.0 และ 0 ตามล าดับ 
1.2 การให้คะแนนแบบไม่มีค่าระดับข้ัน ในบางรายวิชาท่ีนิสิต แผน ก แบบ ก 1 ได้รับค าแนะน า

จากอาจารย์ท่ีปรึกษาให้ลงทะเบียนเรียนเพิ่มจะให้คะแนนเป็น S ซึ่งหมายถึงผลการศึกษาผ่านตามเกณฑ์ 
และ U ซึ่งหมายถึงผลการศึกษาไม่ผ่านเกณฑ์ 
 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 
2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประเมินข้อสอบของแต่ละวิชาให้สอดคล้องกับความรับผิดชอบ

ต่อผลการเรียนรู้ 
2.2 การประเมินผลของแต่ละวิชาต้องผ่านท่ีประชุมของคณะหรือคณะกรรมการท่ีคณะแต่งต้ัง

ก่อนประกาศผลสอบ 
2.3 การประเมินผลสอบวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ โดยคณะกรรมการสอบท่ีได้รับการ

แต่งต้ังตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา 
 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาเป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 โดยมีหลักเกณฑ์การให้ปริญญา ดังนี ้
3.1 นิสิตท่ีศึกษาแผน ก แบบ ก 1 เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย 

โดยคณะกรรมการท่ีมหาวิทยาลัยแต่งต้ัง และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ ส าหรับงาน
วิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึง่ของวิทยานิพนธ์ต้องได้รบัการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยให้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ใน
วารสารระดับชาติ หรือระดับนานาชาติท่ีมีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ อย่างน้อย 1 เรื่อง 

3.2 นิสิตท่ีศึกษา แผน ก แบบ ก 2 ศึกษารายวิชาครบตามก าหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้ค่า
ระดับช้ันเฉล่ียไม่ต่ ากว่า 3.00 จากระบบค่าระดับขั้น 4 หรือเทียบเท่า พร้อมท้ังเสนอวิทยานิพนธ์และสอบ
ผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการท่ีมหาวิทยาลัยแต่งต้ัง และต้องเป็นระบบเปิดให้
ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อย
ให้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ หรือระดับนานาชาติท่ีมีคุณภาพตามประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ หรือเผยแพร่ต่อท่ีประชุมวิชาการโดยบทความท่ีน าเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับ
การตีพิมพ์ในรายงายสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceeding) ดังกล่าว อย่างน้อย 1 เรื่อง 

รายละเอียดของประกาศของมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 
รายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข 5 
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 
 
1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ และอาจารย์พิเศษ 

1.1 มีการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ให้รู้จักมหาวิทยาลัยและคณะ และให้เข้าใจวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของหลักสูตรตามแนวคิดของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ โดยจัดให้มีอาจารย์พี่เล้ียงเพื่อให้ค าแนะน า
ต่าง ๆ แก่อาจารย์ใหม่ 

1.2 ให้อาจารย์ใหม่เข้าใจการบริหารวิชาการของคณะ และเรื่องของการประกันคุณภาพ
การศึกษาท่ีคณะต้องด าเนินการ และส่วนท่ีอาจารย์ทุกคนต้องปฏิบัติ 

1.3 มีการแนะน าอาจารย์พิเศษให้เข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรตลอดจนรายวิชาท่ีจะ
สอน พร้อมท้ังมอบเอกสารท่ีเกี่ยวข้องให้กับอาจารย์พิเศษ 
 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
การด าเนินการเพื่อช่วยให้คณาจารย์ได้พัฒนาเชิงวิชาชีพ ดังนี้ 
2.1 การพัฒนาความรู้และทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

1. มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรอบรมส าหรับอาจารย์ใหม่ โดยทุกคนต้องผ่านการอบรมสอง
หลักสูตร คือ หลักสูตรเกี่ยวกับการสอนท่ัวไป และหลักสูตรการวัดและประเมินผล ซึ่งอาจารย์ใหม่ทุกคน
ต้องผ่านการอบรมภายใน 1 ปี ท่ีได้รับการบรรจุและแต่งต้ัง 

2. อาจารย์ทุกคนต้องได้รับการพัฒนาทางวิชาการ หรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
2.2 การพัฒนาทางวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ 

1. สนับสนุนให้อาจารย์ใหม่ไปอบรมหรือประชุมสัมมนาท้ังในวิชาชีพและวิชาการอื่นๆ 
เช่น ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ การใช้สถิติในการวิจัย เป็นต้น 

2. สนับสนุนให้อาจารย์จัดท าผลงานทางวิชาการ เพื่อให้มีต าแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น 
3. ส่งเสริมให้อาจารย์ท าวิจัยท้ังการวิจัยในสาขาวิชาชีพ และการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียน

การสอน ตลอดจนให้แรงจูงใจแก่ผู้ท่ีมีผลงานทางวิชาการอย่างประจักษ์ 
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 
1. ก ากับมาตรฐาน 

1.1 มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีหน้าท่ีและ
ความรับผิดชอบในการด าเนินการจัดการศึกษาของหลักสูตรและพัฒนาคุณภาพหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 

1.2 มีการประเมินหลักสูตรเป็นระยะทุก ๆ 5 ปี เพื่อน าผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุง
หลักสูตร 
 

2. บัณฑิต 
2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
     ก ากับและติดตามคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ให้มี  

ผลลัพธ์การเรียนรู้ครบท้ัง 5 ด้าน และมีคุณลักษณะพิเศษของบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตร 
2.2 การท างานหรือประกอบอาชีพอิสระ  
     มีการส ารวจภาวการณ์มีงานท าของบัณฑิต โดยด าเนินการส ารวจเมื่อบัณฑิตส าเร็จการศึกษา

แล้วไม่เกิน  1 ปี 
2.3 ผลงานของนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษา 
     ก ากับและติดตามให้นิสิตท่ีจะจบการศึกษาให้ผลิตผลงานทางวิชาการท่ีมีคุณภาพสูง และ

เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา 
      2.4 การส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
      ด าเนินการหลังจากท่ีมีบัณฑิตส าเร็จการศึกษาแล้ว โดยท าทุกปีเพื่อน าข้อมูลไปปรับปรุง
หลักสูตร และมีการส ารวจการได้งานท าของบัณฑิตทุกปีการศึกษา 
 
3. นิสิต 

3.1 การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและอื่นๆ แก่นิสิต 
คณะมีการแต่งต้ังอาจารย์ท่ีปรึกษาทางวิชาการให้แก่นิสิตทุกคน โดยนิสิตท่ีมีปัญหาใน

การเรียนสามารถปรึกษากับอาจารย์ท่ีปรึกษาทางวิชาการได้ โดยอาจารย์ของคณะทุกคนจะต้องท าหน้าท่ี
อาจารย์ท่ีปรึกษาทางวิชาการให้แก่นิสิต และทุกคนต้องก าหนดช่ัวโมงว่าง (Office hours) เพื่อให้นิสิตเข้า
ปรึกษาได้ และนิสิตสามารถติดต่อขอค าแนะน าอาจารย์โดยผ่านช่องทางอื่น เช่น email และโทรศัพท์ 
เป็นต้น 

3.2 การอุทธรณ์ของนิสิต 
กรณีท่ีนิสิตมีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใดสามารถท่ีจะยื่นค าร้องขอดู

กระดาษค าตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่ละรายวิชาได้ ท้ังนี้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
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4. อาจารย์ 
 

4.1 การรับอาจารย์ใหม่ 
มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยโดยอาจารย์ใหม่

จะต้องมีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้อง 
4.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 

คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และผู้สอน จะต้องประชุมร่วมกนัในการวางแผนจัดการ
เรียนการสอน ประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียม
ไว้ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางท่ีจะท าให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร 
และนิสิตมีผลการเรียนรู้อย่างน้อยตามท่ีมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาก าหนด 

4.3 คณาจารย์ที่สอนบางเวลาและคณาจารย์พิเศษ 
คณาจารย์ท่ีสอนบางเวลาและคณาจารย์พิเศษต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีความเช่ียวชาญใน

เนื้อหานั้นๆ โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรท าหน้าท่ีในการคัดเลือก เพื่อ
ท าหน้าท่ีเป็นอาจารย์พิเศษในรายวิชาต่างๆ หรือ เป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาร่วมหรือกรรมการร่วมในการ
ควบคุมวิทยานิพนธ์ของนิสิต 
 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
5.1 หลักสูตร  

      อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวางแผนจัดการเรียนการสอนร่วมกับผู้บริหารของคณะและ
อาจารย์ผู้สอน ติดตามและเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ส าหรับปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรเป็นประจ าทุกปี
อย่างต่อเนื่อง และมีการประเมินความพึงพอใจของหลักสูตรและการเรียนการสอนโดยบัณฑิตท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

5.2 การเรียนการสอน  
      อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน จะต้องประชุมร่วมกันเพื่อวางแผนจัดการเรียน

การสอน ประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา และเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการ
ปรับปรุงหลักสูตร  

5.3 การประเมินผู้เรียน 
     ก ากับ ติดตามและตรวจสอบให้การประเมินผู้เรียนสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ (Learning 

outcome) ในแต่ละรายวิชา และเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา 
 
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

6.1 การบริหารงบประมาณ 
ในการด าเนินการตามหลักสูตรจะใช้อาคารท่ีมีอยู่ของมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขต

จันทบุรี และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรจะขอรับการสนับสนุนจากรัฐบาล ส่วนงบลงทุนจะขอรับการ
สนับสนุนจากรัฐบาลเช่นกัน ส าหรับหมวดค่าใช้สอยและเงินอุดหนุนจะขอรับการสนับสนุนจากเงินรายได้
ของมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นรายรับจากค่าหน่วยกิตของนิสิต 
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6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 
คณะมีความพร้อมด้านหนังสือ ต ารา และการสืบค้นผ่านฐานข้อมูล โดยมีส านัก

หอสมุดกลางท่ีมีหนังสือด้านการบริหารจัดการ และฐานข้อมูลท่ีจะให้สืบค้น ส่วนระดับคณะก็มีหนังสือ 
ต าราเฉพาะทาง นอกจากนี้คณะมีอุปกรณ์ท่ีใช้สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอย่างพอเพียง 

6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
ประสานงานกับส านักหอสมุดกลางในการจัดซื้อหนังสือ และต าราท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อบริการ

ให้อาจารย์และนิสิตได้ค้นคว้า และใช้ประกอบการเรียนการสอน ในการประสานการจัดซื้อหนังสือนั้น 
อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาจะมีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายช่ือหนังสือ ตลอดจนส่ืออื่นๆ ท่ีจ าเป็น 
นอกจากนี้อาจารย์พิเศษท่ีเชิญมาสอนบางรายวิชาและบางหัวข้อ ก็มีส่วนในการเสนอแนะรายช่ือหนังสือ 
ส าหรับให้หอสมุดกลางจัดซื้อหนังสือด้วย 

6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
มีเจ้าหน้าท่ีท าการประสานงานการจัดซื้อจัดหาหนังสือเพื่อเข้าห้องสมุด และท าหน้าท่ี

ประเมินความพอเพียงของหนงัสือ ต ารา เครื่องมือวิทยาศาสตร์ การจัดหาสัตว์ทดลอง และการใช้ส่ือใน
การสอนของอาจารย์ นอกจากนี้มีเจ้าหน้าท่ีด้านโสตทัศนอุปกรณ์ คอยอ านวยความสะดวกในการใช้ส่ือ
ของอาจารย์และยังต้องประเมินความพอเพียงและความต้องการใช้ส่ือของอาจารย์ด้วย 
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7. ตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน 
มีการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ก าหนดดัชนีบ่งช้ีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 
1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน 
ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

X X X 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 2 ท่ีสอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

X X X 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตาม
แบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุก
รายวิชา 

X X X 

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการด าเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลัง
ส้ินสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

X X X 

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลัง
ส้ินสุดปีการศึกษา 

X X X 

6. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ท่ีก าหนดใน 
มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 50 ของรายวิชาท่ีเปิดสอนในแต่ละปี
การศึกษา 

X X X 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ การ
ประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7 ปีท่ีแล้ว   

 X X 

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการจัดการเรียน
การสอน 

X X X 

9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้ง 

X X X 

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

X X X 

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ท่ีมีต่อคุณภาพหลักสูตร 
เฉล่ียไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

 X X 

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตท่ีมีต่อบัณฑิตใหม่ เฉล่ียไม่น้อยกว่า 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5.0 

 X X 

รวมตัวบ่งช้ี (ข้อ) ในแต่ละปี 9 12 12 
ตัวบ่งช้ีบังคับ (ข้อท่ี)  1-5 1-5 1-5 
ตัวบ่งช้ีต้องผ่านรวม (ข้อ) 8 10 10 

เกณฑ์ประเมิน: หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมินดังนี้ตัวตัวบ่งช้ี
บังคับ (ตัวบ่งช้ี 1-5) มีผลด าเนินการบรรลุตามเป้าหมาย และมีจ านวนตัวบ่งช้ีท่ีมีผลด าเนินการบรรลุ
เป้าหมาย ไม่น้อยกว่า 80% ของตัวบ่งช้ีรวม โดยพิจารณาจากจ านวนตัวบ่งช้ีบังคับและตัวบ่งช้ีรวมในแต่
ละป ี
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หมวดที่ 8 กระบวนการประเมิน และปรับปรุงหลักสูตร 
 
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 กระบวนการประเมิน และปรับปรุงแผนกลยุทธ์การสอน 
กระบวนการท่ีจะใช้ในการประเมินและปรับปรุงยทุธศาสตร์ท่ีวางแผนไว้เพื่อพัฒนาการ

เรียนการสอนนั้น พิจารณาจากตัวผู้เรียน โดยอาจารย์ผู้สอนจะต้องประเมินผู้เรียนในทุก ๆ หัวข้อว่ามี
ความเข้าใจหรือไม่ โดยอาจประเมินจากการทดสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรมของนิสิต การอภิปราย
โต้ตอบจากนิสิต การตอบค าถามของนิสิตในช้ันเรียน ซึ่งเมื่อรวบรวมข้อมูลจากท่ีกล่าวข้างต้นแล้ว ควรจะ
สามารถประเมินเบ้ืองต้นได้ว่า ผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่ หากวิธีการท่ีใช้ไม่สามารถท าให้ผู้เรียนเข้าใจได้ 
จะต้องมีการปรับเปล่ียนวิธีสอน 

การทดสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน จะสามารถช้ีได้ว่าผู้เรียนมีความเข้าใจ
หรือไม่ในเนื้อหาท่ีได้สอนไป หากพบว่ามีปัญหาจะต้องมีการด าเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
ต่อไป 

1.2 กระบวนการประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
 ให้นิสิตได้มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน เช่น กลวิธีการสอน การตรง

ต่อเวลา การช้ีแจงเป้าหมาย วัตถุประสงค์ของรายวิชา  เกณฑ์การวัดและประเมินผล และการใช้ส่ือการ
สอน 

 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
2.1 ประเมินจากนิสิตและศิษย์เก่า 

ด าเนินการประเมินจากนิสิต ซึ่งอาจารย์นิเทศสามารถประเมินโดยสอบถามจากนิสิตเป็น
รายบุคคลได้ นอกจากนี้อาจจัดประชุมก่อนนิสิตจะส าเร็จการศึกษา 

ส าหรับศิษย์เก่านั้นจะประเมินโดยใช้แบบสอบถามหรืออาจจะจัดประชุมศิษย์เก่าตาม
โอกาสท่ีเหมาะสม 

2.2 ประเมินจากนายจ้างหรือสถานประกอบการ 
ด าเนินการโดยสัมภาษณ์จากสถานประกอบการท่ีนิสิตไปฝึกงานหรือใช้วิธีการส่ง

แบบสอบถามไปยังผู้ใช้บัณฑิต 
2.3 ประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิหรือที่ปรึกษา 

ด าเนินการโดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ความเห็นหรือจากข้อมูลในรายงานผลการ
ด าเนินงานหลักสูตร หรือจากรายงานของการประเมินผลการประกันคุณภาพภายใน 
 

3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามดัชนีบ่งช้ีผลการด าเนินงานท่ีก าหนดไว้ 

 

4. กระบวนการทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน 
จากการรวบรวมข้อมูลในข้อ 2 จะท าให้ทราบปัญหาของการบริหารหลักสูตรท้ังในภาพรวมและ

ในแต่ละรายวิชา กรณีท่ีพบปัญหาของรายวิชาก็สามารถท่ีจะด าเนินการปรับปรุงรายวิชานั้นๆ ได้ทันที ซึ่ง
ก็จะเป็นการปรับปรุงย่อย ในการปรับปรุงย่อยนัน้ควรท าได้ตลอดเวลาท่ีพบปัญหา ส าหรับการปรับปรุง
หลักสูตรท้ังฉบับนั้นจะกระท าทุก 5 ปี ท้ังนี้เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้ใช้บัณฑิต 



 

 

 

 

45 

เอกสารแนบ 
 

หมายเลข  1 ค าอธิบายรายวิชา 
หมายเลข  2 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
   และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
หมายเลข  3 แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้สูร่ายวิชา 

(Curriculum Mapping) 
หมายเลข  4 ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
   คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  
หมายเลข  5 ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
   พ.ศ. 2559 
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หมายเลข  1 
ค าอธิบายรายวิชา 

 
หมวดวิชาเลือก  
แผน ก แบบ ก 1                    ไม่นับหน่วยกิต 
 
83759160 สัมมนาเทคโนโลยีทางทะเล 1                                                                1 (0-2-1) 
              Seminar in Marine Technology I 

    รายงานและอภิปรายการค้นคว้าใหม่ด้านเทคโนโลยีทางทะเล ค้นคว้าจากวารสารและเอกสาร
ทางวิทยาศาสตร์ สัมมนาโดยผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นกับความเห็นชอบของผู้ควบคุมรายวิชา 
             Report and discussion of new discoveries in marine technology form scientific 
journals and documents, guest speakers on assigned topics by consent of the course 
instructor 
 
83769360 สัมมนาเทคโนโลยีทางทะเล 2                                                                1 (0-2-1) 
              Seminar in Marine Technology II 
             น าเสนอและอภิปรายงานวิจัยเกี่ยวกับด้านเทคโนโลยีทางทะเล ค้นคว้าจากวารสารและเอกสาร
ทางวิทยาศาสตร์ สัมมนาโดยผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นกับความเห็นชอบของผู้ควบคุมรายวิชา 
             Presentation and discussion of the research related in marine technology form 
scientific journals and documents, guest speakers on assigned topics by consent of the 
course instructor 
 
หมวดวิชาบังคับ  
แผน ก แบบ ก 2                                                                       11 หน่วยกิต 
83750160 ระเบียบวิธีวิจัยเทคโนโลยีทางทะเลขั้นสูง                                                  3 (2-3-4) 
               Advanced Research Methods in Marine Technology 

    การประยุกต์หลักการทางวิทยาศาสตร์ในการท าวิจัย การตั้งสมมุติฐานทางวิทยาศาสตร์ การ
วางแผนการศึกษา การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติและคอมพิวเตอร์ การเขียน
เอกสารงานวิจัย การน าเสนอผลการศึกษา การใช้โปรแกรมรหัสเปิดวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 

    Scientific principles for research; creation of scientific hypothesis, study 
planning, data collection, data analysis, application of statistic and computer programs, 
research document writing, presentation of findings, uses of open source statistical 
software for data analysis 
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83750260 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเทคโนโลยีทางทะเลขั้นสูง                                      3 (2-3-4) 
               Advanced Geographic Information System for Marine Technology 
     แนวคิดด้านการจัดการข้อมูลเชิงพื้นที่ องค์ประกอบที่ส าคัญในการใช้งานระบบภูมิสารสนเทศ การพัฒนาการของเทคโนโลยี
ภูมิสารสนเทศ การประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการและการเผยแพร่ภูมิสารสนเทศส าหรับเทคโนโลยีทางทะเล 

    The management of geo-spatial information, important component of Geo-
informatics system, development of Geo-informatics technology, application of Geo-
informatics technology for the management and dissemination of geo-spatial for marine 
technology 
 
83750360 เทคโนโลยีทางทะเลขั้นสูง                    3 (2-3-4) 
               Advanced Marine Technology 
     แหล่งทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล เทคโนโลยีในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล 
เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เทคโนโลยีการเพาะเล้ียงสัตว์น้ า เทคโนโลยีแพลงค์ตอน เทคโนโลยีการบ าบัดน้ า
เสีย เทคโนโลยีพลังงานจากทะเล          

    Marine resources, technology for marine resources management, Geo-
informatics technology, aquaculture technology, plankton technology, wastewater 
treatment technology, ocean energy technology    
 
83760260 สัมมนาเทคโนโลยีทางทะเล 1                                                                1 (0-2-1) 
              Seminar in Marine Technology I 

    รายงานและอภิปรายการค้นคว้าใหม่ด้านเทคโนโลยีทางทะเล ค้นคว้าจากวารสารและเอกสาร
ทางวิทยาศาสตร์ สัมมนาโดยผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นกับความเห็นชอบของผู้ควบคุมรายวิชา 
             Report and discussion of new discoveries in marine technology form scientific 
journals and documents, guest speakers on assigned topics by consent of the course 
instructor 
 
83769460 สัมมนาเทคโนโลยีทางทะเล 2                                                                1 (0-2-1) 
              Seminar in Marine Technology II 
             น าเสนอและอภิปรายงานวิจัยเกี่ยวกับด้านเทคโนโลยีทางทะเล ค้นคว้าจากวารสารและเอกสาร
ทางวิทยาศาสตร์ สัมมนาโดยผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นกับความเห็นชอบของผู้ควบคุมรายวิชา 
             Presentation and discussion of the research related in marine technology form 
scientific journals and documents, guest speakers on assigned topics by consent of the 
course instructor 
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หมวดวิชาเลือก แผน ก แบบ ก 2               ไม่น้อยกว่า 13 หน่วยกิต 
83751160 ปฏิบัติการทางเทคโนโลยีชีวภาพด้านการเพาะเล้ียงสัตว์น้ า                             2 (0-6-3) 
             Laboratory in Aquaculture Biotechnology 

    หลักการและการประยุกต์ใช้เทคนิคทางด้านชีวโมเลกุลและเทคโนโลยีชีวภาพท่ีทันสมัยเพื่อ
การเพาะเล้ียงสัตว์น้ า การปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้ า การวินิจฉัยโรคในสัตว์น้ า เทคโนโลยีวัคซีน และการ
เพาะเล้ียงเซลล์สัตว์น้ า 

     Principles and applications of technique in molecular biology and modern 
biotechnology for aquaculture, genetic improvement, disease diagnosis, vaccine 
technology and cells culture of aquatic animals 
 
83751260 เทคโนโลยีชีวภาพการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าขั้นสูง                                              3 (3-0-6) 
              Advanced Aquatic Biotechnology 

    การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพส าหรับการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าทางด้านชีววิทยา สรีรวิทยา 
พันธุศาสตร์ระดับโมเลกุล โรคและการตรวจวินิจฉัย ระบบภูมิคุมิกัน การปรับปรุงพันธุ์ การประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีชีวภาพส าหรับการเพาะเล้ียงกุ้งทะเลรูปแบบต่างๆ 
     Application of biotechnology for aquatic culture; biology, physiology; 
molecular biology; disease diagnosis; immunology; genetic improvement; application of 
biotechnology for marine shrimp culture in various methods 
 
83751360 โรคสัตว์น้ าและการจัดการสุขภาพสัตว์น้ าขั้นสูง                                            3 (2-3-4) 
             Advanced Aquatic Animal Diseases and Health Management 

   ระบบและหน้าท่ีของภูมิคุ้มกัน กลไกการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันของร่างกายต่อส่ิง
แปลกปลอมท่ีเข้าสู่ร่างกาย ความผิดปกติ และการควบคุมของระบบภูมิคุ้มกัน การผลิตวัคซีน และการใช้
สารกระตุ้นภูมิคุ้มกันในสัตว์น้ า รวมทั้งการผลิตแอนติบอดีส าหรับการตรวจวินิจฉัยโรค และปฏิบัติการ
เกี่ยวกับเทคนิคต่างๆ ทางภูมิคุ้มกัน     

    Immune system, immune functions, immune response against foreign bodies, 
disorder and pathophysiology of immune system, vaccine design and application of 
immunostimulants, tool of diagnostics; polyclonal antibody and monoclonal antibody; 
practice in immunological techniques  
 
83751460 เทคโนโลยีการจัดการคุณภาพน้ าและดินตะกอนเพื่อการเพาะเล้ียงสัตว์น้ า            3 (2-3-4) 
     Technology of Water and Sediment Management for Aquaculture 

    แนวความคิดและวิธีการเกี่ยวกับการปรับปรุงคุณภาพน้ าและคุณภาพดินขั้นสูง เทคนิคในการ
ปรับปรุงคุณภาพน้ าและดินตะกอนด้วยกระบวนการทางกายภาพ เคมี และชีววิทยา หลักการบ าบัดน้ า
ด้วยเครื่องแยกโฟม ระบบเอทติเวทเตทสลัดจ์ กระบวนการไนตริฟิเคช่ัน และกระบวนการดีไนตรฟิิเคช่ัน 
การบ าบัดดินตะกอนด้วยการตากแห้ง การเติมปูนและการใช้จุลินทรีย์    

    Concept and methods for wastewater treatment and sediment treatment in 
aquaculture pond; physical, chemical and biological processes techniques; techniques in 
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wastewater treatment, foam fractionation, activated sludge, nitrification and 
denitrification processes; techniques in sediment treatment drying, liming neutralizes 
acidity and microbial activity 
 
83761660 เทคโนโลยีการจัดการอาหารสัตว์น้ า                                                         3 (2-3-4) 
             Technology of Aquatic Feed Management 

   การผลิตและการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์น้ า การใช้ประโยชน์อาหารสัตว์น้ าในการควบคุม
ฮอร์โมนและการพฒันาระบบสืบพันธุ์ บทบาทของอาหารสัตว์น้ าต่อการจัดการส่ิงแวดล้อม และการ
จัดการอาหารสัตว์น้ าท่ีมีชีวิตท้ังสาหร่ายขนาดเล็ก และแพลงก์ตอนสัตว์ 

   Production and quality control of aquatic animal feed; utilization of aquatic 
animal feed for hormone regulation and reproductive development; role of aquatic 
animal feed on environmental management and life feed management; microalgae and 
zooplankton 
 
83761760 เทคโนโลยีการเก็บเกี่ยวและการแปรรูปสัตว์น้ า                                            3 (2-3-4) 
              Postharvest and Fisheries Processing Technology 
    เทคโนโลยีท่ีทันสมัยส าหรับการเก็บเกี่ยวผลผลิตสัตว์น้ า ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์จากสัตว์น ้าประกอบด้วยการเตรียมวัตถุดิบ กระบวนการผลิต การบรรจุและการเก็บรักษา 
แนวโน้มของการพฒันาผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า 

    Modern technologies for fish harvesting, knowledge of fish possessing including 
raw material preparation; processing; filling; packaging and product preservation; trends 
in seafood product development 
 
83761860 ชีววิทยาระดับโมเลกุลของครัสเตเชียน                                                      3 (3-0-6) 
             Molecular Biology of Crustacean 
      สารพันธุกรรมของครัสเตเชียน จีโนมและล าดับดีเอ็นเอท่ีเกี่ยวข้องกับการควบคุมระบบการ
ท างานส่วนต่างๆ พันธุศาสตร์ระดับโมเลกุลเพื่อการศึกษาวิวัฒนาการและอนุกรมวธิานของครัสเตเชียน 
และวิธีการวิเคราะห์ทางอณูพันธุศาสตร์โดยใช้ชีวสารสนเทศในระบบฐานข้อมูลจากอินเตอร์เนต 
             Genetic material of Crustacean, genome structure and DNA sequence that 
control of molecular mechanism underlying their regulations, molecular genetics as a 
tool for studying taxonomy; the recent development in this area and molecular genetic 
analysis using bioinformatics 
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83761960 เทคโนโลยีชีวภาพสาหร่าย                                                                    3 (2-3-4) 
             Algal Biotechnology 
   ชีววิทยาของสาหร่ายขนาดใหญ่และสาหร่ายขนาดเล็ก การจัดจ าแนกและการแยกสาหร่าย การ
เพาะเล้ียง การเก็บเกี่ยวผลผลิต การสกัดสารท่ีมีมูลค่าจากสาหร่าย การเพาะเล้ียงสาหร่ายขนาดมหภาพ 
ผลิตภัณฑ์จากสาหร่าย ไบโอดีเซล โปรตีน สารอาหาร ไฟโตสเตอรอล    
             Biology of microalgae and microalgae; identification and isolation of algae; 
cultivation; harvesting; extraction of high value products; large scale cultivation; products 
from algae, biodiesel, protein-rich cattle feed, nutrient-based supplements, phytosterols  
 

