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ค้าน้า 
 

ตามท่ี พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 กําหนดให้มี
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็น ส่วนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดําเนินการอย่างต่อเนื่องโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ระบบการ ประกัน
คุณภาพการศึกษาเป็นเครื่องมือตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประกอบกับประกาศ 
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา ได้กําหนดหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการ 
ประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ให้มีการประเมินคุณภาพ 3 ระดับคือ ระดับหลักสูตร 
ระดับคณะ ระดับสถาบัน โดยการศึกษาที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลสามารถประกันคุณภาพได้ตั้งแต่ระดับ
หลักสูตร ในปีการศึกษา 2558 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา (หลักสูตร
นานาชาติ) Master of Science Program in Aquaculture (International Program) และ ปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ ยงสัตว์น้ํ า (หลักสูตรนานาชาติ )  Doctor of Philosophy Program in 
Aquaculture (International Program) จึงได้จัดทํารายงานการประเมินตนเอง โดยเลือกใช้ระบบการประกัน
คุณภาพ CUPT (The Council of the University Presidents of Thailand Quality Assurance) ในระดับ
หลักสูตรใช้เกณฑ์ ASEAN University Network-Quality Assurance (AUN) เพ่ือรายงานผลการดําเนินงาน
ของหลักสูตรฯ ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 โดยรายงานฉบับนี้ได้แสดงผลการ
ประเมินตนเองตามเกณฑ์ของ AUN QA ที่มุ่งเน้น Expected Learning Outcome (ELO) และการประเมิน 7 
ระดับ และการดําเนินงานอย่างเป็นระบบเพ่ือผลิตบัณฑิตให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําที่สําคัญของประเทศ ทางหลักสูตรได้ตระหนักถึงความสําคัญของการประกันคุณภาพ
การศึกษาและมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการดําเนินงานให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากลเพ่ือคุณภาพ
ของผลผลิตตามพันธกิจของสถาบันและเพ่ือเป็นหลักฐานทางการศึกษาที่จะเผยแพร่ให้ประชาคมรับทราบและ
เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาของสถาบันและประเทศชาติต่อไป 
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บทสรุปส้าหรับผู้บริหาร 

ในการรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา (หลักสูตรนานาชาติ) มีการดําเนินการได้
มาตรฐาน  
 สําหรับในส่วนผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ AUN QA ที่ประกอบด้วย 11 ตัวบ่งชี้ (AUN 1 - AUN 11) 
จากผลการประเมินตนเองแยกเป็นแต่ละตัวบ่งชี้ ได้ผลโดยสรุปดังนี้ 
AUN 1 การกําหนดลักษณะพึงประสงค์ (ELOs) ของนักศึกษาสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของคณะ

และมหาวิทยาลัย และสอดคล้องกับความคิดเห็นจากผู้ใช้บัณฑิต 
AUN 2 การกําหนดศาสตร์ต่างๆ ภายในหลักสูตรครอบคลุมทุกสาขาของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําและมีความ

ทันสมัยโดยมีการสื่อสารไปยังผู้ใช้บัณฑิตด้วย 
AUN 3 หลักสูตรได้มีการกําหนดรายวิชาให้สอดคล้องกับ ELOs และมีลําดับการเรียนในวิชาต่างๆ โดย

กําหนดไว้ในแผนการเรียนอย่างชัดเจน  
AUN 4 ได้มีการระบุปรัชญาการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยที่หลักสูตรได้ใช้โดยสอดคล้องกัน และหลักสูตรมี

การระบุปรัชญาของหลักสูตร ซึ่งมีการสื่อสารไปยังผู้ใช้บัณฑิต และมีการจัดการเรียนการสอนที่
ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

AUN 5 หลักสูตรมีวิธีการประเมินผลนักศึกษาที่ชัดเจน มีการประกาศผลให้ทราบตามเกณฑ์ของคณะ และ
นักศึกษาสามารถขออุทธรณ์ไดใ้นกรณีที่คิดว่าการให้คะแนนไม่เป็นธรรม 

AUN 6 บุคลากรในหลักสูตรมีการพัฒนาตนเองตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย และได้รับการสนับสนุนให้เข้าสู่
ตําแหน่งทางวิชาการและได้รับรางวัลผลงานวิจัยตามข้อกําหนดของมหาวิทยาลัย 

AUN 7 การสนับสนุนการเรียนรู้และให้บริการด้านต่างๆ แก่บุคลากร เป็นการจัดเตรียมโดยวิทยาเขต 
เนื่องจากมีการบริหารแบบรวมศูนย์บริการประสานภารกิจ 

AUN 8 หลักสูตรมีข้อกําหนดในกระบวนการรับนักศึกษาที่สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย และมีกระบวนการ
ประเมินการเรียนของนักศึกษาที่ชัดเจน แต่ยังขาดการสนับสนุนและสร้างแรงจูงใจในด้านต่างๆ ของ
นักศึกษา เช่น การส่งเสริมการเตรียมตัวของนักศึกษาเพ่ือนําเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการต่างๆ 
และการเตรียมความพร้อมในการใช้ภาษาอังกฤษ 

AUN 9 สถานที่และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้รวมทั้งสื่อต่างๆ เป็นการจัดเตรียมโดยวิทยาเขตจากการบริหาร
แบบรวมศูนย์บริการประสานภารกิจ แต่ยังไม่มีความพร้อมเท่าท่ีควร 

AUN 10 หลักสูตรมีแผนการประเมินหลักสูตรจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้ใช้บัณฑิต อย่างไรก็ดีในปีการศึกษา 
2560 หลักสูตรยังไม่ได้ดําเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินที่มาจากภาคส่วนดังกล่าวอย่าง
ชัดเจนเนื่องจากมีนักศึกษาจบการศึกษาเพียง 1 คนและเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรเดิมในระดับปริญญา
เอก 

AUN 11 ในปีการศึกษาที่ 2560 มีนักศึกษารวมจํานวน 6 คน (ปริญญาเอก 3 คน และปริญญาโท 3 คน) เพ่ิม
จากปีการศึกษา 2559 จํานวน 2 คน มีนักศึกษาสําเร็จการศึกษา 1 คน 

 
 โดยภาพรวมแล้วการดําเนินงานของหลักสูตรมีเกณฑ์มาตรฐานที่สอดคล้องกับมหาวิทยาลัยและมีการ
ดําเนินงานที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน แต่อย่างไรก็ดีจํานวนนักศึกษาที่รับเข้ายังได้ต่ํากว่าจํานวนที่กําหนดไว้ ทาง
หลักสูตรจึงมีการปรับปรุงด้านกลยุทธ์โดยปรับปรุงหลักสูตรให้ครอบคลุมศาสตร์ทั้งด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา
และทรัพยากรประมงเพ่ือให้ได้นักศึกษาเข้าศึกษาในจํานวนที่มากขึ้น  และคาดว่าจะรับนักศึกษาได้ในภาค
การศึกษาที่ 2/2561 
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บทที่ 1 
ส่วนน้า 

 
สืบเนื่องจากแผนพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ที่ได้รับข้อเสนอแนะจาก

ผู้ ท ร งคุ ณ วุฒิ ส ม าชิ ก ส ภ าม ห าวิ ท ย าลั ย ส งข ล าน ค ริ น ท ร์  (ส ภ าวิ ท ย า เข ต สุ ร าษ ฎ ร์ ธ านี ) ให้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มีแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาวิทยาเขต โดยควรมุ่งเน้นใน 3 
clusters หลัก ได้แก่ 1) ยางพารา 2) การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา และ 3) พลังงาน  

ด้วยกิจกรรมวิจัยด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มี
ฐานการปฏิบัติงานและการวิจัยทั้งภาคสนามและงานวิจัยเชิงลึกอยู่แล้วที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กุ้ง 
อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งได้รับความร่วมมือในการจัดตั้งจาก 3 หน่วยงาน คือ ศูนย์พันธุวิศวกรรม
และเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ศช) ซึ่งอยู่ภายใต้กํากับของสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ (สวทช) มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และในวิทยาเขตมีทีมบุคลากรทางด้าน
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําที่รวมตัวกันจัดตั้งสถานวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพสัตว์น้ํา เพื่อสร้างงานวิจัยทางการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ําอย่างมีทิศทางและเป้าหมายที่ชัดเจน ประกอบกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําถือเป็นแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของจังหวัดสุราษฎร์ธานีและเขตภาคใต้ตอนบน จึงถือได้ว่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุ
ราษฎร์ธานีมีความพร้อมในการพัฒนาด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา ทางคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี จึงขอเปิดหลักสูตรนานาชาติระดับปริญญา
โท-เอก ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา โดยมีโครงการจัดตั้งในบริเวณพ้ืนที่ทุ่งใสไช ตําบลพุมเรียง อําเภอไชยา 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งหลักสูตรจะเน้นงานวิจัยทางด้านเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําและการจัดการด้านอ่ืนๆ ที่ เกี่ยวข้อง
ให้ครอบคลุมทุกสาขา ได้แก่ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา วิศวกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา การแปรรูปสัตว์น้ํา และ 
ธุรกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา 

โดยหลักสูตรได้รับการอนุมัติโดยสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 362 (9/2557) เมื่อวันที่ 20 
ธันวาคม 2557 และเริ่มเปิดรับนักศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือผลิตมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําและการจัดการ ที่มีองค์ความรู้และทักษะ
ด้านการวิจัย เพ่ือการแก้ไขปัญหาและพัฒนาความก้าวหน้าด้านวิชาการในสาขาวิชานี้ซึ่งจะเป็นกําลังสําคัญใน
การพัฒนาอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําของประเทศ 
 2. เพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําโดยผ่านกระบวนการวิจัย  
 3. เพ่ือผลิตมหาบัณฑิต ที่มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 โครงสร้างหลักสูตร แบ่งได้เป็น 2 แผน ดังนี้ 

แบบ ก 1 เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการทําวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธ์เพียงอย่างเดียวแต่
กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์อาจเสนอให้เรียนรายวิชาเพ่ิมเติม ซึ่งเชื่อมโยงกับกระบวนการทําวิจัยเพ่ือ
วิทยานิพนธ์ หรือทํากิจกรรมทางวิชาการอ่ืนเพิ่มขึ้นได้โดยไม่นับหน่วยกิต 

แบบ ก 2 เป็นแผนการศึกษาที่กําหนดให้มีการลงทะเบียนเรียนรายวิชาเรียนต่างๆ ตามจํานวน 
หน่วยกิตที่ระบุไว้ในตารางด้านล่าง และมีการทําวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ์ โดยหนึ่งของรายวิชาเลือกในหลักสูตร
แบบ ก 2 นี้จะต้องปรากฏรายวิชาหลักคํานึงทางนิเวศวิทยาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา หรือวิชาเทียบเท่าจาก
สถาบันอ่ืนๆ ในความร่วมมือ (ถ้ามี) สําหรับผู้ที่ไม่มีพ้ืนฐานความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา อาจต้องเรียน
รายวิชาเพ่ิมเติมตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรโดยไม่นับหน่วยกิต  
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ตารางท่ี 1.1 โครงสร้างหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
หมวดวิชา แผน ก แบบ ก 1 แผน ก แบบ ก 2 
หมวดวิชาบังคับ  
หมวดวิชาสัมมนา 
หมวดวิชาเลือก  
วิทยานิพนธ์ 1  
วิทยานิพนธ์ 2 

- 
2* 
- 

36 
- 

6 
2* 
12 
- 

18 
รวมไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 36 หน่วยกิต 

 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
วัตถุประสงค์  

 1. เพ่ือผลิตปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําและการจัดการ ที่มีองค์ความรู้
และทักษะด้านการวิจัยรวมทั้งสามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้เพ่ือช่วยแก้ไขปัญหาทั้งทางด้านการเพาะเลี้ยง
และภาคอุตสาหกรรม เพ่ือการแก้ไขปัญหาและพัฒนาความก้าวหน้าด้านวิชาการในสาขาวิชานี้ซึ่งจะเป็นกําลัง
สําคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําของประเทศ 
 2. เพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําโดยผ่านกระบวนการวิจัย  
 3. เพ่ือผลิตปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ที่มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

โครงสร้างหลักสูตร แบ่งได้เป็น 2 แบบ คือ แบบ 1 และ แบบ 2 ดังนี้ 
แบบ 1 เป็นแผนการศึกษาที่ เน้นการทําวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธ์เพียงอย่างเดียว แต่

กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์อาจเสนอให้เรียนรายวิชาเพ่ิมเติม ซึ่งเชื่อมโยงกับกระบวนการทําวิจัยเพ่ือ
วิทยานิพนธ์ หรือทํากิจกรรมทางวิชาการอ่ืนเพ่ิมขึ้นได้โดยไม่นับหน่วยกิต หลักสูตรแบบ 1 แบ่งออกเป็น 2 
ประเภท ดังนี้ 

 แบบ 1.1 หลักสูตรสําหรับผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือเทียบเท่า  
  แบบ 1.2 หลักสูตรสําหรับผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
 แบบ 2 เป็นแผนการศึกษาที่ทําวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธ์ และเรียนรายวิชาตามจํานวน หน่วย

กิตที่ระบุไว้ในตารางด้านล่าง สําหรับผู้ที่ไม่มีพ้ืนฐานความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา อาจต้องเรียนรายวิชา
เพ่ิมเติมตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรโดยไม่นับหน่วยกิต หลักสูตรแบบ 2 แบ่งออกเป็น 
2 ประเภท ดังนี้ 

  แบบ 2.1 หลักสูตรสําหรับผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือเทียบเท่า  
  แบบ 2.2 หลักสูตรสําหรับผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 

 

ตารางท่ี 1.2 โครงสร้างหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
หมวดวิชา แบบ 1.1** แบบ 1.2** แบบ 2.1*** แบบ 2.2 

หมวดวิชาบังคับ 
หมวดวิชาสัมนา 
หมวดวิชาเลือกอย่างน้อย  
วิทยานิพนธ์   

- 
4* 
- 

48 

- 
4* 
- 

72 

6 
4* 
6 
36 

6 
4* 
18 
48 

รวมไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต 72 หน่วยกิต 48 หน่วยกิต 72 หน่วยกิต 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรฯ มีความสัมพันธ์กับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ระดับมหาวิทยาลัยและคณะฯ ดัง

แสดงในตารางที่ 3.1  
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บทที่ 2 

รายงานผลการด้าเนินงานของหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
 

ตารางท่ี 1.1 ตารางสรุปผลการด้าเนินงานตามเกณฑ์การประเมินองค์ประกอบท่ี 1 

เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการด้าเนินงานตาม
เกณฑ์ 

- ตามเกณฑ์ () 
- ไม่ได้ตามเกณฑ์ () 

1 จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตร  
2 คุณสมบัติของอาจารย์ประจําหลักสูตร  
3 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
4 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน  
5 คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่

ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ 
 

6 คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม(ถ้ามี)  
7 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์    
8 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษา  
9 ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระใน

ระดับบัณฑิตศึกษา 
 

10 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษามีผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่องและสม่ําเสมอ 

 

11 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กําหนด  

สรุปผลการด้าเนินงานองค์ประกอบที่ 1 ตามเกณฑ์ข้อ 1-11 
 ได้มาตรฐาน 
 ไม่ได้มาตรฐาน เพราะ........................................................................ 
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ตารางท่ี 1.2 อาจารย์ประจ้าหลักสูตร / คุณสมบัติของอาจารย์ประจ้าหลักสูตร / คุณสมบัติของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ตัวบ่งชี้ 1.1 เกณฑ์ข้อ 1, 2, 3) 

ต้าแหน่งทางวิชาการ 
รายช่ือตาม มคอ. 2 
และเลขประจ้าตัว

ประชาชน 

ต้าแหน่งทางวิชาการ  
รายช่ือปัจจุบัน 

และเลขประจ้าตัว
ประชาชน 

คุณวุฒิ/
สาขาวิชา/ปีที่

ส้าเร็จ
การศึกษา 

สาขาวิชา
ตรงหรือ

สัมพันธ์กับ
สาขาที่เปิด

สอน 

หมาย
เหตุ 

ตรง 
สัม 
พันธ์ 

1. ผศ.ดร.ภัททิรา พงษ์ทิพย์
พาที* 
ID No 3 8601 00120 53 6 

1. ผศ.ดร.ภัททิรา พงษ์ทิพย์
พาที* 
ID No 3 8601 00120 53 6 

Ph.D. 
(Anatomy)/ 

2003 

   

2. ดร. จรีพร เรืองศรี* 
ID No 3 8416 00168 19 9 

2. ดร. จรีพร เรืองศรี* 
ID No 3 8416 00168 19 9 

Ph.D. 
(Aquaculture)/ 

2012 

   

3. ดร. สรายุทธ อ่อนสนิท* 
ID No 3 9205 00081 73 1 

3. ดร. สรายุทธ อ่อนสนิท* 
ID No 3 9205 00081 73 1 

Ph.D. (Marine 
Biology)/ 

2011 

   

4. ผศ.ดร.ศิรุษา กฤษณะพันธุ์  
ID No 3 9098 01064 20 6 

4. ผศ.ดร.ศิรุษา กฤษณะพันธุ์  
ID No 3 9098 01064 20 6 

Ph.D. (Marine 
Science)/ 

2009 

   

5. ดร. ปาริชาต นิลวิเชียร 
ID No 3 9399 00219 14 4 

5. ดร. ปาริชาต นิลวิเชียร 
ID No 3 9399 00219 14 4 

Ph.D. 
(Fisheries and 

Allied 
Aquaculture)/ 

2012 

   

หมายเหตุ : กรุณาใส่เครื่องหมาย * หลังรายชื่ออาจารย์ที่เป็นผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ผลการก้ากับมาตรฐาน 
เกณฑ์ข้อ 1 จ้านวนอาจารย์ประจ้าหลักสูตร 
  ครบ   ไม่ครบ 
เกณฑ์ข้อ 2 คุณสมบัติอาจารย์ประจ้าหลักสูตร 
  เป็นไปตามเกณฑ์  

1) เป็นอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิไม่ต่ํากว่า ป.เอก หรือเทียบเท่า หรือดํารงตําแหน่ง รศ.ขึ้น
ไปในสาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ์กัน หรอื 

2) เป็นอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือดํารงตําแหน่งทาง
วิชาการไม่ต่ํากว่า ผศ.ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่ เปิดสอน และมี
ประสบการณ์ในการสอน และมีประสบการณ์ในการทําวิจัยที่ ไม่ใช่ส่วนหนึ่ งของ
การศึกษาเพ่ือรับปริญญา หรือ 
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3) เป็นอาจารย์ประจําที่คุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่ํากว่า 
รศ.ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน และมีประสบการณ์ในการทําวิจัยที่
ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

    ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ เพราะ.................................................................................... 
เกณฑ์ข้อ 3 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 เป็นไปตามเกณฑ์ คือมีคุณวุฒิไม่ต่ํากว่า ป.เอกหรือเทียบเท่า หรือดํารงตําแหน่ง รศ.ขึ้นไปใน
สาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ์กัน 

 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ เพราะ...................................................................................... 

ตารางท่ี 1.3 อาจารย์ผู้สอนและคุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน (ตัวบ่งชี้ 1.1 เกณฑ์ข้อ 4) 

ต้าแหน่งทางวิชาการ 
และรายชื่ออาจารย์ผู้สอน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปีที่ส้าเร็จ
การศึกษา 

สถานภาพ 

อาจารย์
ประจ้า 

ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก 

1. รศ.ดร.พงศ์ศักดิ์ เหล่าดี Ph.D. (Biology)/ 2006   
2. ผศ.ดร.กานดา ค้ําชู Ph.D. (Biology)/ 2006   
3. ดร. ดวงรัตน์ ชูเกิด Ph.D. (Aquatic Science)/ 

2012 
  

4. ดร. สุวัฒน ์จุฑาพฤทธิ์ Ph.D. (Marine and Coastal 
Resources Management) 

/2014 

  

 
ผลการก้ากับมาตรฐาน 
เกณฑ์ข้อ 4 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน 
   เป็นไปตามเกณฑ์คือ 

1) มีคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าหรือดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่ํากว่า ผศ.ในสาขาที่
ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน และมีประสบการณ์ในการสอน และมีประสบการณ์
ในการทําวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา หรือ 

2) มีคุณวุฒิในระดับ ป.เอก 
   ไม่เป็นไปตามเกณฑ์เพราะ................................................................................................  
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ตารางท่ี 1.4 อาจารย์ท่ีปรึกษาหลักวิทยานิพนธ์หลัก และอาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระ      
(ตัวบ่งชี้ 1.1 เกณฑ์ข้อ 5, 9, 10) 

อาจารย์ท่ีปรึกษาหลัก
วิทยานิพนธ์หลัก และอาจารย์ท่ี

ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ 
(ระบุตําแหน่งทางวิชาการ) 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปี
ที่ส้าเร็จการศึกษา 

ประสบการณ์การ
ท้าวิจัย 

ภาระงานอาจารย์
ที่ปรึกษา 

(จ้านวนนักศึกษาที่
อาจารย์เป็น

อาจารย์ท่ีปรึกษา
หลัก) 

มี (ดังแนบ :
ระบุเลข

เอกสารอ้าง
อิง) 

ไม่มี 

1. ผศ.ดร. ภัททิรา พงษ์ทิพย์พาที Ph.D.(Anatomy)/ 
2003 

 
(ภาคผนวก 1และ2) 

 1 

2. ดร. ปาริชาต นิลวิเชียร Ph.D. (Fisheries an 
Allied 

Aquaculture)/ 2012 

 
(ภาคผนวก 1และ2) 

 1 

3. ผศ.ดร. กานดา ค้ําชู Ph.D.(Biology)/ 
2006 

 
(ภาคผนวก 1และ2) 

 1 

4. รศ.ดร. พงศ์ศักดิ์ เหล่าดี Ph.D. (Biology)/ 
2006 

 
(ภาคผนวก 1และ2) 

 1 

 
ผลการก้ากับมาตรฐาน 
เกณฑ์ข้อ 5 คุณสมบัติอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระ 

 เป็นไปตามเกณฑ์ คือ เป็นอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิไม่ต่ํากว่า ป.เอก หรือดํารงตําแหน่ง รศ.ขึ้น
ไปในสาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ์กัน และมีประสบการณ์ในการทําวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ
การศึกษาเพ่ือรับปริญญา 
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ เพราะ................................................................... ................................. 