83752160 การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมชายฝ่ัง                                                  3 (2-3-4) 
              Coastal Environmental Impact Assessment 

    หลักการการประเมินส่ิงแวดล้อมชายฝ่ัง การประเมินส่ิงแวดล้อมชายฝ่ังทางกายภาพ ชีวภาพ 
การใช้ประโยชน์ของมนุษย์ คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต การมีส่วนร่วมของประชาชน มาตรการป้องกัน
ผลกระทบ การติดตามตรวจสอบผลกระทบ การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมชายฝ่ังเชิงกลยุทธ์ การ
ประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมทางสังคม การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมต่อสุขภาพ หลักเศรษฐศาสตร์
เพื่อการประเมินผลกระทบ กฎหมายไทยกับอีไอเอ กฎหมายสากลกับอีไออี  
              Principles of coastal environmental impact assessment; environmental impact 
of physical assessment; environmental impact of biological assessment; human use 
values; quality of life; public participation; mitigation plan; monitoring; strategic 
environmental assessment (SEA); social impact assessment (SIA);  Health impact 
assessment (HIA); economic principal for impact assessment; Thai law with EIA; 
International law with EIA  
 
83752260 พันธุศาสตร์ประชากรเพื่อความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเล                       3 (3-0-6) 
              Population Genetic for Marine Biodiversity 

    ลักษณะทางพันธุกรรมเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การวิเคราะห์โครโมโซมของส่ิงมีชีวิตใน
ทะเล หลักการและเทคนิคในการคัดเลือก การปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้ าให้ได้ลักษณะท่ีเจริญเติบโตเร็ว ทนโรค 
และมีลักษณะท่ีผู้บริโภคต้องการ การผลิตสัตว์น้ าเพศเดียว และสัตว์น้ าท่ีเป็นหมัน 

    Quantitative and qualitative genetic traits; analysis of marine organisms 
chromosomes; principles and techniques for selection; genetics improvement of marine 
organisms for rapid growth, diseases resistance and characteristics that consumer 
required; monosex and sterilized productions 
 
83752360 เทคโนโลยีชีวภาพส่ิงแวดล้อมขั้นสูง                                                         3 (3-0-6) 
             Advanced Environmental Biotechnology 
             กระบวนการป้องกันและฟื้นฟูคุณภาพส่ิงแวดล้อม บทบาทของเทคโนโลยีชีวภาพในด้าน
ส่ิงแวดล้อม การบ าบัดน้ าเสียด้วยจุลินทรีย์ การน าของเสียมาใช้ประโยชน์ เครื่องหมายชีวภาพ และ ตัววัด
ทางชีวภาพทางส่ิงแวดล้อม เทคนิคใหม่ด้านเทคโนโลยีชีวภาพในงานส่ิงแวดล้อม สิทธิบัตรและนวัตกรรม
ด้านเทคโนโลยีชีวภาพท่ีเกี่ยวข้องกับส่ิงแวดล้อม 
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              Processes for the protection and restoration of the quality of the environment, 
Roles of environmental biotechnology; wastewater treatment by microorganism; waste 
recovery; environmental biomarker and biosensor; recent biotechnology techniques in 
environmental patent and innovation in environmental biotechnology 
 
83762460 การประเมินความเส่ียงด้านส่ิงแวดล้อม                                                     3 (3-0-6) 
              Environmental Risk Assessment 
     ความเส่ียงด้านส่ิงแวดล้อม การประเมินความเส่ียงต่อมนุษย์ในด้านส่ิงแวดล้อม อาชีวอนามัย
และชุมชน การรับรู้และกระบวนการประเมินความเส่ียง การบ่งช้ีอันตราย การบริหารความเส่ียงด้าน
ส่ิงแวดล้อม  

    Environmental risk; human risk assessment within the context of environment, 
occupation and community; risk perception and risk assessment processes; hazard 
identification; risk management  

 
83762560 เทคโนโลยีเพื่อการจัดการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมทางทะเล                           3 (3-0-6) 
             Technology for Marine Resources and Environmental Management    

    เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ การจัดการข้อมูลเชิงพื้นท่ี การประยุกต์ภูมิสารสนเทศสนับสนุนการ
จัดการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมทางทะเล การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นท่ี การจัดท ารายงานเชิงพื้นท่ี 

    Geo-informatics technology; spatial data management; application of geo-
informatics to support marine resources management  
 
83762660 การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล                                                     3 (3-0-6) 
             Marine Restoration 
    ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล การบุกรุกและความเส่ือมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล 
หลักการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ  

   Marine natural resources; disturbance and impairment of marine natural 
resources; principles for marine restoration, strategies for managements     

 
83753160 อุตุนิยมวิทยาเขตร้อน                                            3 (3-0-6) 
             Tropical Meteorology 

    ฟิสิกส์และพลศาสตร์ของระบบลมมรสุม ปรากฏการณ์เอ็มเจโอ และปรากฏการณ์เอนโซ่ การ
ก่อตัว การเคล่ือนตัว และความรุนแรงของพายุหมุนเขตร้อน 

    Physics and dynamics of monsoons, Madden-Julian Oscillation (MJO), and El 
Nino Southern Oscillation (ENSO); genesis, tracks, and intensification of tropical cyclones 
 
83753260 ฟิสิกส์ของช้ันขอบเขตอากาศและทะเล                                                  3 (3-0-6)  
             Air-Sea Boundary Layer Physics 
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             ฟิสิกส์ภายใต้ปฏิสัมพันธ์ระหว่างอากาศและทะเล ฟลักซ์ผิวพื้นเชิงแผ่รังสีและไม่แผ่รังสี การ
แลกเปล่ียนโมเมนตัม ความช้ืน ความร้อน และก๊าซ อิทธิพลท่ีมีต่อพลศาสตร์และอุณหพลศาสตร์ของ
มหาสมุทรและบรรยากาศ 
    Physics behind air-sea interaction; radiative and turbulent surface fluxes; 
exchanges of momentum, moisture, heat and gas transfer; influences on atmospheric 
and oceanic dynamics and thermodynamics 
 
83753360 ความเช่ือมโยงระหว่างสภาพอากาศและภูมิอากาศ                               3 (3-0-6) 
             Linking Weather and Climate 
              วัฏจักรพลังงานของลอเรนซ์ ฟลักซ์อนัเนื่องจากความป่ันป่วนและการขาดเสถียรภาพ ฟิสิกส์
ของระบบสโตแคสติกไดนามิกในการวิจัยด้านภูมิอากาศ หัวข้อเลือกสรรในงานวิจัยท่ีทันต่อโลก 
     Lorenz energy cycle; turbulent eddy fluxes and instabilities; physics of 
stochastic dynamical systems in climate research; selected topics on up-to-date research 

 
83753460 พลศาสตร์ของมหาสมุทรและภูมิอากาศ                                 3 (3-0-6) 
              Ocean and Climate Dynamics 

     สมดุลพลังงานของโลก การไหลเวียนท่ัวไปของบรรยากาศและมหาสมุทร กลไกการ
ตอบสนองของภูมิอากาศ ความแปรปรวนและการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ แบบจ าลองภูมิอากาศอย่างง่าย 

     Global energy balance; general circulations of the atmosphere and oceans; 
mechanisms of climate feedbacks; climate variability; climate change; simple climate 
models 

 
83763560 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขและแบบจ าลองมหาสมุทร                                         3 (2-3-4) 
             Numerical Methods and Ocean Modeling 
             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 
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83763660 การส ารวจระยะไกลทางสมุทรศาสตร์                                 3 (2-3-4) 
              Satellite Oceanography 

     การตรวจวัดตัวแปรด้านธรณีฟิสิกส์ด้วยดาวเทียม ข้อเด่นข้อด้อยในความสามารถของ
เซนเซอร์ อัลกอริท่ึมการค านวณย้อนกลับ การปรับเทียบเซนเซอร์ ตัวแปรอนุพันธ์เชิงพื้นท่ี การ
ประยุกต์ใช้ในงานวิจัยสมุทรศาสตร์ 
              Satellites measurement of geophysical variables; tradeoffs in sensor capability; 
retrieval algorithms; intercalibration of sensors; spatial derivatives; applications in 
oceanographic studies 
 
83754160 นวัตกรรมเพื่อการเพิ่มผลผลิตในการเพาะเล้ียงสัตว์น้ า                                   3 (3-0-6) 
              Innovation for Aquaculture Production 

    กระบวนการพฒันางานวิจัยสู่นวัตกรรมส าหรับการเพิ่มผลผลิต การปรับปรุงสายพันธุ์ การ
ควบคุมโรค การบ าบัดน้ า การใช้ประโยชน์เชิงอุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการผลิตสัตว์น้ าและสาหร่าย
ทะเล 
              Process to develop research project to innovation for aquaculture production, 
strain improvement, diseases control, water treatment, industrial utilization in issues of 
aquaculture and algal culture 
 
83754260 ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากทะเล                                                                3 (2-3-4) 
             Marine Natural Products 

 นวัตกรรมการแยกสารท่ีต้องการออกจากสารอื่น วิธีการค านวณของการแยกสารให้บริสุทธิ์ 
โดยวิธีกล่ัน วิธีสกัด การกรองแยก วิธีปั่นเหวี่ยง วธิีโครมาโตกราฟฟี การตกผลึก และการอบแห้ง 

 Innovation to separate chemical agent from other substances; calculation 
method for purified chemical agent by distillation, extraction, filtration, centrifugation, 
chromatography, crystallization and drying 
 
83754360 นวัตกรรมเทคโนโลยีสะอาด                                                                  3 (3-0-6) 
             Clean Technology Innovation 
             พัฒนาการของเทคโนโลยีสะอาด แนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีสะอาด การลดของเสีย การลดของ
เสียจากแหล่งก าเนิด นวัตกรรมเทคโนโลยีสะอาดท่ีใช้จัดการของเสียชนิดต่างๆ ชนิดหลักของเทคโนโลยี
สะอาด พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม เช้ือเพลิงและวัสดุชีวภาพ ส่ิงก่อสร้างจากวัสดุชีวภาพ 

   Clean technology revolution; concepts in clean technology, waste 
minimization, source reduction; clean technology innovation in various waste 
management; the major products from clean technology, solar energy, wind power, 
biofuels and biomaterials, green building 
  



 

 

 

 

54 

83764460 หัวข้อเลือกสรรเทคโนโลยีทางทะเล 1                                                       1 (1-0-2) 
              Selected Topics in Marine Technology I 

     หัวข้อเกี่ยวกับวิทยาการท่ีน่าสนใจ การน ามาประยุกต์ในงานการศึกษาและวิจัยในด้าน
เทคโนโลยีทางทะเล เชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาร่วมอภิปรายและให้ความรู้ 
              Additional interesting topics for discussion emphasizing on application of 
advanced technology towards research in aquaculture technology and management, 
invitation of experts to participate in the discussion and presentation 

 
83764560 หัวข้อเลือกสรรเทคโนโลยีทางทะเล 2                                                       2 (2-0-4) 
             Selected Topics in Marine Technology II 

    หัวข้อเกี่ยวกับวิทยาการท่ีน่าสนใจโดยเน้นเรื่ององค์ความรู้ใหม่ การน ามาประยุกต์ในงาน
การศึกษาและวิจัยในด้านเทคโนโลยีทางทะเล เชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาร่วมอภิปรายและให้ความรู้ 
                           Additional interesting topics for discussion emphasizing on new body 
knowledge, application of advanced technology towards research in aquaculture 
technology and management, invitation of experts to participate in the discussion and 
presentation 
 
83764660 หัวข้อเลือกสรรเทคโนโลยีทางทะเล 3                                                       3 (3-0-6) 
              Selected Topics in Marine Technology III 
              หัวข้อเกี่ยวกับวิทยาการท่ีน่าสนใจเน้นเรื่ององค์ความรู้ใหม่และนวัตกรรม การน ามาประยุกต์
ในงานการศึกษาและวิจัยในด้านเทคโนโลยีทางทะเล เชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาร่วมอภิปรายและให้ความรู้ 
                            Additional interesting topics for discussion emphasizing on new body 
knowledge and innovation, application of advanced technology towards research in 
aquaculture technology and management, invitation of experts to participate in the 
discussion and presentation 
 
วิทยานิพนธ์ แผน ก แบบ ก 1                      36 หน่วยกิต           
               แผน ก แบบ ก 2                                                                     12 หน่วยกิต 
83769760 วิทยานิพนธ์                                                                               36 (0-0-108) 
             Thesis 

   กระบวนการวิเคราะห์ปัญหาทางเทคโนโลยีทางทะเล การตั้งสมมติฐาน การค้นคว้าเอกสารท่ี
เกี่ยวข้อง การวางแผนการทดลอง การเขียนโครงร่างปัญหาพิเศษ 
              Processes of problem analysis in marine technology issues; hypothesis; related 
documents searching; experimental design; special problems proposal writing 
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83769960 วิทยานิพนธ์                                                                               12 (0-0-36) 
              Thesis 

    กระบวนการวิเคราะห์ปัญหาทางเทคโนโลยีทางทะเล การตั้งสมมติฐาน การค้นคว้าเอกสารท่ี
เกี่ยวข้อง การวางแผนการทดลอง การเขียนโครงร่างปัญหาพิเศษ 
               Processes of problem analysis in marine technology issues; hypothesis; related 
documents searching; experimental design; special problems proposal writing 
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หมายเลข  2 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
(1) นายวศิน ยุวนะเตมีย์ 
ผลงานวิชาการ 
อธิพงศ์ ศิริมังคละ, วิโรจน์ ละอองมณี, เบ็ญจมาศ ไพบูลย์กิจกุล, วศิน ยุวนะเตมีย์ และ นภาพร เลียด

ประถม. (๒๕๕๙).  อิทธิพลของฤดูกาลต่อการแพร่กระจายของหญ้าทะเลบริเวณชายฝ่ัง จังหวัด
ระยอง. แก่นเกษตร, ๔๔(ฉบับพิเศษ ๑), ๗๔๕-๗๕๑. 

มะลิวัลย์ คุตะโค, ศิริพร ค าทองดี ภควรรณ เศรษฐมงคล เมธินี จามกระโทก และวศิน ยุวนะเตมีย์. 
(๒๕๕๗). ผลของธาตุอาหารต่อการเติบโตของไดอะตอม Chaetoceros sp. ในน ้าเล้ียงไดอะตอม
ท่ีน ากลับมาใช้ใหม่. วารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง, ๘(๑), ๗๔-๘๓. 

Chen, X., Sonchaeng, P., Yuvanatemiya, V., Nuangsaeng, B. and Ai, W. (2016). Complete 
mitochondrial genome of the whitetip reef shark Triaenodon obesus 
(Carcharhiniformes: Carcharhinidae). Mitochondrial DNA, 27(2), 947-948. 

 
 

(2) นายชลี ไพบูลย์กิจกุล 
ผลงานวิชาการ 
ชลี ไพบูลย์กิจกุล, มะลิวัลย์ คุตะโค, รชนิมุข หิรัญสัจจาเลิศ, ศศิฬา ฉิมพลี และเบ็ญจมาศ ไพบูลย์กิจกุล. 

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

เบ็ญจมาศ ไพบูลย์กิจกุล, รัศมี พลเดช และ ชลี ไพบูลย์กิจกุล. (๒๕๖๐). ความหลากหลายของแพลงก์
ตอนพืชบริเวณชายหาดแหลมสิงห์ อ าเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี. แก่นเกษตร, ๔๕(ฉบับ
พิเศษ ๑), ๙๕๒-๙๖๒. 

ชลี ไพบูลย์กิจกุล, ชัยชนินทร์ เบ้ียวเหล็ก, รชนิมุข หิรัญสัจจาเลิศ และ เบ็ญจมาศ ไพบูลย์กิจกุล. 
(๒๕๕๙). ผลของการเสริมกลีบดอกดาวเรืองในอาหารต่อความเข้มสีในกุ้งกุลาด า Penaeus 
monodon. แก่นเกษตร, ๔๔, ๔๖๑-๔๖๘. 

ชลี ไพบูลย์กิจกุล, สาลินี ธาราพรรค์, ศศิฬา ฉิมพลี และ เบ็ญจมาศ ไพบูลย์กิจกุล. (๒๕๕๙). ชีววิทยาบาง
ประการปูทะเล Scylla olivacea บริเวณชายฝ่ังชุมชนบ้านบางสะเก้า จังหวัดจันทบุรี. แก่น
เกษตร, ๔๔(ฉบับพิเศษ ๑), ๗๑๗-๗๒๒. 

เบ็ญจมาศ จันทะภา ไพบูลย์กิจกุล, ศุภเสกข์ ไกรหาญ, ชลี ไพบูลย์กิจกุล และ อนุกูล บูรณประทีปรัตน์. 
(๒๕๕๙). ฟลักซ์ของซิลิเกตบริเวณปากน้ าแขมหนู อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี. แก่นเกษตร, ๔๔(ฉบับ
พิเศษ ๑), ๗๐๙-๗๑๖. 

เบ็ญจมาศ จันทะภา ไพบูลย์กิจกุล, ณัฐวุฒิ สงจันทร์, นภาธิปัตย์ สิงห์สูง, ชลี ไพบูลย์กิจกุล และ อนุกูล 
บูรณประทีปรัตน์. (๒๕๕๙). ปริมาณและทิศทางการไหลของตะกอนบริเวณชายหาดท่องเท่ียว อ.
ท่าใหม่ จ.จันทบุรี. แก่นเกษตร, ๔๔(ฉบับพิเศษ ๑), ๑๐๔๗-๑๐๕๓. 

เบ็ญจมาศ ไพบูลยกิจกุล, ภูวดล จันทรแสง และชลี ไพบูลยกิจกุล. (๒๕๕๙). การกระจายของหญ้าคาทะเล 
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 ท่ีมีความสัมพันธ์กับปัจจัยส่ิงแวดล้อมบริเวณอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี. วารสารวิทยาศาสตร์  
 มข., ๔๔(๑), ๒๐๑-๒๑๑. 
ชลี ไพบูลย์กิจกุล, เกรียงไกร แพทย์ประดิษฐ์ และเบญจมาศ ไพบูลย์กิจกุล. (๒๕๕๘). การวัดการ

เจริญเติบโตของกุ้งขาว Litopenaeus vannamei ด้วยภาพถ่าย. แก่นเกษตร ๔๓(ฉบับพิเศษ 
๑๗, ๕๓๖-๕๔๑. 

เบ็ญจมาศ จันทะภา ไพบูลย์กิจกุล, ลภัสลดา ไกรสินธุ์, ศศิฬา ฉิมพลี และชลี ไพบูลย์กิจกุล. (๒๕๕๘). 
ความหลากหลายของแพลงก์ตอนพืชบริเวณบ้านบางสระเก้า อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี. แก่น
เกษตร, ๔๓ (ฉบับพิเศษ ๑), ๕๖๗-๕๗๓. 

ชลี ไพบูลย์กิจกุล, สกุลณา เสือช่วย, พรธิภา จินดาศรี, ศศิฬา ฉิมพลี และเบ็ญจมาศ ไพบูลย์กิจกุล. 
(๒๕๕๗). ชีววิทยาบางประการของปลากระบอกด า Liza subvirdis (Valenciennes,1836) 
บริเวณชายฝ่ังชุมชนบ้านบางสระเก้า อ าเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี. แก่นเกษตร, ๔๒(ฉบับ
พิเศษ ๑), ๗๓๕-๗๔๐. 

วาริน แซ่ตั้ง, วิโรจน์ ละอองมณี, เบญจมาศ ไพบูลย์กิจกุล และ ชลี ไพบูลย์กิจกุล. (๒๕๕๗). ปริมาณการ
น าไฟฟ้าของดินบริเวณปากแม่น้ าจันทบุรีในช่วงฤดูหนาว และฤดูฝน. แก่นเกษตร, ๔๒(ฉบับพิเศษ 
๑), ๖๘๗-๖๙๒. 

เบ็ญจมาศ จันทะภา ไพบูลย์กิจกุล, สุทธิพันธ์ รอดทอง, ชลี ไพบูลย์กิจกุล และ เอกชัย มาลาพล. 
(๒๕๕๗). ผลของพื้นท่ีผิวของตัวกรองชีวภาพท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการก าจัดแอมโมเนีย. แก่น
เกษตร, ๔๒ (ฉบับพิเศษ ๑), ๗๕๖-๗๖๑. 

เบ็ญจมาศ จันทะภา ไพบูลย์กิจกุล, เบณจพร อุทัยศรี และ ชลี ไพบูลย์กิจกุล. (๒๕๕๕). การพัฒนาเทคนิค
วัดการเจริญเติบโตของสาหร่ายช่อพริกไทย (Caulerpa lentilifera) โดยการวัดพื้นท่ีภาพถ่าย. 
วารสารวิทยาศาสตร์ลาดกระบัง, ๒๑, ๗๖-๘๘. 

เบ็ญจมาศ จันทะภา ไพบูลย์กิจกุล, พิษณุ ยอดไพร์, สุเมตต์ ปุจฉาการ และ ชลี ไพบูลย์กิจกุล. (๒๕๕๕). 
ความหลากหลายของสัตว์หน้าดิน และปริมาณอินทรีย์วัตถุในดินบริเวณอ่าวนก อ าเภอท่าใหม่ 
จังหวัดจันทบุรี. วารสารวิจัย มข., ๑๗, ๓๗๕-๓๘๔. 

 
(3) นางมะลิวัลย์ คุตะโค    
ผลงานวิชาการ 
มะลิวัลย์ คุตะโค, สมเกียรติ แว่นมณี, ปวีณา ตปนียวรวงศ์, สุรเชษฐ์ บุรุษอาชาไนย และ สรวิศ เผ่าทอง

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

ชลี ไพบูลย์กิจกุล, มะลิวัลย์ คุตะโค, รชนิมุข หิรัญสัจจาเลิศ, ศศิฬา ฉิมพลี และเบ็ญจมาศ ไพบูลย์กิจกุล. 
(๒๕๖๐). ผลของความเข้มข้นของกลีเซอรอลและระยะเวลาในการเก็บรักษาต่ออัตราการรอดของ
สาหร่าย Chlorella sp. โดยวิธีแช่แข็ง. แก่นเกษตร, ๔๕(ฉบับพิเศษ ๑), ๘๕๙-๘๖๔. 

ปวีณา ตปนียวรวงศ์, ณัฐชยา พึ่งละออ, ปาริชาติ ชุมทอง, มะลิวัลย์ คุตะโค และ สรวิศ เผ่าทองศุข. 
(๒๕๖๐). การเติบโตของไดอะตอมขนาดเล็ก Amphora coffeaeformis BUUC1601 ท่ีแยก
จากปากแม่น้ า จังหวัดจันทบุรี ในการเพาะเล้ียงแบบแบทช์และแบบต่อเนื่อง. แก่นเกษตร, ๔๔
(ฉบับพิเศษ ๑), ๑๓๓-๑๓๙. 
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พัฒน ศิลปชัย, มะลิวัลย์ คุตะโค, รวิวรรณ วัฒนดิลก และ จันทร์จรัส วัฒนะโชติ. (๒๕๖๐). การศึกษา
กิจกรรมไฮโดรไลติกเอนไซม์จากแอคติโนมัยซีททะเลเพื่อบ าบัดซีโอดีในน้ าเสียจากโรงงานแป้งมัน. 
แก่นเกษตร, ๔๔(ฉบับพิเศษ ๑), ๑๒๑-๑๒๖. 

จันทร์จรัส วัฒนะโชติ, สุพรรณี ลีโทชวลิต, จารุนันท์ ประทุมยศ, มลฤดี สนธิ และ มะลิวัลย์ คุตะโค. 
(๒๕๕๙). การใช้เซลล์ตรึงยีสต์ทะเล Pichia jadinii เป็นอาหารเสริมในการกระตุ้นภูมิคุ้มกันของ
ปลากะพงขาว. แก่นเกษตร, ๔๔(ฉบับพิเศษ ๒), ๗๘๓-๗๙๑.    

ปวีณา ตปนียวรวงศ์, เฟื่องฟ้า เสริมใหม่, ปรารถนา ปานทอง, มะลิวัลย์ คุตะโค, วิชญา กันบัว และ สรวิศ 
เผ่าทองศุข. (๒๕๕๙). การคัดแยกไดอะตอมขนาดใหญ่จากบ่อพักน้ าของฟาร์มเล้ียงกุ้งและการ
เพาะเล้ียงในระบบการเล้ียงแบบแบทช์และแบบต่อเนื่อง. แก่นเกษตร,  ๔๔(ฉบับพิเศษ ๑), ๑๑๗-
๑๒๓.  

มะลิวัลย์ คุตะโค, อิทธิพล บางเพชร, ภควรรค เศรษฐมงคล, นิสาชล เทศศรี, ปวีณา ตปนียวรวงศ์ และ 
สรวิศ เผ่าทองศุข. (๒๕๕๙). อัตราการบ าบัดแอมโมเนียของไบโอฟล็อกท่ีสร้างจากกลุ่มจุลินทรีย์
น้ าเค็ม. แก่นเกษตร, ๔๔(ฉบับพิเศษ ๑), ๗๓๑-๗๓๗. 

รชนิมุข หิรัญสัจจาเลิศ, กนกนนัท์ เอกบรรพต, มะลิวัลย์ คุตะโค และ ศรีภาพรรณ ธาระนาถ. (๒๕๕๘). 
ผลของความเข้มแสงต่อปริมาณซี-ไฟโคไซยานนิในสาหร่าย Arthrospira sp. และ 
Synechocystis sp. แก่นเกษตร, ๔๓(ฉบับพิเศษ ๑), ๕๔๘-๕๕๕. 

มะลิวัลย์ คุตะโค, ทนงศักดิ์ โตเจริญ, มลฤดี สนธิ, รชนิมุข หิรัญสัจจาเลิศ และ จันทร์จรัส วัฒนะโชติ. 
(๒๕๕๗). ปริมาณผลผลิตและรูปแบบโปรตีนคอลลาเจนจากเกล็ดปลากระบอกด า (Liza 
subviridis) ท่ีสกัดด้วยเปปซินความเข้มข้นแตกต่างกัน. แก่นเกษตร, ๔๓(ฉบับพิเศษ ๑), ๕๖๒-
๕๖๗. 

มะลิวัลย์ คุตะโค, ศิริพร ค าทองดี ภควรรณ เศรษฐมงคล เมธินี จามกระโทก และวศิน ยุวนะเตมีย์. 
(๒๕๕๗). ผลของธาตุอาหารต่อการเติบโตของไดอะตอม Chaetoceros sp. ในน ้าเล้ียงไดอะตอม
ท่ีน ากลับมาใช้ใหม่. วารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง, ๘(๑), ๗๔-๘๓. 

มะลิวัลย์ คุตะโค, เจนภพ จิรนันทศักดิ์, เมธินี จามกระโทก และ สรวิศ เผ่าทองศุข. (๒๕๕๗). ผลผลิตโรติ
เฟอร์น้ าเค็ม Brachionus sp. จากการเล้ียงท่ีแตกต่างกัน ๒ รูปแบบ. แก่นเกษตร, ๔๒(ฉบับ
พิเศษ ๑), ๗๙๒-๗๙๗. 

มะลิวัลย์ คุตะโค และสรวิศ เผ่าทองศุข (๒๕๕๕) บทบาทของกระบวนการทางชีวภาพต่อการเปล่ียนแปลง
สารประกอบไนโตรเจนในบ่อดินส าหรับเล้ียงสัตว์น ้า. วารสารเกษตรพระจอมเกล้า, ๓๐(๒): ๙๗-
๑๐๖. 

Khammi, A., Kutako, M., Sangwichien, C. and Nootong, K. (2015). Development and 
Evaluation of Compact Aquaculture System for the Application of Zero Water-
Exchange Inland Aquacultures. Engineering Journal, 19(2), 15-27. 