เกณฑ์ข้อ 9 ภาระงานอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษา 

 เป็นไปตามเกณฑ์ 
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ เพราะ.............................................................................. ............ 

เกณฑ์ข้อ 10 อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษามีผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่องและสม้่าเสมอ 

 เป็นไปตามเกณฑ์ 
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ เพราะ.................................................................... ....................... 

(หากข้อนี้ เกณฑ์ข้อ 10 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ไม่นําไปตัดสินว่าการดําเนินงานไม่ได้มาตรฐาน แต่เป็น
ข้อเสนอแนะให้ผู้บริหารหลักสูตรนําไปพัฒนา) 
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ตารางท่ี 1.5 อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) (ตัวบ่งชี้ 1.1 เกณฑ์ข้อ 6) 

อาจารย์ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์ร่วม 
(ระบุตําแหน่งทาง

วิชาการ) 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปี
ที่ส้าเร็จการศึกษา 

ประสบการณ์การท้าวิจัย สถานภาพ 

มี (ดังแนบ :
ระบุเลข

เอกสารอ้างอิง) 
ไม่มี 

อาจารย์
ประจ้า 

ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก 

1. ดร. จรีพร เรืองศรี Ph.D. (Aquaculture)/ 
2012 

 
(ภาคผนวก 1และ2) 

 
  

2. รศ.ดร. พงศ์ศักดิ์ 
เหล่าดี 

Ph.D. (Biology)/ 
2006 

 
(ภาคผนวก 1และ2) 

 
  

3. ดร. บวรลักษณ์ 
คําน้ําทอง 

Ph.D.(Biotechnology)/ 
2006 

 
(ภาคผนวก 9) 

 
  

 
ผลการก้ากับมาตรฐาน 
เกณฑ์ข้อ 6 คุณสมบัติอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม  

 เป็นไปตามเกณฑ์ คือ 
1) เป็นอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิไม่ต่ํากว่า ป.เอก หรือดํารงตําแหน่ง รศ.ขึ้นไปใน

สาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ์กัน และมีประสบการณ์ในการทําวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ
การศึกษาเพ่ือรับปริญญา หรือ 

2) เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ เทียบได้ไม่ต่ํากว่าระดับ 9 หรือ 
3) เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ ที่ได้รับความเห็นชอบและแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัย และ

ได้แจ้งให้ สกอ.รับทราบการแต่งตั้งแล้ว 
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ เพราะ.............................. 

 
ตารางท่ี 1.6 อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ (ตัวบ่งชี้ 1.1 เกณฑ์ข้อ 7) 

อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ 
(ระบุตําแหน่งทางวิชาการ) 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปีที่
ส้าเร็จการศึกษา 

ประสบการณ์การท้า
วิจัย 

สถานภาพ 

มี (ดังแนบ :
ระบุเลข

เอกสารอ้างอิง) 

ไม่
มี 

อาจารย์
ประจ้า 

ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก 

1. ผศ.ดร.ศิรุษา กฤษณะพันธุ์  Ph.D. (Marine 
Science)/ 2009 

 
(ภาคผนวก 1และ2) 

 
  

2. ผศ.ดร. ภัททิรา พงษ์ทิพย์
พาที 

Ph.D.(Anatomy)/ 
2003 

 
(ภาคผนวก 1และ2) 

 
  

3. ดร. จรีพร เรืองศรี Ph.D.(Aquaculture)/ 
2012 

 
(ภาคผนวก 1และ2) 

 
  

4. ผศ.ดร. สภุฎา คีรีรัฐนิคม Ph.D.(Biotechnology)/ 
2006 

 
(ภาคผนวก 8) 

 
  

5. ดร. บวรลักษณ ์คําน้ําทอง Ph.D.(Biotechnology)/ 
2006 

 
(ภาคผนวก 9) 
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อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ 
(ระบุตําแหน่งทางวิชาการ) 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปีที่
ส้าเร็จการศึกษา 

ประสบการณ์การท้า
วิจัย 

สถานภาพ 

มี (ดังแนบ :
ระบุเลข

เอกสารอ้างอิง) 

ไม่
มี 

อาจารย์
ประจ้า 

ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก 

6. ดร. ศรีจรรยา เข็มกลัด Ph.D.(Aquaculture)/ 
2012 

 
(ภาคผนวก 10) 

 
  

 

ผลการก้ากับมาตรฐาน 
เกณฑ์ข้อ 7 คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ 

 เป็นไปตามเกณฑ์ คือ  
1. เป็นอาจารย์ประจําหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันที่มีคุณวุฒิ ป.เอก หรือเทียบเท่า หรือ

ดํารงตําแหน่ง รศ.ขึ้นไปในสาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ์กัน และมีประสบการณ์ในการทํา
วิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา  

2. เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ เทียบได้ไม่ต่ํากว่าระดับ 9 หรือ 
3. เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ ที่ได้รับความเห็นชอบและแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัย และได้แจ้ง

ให้ สกอ.รับทราบการแต่งตั้งแล้ว 
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์เพราะ........................................................................................... 

 

ตารางท่ี 1.7 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส้าเร็จการศึกษา (ตัวบ่งชี้ 1.1 เกณฑ์ข้อ 8) 
ผู้ส้าเร็จการศึกษา ชื่อผลงาน แหล่งเผยแพร่ 

1 Nile tilapia reared under full-strength 
seawater: Hemato-immunological changes 
and susceptibility to pathogens 

วารสาร Aquaculture (2017) 
Vol 480: 42-50  

ผลการก้ากับมาตรฐาน 
เกณฑ์ข้อ 8 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส้าเร็จการศึกษา 
  เป็นไปตามเกณฑ์  คือ มีการเผยแพร่ผลงานตามเกณฑ์ครบทุกราย  

1) มีผู้สําเร็จการศึกษา 1 คน 
2) เผยแพร่ในการประชุมวิชาการที่มี proceedings จํานวน 0 ราย เผยแพร่ในวารสารหรือ

สิ่งพิมพ์วิชาการ 1 ราย 
  ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ เพราะ.................................................................................. .............. 
 

ผลการก้ากับมาตรฐาน 
เกณฑ์ข้อ 11 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก้าหนด 

1) เริ่มเปิดหลักสูตรครั้งแรกในปี พ.ศ. 2558 
2) ตามรอบหลักสูตรต้องปรับปรุงให้แล้วเสร็จและประกาศใช้ในปี พ.ศ. 2563 

 ปัจจุบันหลักสูตรยังอยู่ในระยะเวลาที่กําหนด 
 ปัจจุบันหลักสูตรถือว่าล้าสมัย 

สรุปผลการด้าเนินงานตามเกณฑ์ข้อ 11 
 ผ่าน เพราะ ดําเนินงานผ่านทุกข้อ 

 ไม่ผ่าน เพราะ ดําเนินงานไม่ผ่านข้อ.....................
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บทที่ 3 
ผลการด้าเนินงานตามเกณฑ์ AUN QA 

 
ผลการประเมินตนเอง 
 

 

 

เกณฑ์ คะแนน 
1 2 3 4 5 6 7 

1.1 The expected learning outcomes 
have been clearly formulated and 
aligned with the vision and mission 
of the university [1,2] 

  

 

    

1.2 The expected learning outcomes 
cover both subject specific and 
generic (i.e. transferable) learning 
outcomes [3] 

  

 

    

1.3 The expected learning outcomes 
clearly reflect the requirements of 
the stakeholders [4] 

  
 

    

Overall opinion        

ผลการด้าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 1  
คณะกรรมการจัดทําหลักสูตรได้มีการร่างหลักสูตรโดยกําหนดลักษณะพึงประสงค์หรือคุณลักษณะ

พิเศษของนักศึกษา (ELOs) โดยสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งมีการกําหนด ELOs ไว้ในเล่มหลักสูตร (มคอ 2) หน้า 36-
37 (ตารางที่ 3.1) ซึ่งแบ่งเป็นลักษณะพึงประสงค์โดยทั่วไป (Generic learning outcomes) และลักษณะพึง
ประสงค์ เฉพาะ (Specific learning outcomes) ดังแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง ELOs และ Learning 
Outcome ในตารางที่ 3.2 

ในการจัดทําหลักสูตร คณะกรรมการจัดทําหลักสูตรได้รับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะพึงประสงค์
ของบัณฑิตจากผู้ใช้บัณฑิตที่เป็นภาครัฐ เอกชน และเกษตรกร เพ่ือนํามาเป็นแนวทางในการผลิตบัณฑิต
โดยเฉพาะลักษณะพึงประสงค์เฉพาะ มีความเห็นสนับสนุนจากผู้ใช้บัณฑิตในการประชุมระดมความคิดเห็นทิศ
ทางการพัฒนาทุ่งใสไช มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2557 ในข้อ 4 (ควรศึกษา วิจัย และ
พัฒนาองค์ความรู้ ช่วยเหลือเกษตรกรในพ้ืนที่โดยเฉพาะด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําเศรษฐกิจของพ้ืนที่) และข้อ 
9 (ควรวิเคราะห์สถานภาพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา ความต้องการบริโภคอาหารทะเล รวมถึงอุตสาหกรรมแปรรูป
ที่เก่ียวข้องทั้งในระดับประเทศ อาเซียนและโลก เพื่อศึกษาผลกระทบและกําหนดทิศทางการพัฒนาเป็นผู้นําใน
การคิดค้นองค์ความรู้ นวัตกรรมใหม่ ที่ตอบสนองต่อสถานการณ์และความต้องการ) (ภาคผนวกท่ี 3) 