Kutako, M. and Nootong, K. (2015). Evaluation of Upflow Hybrid Bioreactor System for 
Treating Low-Strength Nitrogenous Wastewater Under Low-Shear Environment. 
Songklanakarin Journal of Science and Technology, 37(1), 73-80. 

(4) นางนภาพร เลียดประถม  
ผลงานวิชาการ 



 

 

 

 

59 

ปิติพงษ์ ธาระมนต์, สุหทัยไพรสานฑ์กุล และ นภาพร เลียดประถม. (๒๕๕๙). การปนเป้ือนของไมโคร 
พลาสติกในหอยสองฝาบริเวณชายหาดเจ้าหลาวและชายหาดคุ้งวิมาน จังหวัดจันทบุรี. แก่น
เกษตร, ๔๔(ฉบับพิเศษ ๑), ๗๓๘-๗๔๔. 

อธิพงศ์ ศิริมังคละ, วิโรจน์ ละอองมณี, เบ็ญจมาศ ไพบูลย์กิจกุล, วศิน ยุวนะเตมีย์ และ นภาพร เลียด
ประถม. (๒๕๕๙). อิทธิพลของฤดูกาลต่อการแพร่กระจายของหญ้าทะเลบริเวณชายฝ่ัง จังหวัด
ระยอง, แก่นเกษตร, ๔๔(ฉบับพิเศษ ๑), ๗๔๕-๗๕๑. 

นภาพร เลียดประถม และ ทรงเกียรติ เทพณรงค์. (๒๕๕๘). ผลกระทบของความเค็มน้ าต่อการดูดซับของ 
 พาราควอทในตะกอนดินบริเวณปากแม่น้ า. แก่นเกษตร, ๔๓ (ฉบับพิเศษ ๑), ๙๗๖-๙๘๑. 
นภาพร เลียดประถม. (๒๕๕๖). พิษของพาราควอทต่อสัตว์น้ า. วารสารเกษตรพระจอมเกล้า, ๓๑(๑), ๙๕-

๑๐๑. 
นภาพร เลียดประถม, ณัฐพงษ์ เทียมทัด, เจนวิทย์ ธรรมวิจารณ์, รชนิมุข หิรัญสัจจาเลิศ. (๒๕๕๖).  
 ผลกระทบของความเค็มต่อพิษเฉียบพลันของไซเปอร์เมทริน และพาราควอทในปลากะพงขาว 
 วารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง, ๗(๒), ๘๒-๙๓.  
Suk-ueng, N., Buranapratheprat, A. Gunbua, V. and Leadprathom, N. (2013). Mangrove 

composition and structure at the Welu Estuary,Khlung District, Chanthaburi 
Province, Thailand. IOSR Journal Of Environmental Science, Toxicology And Food 
Technology, 7(5), 17-24.  

Leadprathom, N., Teangtarn, P., Ing-kanorn, K., Sumith. J.A., Sonthi. M.  (2013). 
Determining the Effect of Sediment Resuspension from the Activity of 
Phenoloxidase in Penaeid Shrimp Post Larvae. American Journal of 
Environmental Sciences, 8(3), 304-310.  

 

(5) นางเบ็ญจมาศ ไพบูลย์กิจกุล 
ผลงานวิชาการ 
ชลี ไพบูลย์กิจกุล, มะลิวัลย์ คุตะโค, รชนิมุข หิรัญสัจจาเลิศ, ศศิฬา ฉิมพลี และ เบ็ญจมาศ ไพบูลย์กิจกุล. 

(๒๕๖๐). ผลของความเข้มข้นของกลีเซอรอลและระยะเวลาในการเก็บรักษาต่ออัตราการรอดของ
สาหร่าย Chlorella sp. โดยวิธีแช่แข็ง. แก่นเกษตร, ๔๕(ฉบับพิเศษ ๑), ๘๕๙-๘๖๔. 
เบ็ญจมาศ ไพบูลย์กิจกุล, รัศมี พลเดช และ ชลี ไพบูลย์กิจกุล. (๒๕๖๐). ความหลากหลายของ
แพลงก์ตอนพืชบริเวณชายหาดแหลมสิงห์ อ าเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี. แก่นเกษตร, ๔๕
(ฉบับพิเศษ ๑), ๙๕๒-๙๖๒. 

ชลี ไพบูลย์กิจกุล, ชัยชนินทร์ เบ้ียวเหล็ก, รชนิมุข หิรัญสัจจาเลิศ และ เบ็ญจมาศ ไพบูลย์กิจกุล. 
(๒๕๕๙). ผลของการเสริมกลีบดอกดาวเรืองในอาหารต่อความเข้มสีในกุ้งกุลาด า Penaeus monodon.  
 แก่นเกษตร, ๔๔, ๔๖๑-๔๖๘. 
ชลี ไพบูลย์กิจกุล, สาลินี ธาราพรรค์, ศศิฬา ฉิมพลี และ เบ็ญจมาศ ไพบูลย์กิจกุล. (๒๕๕๙). ชีววิทยา 

บางประการปูทะเล Scylla olivacea บริเวณชายฝ่ังชุมชนบ้านบางสะเก้า จังหวัดจันทบุรี. แก่น
เกษตร, ๔๔(ฉบับพิเศษ ๑๗, ๗๑๗-๗๒๒. 

เบ็ญจมาศ จันทะภา ไพบูลย์กิจกุล, ศุภเสกข์ ไกรหาญ, ชลี ไพบูลย์กิจกุล และ อนุกูล บูรณประทีปรัตน์. 
(๒๕๕๙). ฟลักซ์ของซิลิเกตบริเวณปากน้ าแขมหนู อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี. แก่นเกษตร, ๔๔(ฉบับ
พิเศษ ๑), ๗๐๙-๗๑๖. 
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เบ็ญจมาศ จันทะภา ไพบูลย์กิจกุล, ณัฐวุฒิ สงจันทร์, นภาธิปัตย์ สิงห์สูง, ชลี ไพบูลย์กิจกุล และ อนุกูล 
บูรณประทีปรัตน์. (๒๕๕๙). ปริมาณและทิศทางการไหลของตะกอนบริเวณชายหาดท่องเท่ียว อ.
ท่าใหม่ จ.จันทบุรี. แก่นเกษตร, ๔๔(ฉบับพิเศษ ๑), ๑๐๔๗-๑๐๕๓. 

เบ็ญจมาศ ไพบูลยกิจกุล, ภูวดล จันทรแสง และชลี ไพบูลยกิจกุล. (๒๕๕๙). การกระจายของหญ้าคาทะเล 
 ท่ีมีความสัมพันธ์กับปัจจัยส่ิงแวดล้อมบริเวณอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี. วารสารวิทยาศาสตร์  
 มข. ๔๔(๑), ๒๐๑-๒๑๑. 
อธิพงศ์ ศิริมังคละ, วิโรจน์ ละอองมณี, เบ็ญจมาศ ไพบูลย์กิจกุล, วศิน ยุวนะเตมีย์ และ นภาพร เลียด

ประถม.(๒๕๕๙).  อิทธิพลของฤดูกาลต่อการแพร่กระจายของหญ้าทะเลบริเวณชายฝ่ัง จังหวัด
ระยอง, แก่นเกษตร, ๔๔(ฉบับพิเศษ ๑), ๗๔๕-๗๕๑. 

ชลี ไพบูลย์กิจกุล, เกรียงไกร แพทย์ประดิษฐ์ และเบญจมาศ ไพบูลย์กิจกุล. (๒๕๕๘). การวัดการ
เจริญเติบโตของกุ้งขาว Litopenaeus vannamei ด้วยภาพถ่าย. แก่นเกษตร, ๔๓(ฉบับพิเศษ 
๑๗, ๕๓๖-๕๔๑. 

เบ็ญจมาศ จันทะภา ไพบูลย์กิจกุล, ลภัสลดา ไกรสินธุ์, ศศิฬา ฉิมพลี และชลี ไพบูลย์กิจกุล. (๒๕๕๘). 
ความหลากหลายของแพลงก์ตอนพืชบริเวณบ้านบางสระเก้า อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี. แก่น
เกษตร, ๔๓ (ฉบับพิเศษ ๑), ๕๖๗-๕๗๓. 

ชลี ไพบูลย์กิจกุล, สกุลณา เสือช่วย, พรธิภา จินดาศรี, ศศิฬา ฉิมพลี และเบ็ญจมาศ ไพบูลย์กิจกุล. 
(๒๕๕๗). ชีววิทยาบางประการของปลากระบอกด า Liza subvirdis (Valenciennes,1836) 
บริเวณชายฝ่ังชุมชนบ้านบางสระเก้า อ าเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี. แก่นเกษตร, ๔๒(ฉบับ
พิเศษ ๑), ๗๓๕-๗๔๐ 

วาริน แซ่ตั้ง, วิโรจน์ ละอองมณี, เบญจมาศ ไพบูลย์กิจกุล และ ชลี ไพบูลย์กิจกุล. (๒๕๕๗). ปริมาณการ
น าไฟฟ้าของดินบริเวณปากแม่น้ าจันทบุรีในช่วงฤดูหนาว และฤดูฝน. แก่นเกษตร, ๔๒(ฉบับพิเศษ 
๑), ๖๘๗-๖๙๒. 

เบ็ญจมาศ จันทะภา ไพบูลย์กิจกุล, พิษณุ ยอดไพร์, สุเมตต์ ปุจฉาการ และ ชลี ไพบูลย์กิจกุล. (๒๕๕๕). 
ความ 
หลากหลายของสัตว์หน้าดิน และปริมาณอินทรีย์วัตถุในดินบริเวณอ่าวนก อ าเภอท่าใหม่ จังหวัด
จันทบุรี. วารสารวิจัย มข.,  ๑๗, ๓๗๕-๓๘๔. 
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(6) นางรชนิมุข หิรัญสัจจาเลิศ 
ผลงานวิชาการ 
ชลี ไพบูลย์กิจกุล, มะลิวัลย์ คุตะโค, รชนิมุข หิรัญสัจจาเลิศ, ศศิฬา ฉิมพลี และเบ็ญจมาศ ไพบูลย์กิจกุล. 

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

รชนิมุข หิรัญสัจจาเลิศ, กนกนนัท์ เอกบรรพต, มะลิวัลย์ คุตะโค และ ศรีภาพรรณ ธาระนาถ. (๒๕๕๘). 
ผลของความเข้มแสงต่อปริมาณซี-ไฟโคไซยานนิในสาหร่าย Arthrospira sp. และ 
Synechocystis sp. แก่นเกษตร, ๔๓(ฉบับพิเศษ ๑), ๕๔๘-๕๕๕. 

มะลิวัลย์ คุตะโค, ทนงศักดิ์ โตเจริญ, มลฤดี สนธิ, รชนิมุข หิรัญสัจจาเลิศ และ จันทร์จรัส วัฒนะโชติ. 
(๒๕๕๘). ปริมาณผลผลิตและรูปแบบโปรตีนคอลลาเจนจากเกล็ดปลากระบอกด า (Liza 
subviridis) ท่ีสกัดด้วยเปปซินความเข้มข้นแตกต่างกัน. แก่นเกษตร, ๔๓(ฉบับพิเศษ ๑), ๕๕๖-
๕๖๑. 

รชนิมุข หิรัญสัจจาเลิศ, ธนัช เลิศพัฒนาไพบูรณ์, พัชธีราพร ทิพยพชรโรจน์, เสรี ดอนเหนือ, และ 
สมเกียรติ ปิยะธีรธิติวรกุล. (๒๕๕๖). การพัฒนาอาหารเม็ดผสมฮอร์โมน 17®-estradiol เพื่อ
กระตุ้นการพฒันารงัไข่ของแม่พนัธุ์กุ้งกุลาด า (Penaeus monodon) ในโรงเรือน. วารสารวิจัย
เทคโนโลยีการประมง, ๗(๒), ๑๔-๒๖. 

นภาพร เลียดประถม, ณัฐพงษ์ เทียมทัด, เจนวิทย์ ธรรมวิจารณ์, รชนิมุข หิรัญสัจจาเลิศ. (๒๕๕๖). 
ผลกระทบของความเค็มต่อพิษเฉียบพลันของไซเปอร์เมทริน และพาราควอทในปลากะพงขาว 
วารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง, ๗(๒), ๘๒-๙๓.  

Klinbunga, S., Sittikankeaw, K., Jantee, N., Prakopphet, S., Janpoom, S., Hiransuchalert, R., 
Menasveta, P., and Khamnamtong, B. (2015). Expression levels of vitellogenin 
receptor (Vtgr) during ovarian development and association between its single 
nucleotide polymorphisms (SNPs) and reproduction-related parameters of the 
giant tiger shrimp Penaeus monodon. Aquaculture. 435: 18-27. 

Phinyo, M., Nounurai, P., Hiransuchalert, R., Jarayabhand, P., and Klinbunga, S. (2014) 
Characterization and expression analysis of Cyclin-dependent kinase 7 gene and 
protein in ovaries of the giant tiger shrimp Penaeus monodon. Aquaculture, 432, 
286-294. 

Hiransuchalert, R., Thamniemdee, N. Khamnamtong, B. Yamano, K., and Klinbunga, S. 
(2013). Expression profiles and localization of vitellogenin mRNA and protein 
during ovarian development of the giant tiger shrimp Penaeus monodon. 
Aquaculture, 412–413, 193–201. 

Hiransuchalert, R., Yocawibun, P., Klinbunga, S., Khamnamtong, B., and Menasveta, P.  
(2013). Isolation of cDNA, genomic organization and expression of small androgen 
receptor-interacting protein 1 (PmSARIP1) in the giant tiger shrimp Penaeus 
monodon. Aquaculture, 412–413, 151–160. 

Hiransuchalert, R. (2013).  Vitellogenesis: Yolk Synthesis Process in the Black Tiger Shrimp 
(Penaeus monodon). KKU Sci. J. 41(2): 281-297. 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0044848614002531
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0044848614002531
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0044848614002531
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0044848614002531
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(7) นายพิชัย สนแจ้ง    
ผลงานวิชาการ 

Chen, X., Sonchaeng, P., Yuvanatemiya, V., Nuangsaeng, B. and Ai, W. (2016). Complete 
mitochondrial genome of the whitetip reef shark Triaenodon obesus 
(Carcharhiniformes: Carcharhinidae). Mitochondrial DNA, 27(2), 947-948.  

Kamolpattana, S.,  Chen, G.,  Sonchaeng, P.,  Wilkinson, C.,  Willey, N.,  Bultitude, K. 2015. 
Thai visitors’ expectations and experiences of explainer interaction within a 
science museum context. Public Understanding of Science, 24(1), 69-85. 

Chen, X., Zhou, Z., Sonchaeng P.i, Huang, X. and Zhang, H. (2013).  Completed 
Mitochondrial Genome of the Brown Banded Bamboo Shark Chiloscyllium 
punctatum. Mitochondrial DNA (04/2013). 

 
 

(8) นายวิโรจน์ ละอองมณี    
ผลงานวิชาการ 
อธิพงศ์ ศิริมังคละ, วิโรจน์ ละอองมณี, เบ็ญจมาศ ไพบูลย์กิจกุล, วศิน ยุวนะเตมีย์ และ นภาพร เลียด

ประถม.(๒๕๕๙).  อิทธิพลของฤดูกาลต่อการแพร่กระจายของหญ้าทะเลบริเวณชายฝ่ัง จังหวัด
ระยอง, แก่นเกษตร, ๔๔(ฉบับพิเศษ ๑), ๗๔๕-๗๕๑. 

วาริน แซ่ตั้ง, วิโรจน์ ละอองมณี, เบญจมาศ ไพบูลย์กิจกุล และ ชลี ไพบูลย์กิจกุล. (๒๕๕๗). ปริมาณการ
น าไฟฟ้าของดินบริเวณปากแม่น้ าจันทบุรีในช่วงฤดูหนาว และฤดูฝน. แก่นเกษตร, ๔๒(ฉบับพิเศษ 
๑), ๖๘๗-๖๙๒. 

Laongmanee, W., Luadnakrob, P. and Arnupapboon, S., 2016. Estimation of chlorophyll-a 
concentration from VIIRS ocean color data in Cambodia. Kasetsart University 
Fisheries Research Bulletin, 40(3), 74-77. 

Laongmanee, W., Vaiphasa, C. and Langongmanee, P. (2013). Assessment of spatial 
resolution in estimating leaf area index from satellite images: A case study with 
Avicennia Marina plantation in Thailand. International Journal of Geoinformatics, 
9(3), 69-77. 

 
(9) นายบัลลังก์ เนื่องแสง 

 ผลงานวิชาการ  
Chen, X., Sonchaeng, P., Yuvanatemiya, V., Nuangsaeng, B. and Ai, W. (2016). Complete 

mitochondrial genome of the whitetip reef shark Triaenodon obesus 
(Carcharhiniformes: Carcharhinidae). Mitochondrial DNA, 27(2), 947-948. 

Sirikharin, R., Taengchaiyaphum, S., Sanguanrut, P., Duong Chi, T., Mavichak, R.,  
Proespraiwong, P., Nuangsaeng, B., Thitamadee, S., Flegel, T.W. and 
Sritunyalucksana, K. (2015). Characterization and PCR detection of binary, Pir-like 
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toxins from Vibrio parahaemolyticus isolates that cause acute hepatopancreatic 
necrosis disease (AHPND) in shrimp. PLOS ONE, 10 (5): 1-16.  

Machana, S., Vongsak, B., Saifha, E. and Nuangsaeng, B. (2015). Phytochemical screening,  
  total phenolic content and free radical scavenging activity of Bruguiera sexangula  
  and Connarus semidecandrus extracts in Kung Krabaen Bay. Planta Medica,  
  81(16). 
Joshi, J., Srisala, J., Hong Truong, V., Chen, I.T, Nuangsaeng, B., Suthienkul, O., Fang Lo, C., 

Flegel, T.M., Sritunyalucksana, K., and Thitamadee, S. (2014). Variation in Vibrio 
parahaemolyticus isolates from a single Thai shrimp farm experiencing an 
outbreak of acute hepatopancreatic necrosis disease (AHPND). Aquaculture, 428-
429, 297-302. 

 
(10) นางสาวมลฤดี สนธิ 
ผลงานวิชาการ 
จันทร์จรัส วัฒนะโชติ, สุพรรณี ลีโทชวลิต, จารุนันท์ ประทุมยศ, มลฤดี สนธิ และ มะลิวัลย์ คุตะโค. 

(๒๕๕๙). การใช้เซลล์ตรึงยีสต์ทะเล Pichia jadinii เป็นอาหารเสริมในการกระตุ้นภูมิคุ้มกันของ
ปลากะพงขาว. แก่นเกษตร, ๔๔ (ฉบับพิเศษ ๒), ๗๘๓-๗๙๑.    

มลฤดี  สนธิ,  สินีนาถ วรวาส และ ศุภพงษ์  นพพันธ์. (๒๕๕๙). การปรากฏของปรสิตภายนอกในปลา
กะพงขาวที่เล้ียงในกระชัง บริเวณปากแม่น้ าท่าแฉลบ จังหวัดจันทบุรี. วารสารเกษตรพระจอม
เกล้า, ๓๔ (๒): ๙๔-๑๐๔. 

มลฤดี  สนธิ. (๒๕๕๙). การใช้สารกระตุ้นภูมิคุ้มกันในกุ้งทะเล. วารสารแก่นเกษตร, ๔๔: ๓๗๓-๓๘๒. 
มลฤดี  สนธิ, ณัฐพร เปียผ้ึง, จิตรประภา แดงพิมพ์ และ กัลยาณ์ ศรีธัญญลักษณา-แดงต๊ิบ. (๒๕๕๙). การ

ปรากฏของเช้ือ Covert mortality nodavirus (CMNV) และ  Enterocytozoon 
hepatopenaei (EHP) ในกุ้งขาวแวนนาไม ท่ีเล้ียงในจังหวัดจันทบุรี. แก่นเกษตร, ๔๔ (ฉบับ
พิเศษ ๒): ๘๑๑-๘๑๘. 

มลฤดี  สนธิ, วราวุฒิ สืบเพ็ง และ บัลลังก์ เนื่องแสง. (๒๕๕๙). ผลของเบต้ากลูแคนต่อกิจกรรมฟาโกไซโท
ซีสและการผลิตซุปเปอร์ออกไซด์แอนไอออนของปลานิลแดง (Oreochromis niloticus x O. 
mossambicus). วารสารแก่นเกษตร, ๔๔(ฉบับพิเศษ ๒): ๗๖๔-๗๗๒. 

มลฤดี  สนธิ และนิศารัตน์  ดาราวิโรจน์. (๒๕๕๙). การศึกษาการจัดการฟาร์มกุ้งขาวแวนนาไมในจังหวัด
จันทบุรี และความคิดเห็นของเกษตรกรต่อปัจจัยท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการเล้ียงกุ้งภายใต้การ
ระบาดของโรคตายด่วน. Full proceeding ในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ การ
พัฒนาชุมชนท่ียั่งยืน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งท่ี ๕. 

มะลิวัลย์ คุตะโค, ทนงศักดิ์ โตเจริญ, มลฤดี สนธิ, รชนิมุข หิรัญสัจจาเลิศ และ จันทร์จรัส วัฒนะโชติ. 
(๒๕๕๗). ปริมาณผลผลิตและรูปแบบโปรตีนคอลลาเจนจากเกล็ดปลากระบอกด า (Liza 
subviridis) ท่ีสกัดด้วยเปปซินความเข้มข้นแตกต่างกัน. แก่นเกษตร, ๔๓ (ฉบับพิเศษ ๑), ๕๖๒-
๕๖๗. 
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Sonthi, M., Cantet, F., Toubiana, M., Trapani, M.R., Parisi, M.G. and Cammarata, M. (2012). 
Gene expression specificity of the mussel antifungal mytimycin (MytM). Fish and 
Shellfish Immunology, 32, 40-45. 
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อาจารย์ผู้สอน  
(1) นางภควรรค เศรษฐมงคล 
ผลงานวิชาการ 
มะลิวัลย์ คุตะโค, อิทธิพล บางเพชร, ภควรรค เศรษฐมงคล, นิสาชล เทศศรี, ปวีณา ตปนียวรวงศ์ และ 

สรวิศ เผ่าทองศุข. (๒๕๕๙). อัตราการบ าบัดแอมโมเนียของไบโอฟล็อกท่ีสร้างจากกลุ่มจุลินทรีย์
น้ าเค็ม. แก่นเกษตร, ๔๔(ฉบับพิเศษ ๑), ๗๓๑-๗๓๗. 

มะลิวัลย์ คุตะโค, ศิริพร ค าทองดี ภควรรณ เศรษฐมงคล เมธินี จามกระโทก และวศิน ยุวนะเตมีย์. 
(๒๕๕๗). ผลของธาตุอาหารต่อการเติบโตของไดอะตอม Chaetoceros sp. ในน ้าเล้ียงไดอะตอม
ท่ีน ากลับมาใช้ใหม่. วารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง, ๘(๑), ๗๔-๘๓. 
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หมายเลข  3 
แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้สูร่ายวิชา  (Curriculum 

Mapping) 
⬤  ความรับผิดชอบหลัก  ○  ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 1.  
คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. 
ความรู้ 

3.  
ทักษะทาง
ปัญญา 

4.  
ทักษะความสัมพันธ์ระหวา่งบุคคล

และความรับผิดชอบ 

5.  
ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลขการ
สื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

6.  
ทักษะ
พิสัย 

1 2 1 2 1 2 3 1 2 1 2 1 

หมวดวิชาเลือก 
แผน ก แบบ ก 1 

83759160 สัมมนาเทคโนโลยีทางทะเล 1 ⬤ ○  ⬤ ○  ⬤  ⬤  ○  ○  ○  ⬤ 

83769360 สัมมนาเทคโนโลยีทางทะเล 2 ⬤ ○  ⬤ ○  ⬤  ⬤  ○  ○  ○  ⬤ 

หมวดวิชาบังคับ 
แผน ก แบบ ก 2 

83750160 ระเบียบวิธีวิจัยเทคโนโลยีทางทะเลข้ันสูง ○   ○  ⬤ ⬤ ○  ○  ⬤ ○  ○  ○  ⬤ 

83750260 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเทคโนโลยีทาง
ทะเลข้ันสูง 

 ⬤ ○  ⬤  ○  ⬤   ⬤ ○  ⬤ 

83750630 เทคโนโลยีทางทะเลข้ันสูง  ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ○  ○  ○  ○  ⬤ ○  ⬤ 

83759260 สัมมนาเทคโนโลยีทางทะเล 1 ⬤ ○  ⬤ ○  ⬤  ○   ○  ○  ○  ⬤ 

83769360 สัมมนาเทคโนโลยีทางทะเล 2 ⬤ ○  ⬤ ○  ⬤  ○   ○  ○  ○  ⬤ 

หมวดวิชาเลือก 
แผน ก แบบ ก 2 

83751160 ปฏิบัติการทางเทคโนโลยีชีวภาพด้านการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า  

⬤ ⬤ ○  ○  ○  ⬤   ○   ○  ⬤ 

83751260 เทคโนโลยีชีวภาพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า
ข้ันสูง 

○  ○  ○  ⬤  ⬤  ⬤ ⬤ ○  ○   

83751360 โรคสัตว์น้ าและการจัดการสุขภาพสัตว์น้ า
ข้ันสูง 

○  ⬤ ⬤ ⬤ ○  ○  ○    ⬤  ○  

83751460 เทคโนโลยีการจัดการคุณภาพน้ าและดิน
ตะกอนเพ่ือการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

⬤ ○  ⬤  ⬤  ○  ○   ○   ○  

83761660 เทคโนโลยีการจัดการอาหารสัตว์น้ า ○  ○  ○  ⬤  ⬤ ○  ⬤ ⬤ ○  ○  ⬤ 

83761760 เทคโนโลยีการเก็บเกี่ยวและการแปรรูป
สัตว์น้ า 

 ○  ⬤ ⬤ ⬤ ○   ○  ○  ○  ○  ⬤ 

83761860 ชีววิทยาระดับโมเลกุลของครัสเตเชียน ⬤  ⬤ ⬤   ⬤      

83761960 เทคโนโลยีชีวภาพสาหร่าย  ○  ⬤  ⬤  ○  ⬤ ○    ○  
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83752160 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ชายฝั่ง 

⬤  ⬤ ⬤ ⬤ ○  ⬤ ○   ○  ○  ○  

83752260 พันธุศาสตร์ประชากรเพ่ือความ
หลากหลายทางชีวภาพทางทะเล 

 ○  ⬤  ⬤ ○        

83752360 เทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดล้อมข้ันสูง  ○  ○  ⬤  ⬤  ⬤ ⬤ ○    

83762460 การประเมินความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม  ○  ○  ⬤  ⬤  ⬤ ⬤ ○    

83762560 เทคโนโลยีเพ่ือการจัดการทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อมทางทะเล 

○  ⬤ ⬤  ⬤ ○  ⬤  ○  ○  ⬤  

83762660 การฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล ⬤  ⬤ ⬤ ⬤ ○  ○  ○  ○  ○  ○   

83753160 อุตุนิยมวิทยาเขตร้อน  ○  ○   ⬤ ○   ○   ⬤ ⬤   

83753260 ฟิสิกส์ของชั้นขอบเขตอากาศและทะเล  ○  ⬤ ⬤ ○  ⬤  ○  ○  ⬤ ⬤  

83753360 ความเชื่อมโยงระหว่างสภาพอากาศและ
ภูมิอากาศ 

 ⬤  ⬤ ○   ⬤  ○  ○  ⬤  

83753460 พลศาสตร์ของมหาสมุทรและภูมิอากาศ ○   ⬤  ⬤ ○  ○   ○   ⬤  

83763560 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขและแบบจ าลอง
มหาสมุทร  

 ○  ○  ⬤ ○    ○  ○  ⬤   

83763660 การส ารวจระยะไกลทางสมุทรศาสตร ์  ⬤   ○  ⬤ ⬤  ○   ○  ⬤ 

83754160 นวัตกรรมเพ่ือการเพ่ิมผลผลิตในการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

⬤ ○  ⬤ ○  ⬤ ○  ⬤  ⬤ ⬤   

83754260 ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากทะเล            ⬤ 