AUN 1  
Expected Learning Outcomes 



14 
 

ตารางท่ี 3.1 Expected Learning Outcome โดยสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของคณะฯ และมหาวิทยาลัยฯ 
หลักสูตร มหาวิทยาลยั คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

Expected Learning Outcome วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ 

วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ 

1 2 3 1 2 3 4 
1. มีความสามารถดา้นการใช้ภาษาอังกฤษ ทั่วไป  -   -  - - - 
2. มีจิตวิญญาณของการถือประโยชน์ของเพื่อน

มนุษย์เป็นกิจท่ีหนึ่ง 
ทั่วไป  - -       

3. มีความรู้ความสามารถด้านวิชาชีพ มีภาวะผู้นํา
และความรับผดิชอบต่อตนเอง สิ่งแวดล้อม และ
สังคม 

เฉพาะ  -        

4. มีความสามารถในการคดิวิเคราะห์ และมองเห็น
ปัญหาต่างๆ ที่เกดิขึ้นในกระบวนการของ
อุตสาหกรรมการเพาะเลีย้งสัตว์น้าํตั้งแต่ต้นน้ําถึง
ปลายน้ําได้อย่างถูกต้อง และสามารถมองเห็น
แนวทางในการแก้ไขปัญหาโดยการใช้
กระบวนการวิจยั ท่ีจะนําไปสู่การพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ําของประเทศได ้

เฉพาะ  -      - - 
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ตารางท่ี 3.2 ความสัมพันธ์ระหว่าง Expected Learning Outcome และ Learning Outcome 

Learning Outcome 
คุณธรรม
จริยธรรม 

ความรู้ ทักษะทางปัญญา 
ทักษะความสมัพันธ์

ระหว่างบุคคล 
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ

สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. มีความสามารถดา้นการใช้ภาษาอังกฤษ ทั่วไป     - 

2. มีจิตวิญญาณของการถือประโยชน์ของ
เพื่อนมนุษย์เป็นกิจท่ีหนึ่ง 

ทั่วไป     - 

3. มีความรู้ความสามารถด้านวิชาชีพ มีภาวะ
ผู้นําและความรับผดิชอบต่อตนเอง 
สิ่งแวดล้อม และสังคม 

เฉพาะ     - 

4. มีความสามารถในการคดิวิเคราะห์ และ
มองเห็นปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นใน
กระบวนการของอุตสาหกรรมการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ําตั้งแต่ต้นน้ําถึงปลายน้ําได้
อย่างถูกต้อง และสามารถมองเหน็แนวทาง
ในการแก้ไขปัญหาโดยการใช้
กระบวนการวิจยั ท่ีจะนําไปสู่การ
พัฒนาการเพาะเลี้ยงสตัว์น้ําของประเทศได ้

เฉพาะ -     
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เกณฑ์ คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 
2.1 The information in the programme 

specification is comprehensive and up-to-
date [1,2] 

       

2.2 The information in the course specification 
is comprehensive and up-to-date [1,2] 

       

2.3 The programme and course specifications 
are communicated and made available to 
the stakeholders [1,2] 

       

Overall opinion        

ผลการด้าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 2  
ในการจัดทําหลักสูตรได้มีการคํานึงถึง ความครอบคลุมในการตอบสนองศาสตร์ด้านการเพาะเลี้ยง

สัตว์น้ําตั้งแต่ต้นน้ําถึงปลายน้ํา และคํานึงถึงความทันสมัยในการตอบสนองต่อความก้าวหน้าทางวิทยาการใน
ปัจจุบันและแนวโน้มความต้องการในอนาคต ซึ่งจะเน้นงานวิจัยทางด้านเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําและการจัดการด้าน
อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องให้ครอบคลุมทุกสาขา (มคอ 2 หน้า 10) ได้แก่  

(1) การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา (Aquaculture) ประกอบด้วย การเพาะเลี้ยง อาหารสัตว์น้ํา การ
ปรับปรุงพันธุ์ โรคสัตว์น้ํา การจัดการฟาร์มและคุณภาพสัตว์น้ํา 

(2) วิศวกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา (Aquaculture engineering) ประกอบด้วยระบบที่ใช้ใน
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําและระบบการบําบัดน้ํา (Water treatment system) 

(3) การแปรรูปสัตว์น้ํา (Aquatic animal processing ) รวมถึงความปลอดภัยของอาหารทะเล 
(Seafood safety) ตั้งแต่กระบวนการผลิตต้นน้ําจนถึงปลายน้ํา (Farm-to-table) 

(4) ธุรกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา (Aquaculture business) ได้แก่ การบริหารจัดการฟาร์ม 
เศรษฐศาสตร์การตลาด และการประกอบการและการจัดการธุรกิจด้านเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา 

การจัดรายวิชาของหลักสูตรคํานึงถึงความครอบคลุมในการตอบสนองศาสตร์ทางด้านการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ําตั้งแต่ต้นน้ําถึงปลายน้ํา และความทันสมัยในการตอบสนองต่อความก้าวหน้าทางวิทยาการปัจจุบันและ
แนวโน้มความต้องการในอนาคต โดยหลักสูตรจะเน้นงานวิจัยทางด้านเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําและการจัดการด้าน
อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องให้ครอบคลุมทุกสาขาในข้อ 2.1 (ตารางที่ 3.3) (มคอ 2; หมวดวิชาเรียนที่เป็นวิชาบังคับ วิชา
เลือก วิชาสัมมนา และ วิทยานิพนธ์ หน้า 20-21, และ คําอธิบายรายวิชาหน้า 66-74) 

AUN 2 
Programme Specification 
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ตารางท่ี 3.3 รายวิชาภายในหลักสูตรที่สอดคล้องกับสาขาทั้ง 4 ด้าน 
 

รายวิชา 
การเพาะเลี้ยง

สัตว์น้้า 
วิศวกรรมการ

เพาะเลี้ยงสัตว์น้้า 
การแปรรูป

สัตว์น้้า 

ธุรกิจการ
เพาะเลี้ยงสัตว์

น้้า 
หมวดวิชาบังคับ     
หลักปฏิบตัิและการจดัการการเพาะเลีย้งสัตว์น้ํา √ - - - 
กายวิภาคศาสตร์และสรรีวิทยาของสัตว์น้ํา √ - - - 
หมวดวิชาเลือก     
การจัดการธุรกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา - - - √ 
การประเมินคณุภาพสัตว์น้ําและผลิตภณัฑส์ัตว์น้ํา - - √  
เครื่องมือและวิธีวิจัยทางการเพาะเลี้ยงสตัว์น้ํา √ √ √ √ 
ชีวโมเลกลุในการเพาะเลีย้งสัตว์น้าํ √ - √ - 
เทคโนโลยีวิศวกรรมเพาะเลีย้งสัตว์น้ําข้ันสูง - √ - - 
สาหร่ายและการประยุกต์ใช้ในการเพาะเลี้ยงสตัว์น้ํา √ - - - 
สุขภาพสตัว์น้ําและกลไกการป้องกันตัว √ - - - 
หลักคํานึงทางนิเวศวิทยาในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา √ - - - 
หลักการแปรรูปและพัฒนาผลติภณัฑ์สตัว์น้ํา - - √ - 
หัวข้อพิเศษด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา √ √ √ √ 
อาหารสตัว์น้ํา √ - - - 
หมวดวิชาสัมมนา     
สัมมนา √ √ √ √ 
หมวดวิทยานิพนธ์     
วิทยานิพนธ ์ √ √ √ √ 

 
ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรได้มีการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่ทราบโดยทั่วกันโดยช่องทางดังนี้ 

 - แผ่นพับประชาสัมพันธ์ (ภาคผนวกท่ี 4)  
 - โปสเตอร์ (ภาคผนวกท่ี 5)  
 - คัทเอาท์ ติดตามสถานที่ต่าง ๆ  
 - Web site: www.grad.psu.ac.th 
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เกณฑ์ คะแนน 
1 2 3 4 5 6 7 

3.1 The curriculum is designed based on 
constructive alignment with the expected 
learning outcomes [1] 

       

3.2 The contribution made by each course to 
achieve the expected learning outcomes 
is clear [2] 

       

3.3 The curriculum is logically structured, 
sequenced, integrated and up-to-date 
[3,4,5,6] 

       

Overall opinion        
ผลการด้าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 3 

หลักสูตรได้มีการกําหนดรายวิชาให้สอดคล้องกับ ELOs ดังแสดงในตารางที่ 3.4 และมีลําดับการเรียน
ในวิชาต่างๆ โดยกําหนดไว้ในแผนการเรียนอย่างชัดเจน (มคอ 2 หน้า 23-28)  

 
 
 

AUN 3 
Programme Structure and 

Content 
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ตารางท่ี 3.4 ความสัมพันธ์ระหว่างรายวิชากับ Learning outcome ของหลักสูตร 

รายวิชา/ELOs 
1. มีความ สามารถ
ด้านการใช้
ภาษาอังกฤษ 

2. มีจิตวิญญาณของ
การถือประโยชน์
ของเพื่อนมนุษย์เป็น
กิจท่ีหนึ่ง 

3. มีความรู้ความ สามารถ
ด้านวิชาชีพ มีภาวะผู้นําและ
ความรับผิดชอบต่อตนเอง 
สิ่งแวดล้อม และสังคม 

4. มีความสามารถในการคดิวิเคราะห์ และ
มองเห็นปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นใน
กระบวนการของอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ําตั้งแตต่้นน้ําถึงปลายน้ําไดอ้ย่าง
ถูกต้อง และสามารถมองเห็นแนวทางในการ
แก้ไขปัญหาโดยการใช้กระบวนการวิจัย ที่จะ
นําไปสู่การพัฒนาการเพาะเลี้ยงสตัว์น้ําของ
ประเทศได ้

หลักปฏิบตัิและการจดัการการเพาะเลีย้งสัตว์น้ํา*     
กายวิภาคศาสตร์และสรรีวิทยาของสัตว์น้ํา*     
หลักคํานึงทางนิเวศวิทยาในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา*     
วิทยานิพนธ*์     
สัมมนา*     
สัมมนาวิทยานิพนธ*์     
การจัดการธุรกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา**     
การประเมินคณุภาพสัตว์น้ําและผลิตภณัฑส์ัตว์น้ํา**     
เครื่องมือและวิธีวิจัยทางการเพาะเลี้ยงสตัว์น้ํา**     
ชีวโมเลกลุในการเพาะเลีย้งสัตว์น้าํ**     
เทคโนโลยีวิศวกรรมเพาะเลีย้งสัตว์น้ําข้ันสูง**     
สาหร่ายและการประยุกต์ใช้ในการเพาะเลี้ยงสตัว์น้ํา**     
สุขภาพสตัว์น้ําและกลไกการป้องกันตัว**     
หลักการแปรรูปและพัฒนาผลติภณัฑ์สตัว์น้ํา**     
อาหารสตัว์น้ํา**     
หัวข้อพิเศษด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา**     
กิจกรรม มอ.วิชาการ*** -    
กิจกรรมในวันมหดิล*** -   - 
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รายวิชา/ELOs 
1. มีความ สามารถ
ด้านการใช้
ภาษาอังกฤษ 

2. มีจิตวิญญาณของ
การถือประโยชน์
ของเพื่อนมนุษย์เป็น
กิจท่ีหนึ่ง 

3. มีความรู้ความ สามารถ
ด้านวิชาชีพ มีภาวะผู้นําและ
ความรับผิดชอบต่อตนเอง 
สิ่งแวดล้อม และสังคม 

4. มีความสามารถในการคดิวิเคราะห์ และ
มองเห็นปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นใน
กระบวนการของอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ําตั้งแตต่้นน้ําถึงปลายน้ําไดอ้ย่าง
ถูกต้อง และสามารถมองเห็นแนวทางในการ
แก้ไขปัญหาโดยการใช้กระบวนการวิจัย ที่จะ
นําไปสู่การพัฒนาการเพาะเลี้ยงสตัว์น้ําของ
ประเทศได ้

โครงการฝึกอบรมการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์*** - -  - 
โครงการฝึกอบรมการเขียนวิทยานิพนธ์***  - -  
การนําเสนอวิทยานิพนธ์ในประชมุวิชาการระดับนานาชาติ***  -   
การตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการเป็นภาษาอังกฤษในวารสาร
ระดับชาตหิรือนานาชาติ**** 

 -   

การสอบเทียบหรือสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษตามที่บณัฑิต
วิทยาลัยกําหนด**** 

 - - - 

หมายเหต:ุ  * รายวิชาในหมวดวิชาบังคับ; ** รายวิชาในหมวดวิชาเลือก; *** กิจกรรมเสริมในหลักสตูร; **** 
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เกณฑ์ คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 
4.1 The educational philosophy is well 
articulated and communicated to all 
stakeholders [1] 

       

4.2 Teaching and learning activities are 
constructively aligned to the 
achievement of the expected learning 
outcomes [2,3,4,5] 

       

4.3 Teaching and learning activities 
enhance life-long learning [6] 

       

Overall opinion        

ผลการด้าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 4 
ปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัยเพ่ิงมีการประกาศใช้ในปี 2559 ในขณะที่ปรัชญาของหลักสูตรมี

การระบุไว้ใน มคอ 2 หน้าที่ 8 และมีการสื่อสารไปยังผู้ใช้บัณฑิตตามช่องทางต่างๆ ที่ระบุไว้ ใน AUN 2 ข้อ 
2.3 ข้างต้น 

กระบวนการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรสอดคล้องกับ ELOs โดยมีการระบุไว้ใน มคอ 2 หน้าที่ 
36 และ 37 และมีรายวิชาต่างๆ รวมทั้งกระบวนการเรียนรู้ต่างๆ ที่สอดคล้องกัน (ตารางท่ี 3.1) 

กระบวนการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรมีการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ดังนี้  
- ในรายวิชาต่างๆ มีการส่งเสริมกระบวนการเรียนการสอนแบบ Active learning ซึ่งเป็นการ

ส่งเสริมทักษะการค้นคว้าหาคําตอบด้วยตนเองซึ่งนักศึกษาสามารถใช้ทักษะนี้ในการดําเนินชีวิตได้อย่ างมี
คุณภาพ ดังแสดงไว้ใน มคอ 2 หน้า 11 ข้อย่อยท่ี 3 และ 4 และ มคอ 3 (ภาคผนวกท่ี 6)  

- ในรายวิชาวิทยานิพนธ์เป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาเรียนรู้กระบวนการแก้ไขปัญหาที่ใช้พ้ืนฐาน
จากความรู้และวิธีการที่ถูกต้อง สามารถประยุกต์ใช้กับกระบวนการแก้ไขปัญหาในชีวิตประจําวันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยได้กําหนดหน่วยกิตของวิทยานิพนธ์ไว้อย่างน้อยครึ่งหนึ่งของจํานวนหน่วยกิตรวม ดังตาราง
โครงสร้างหลักสูตรใน มคอ 2 หน้าที่ 18 และ 19 และหลักสูตรยังได้เปิดแผนการศึกษาที่ทําวิทยานิพนธ์เพียง
อย่างเดียวไว้ด้วย 

- มีการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษทุกรายวิชา เพ่ือส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
ให้กับนักศึกษาซึ่งสามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ตลอดชีวิต โดยสามารถเข้าสู่สากลในระดับนานาชาติได้ 
(มคอ 3) 
 

AUN 4  
Teaching and Learning 

Approach 
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เกณฑ์ 
คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 
5.1 The student assessment is 
constructively aligned to the 
achievement of the expected 
learning outcomes [1,2] 

       

5.2 The student assessments 
including timelines, methods, 
regulations, weight distribution, 
rubrics and grading are explicit and 
communicated to students [4,5] 

       

5.3 Methods including assessment 
rubrics and marking schemes are 
used to ensure validity, reliability 
and fairness of student 
assessment [6,7] 

       

5.4 Feedback of student 
assessment is timely and helps to 
improve learning [3] 

       

5.5 Students have ready access to 
appeal procedure [8] 

       

Overall opinion        

ผลการด้าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 5 
เนื่องจากเป็นหลักสูตรนานาชาติจึงมีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ โดยมีวิธีการประเมินผลจาก

การสอบกลางภาคและปลายภาค และการมอบหมายงาน โดยมีการกําหนดการตัดเกรดดังแสดงใน มคอ 3 
และ มคอ. 5 นอกจากนี้คณะยังกําหนดให้มีการประกาศคะแนนกลางภาคและปลายภาคให้ทราบโดยทั่วกัน ซึ่ง
นักศึกษาสามารถขออุทธรณ์ได้ในกรณีที่คิดว่าการให้คะแนนไม่เป็นธรรมโดยผ่านหัวหน้าสาขาวิชา เพ่ือให้
กรรมการประจําคณะพิจารณา (มคอ 2 หน้า 62 ข้อที่ 5.2) 

AUN 5 
Student Assessment 
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เกณฑ์ คะแนน 
1 2 3 4 5 6 7 

6.1 Academic staff planning (considering 
succession, promotion, re-deployment, 
termination, and retirement) is carried out to 
fulfil the needs for education, research and 
service [1] 

       

6.2 Staff-to-student ratio and workload are 
measured and monitored to improve the 
quality of education, research and service [2] 

       

6.3 Recruitment and selection criteria including 
ethics and academic freedom for 
appointment, deployment and promotion are 
determined and communicated [4,5,6,7] 

       

6.4 Competences of academic staff are 
identified and evaluated [3] 

       

6.5 Training and developmental needs of 
academic staff are identified and activities are 
implemented to fulfil them [8] 

       

6.6 Performance management including 
rewards and recognition is implemented to 
motivate and support education, research and 
service [9] 

       

6.7 The types and quantity of research 
activities by academic staff are established, 
monitored and benchmarked for improvement 
[10] 

       

Overall opinion        

 

AUN 6 
Academic Staff Quality 
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ผลการด้าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 6 
Full-Time Equivalent (FTE) 

Category M F 
Total 

Percentage of PhDs 
Headcounts FTEs 

Associate Professor 1 0 1 * 100 

Assistant Professors 0 3 3 * 100 

Full-time Lecturers 2 3 5 * 100 
Part-time Lecturers 0 0 0 - - 
Visiting Professors/ 
Lecturers 

0 0 0 - - 

Total 3 6 9 ** 100 
หมายเหตุ * ขาดข้อมูลจากงานนโยบายและแผน วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
  ** ไม่สามารถคํานวณได้เนื่องจากข้อมูลไม่ครบถ้วน 
 
Staff-to-student Ratio  
Academic Year Total FTEs of Academic 

staff 
Total FTEs of students Staff-to-student 

Ratio 
2015 

(Master course) 
0.5 2.16 1 : 4.32 

2016  
(Master course) 

* 4 ** 

2016  
(Ph.D. course) 

* * ** 

2017  
(Master course) 

2.496 1.25 1 : 0.5 

2017  
(Ph.D. course) 

0.654 0.96 1 : 1.47 

หมายเหตุ * ขาดข้อมูลจากงานนโยบายและแผน วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
  ** ไม่สามารถคํานวณได้เนื่องจากข้อมูลไม่ครบถ้วน 
 



25 
 

Research Activities 

Academic 
Year 

Types of Publication 

Total 
No. of 

Publications 
Per Academic 

Staff 
ln-house/ 

Institutional National Regional International 

2015 - - - 5 5 5:9 
2016 - 4 - 10 14 14:9 
2017 - 2 - 10 12 12:9 

มหาวิทยาลัยกําหนดให้บุคคลากรด้านวิชาการต้องมีการพัฒนาตัวเองทางวิชาการ และยังมีการจัด
อบรมบุคคลากรโดยมหาวิทยาลัย ทั้งนี้มีการจัดสรรงบพัฒนาบุคลากรให้เป็นรายบุคคลด้วย  

สัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษา (Staff-to-student Ratio) ของหลักสูตรปริญญาโทเท่ากับ 1: 0.5 
หลักสูตร1: 1.47 แต่มีสัดส่วนผลงานตีพิมพ์เป็น 12:9 (ตาราง Research Activities) และงานวิจัยต่ออาจารย์
ภายในหลักสูตรเป็น 8:9 (ภาคผนวกที่ 2) ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยที่กําหนดให้อาจารย์มีผลงาน
ตีพิมพ์ 0.5 เรื่อง/คน/ปี  

การรับอาจารย์ภายในหลักสูตรได้พิจารณาให้ครอบคลุมทุกด้านเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําได้แก่ 
การเพาะเลี้ยง อาหารสัตว์น้ํา พันธุศาสตร์สัตว์น้ํา โรคและการจัดการสุขภาพสัตว์น้ํา การบําบัดน้ําและ
วิศวกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา คุณภาพของสัตว์น้ํา และการแปรรูปสัตว์น้ําและความปลอดภัยของอาหาร
ทะเล (มคอ 2 หน้าที่ 9) แต่หลักสูตรยังขาดบุคคลากรทางด้านการเพาะพันธุ์และการอนุบาลสัตว์น้ํา 