83754360 นวัตกรรมเทคโนโลยีสะอาด ⬤  ○  ○  ⬤ ○  ⬤  ⬤ ○  ○   

83764460 หัวข้อเลือกสรรเทคโนโลยีทางทะเล 1 ⬤  ⬤ ⬤ ○  ○   ⬤  ○    

83764560 หัวข้อเลือกสรรเทคโนโลยีทางทะเล 2 ⬤  ⬤ ⬤ ○  ○   ⬤ ○  ○    

วิทยานิพนธ ์

83769760 วิทยานิพนธ์ ○  ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ○  ⬤ ⬤ ⬤ 

83769960 วิทยานิพนธ์ ○  ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ○  ⬤ ⬤ ⬤ 
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ผลการเรียนรู้  Learning Outcomes (LO) คณะเทคโนโลยีทางทะเล 2561 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
(1) มีคุณธรรมจริยธรรมในการวิจัยและการประกอบอาชีพ 
(2) มีวินัยและความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ 
ด้านความรู้ 
(1) น าความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพและพัฒนาประเทศชาติ 
(2) สร้างองค์ความรู้ท่ีมีประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศชาติ 
ด้านทักษะทางปัญญา 
(1) มีทักษะการคิดแบบองค์รวม เพื่อแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสถานการณ์ 
(2) สามารถประยุกต์ใช้ทักษะทางการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาด้านทะเลในระดับชาติ 
(3) สามารถสร้างนวัตกรรมเพื่อใช้ประโยชน์ในศาสตร์ทางทะเล 
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
(1) มีจิตสาธารณะ มีความรับผิดชอบ มีภาวะผู้น าและสามารถท างานเป็นทีม 
(2) สามารถปรับตัวเข้าองค์กร และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี 
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1) สามารถใช้ข้อมูลเชิงตัวเลข และสามารถประเมินความเหมาะสมในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้

งาน 
(2) ใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ด้านทักษะพิสัย 
(1) สามารถวิเคราะห์และปฏิบัติงานท่ีเป็นทักษะทางเทคโนโลยีทางทะเล 
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หมายเลข  4 
ค าสั่งแต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตร และค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
 ๑. ค าสั่งแต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตร 
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ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558 

 
ผู้ทรงคุณวุฒิ.....ศ. ดร. เปี่ยมศักด์ิ เมนะเศวต…………………………………………………………………………… 
ข้อเสนอแนะมีดังนี ้
 - ช่ือหลักสูตรภาษาไทย ควรมีการตรวจสอบค าว่าการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าให้เป็นไปตามราชบัณฑิต
สถาน (ศัพท์บัญญัติ) 
 - อาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลังการศึกษา ควรเพิ่มในเรื่องของอาจารย์มหาวิทยาลัย อาจารย์
วิทยาลัยเกษตรกรรม เป็นต้น 
 - ความส าคัญควรมีการเพิ่มขอบเขตเกี่ยวกับน้ าจืดด้วย 
 - คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา ควรก าหนดขอบเขตให้แคบลง เช่น สาขาในระดับปริญญาตรีควร
เฉพาะเจาะจงเป็นวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
 - โครงสร้างหลักสูตรไม่ควรมีแผน ข เพราะจะท าให้คุณภาพของหลักสูตรลดลง 
 - วิชาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าขั้นสูง ควรมีการเขียนค าอธิบายรายวิชาให้สอดคล้องกัน และตัดค าว่า
ขั้นสูงออกหากใช้ค าอธิบายรายวิชาเดิม 
 - แผนท่ีกระจายความรับผิดชอบ ควรมีการเน้นความรับผิดชอบในด้านปฏิบัติด้วย  
 
ผู้ทรงคุณวุฒิ.....รศ.ดร.ยนต์ มุสิก……………………………………………………………………………………………… 
ข้อเสนอแนะมีดังนี ้

- วัตถุประสงค์ของการผลิตบัณฑิตระดับโท-เอก เพื่อสร้างนักวิจัยจึงควรเน้นให้มีรายวิชาทางด้าน
สถิติ 

- เพิ่มและปรับปรุงค าอธิบายรายวิชาให้ชัดเจนขึ้น ดังนี้  
- เพิ่มรายวิชาเกี่ยวกับสถิติ 
- ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชาเทคโนโลยีการจัดการอาหารสัตว์น้ า 
- ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชาการจัดการคุณภาพน้ าเพื่อการเพาะเล้ียงสัตว์น้ า 

 - หากจะพัฒนาหลักสูตรโทควบเอกควรให้เป็นไปตามคุณภาพ และควรพัฒนาหลักสูตรให้มี
คุณภาพก่อน 
 - หลักสูตรแผน ข ไม่ควรมี หากต้องการควรท าเป็นหลักสูตรท่ีมีประกาศนียบัตร 
 - รายวิชาต่อไปนี้ แนะน าให้ตัดค าว่า Advanced ออก  

1. Advanced aquaculture technology และเขียนขอบเขตของรายวิชานี้ให้ชัดเจน 
2. Advanced aquaculture animal diseases and health management  

- รายวิชาเทคโนโลยีการผลิตและปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้ า ขอบเขตของรายวิชาต้องไม่ซ้อนทับกับ
รายวิชาอื่น 
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ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
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มติการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยีทางทะเล 
 

 คณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ได้ด าเนินการร่างหลักสูตร 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีและการจัดการการเพาะเล้ียงสัตว์น้ า หลักสูตรใหม่  พ.ศ. 2558 
ตามแผนการจัดการเรียนการสอนของคณะเทคโนโลยีทางทะเล  โดยผ่านการวิพากษ์หลักสูตรจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ  และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะฯ  ครั้งท่ี 1/2560 เมื่อวันท่ี 26 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 และได้มีมติให้เปล่ียนช่ือหลักสูตรเป็นหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาเทคโนโลยีทางทะเล หลักสูตรใหม่  พ.ศ. 2560 โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ า
คณะฯ ในการประชุมครั้งท่ี 2/2560 เมื่อวันท่ี 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  
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หมายเลข  5 
ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559  
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หมายเลข 6   
รายงานผลการส ารวจความต้องการตลาดแรงงานและผู้ใช้บัณฑิต และความต้องการศึกษา

ต่อในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีทางทะเล 
 

1. รายงานผลการส ารวจความต้องการตลาดแรงงานและผู้ใช้บัณฑิต  
(หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีทางทะเล) 
ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามมีท้ังหมด 30 คน ท าการส ารวจโดยใช้แบบสอบถาม online 
รายละเอียดมีดังนี้ 
1.1 เพศ 

เพศ จ านวน (คน) เปอร์เซ็นต์ 
ชาย 8 26.7 
หญิง 22 73.3 

 
1.2 ช่วงอายุ 

ช่วงอายุ (ป)ี จ านวน (คน) เปอร์เซ็นต์ 
ไม่เกิน 25 ปี 2 6.7 
26-30 2 6.7 
31-35 2 6.7 
36-40 5 16.7 
41-45 10 33.3 
46-50 6 20 
50 ขึ้นไป 3 10 

 
1.3 ลักษณะของหน่วยงานท่ีสังกัด 

 ลักษณะหน่วยงาน จ านวน (คน) เปอร์เซ็นต์ 
กรมประมงและกรมทรพัยากรทางทะเล
และชายฝ่ัง 

6 20 

หน่วยงานราชการอื่นท่ีไม่ใช้ กปม/ทช. 1 3.3 
สถาบันวิจัยของมหาวิทยาลัย/ องคฺกร
มหาชน เช่น สวทช. วว. สกว. 

7 23.3 

หน่วยงานเอกชน 7 23.3 
มหาวิทยาลัย/วิทยาลัย สถาบันการศึกษา 10 33.3 
องค์กรระหว่างประเทศ เช่น SEAFDEC 
FAO IUCN 

2 6.7 

อื่น ๆ 0 0 
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1.4 ด้านท่ีเน้นในการประกอบกิจการ หรือวิจัย ของหน่วยงาน   
การประกอบกิจการของผู้ท่ีตอบ อื่น ๆ ในแบบสอบถาม มีครบทุกลักษณะหน่วยงานท่ีมีใน

แบบสอบถาม และมีผู้ตอบอื่นๆ เช่น การตรวจโรคสัตว์น้ า  
ลักษณะหน่วยงาน จ านวน (คน) เปอร์เซ็นต์ 
เพาะเล้ียงสัตว์น้ า 7 23.3 
การจัดการส่ิงแวดล้อมทางทะเล 6 20.0 
ผลิตภัณฑ์จากส่ิงมีชีวิตทางทะเล 5 16.6 
ประมงทะเล 3 10.0 
อื่น ๆ 9 33.3 

 
1.6 สถานท่ีต้ังของหน่วยงาน 

สถานที่ต้ัง จ านวน (คน) เปอร์เซ็นต์ 
กรุงเทพฯ และปริมณฑล 14 46.7 
ภาคตะวันออก 10 33.3 
ภาคใต้ 5 16.7 
ภาคตะวันตก 1 3.3 
ภาคกลาง - - 
ภาคเหนือ - - 

 
ตอนที่ 2 ความต้องการมหาบัณฑิตด้านเทคโนโลยีทางทะเล 
2.1 ความต้องการบัณฑิตท่ีมีวุฒิการศึกษาทางด้านปริญญาโทเทคโนโลยีทางทะเลเข้าท างานในหน่วยงาน 

ความต้องการ จ านวน (คน) เปอร์เซ็นต์ 
ต้องการ 18 60 
ไม่ต้องการ 4 13.3 
ไม่แน่ใจ 8 26.7 

 
2.2 จ านวนความต้องการผู้ท่ีมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีทางทะเล เข้าท างานใน
หน่วยงาน 

จ านวน (คน) จ านวน (คน) เปอร์เซ็นต์ 
1 8 47.1 
2 4 2.5 
3 - - 
4 1 5.9 
มากกว่า 4 4 23.5 
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2.3 จุดเน้นท่ีต้องการให้เน้นในหลักสูตรปริญญาโทเทคโนโลยีทางทะเล หรือกลุ่มเนื้อหาท่ีต้องการให้นิสิต
ท าวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท 
จุดเน้นที่ต้องการ จ านวน (คน) เปอร์เซ็นต์ 
ด้านเทคโนโลยี การพัฒนาเครื่องมือและนวัตกรรมทางส่ิงแวดล้อม
ทางทะเล 

8 26.7 

ด้านการพัฒนาเครื่องมือและนวัตกรรมในการเพาะเล้ียงสัตว์น้ า 5 16.7 
การจัดการการเพาะเล้ียงสัตว์น้ า 5 16.7 
ด้านการจัดการส่ิงแวดล้อมทางทะเล 5 16.7 
ด้านเทคโนโลยีชีวภาพการเพาะเล้ียงสัตว์น้ า 4 13.3 
ด้านเทคโนโลยีชีวภาพส่ิงแวดล้อม 1 3.3 
กฎหมายทะเลและทรัพยากรประมง 1 3.3 
ทุกข้อของ 2.3 1 3.3 
อื่น ๆ - - 
 
ตอนที่ 3 คุณลักษณะในวิชาชีพและคุณสมบัติเฉพาะ และคุณธรรมจริยธรรมของมหาบัณฑิต
เทคโนโลยีทางทะเลที่ต้องการ 
คุณลักษณะที่ต้องการ คะแนน 

(เต็ม 5) 
ล าดับ 

คุณธรรมและจริยธรรมในการวิจัย 4.83 1 
ทักษะในการวิเคราะห์และปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีทางทะเล เช่น ทักษะ
ในห้องปฏิบัติการ การใช้เครื่องมือ การออกภาคสนาม เป็นต้น 

4.77 2 

มีทักษะการวิจัยท่ีสามารถน าไปใช้แก้ปัญหาทางทะเล เช่น ทักษะในการ
วางแผนการทดลอง การเขียนบทความวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย 

4.73 3 

สามารถสร้างและพัฒนานวัตกรรมเพื่อใช้ประโยชน์ในศาสตร์ทางทะเล 
เช่น ทักษะในการคิดค้นส่ิงประดิษฐ์ ระบบการจัดการ ความคิดสร้างสรรค์
ในการการพัฒนานวัตกรรม 

4.66 4 

ความสามารถด้านภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ 4.66 4 
ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และข้อมูลเชิงตัวเลข เช่น การใช้
สถิติ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ การใช้สนเทศในการบริหาร
จัดการข้อมูล 

4.56 5 

 การมีความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพ 4.4 6 
การมีความรู้เกี่ยวการเป็นผู้ประกอบการ เช่น ความรู้ด้านธุรกิจ การตลาด 
การบริหาร 

4.1 7 
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ข้อเสนอแนะอื่น ๆ 
- อยากให้มีทักษะในการส่ือสารกับชุมชน/หน่วยงาน/องค์กรต่างๆ 
- บุคลากรท่ีมีความรู้รอบด้านเป็นท่ีต้องการในการท างานจริงครับ แต่ท้ังนี้บุคลากรท่ีต้องการท่ีสุด

คือ คนท่ีมีคุณธรรม ซื่อสัตย์เป็นคนดี เป็นท่ีต้องการของวงการมากท่ีสุด เรื่องความรู้
ความสามารถในการงานท่ีต้องรับผิดชอบ สามารถท่ีจะเรียนรู้ไปได้ครับ 

- เนื่องจากอุตสาหกรรมสัตว์น้ ามีขนาดใหญ่ ปัญหาของอุตสาหกรรมมีความหลากหลายและมี
ผลกระทบต่อประเทศในหลายมิติ การเตรียมคนเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงานเป็นเรื่องไม่ง่าย ขอเป็น
ก าลังใจและขอให้หลักสูตรมีความส าเร็จในการผลิตบุคลากรท่ีมีคุณภาพแก่ประเทศและโลก
โดยรวม 

- ควรเป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี ขยันและอดทนสูง 
- การท างานอย่างมีส่วนร่วมและความอดทน เป็นส่ิงส าคัญอีกอย่างหนึ่งท่ีควรมี 
- มีความกระตือรือร้นในการท างาน พร้อมพฒันาตนเอง และสามารถท างานเป็นทีมได้ดี 
- นักศึกษาควรมีโอกาสในการศึกษาเรียนรู้กฎหมายทางทะเลและความตกลงระหว่างประเทศท่ี

เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรทางทะเลโดยเฉพาะทรัพยากรประมง ท้ังในทางกรอบหลักคิด
ในเชิงทฤษฎีและเชิงวิเคราะห์ทางการเมือง 