การประเมินประสิทธิภาพและพัฒนาบุคคลากร มหาวิทยาลัยได้มีการกําหนดสมรรถนะในการทํางาน 
(Competency) โดยแบ่งเป็นความสามารถเชิงสมรรถนะหลัก (Core competency) และความสามารถเชิง
ส ม ร ร ถ น ะ เฉ พ า ะ ง า น  (Functional competency) ทั้ ง นี้ เ พ่ื อ ใช้ เป็ น แ น ว ท า ง พั ฒ น า อ งค์ ก ร 
(www.competency.psu.ac.th)  

มหาวิทยาลัยและวิทยาเขตมีการส่งเสริมให้เข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการและให้รางวัลแก่บุคลากรที่
ทํางานวิจัยหรือมีผลงานวิจัยดีเด่นในรูปของเงินรางวัล ทั้งนี้ในปีการศึกษา 2560 อาจารย์ประจําหลักสูตรและ
เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ได้เข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น 1 คน (จากผู้ช่วยศาสตราจาย์ ปรับเป็น
รองศาสตราจารย์) 

http://www.competency.psu.ac.th/
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เกณฑ์ 
คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 
7.1 Support staff planning (at the library, 
laboratory, IT facility and student services) 
is carried out to fulfil the needs for  
education, research and service [1] 

       

7.2 Recruitment and selection criteria for 
appointment, deployment and promotion 
are determined and communicated [2] 

       

7.3 Competences of support staff are 
identified and evaluated [3] 

       

7.4 Training and developmental needs of 
support staff are identified and activities 
are implemented to fulfil them [4] 

       

7.5 Performance management including 
rewards and recognition is implemented 
to motivate and support education, 
research and service [5] 

       

Overall opinion        

ผลการด้าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 7 
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีมีการบริหารแบบรวมศูนย์ปฏิบัติการประสานภารกิจ ดังนั้นข้อมูลด้านการ

สนับสนุนต่างๆ จึงมีการจัดเตรียมโดยวิทยาเขตฯ (www.qadata.surat.psu.ac.th) 
 

AUN 7  
Support Staff Quality 
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เกณฑ์ คะแนน 
1 2 3 4 5 6 7 

8.1 The student intake policy and 
admission criteria are defined, 
communicated, published, and 
up-to-date [1] 

       

8.2 The methods and criteria for 
the selection of students are 
determined and evaluated [2] 

       

8.3 There is an adequate 
monitoring system for student 
progress, academic performance, 
and workload [3] 

       

8.4 Academic advice, co-curricular 
activities, student competition, 
and other student support 
services are available to improve 
learning and employability [4] 

       

8.5 The physical, social and 
psychological environment is 
conducive for education and 
research as well as personal well-
being [5] 

       

Overall opinion        

ผลการด้าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 8 

AUN 8 
Student Quality and Support 
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Intake of First-Year Students  

Academic Year 
Applicants 

No. Applied No. Offered No. Admitted/Enrolled 
2015/ M.Sc. 4 10 4 (ออกกลางเทอม 1) 
2015/ Ph.D. 1 5 1 (ออกกลางเทอม 1) 
2016/ M.Sc. - 10 - 
2016/ Ph.D. 1 5 1 
2017/ M.Sc. 3 10 3 (ออกกลางเทอม 2) 
2017/ Ph.D. 2 5  

Total Number of Students  

Academic Year 
Students 

1st Year 2nd Year 3rd Year 4th Year >4th Year Total 
2015/ M.Sc. 3 - - - - 3 
2015/ Ph.D. - - - - - 0 
2016/ M.Sc. - 3 - - - 3 
2016/ Ph.D. 1 - - - - 1 
2017/ M.Sc. 1 0 2   3 
2017/ Ph.D. 2 1    3 

 
หลักสูตรมีแผนการรับนักศึกษา (มคอ 2 หน้าที่ 15) และกําหนดคุณสมบัติของนักศึกษาในการรับเข้า 

(มคอ 2 หน้าที่  13 และ 14) ซึ่งมีการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางดังแสดงใน AUN 2 (ข้อ 2.3) โดยใน
กระบวนการรับเข้าเป็นไปตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย เช่น ระยะเวลาในการรับสมัคร การสอบ และการ
ประกาศผล ทั้งนี้กระบวนการสอบสัมภาษณ์ของหลักสูตรมีเกณฑ์การให้คะแนนที่ชัดเจน (ภาคผนวกที่ 7) ซึ่ง
จํานวนรับนักศึกษาประจําปีการศึกษา 2560 ได้แสดงไว้ในตาราง Intake of First-Year Students 

นอกจากนี้เพ่ือให้มีจํานวนนักศึกษาเข้ามาเรียนในหลักสูตรเพ่ิมมากขึ้น ทางหลักสูตรได้มีการจัดหา
ทุนการศึกษาให้ ซึ่งนักศึกษาที่เรียนอยู่ได้รับทุนการศึกษาแล้ว ดังนี้ 

1. ทุนผลการเรียนดีเด่น สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีที่ 4 ซึ่งเรียนต่อในระดับปริญญาโทอีก
เพียง 1 ปี  

2. ทุนบัณฑิตศึกษาสงขลานครินทร์ สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก 
3. ทุ น  The 2 0 1 8  Thailand’s Education Hub for ASEAN Countries (TEH-AC) Scholar 

Awards for Master’s and Ph.D. Studies 
4. ทุนจากสาขาความเป็นเลิศการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สําหรับ

นักศึกษาปริญญาโทและเอก 
5. ทุนยกเว้นค่าเล่าเรียนจาก กองทุนวิจัยวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี สําหรับนักศึกษาปริญญาโทและเอก 
6. ทุนวิจัยเชื่อมโยงบัณฑิต กองทุนวิจัยวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี สําหรับนักศึกษาปริญญาโทและเอก  
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 การประเมินความก้าวหน้าในการเรียนของนักศึกษา ในรายวิชาที่มีการเรียนการสอนกําหนดให้มี
การสอบกลางภาคและปลายภาคซึ่งมีการให้คะแนนตามเกณฑ์ สําหรับการประเมินความก้าวหน้าของ
วิทยานิพนธ์ กําหนดให้นักศึกษาส่งผลงานตามข้อกําหนดของมหาวิทยาลัยในแต่ละภาคการศึกษา และมีการ
สอบป้องกันโครงร่างวิทยานิพนธ์ (มคอ 2 หน้าที่ 56) แต่ทางหลักสูตรยังไม่ได้มีข้อกําหนดที่ชัดเจนเกี่ยวกับ
จํานวนหน่วยกิตท่ีให้ผ่านว่าต้องมีเกณฑ์อย่างไรบ้างในแต่ละภาคการศึกษา  

สําหรับกิจกรรมการส่งเสริมนักศึกษามีการกําหนดให้นักศึกษามีการนําเสนอผลงานในที่ประชุม
วิชาการซึ่งระบุไว้ในข้อกําหนดในการจบการศึกษา (มคอ 2 หน้าที่ 33 และ 34) แต่ทางหลักสูตรยังขาดการ
สนับสนุนและสร้างแรงจูงใจในการเตรียมตัวของนักศึกษาเพ่ือนําเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการต่างๆ ในปี
การศึกษา 2561 จะมีการดําเนินการจัดกิจกรรม Journal club 
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ผลการประเมินตนเอง 

เกณฑ์ 
คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 
9.1 The teaching and learning facilities 
and equipment (lecture halls, 
classrooms, project rooms, etc.) are 
adequate and updated to support 
education and research [1] 

       

9.2 The library and its resources are 
adequate and updated to support 
education and research [3,4] 

       

9.3 The laboratories and equipment 
are adequate and updated to support 
education and research [1,2] 

       

9.4 The IT facilities including e-
learning infrastructure are adequate 
and updated to support education 
and research [1,5,6] 

       

9.5 The standards for environment, 
health and safety; and access for 
people with special needs are 
defined and implemented [7] 

       

Overall opinion        

ผลการด้าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 9 
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีมีการบริหารแบบรวมศูนย์ปฏิบัติการประสานภารกิจ ดังนั้นข้อมูลด้านการ

สนับสนุนการเรียนการสอนจึงเป็นการจัดเตรียมโดยวิทยาเขตฯ (www.qadata.surat.psu.ac.th) 
 

AUN 9 
Facilities and Infrastructure 
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เกณฑ์ 
คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 
10.1 Stakeholders’needs and feedback 
serve as input to curriculum design and 
development [1] 

       

10.2 The curriculum design and 
development process is established and 
subjected to evaluation and 
enhancement [2] 

       

10.3 The teaching and learning 
processes and student assessment are 
continuously reviewed and evaluated to 
ensure their relevance and alignment [3] 

       

10.4 Research output is used to 
enhance teaching and learning [4] 

       

10.5 Quality of support services and 
facilities (at the library, laboratory, IT 
facility and student services) is 
subjected to evaluation and 
enhancement [5] 

       

10.6 The stakeholder’s feedback 
mechanisms are systematic and 
subjected to evaluation and 
enhancement [6] 

       

Overall opinion        

ผลการด้าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 10 
หลักสูตรมีแผนการประเมินหลักสูตรจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้ใช้บัณฑิตดังที่ได้ระบุไว้ใน มคอ 2 

หน้าที่ 64 และแผนในการพัฒนาหลักสูตร ระบุไว้ใน มคอ 2 หน้าที่ 11 ซึ่งในทางปฏิบัติทางหลักสูตรมีการรับ
ฟังความคิดเห็นจากผู้ใช้บัณฑิตที่เป็นภาครัฐ ภาคเอกชนและเกษตรกร ตั้งแต่ในการร่างหลักสูตร ตามที่กล่าว
ไว้ใน AUN 1 ข้อ 1.3 แต่ในการประเมินการดําเนินงานของหลักสูตรในระหว่างภาคการศึกษาหรือเมื่อครบ 1 
ปีของการจัดการเรียนการสอน ทางหลักสูตรยังไม่ได้ดําเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินที่มาจากภาคส่วน
ดังกล่าว เนื่องจากมีนักศึกษาที่จบจากหลักสูตรในระดับปริญญาโทเรียนต่อในระดับปริญญาเอกของหลักสูตร
เดิม 

AUN 10  
Quality Enhancement 
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การประเมินการเรียนการสอนมีการดําเนินอย่างไม่เป็นทางการคือ มีการประชุมระหว่างอาจารย์
ผู้สอนและนักศึกษาภายในภาคการศึกษาเพ่ือให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและตรงกับคุณลักษณะของ
บัณฑิตพึงประสงค์ จึงทําให้มีการปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนการสอนเป็นระยะๆ นอกจากนี้ยังมีการประเมิน
อาจารย์ผู้สอนโดยนักศึกษาตามข้อกําหนดของมหาวิทยาลัย (มคอ 5) เพ่ือสะท้อนความเห็นนักศึกษาต่อการ
จัดการเรียนการสอนและนํามาใช้ในการพัฒนาให้เหมาะสมสําหรับผู้เรียนต่อไป 

หลักสูตรมีการพัฒนาภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาโดยเข้าร่วมโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษเพ่ือ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชื่อโครงการ “An hour, A 
week, All English” ที่มีอาจารย์ชาวต่างชาติเป็นวิทยากร  
 หลักสูตรมีการนําผลงานวิจัยมาใช้ในกับการเรียนการสอนเช่น ในรายวิชาวิทยานิพนธ์ ซึ่งการทํา
วิทยานิพนธ์ของนักศึกษาได้ใช้องค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยของอาจารย์ที่ปรึกษาหรืออาจารย์ที่ปรึกษาร่วม 
นอกจากนี้ในบางรายวิชา เช่นรายวิชา 932-575 Instruments and methodologies in aquaculture, 
932-583 Special topics in aquaculture (Taxonomy of Aquatic animal parasites แ ล ะ  932-583 
Special topics in aquaculture (The use of microsatellite markers for the population genetic 
study of aquatic animals) ได้มีการนําผลงานวิจัยมาใช้ในการเรียนการสอนด้วย (มคอ 5 และผลงานวิจัย
ของอาจารย์)  

สิ่งอํานวยความสะดวกและสนับสนุนในการเรียนการสอน ที่จัดโดยวิทยาเขตสุราษฎร์ธานีซึ่งมีการ
บริหารเป็นแบบรวมศูนย์ปฏิบัติการประสานภารกิจ ประกอบด้วย ศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาตร์และเครื่องมือ
กลาง สนับสนุนการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการ และเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่รองรับการวิจัย หอ
บรรณสารสนเทศ เป็นศูนย์รวมแหล่งความรู้ที่นักศึกษาสามารถค้นคว้าหาความรู้ด้วยตัวเอง ทางเอกสารตํารา 
หนังสือ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ (http://lib.surat.psu.ac.th) ศูนย์สารสนเทศให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์และการ
วิจัยในรายวิชาคอมพิวเตอร์ และรายวิชาต่างๆ ที่สอนในมหาวิทยาลัย เพ่ือให้ได้ประโยชน์สําหรับนักศึกษา 
รวมถึงการให้บริการอินเตอร์เน็ต wifi ความเร็วสูงให้กับนักศึกษาสามารถเข้าใช้ง่ายได้อย่างสะดวกโดยเฉพาะ
ใน ก า ร ค้ น ฐ า น ข้ อ มู ล  ง า น วิ จั ย อ อ น ไ ล น์ ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง  แ ล ะ เข้ า ถึ ง อ ง ค์ ค ว า ม รู้ ใ ห ม่ ๆ 
(http://it.surat.psu.ac.th/main.php) 
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เกณฑ์ คะแนน 
1 2 3 4 5 6 7 

11.1 The pass rates and dropout rates are 
established, monitored and benchmarked for 
improvement [1] 

       

11.2 The average time to graduate is 
established, monitored and benchmarked for 
improvement [1] 

       

11.3 Employability of graduates is established, 
monitored and benchmarked for improvement 
[1] 

       

11.4 The types and quantity of research 
activities by students are established, 
monitored and benchmarked for improvement 
[2] 

       

11.5 The satisfaction levels of stakeholders are 
established, monitored and benchmarked for 
improvement [3] 

       

Overall opinion        

ผลการด้าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 11 
Pass Rates and Dropout Rates  

Academic Year 
 % completed first degree in % dropout during 

Cohort Size 2 
Years 

3 
Years 

4 
Years 

>4  
Years 

1st 
Year 

2nd 
Year 

3rd 

Year 
4th Years & 

Beyond 
2016          

2017/ M.Sc. 6 16.67    33.33    
ในปีการศึกษา 2560 นักศึกษาสมัครเข้าเรียนในระดับปริญญาโท 3 คน และมีนักศึกษาสมัครเข้าเรียน

ในระดับปริญญาเอกจํานวน 2 คน ทําให้รวมมีนักศึกษาจํานวน 5 คน (ตาราง Total Number of Students 
ใน AUN 8) 

แผนการศึกษาของหลักสูตรระบุระยะเวลาเรียนโดยเฉลี่ยได้กําหนดไว้ใน มคอ 2 หน้า 23 -28 ปี
การศึกษา 2560 มีนักศึกษาระดับปริญญาโทจบตามแผน (2 ปี) จํานวน 1 คน และมีนักศึกษาระดับปริญญาโท 
สอบจบวิทยานิพนธ์อีก 1 คนโดยมีผลงานตีพิมพ์แล้วแต่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษจึงยังไม่จบการศึกษา 

 

AUN 11 
Output 
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บทที่ 4 
การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และแนวทางการพัฒนา 

 
จุดแข็ง  

1. อาจารย์ประจําหลักสูตรมีวุฒิปริญญาเอกทุกคนและมีคุณสมบัติตรงตามสาขา และมีตําแหน่งทาง
วิชาการถึงร้อยละ 44  

2. เป็นหลักสูตรที่มีความทันสมัย สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด และสามารถตอบโจทย์ของการพัฒนา
ด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําให้กับชุมชนและประเทศได้ 

3. เป็นหลักสูตรนานาชาติ ทําให้มีโอกาสรับนักศึกษาต่างชาติได้ 
4. อาจารย์มีโครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนในการทําวิจัยอย่างต่อเนื่อง และทุนบัณฑิตศึกษา 
5. มีทรัพยากรสนับสนุนในการทํางานวิจัยเฉพาะทาง 

 
จุดที่ควรพัฒนา  

1. จํานวนรับนักศึกษาไม่ได้ตรงตามเป้าที่กําหนด เนื่องจากการเรียนการสอนที่เป็นภาษาอังกฤษอาจเป็น
ข้อจํากัดในการรับนักศึกษาที่มีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษน้อย 

2. สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนควรพัฒนาให้เป็นรูปแบบสากลและมีบรรยากาศในการเรียนรู้แบบ
นานาชาติ 

3. ควรมีการสนับสนุนส่งเสริมให้มีการดําเนินงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง เช่น สนับสนุนกลุ่มวิจัยในรูปของ
สถานวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพสัตว์น้ํา ที่ได้มีการดําเนินงานมาแล้วในระยะเวลา 5 ปี ที่ผ่านมาโดยมีผล
การดําเนินงานที่ผ่านเกณฑ์อยู่แล้ว และปรับปรุงและซ่อมแซมสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ําให้มีการใช้งาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับการเรียนการสอนที่มีการดําเนินการอยู่ในปัจจุบัน  

4. มหาวิทยาลัยควรเร่งจัดเตรียมความพร้อมในการเข้าใช้พ้ืนที่บริเวณทุ่งไสไช ในหน่วยปฏิบัติการร่วม
ด้านการเพาะพันธุ์สัตว์น้ํา ที่เป็นสัญญาความร่วมมือระหว่างศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ
แห่งชาติ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่
ศูนย์วิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กุ้ง อ. ไชยา จ. สุราษฎร์ธานี โดยในเบื้องต้นทางหลักสูตรใคร่ขอความ
อนุเคราะห์จากมหาวิทยาลัยในการสนับสนุนด้านสาธารณูปโภคในส่วนของค่าน้ําและค่าไฟฟ้าใน
บริเวณอาคารเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําที่เป็นของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ตั้งอยู่ในบริเวณศูนย์วิจัยและ
พัฒนาสายพันธุ์กุ้ง ในกิจกรรมที่เป็นงานวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งปัจจุบันได้มีนักศึกษา
ระดับปริญญาเอกของหลักสูตรเข้าไปทํางานวิจัยแล้ว 

 
แนวทางการพัฒนา 
ปัญหา   จํานวนรับนักศึกษา ไม่ได้ตรงตามเป้าที่กําหนด 
แนวทางการพัฒนา 1. เพ่ิมช่องทางการประชาสัมพันธ์หลักสูตร เช่น บุคลากรภายในหลักสูตรออกไปให้

การประชาสัมพันธ์ยังหน่วยงานต่าง ๆ 
  2. เพ่ิมเติมกลุ่มเป้าหมายเป็นบุคลากรในหน่วยงานภาคเอกชน 



35 
 

 3. ปรับการเรียนการสอนนอกเวลาเพื่อให้นักศึกษาสามารถทํางานด้วยและเรียนไปด้วย
ได้ ในกรณีท่ีได้นักศึกษาจากหน่วยงานภาคเอกชนที่ไม่สามารถลาเรียนเต็มเวลาได้ 

 4. ปรับหลักสูตรจากเดิมจาก หลักสูตรการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา เป็น หลักสูตรการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ําและทรัพยากรประมง เพื่อขยายกลุ่มเป้าหมายให้เพิ่มข้ึน  

 

ปัญหา การเรียนการสอนที่เป็นภาษาอังกฤษ อาจเป็นข้อจํากัดในการรับนักศึกษาท่ีมี
ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษน้อย     

แนวทางการพัฒนา 1. มีกระบวนการช่วยเหลือนักศึกษาในการใช้ภาษาอังกฤษ นโครงการ “An hour, 
A week, All English” และการจัด Journal club 

 2. ในอนาคตหลักสูตรจะขอปรับจากหลักสูตรนานาชาติเป็นหลักสูตรภาคปกติที่มี
การเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษซึ่งสามารถรับนักศึกษาทั้งไทยและต่างชาติปัญหา
 สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ควรพัฒนาให้เป็นรูปแบบสากลและมีบรรยากาศการ
เป็นนานาชาติ 

ปัญหา สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ควรพัฒนาให้เป็นรูปแบบสากลและมีบรรยากาศการ
เป็นนานาชาติ 

แนวทางการพัฒนา มีการสนับสนุนจากวิทยาเขต 
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บทที่ 5 
ข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set) 

 
CdsName CdsValues 

1.จ้านวนหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด  
- ระดับปริญญาตรี  
- ระดับป. บัณฑิต  
- ระดับปริญญาโท  
- ระดับป. บัณฑิตขั้นสูง  
- ระดับปริญญาเอก  
2.จ้านวนหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้ง 

 
- ระดับปริญญาตรี  
- ระดับป. บัณฑิต  
- ระดับปริญญาโท  
- ระดับป. บัณฑิตขั้นสูง  
- ระดับปริญญาเอก  
3.จ้านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมดทุกระดับการศึกษา  
- จํานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาตรี  
- จํานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิต  
- จํานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท  
- จํานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง  
- จํานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาเอก   
4.จ้านวนอาจารย์ประจ้าทั้งหมด รวมทั้งท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 9 
- จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่า   
- จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาโทหรือ
เทียบเท่า  
- จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่า  