 
สรุปโดยภาพรวม 

จากการการสอบถามไปยังผู้ต้องการใช้บัณฑิต (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีทาง
ทะเล) ท่ีอยู่ในหน่วยงานต่างๆ ท้ังภาครัฐและเอกชนท่ีเกี่ยวข้องกับศาสตร์ด้านเทคโนโลยีทางทะเล ท่ีต้ังอยู่
ในบริเวณกรุงเทพฯ และปริมณฑล ภาคตะวันออก ภาคใต้และภาคตะวันตก  

ผลการส ารวจ พบว่า หน่วยงานดังกล่าวยังมีความต้องการใช้บัณฑิต (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาเทคโนโลยีทางทะเล) สูงถึง 60 เปอร์เซ็นต์ของหน่วยงานท้ังหมดท่ีท าแบบสอบถาม ซึ่งยังมีบาง
หน่วยงานท่ียังไม่แน่ใจว่ามีความต้องการใช้บัณฑิตท่ีมีประมาณ  26.7 เปอร์เซ็นต์ของหน่วยงานท้ังหมดท่ี
ท าแบบสอบถาม โดยหน่วยงานผู้ใช้บัณฑิตต้องการเน้นให้ผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้และทักษะการวิจัยด้าน
เทคโนโลยี การพัฒนาเครื่องมือและนวัตกรรมทางส่ิงแวดล้อมทางทะเลมากท่ีสุด และรองลงมา คือ ด้าน
การพัฒนาเครื่องมือและนวัตกรรมในการเพาะเล้ียงสัตว์น้ า การจัดการการเพาะเล้ียงสัตว์น้ า ด้านการ
จัดการส่ิงแวดล้อมทางทะเลและด้านเทคโนโลยีชีวภาพการเพาะเล้ียงสัตว์น้ า 

ท้ังนี้ผู้ใช้บัณฑิตยังต้องการบัณฑิตมีท่ีคุณลักษณะในวิชาชีพและคุณสมบัติเฉพาะ และคุณธรรม
จริยธรรมของมหาบัณฑิตเทคโนโลยีทางทะเลท่ีต้องการ คือ จะเน้นมากในเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมใน
การวิจัย รองลงมา คือ ทักษะต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ ทักษะในการวิเคราะห์และปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยี
ทางทะเล เช่น ทักษะในห้องปฏิบัติการ การใช้เครื่องมือ การออกภาคสนาม เป็นต้น และมีทักษะการวิจัย
ท่ีสามารถน าไปใช้แก้ปัญหาทางทะเล เช่น ทักษะในการวางแผนการทดลอง การเขียนบทความวิจัย 
ระเบียบวิธีวิจัย 

  



 

 

 

 

88 

2. รายงานผลการส ารวจความต้องการศึกษาต่อในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาเทคโนโลยีทางทะเล 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามมีท้ังหมด 146 คน โดยใช้แบบสอบถาม online ผลการส ารวจความ
ต้องการศึกษาต่อในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีทางทะเล มีรายละเอียดดังนี้ 
1.1 เพศ 

เพศ จ านวน (คน) เปอร์เซ็นต์ 
หญิง 112 76.7 
ชาย 34 23.3 

 
1.2 อายุ 

ช่วงอายุ จ านวน (คน) เปอร์เซ็นต์ 
ไม่เกิน 25 ปี 74 50.7 
26-30 ปี 19 13 
31-35 ปี 47 32.2 
36-40 ปี 3 2.1 
44-45 2 1.4 
41-45 ปี - - 
45-50 ปี - - 
50 ปี ขึ้นไป 1 1.4 

 
1.3 สาขาวิชาท่ีท่านส าเร็จการศึกษาหรือคาดว่าจะส าเร็จในระดับปริญญาตรี 
หลักสูตร จ านวน (คน) เปอร์เซ็นต์ 
เทคโนโลยีทางทะเล, เทคโนโลยีการประมง, ประมง,  
วาริชศาสตร์, วิทยาศาสตร์ทางทะเล 

140 95.9 

ด้านวิทยาศาสตร์สาขาชีววิทยาเทคโนโลยีชีวภาพ, 
วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม, เกษตรศาสตร์ 

5 3.4 

อื่นๆ 1 0.7 
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1.4 ปี พ.ศ. ท่ีส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
ปีที่ส าเร็จการศึกษา จ านวน (คน) เปอร์เซ็นต์ 
ก่อน พ.ศ. 2539 2 1.4 
พ.ศ. 2540-2544 2 1.4 
พ.ศ. 2545-2550 49 33.6 
พ.ศ. 2550-2555 10 6.9 
พ.ศ. 2555-2560 65 44.5 
คาดว่าจะส าเร็จการศึกษาในปี พ.ศ. 2561 18 12.3 

 
1.5 อาชีพปัจจุบันหรือล่าสุด 
อาชีพปัจจุบนัหรือล่าสุด จ านวน (คน) เปอร์เซ็นต์ 
รับราชการ/ พนักงานราชการ/
พนักงานมหาวิทยาลัย 

63 43.4 

พนักงานรัฐวิสาหกิจ 3 2.1 
ธุรกิจส่วนตัว 22 15.1 
พนักงานเอกชน 26 17.7 
ไม่มีประสบการณ์ในการท างาน 32 21.9 

 
1.7 สถานท่ีต้ังของหน่วยงาน 

สถานที่ต้ัง จ านวน (คน) เปอร์เซ็นต์ 
กรุงเทพฯ และปริมณฑล 53 39 
ภาคตะวันออก 57 36.3 
ภาคใต้ - - 
ภาคตะวันตก 2 1.4 
ภาคกลาง 28 19.2 
ภาคเหนือ - - 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 2.7 

 
ตอนที่ 2 ความต้องการศึกษาต่อและความติดเห็นต่อหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาเทคโนโลยีทางทะเล 
2.1 ความต้องการ/สนใจศึกษาต่อในระดับปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา 

ความต้องการ จ านวน (คน) เปอร์เซ็นต์ 
ต้องการ 70 47.9 
ไม่ต้องการ 37 25.3 
ไม่แน่ใจ 39 26.7 

 
2.2 ถ้าไม่ต้องการ ไม่สนใจ หรือไม่แน่ใจ โปรดระบุเหตุผลของท่าน 
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เหตุผล จ านวน (คน) เปอร์เซ็นต์ 
อายุมาก 2 2.6 
ไม่พร้อมเรื่องค่าใช่จ่าย 14 18.7 
เหตุผลความจ าเป็นส่วนตัว 15 19.5 
ต้องการเปล่ียนสาขาท่ีศึกษา 31 40.3 
อื่น ๆ 15 19.5 

 
เหตุผลของผู้ท่ีตอบอื่นๆ มีดังนี้ 

- เรียนไม่เก่งกลัวเรียนไม่จบ 
- ยังไม่ทราบข้อมูลหลักสูตรดีพอ 
-    ต้องดูแลธุรกิจไม่มีเวลาเรียน 

 
2.3 ถ้าต้องการ/สนใจ โปรดระบุเหตุผลของท่าน 
เหตุผล จ านวน (คน) เปอร์เซ็นต์ 
ต้องการเพิ่มวุฒิการศึกษา 7 8 
เพื่อเปล่ียนต าแหน่งงาน 1 1.1 
เพื่อมีโอกาสปรับเงินเดือนหรือได้รับการประเมินให้มีต าแหน่ง
สูงขึ้น 

9 10.2 

ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงาน/เป็นความต้องการของ
หน่วยงาน 

- - 

ต้องการเพิ่มความรู้และประสบการณ์ 54 61.4 
มีความเช่ือมั่นในความพร้อมและการจัดการของคณะเทคโนโลยี
ทางทะเล 

17 19.3 

อื่น ๆ 0 0 
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2.4 จุดเน้นหรือกลุ่มเนื้อหาท่ีท่านสนใจศึกษาหรือท าวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท 
จุดเน้นที่ต้องการ จ านวน (คน) เปอร์เซ็นต์ 
ด้านเทคโนโลยี การพัฒนาเครื่องมือและนวัตกรรมทาง
ส่ิงแวดล้อมทางทะเล 

34 23.3 

ด้านการพัฒนาเครื่องมือและนวัตกรรมในการเพาะเล้ียงสัตว์น้ า 2 1.4 
การจัดการการเพาะเล้ียงสัตว์น้ า 11 7.5 
ด้านการจัดการส่ิงแวดล้อมทางทะเล 43 29.4 
ด้านเทคโนโลยีชีวภาพการเพาะเล้ียงสัตว์น้ า 21 14.4 
ด้านเทคโนโลยีชีวภาพส่ิงแวดล้อม 31 21.2 
โรคสัตว์น้ า 1 0.7 
วิศวกรรมทางทะเล 1 0.7 
อื่น ๆ 4 2.7 

 
2.6 วันเวลาท่ีต้องการให้มีการจัดการศึกษา 

วันเวลา จ านวน (คน) เปอร์เซ็นต์ 
ในวันเวลาราชการ 57 37 
วันเสาร์ อาทิตย์ 89 61 
หลังเวลาราชการ (จันทร์-ศุกร์) 3 2.1 

 
2.7 ท่านคาดว่าเงินสนับสนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษามาจากแหล่งใด 

แหล่งเงินสนับสนุน จ านวน (คน) เปอร์เซ็นต์ 
ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงาน 71 48.6 
ทุนส่วนตัว 71 48.6 
อื่นๆ 4 2.7 

 
ตอนที่ 3 ลักษณะในการจัดการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีทางทะเล 
คุณลักษณะที่ต้องการ คะแนน (เต็ม 5) 
1. เชิญอาจารย์จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันวิจัยจากต่างประเทศ 
มาสอน/ร่วมสอน 

4.16 

2. มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษในบางรายวิชา 4.05 
3. เป็นหลักสูตรท่ีเป็นวิทยานิพนธ์อย่างเดียว 3.28 
4. มีห้องท างานส าหรับนิสิตปริญญาโท 4.13 
5. มีท่ีพักส าหรับนิสิตปริญญาโท 4.17 

 
  



 

 

 

 

92 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนออื่นๆ เพิ่มเติม 
- ควรมีการจัดสรรงานให้นิสิตได้เรียนรู้ หรือท างานควบคู่ไปด้วยขณะเรียน เพื่อสร้างเสริม

ประสบการณ์การท างานไปในตัว 
- ถ้ามีทุนก็น่าสนใจครับ 
- ดีมากๆ ครับ 
- เมื่อเรียนต่อจนจบหลักสูตรแล้ว อยากให้มีการแนะแนว หรือแนะน าหน่วยงานท่ี

เกี่ยวข้องกับหลักสูตร เพื่อจะได้มีโอกาสในการหางานหรือประกอบอาชีพ  
- อยากให้เปิดหลักสูตรปริญญาโทเร็วๆ ค่ะเพื่อท่ีจะสามารถเรียนต่อได้เลยเมื่อเรียนจบ 
- ควรเพิ่มภาษาอังกฤษเข้าไปในหลักสูตรมากขึ้นเพื่อเพิ่มทักษะทางภาษาให้กับนิสิต 
- อยากได้วิชาเรียนท่ีเสริมสร้างแนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล วิธีการหรือ

รูปแบบต่างๆท่ีเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล และได้ประโยชน์ต่อชุมชน 
 
สรุปโดยภาพรวม 
 จากการส ารวจความต้องการศึกษาต่อในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
ทางทะเล มีผู้ตอบแบบสอบถามมีท้ังหมด 146 คน โดยส่วนใหญ่แล้ว (96.9 เปอร์เซ็นต์) เป็นคนท่ีมีอายุต่ า
กว่า 35 ปี และส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องกับศาสตร์ทางด้านเทคโนโลยีทาง
ทะเล คือ เทคโนโลยีทางทะเล เทคโนโลยีการประมง, ประมง, วาริชศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ทางทะเล สูง
ถึง 95.5 เปอร์เซ็นต์  ท้ังนี้มีผู้ตอบแบบสอบถามบางส่วนประมาณ 12.3 เปอร์เซ็นต์ ท่ียังไม่ส าเร็จ
การศึกษา ซึ่งมีประสบการณ์ท างานหรือท างานรับราชการ/ พนักงานราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัยมาก
ท่ีสุด (43.4 เปอร์เซ็นต์) นอกจากนั้นประกอบอาชีพเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ ธุรกิจส่วนตัวและพนักงาน
เอกชน 
 ผู้ตอบแบบสอบถามมีความต้องการศึกษาต่อในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีทางทะเล 47.9 เปอร์เซ็นต์ ท้ังนี้เพื่อต้องการเพิ่มความรู้และประสบการณ์ และผู้ตอบ
แบบสอบถามบางส่วนยังมีความเช่ือมั่นในความพร้อมและการจัดการของคณะเทคโนโลยีทางทะเล 
อย่างไรก็ตามมีผู้ท่ียังไม่ต้องการและไม่แน่ใจประมาณ 25.3 และ 26.7 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ ซึ่งเหตุผล
หลักท่ียังไม่ต้องการหรือไม่แน่ใจว่าจะศึกษาต่อ คือ ต้องการเปล่ียนสาขาท่ีศึกษา  

ส าหรับเนื้อหาหรือหัวข้องานวิจัยท่ีผู้สอบถามให้ความส าคัญ คือ ด้านการจัดการส่ิงแวดล้อมทาง
ทะเล ด้านเทคโนโลยี การพัฒนาเครื่องมือและนวัตกรรมทางส่ิงแวดล้อมทางทะเล และด้าน
เทคโนโลยีชีวภาพส่ิงแวดล้อม ตามล าดับ และต้องการให้จัดการเรียนการสอนในช่วงวันเสาร์ อาทิตย์ มาก
ถึง 61 เปอร์เซ็นต์ และเน้นให้มีห้องท างานส าหรับนิสิตปริญญาโท มีท่ีพักส าหรับนิสิตปริญญาโท และ
อยากให้เชิญอาจารย์จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันวิจัยจากต่างประเทศมาสอน/ร่วมสอน ตามล าดับ ท้ังนี้
ผู้ตอบแบบส ารวจคาดว่าเงินสนับสนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาจะสามารถขอรับการสนับสนุนจาก
หน่วยงานและสามารถใช้ทุนส่วนตัวได้     

 
 

 