9 

จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหน่งอาจารย์ 5 

- จํานวนอาจารย์ประจํา (ที่ไม่มีตําแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า  
- จํานวนอาจารย์ประจํา (ที่ไม่มีตําแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า  
- จํานวนอาจารย์ประจํา (ที่ไม่มีตําแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 5 
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CdsName CdsValues 

จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  3 

- จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า  
- จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า  
- จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 3 

จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์ 1 

- จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มวีุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า  
- จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า  
- จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 1 

จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์  
- จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า  
- จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า  
- จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า  
5.คุณวุฒิอาจารย์ประจ้าหลักสูตร  
จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรแยกตามวุฒิการศึกษา  
- ระดับปริญญาตรี  
- ระดับ ป.บัณฑิต  
- ระดับปริญญาโท  
- ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง  
- ระดับปริญญาเอก 5 

จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรที่มีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 2 

- จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรที่ไม่มีตําแหน่งทางวิชาการ 3 

- จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรที่มีตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2 

- จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์  
- จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรที่มีตําแหน่งศาสตราจารย์  
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6.จ้านวนรวมของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ้าหลักสูตร 6 
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ  
- บทความสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือ
ในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับ
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทํา
เป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่
ออกประกาศารฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนําเสนอ
สภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.
ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 

 

- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร  
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2  
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ใน
ฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ.  หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่า
ด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเป็นประกาศให้ทราบ
เป็นการทั่วไป และแจ้งให้  กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วนันับ แต่วันที่ออกประกาศ (ซ่ึง
ไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏ ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1 

 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ.2556  

6 

- ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร  
- ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการแล้ว  
- ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดําเนินการ  
- ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน  
- ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการ
แล้ว  
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- ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตําแหน่ง
ทางวิชาการแต่ไม่ได้นํามาขอรับการประเมินตําแหน่งทางวิชาการ  
- จํานวนงานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่อ
อิเลคทรอนิกส์ online  
- จํานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน  
- จํานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ  
- จํานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ  
- จํานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน  
- จํานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ   
- จํานวนบทความของอาจารย์ประจําหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงใน
ฐานข้อมูล TCI และ Scopus ต่อจํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตร  

7.การมีงานท้าของบัณฑิต  
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด  
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ตอบแบบสํารวจเรื่องการมีงานทําภายใน 1 ปี หลังสําเร็จ
การศึกษา  
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทําหลังสําเร็จการศึกษา (ไม่นับรวมผู้ที่ประกอบ
อาชีพอิสระ)  
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ  
จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีงานทําก่อนเข้าศึกษา  
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจําอยู่แล้ว  
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา  
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่อุปสมบท  
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่เกณฑ์ทหาร  
เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือน ของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือ
ประกอบอาชีพอิสระ (ค่าเฉลี่ย)  
ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
ตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕)  
8.ผลงานทางวิชาการของผู้ส้าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 1 
จํานวนรวมของผลงานนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์
หรือเผยแพร่ 

1 

- จํานวนบทความฉบับสมบูรณ์ท่ีมีการตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง   
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- จํานวนบทความฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ  
- จํานวนบทความฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.
หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัทําเป็นประกาศให้ทราบ
ทั่วไปและแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  นับแต่วันที่ออกประกาศ 

 

- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร  
- จํานวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2  
- จํานวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตาม
ประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัทําเป็นประกาศ
ให้ทราบทั่วไปและแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  นับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่
อยู่ใน Beall's list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1 

 

- จํานวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล
ระดับนานานชาติตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 

1 

- ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร  
- จํานวนงานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่อ
อิเลคทรอนิกส์ online  
- จํานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน  
- จํานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ  
- จํานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ  
- จํานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน  
- จํานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ   
จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด (ปีการศึกษาที่เป็นวงรอบประเมิน)  
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9.ผลงานทางวิชาการของผู้ส้าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก  
จํานวนรวมของผลงานนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกท่ีได้รับการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่  
- จํานวนบทความฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ   
- จํานวนบทความฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.
หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเป็นประกาศให้ทราบ
ทั่วไปและแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  นับแต่วันที่ออกประกาศ 

 

- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร  
- จํานวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2  
- จํานวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตาม
ประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัทําเป็นประกาศ
ให้ทราบทั่วไปและแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  นับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่
อยู่ใน Beall's list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1 

 

- จํานวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล
ระดับนานานชาติตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 

 

- ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร  
- จํานวนงานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่อ
อิเลคทรอนิกส์ online  
- จํานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน  
- จํานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ  
- จํานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ  
- จํานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน  
- จํานวนงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ   
จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท้ังหมด (ปีการศึกษาที่เป็นวงรอบประเมิน)  
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ภาคผนวกที่ 1 

ผลงานทางวิชาการ 

 ผลงานทางวิชาการที่ตีพิมพ์ในปีการศึกษา 2560 ของอาจารย์ประจ้าหลักสูตร 
Pongtippatee P, Salin K.R., Ataguba G.A., Withyachumnarnkul B. 2018. Sustainable, 

Commercial Production of Triploid Black Shrimp: Background and Resent 
Developments in Thailand. In Vistanathan, C., Boopathy, R and Hai F.I (Eds.) 
Sustainable Aquaculture. Applied Environmental Science & Engineering for a 
Sustainable Future Series. Springer. ISBN 978-3-319-73256-5. pp 153-172. 

Kerdmusik, C., Fernando, S., Attasart, P., Vanichviriyakit, R., Boonya, N., Pongtippatee, P., 
Krishna, S. and Withyachumnarnkul, B. 2018. Needle biopsy of the hepatopancreas 
of the black tiger shrimp Penaeus monodon with Penaeus monodon densovirus 
detection. Aquaculture 490: 1-4. 

Withyachumnarnkul, B.I., Palang, I., Ruangsri, J., Sirithammajak, S., Jitrakorn, S., 
Kiatpathomchai, W., Saksmerprome, V., Pongtippatee, P. and Withyachumnarnkul, 
B. 2017. Nile tilapia reared under full-strength seawater: Hemato-immunological 
changes and susceptibility to pathogens. Aquaculture. 480: 42-50. 

Kritsanapuntu, S. and Chaitanawisuti, N. 2018. Effects of extensive bottom cultivation of 
tropical oyster Crassostrea belcheri on benthic invertebrate community structure in 
Ban Don Bay, Suratthani Province, Southern Thailand. Aquaculture International. 26: 
433–449. 

Ruangsri, J., Thawonsuwan, J., Wanlem, S. and Withyachumnarnkul, B. 2018. Effect of body 
size and sub-optimal water quality on some hemato-immunological parameters of 
spotted babylon snail Babylonia aerolata. Fisheries Science. 84: 513-522. 

Ninwichian, P., Phuwan, N., Jakpim, K. and Sae-Lim, P. 2018. Effects of tank color on the 
growth, stress responses, and skin color of snakeskin gourami (Trichogaster 
pectoralis). Aquaculture International. 26: 659-672. 
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 ผลงานทางวิชาการที่ตีพิมพ์ในปีการศึกษา 2560 ของอาจารย์ประจ้า/ อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ 

Laudee, P., Seetapan, K. and Malicky, H. 2017. Three new species of Ceraclea Stephens 
1829 (Trichoptera: Leptoceridae) from Southeast Asia. Zootaxa, 4362(2), pp.294-300.  

Malicky, H. and P. Laudee. 2017. FunfneueKocherfliegeb (Trichopterr) aus Laos und 
Myanmar. Linzerr boil. Beitr. 49(2) 1447-1452. 

Jutapruet, S., Intongcome, A., Wang, X., Kittiwattanawong, K., and Huang, S. L. 2017. 
Distribution of Three Sympatric Cetacean Species Off the Coast of the Central-
Western Gulf of Thailand. Aquatic Mammals. 43(5) 465-473. 

Xianyan, W., Jutapruet, S., Shiang-lin, H., Turvey, S., Fuxing, W., and Qian, Z. 2018. Short 
Note: External Injuries of Indo-Pacific Humpback Dolphins (Sousa chinensis), China, 
and Its Adjacent Waters as an Indicator of Potential Fishery Interactions. Aquatic 
Mammals, 44(3): 285-292 

Klinbunga, S., Janpoom, S., Rongmung, P., Prasertlux, S., Srisuvan, V., Menasveta, P. and 
Khamnamtong, B. 2018 Characterization of Transforming growth factor beta 
regulator 1-like and association between its expression levels and the body weight 
of the giant tiger shrimp Penaeus monodon. Comparative Biochemistry and 
Physiology B 225: 38-47. 

Phinyo, M., Janpoom, S., Khamnamtong, B., Prasertlux, S., Rongmung, P., Jarayabhand, P. 
and Klinbunga, S. 2018 Isolation and expression analysis of Bystin 1 transcript and 
protein during ovarian development of the giant tiger shrimp Penaeus monodon. 
Comparative Biochemistry and Physiology B 225: 84-94. 

โชติกา พลทองพัท, สุวัฒน์ จุฑาพฤทธิ์ และ ศิริพร ประดิษฐ์. 2561. การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการทํา
ประมงและโลมาบริเวณท่าเรืออเนกประสงค์ดอนสัก จ.สุราษฏร์ธานี การประชุมวิชาการ การบริหาร
จัดการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 5 . โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จังหวัดสุราษฎรานี 
ระหว่างวันที่ 11-14 กรกฎาคม 2561.  

สายฝน ทิศกองราช, กานดา ค้้าชู และ พงศ์ศักดิ์ เหล่าดี. 2560. ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพน้ํากับการ
แพร่กระจายของเชื้อ Vibrio spp. บริเวณอ่าวบ้านดอน อําเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี. 
วารสารวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี. 14(2): 12-23. 
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ภาคผนวกที่ 2 

โครงการวิจัยที่ได้รับทุนและด้าเนินงานในปีการศึกษา 2560 

No. Title Name Year Grant/Funding 
1 Biology of triploid black tiger shrimp Assistant Prof. 

Dr. Pattira 

Pongtippatee 

2014-2017 
Thailand 

Research Fund 
2    

3 Biology of triploid black tiger shrimp Dr. Jareeporn 
Ruangsri  

2014- 
2017 

Thailand 
Research Fund 

4 การถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการอนุรักษ์หญ้าทะเล
และปลิงทะเลแบบชุมชนมสี่วนร่วม ของเกาะมุกด์ 
จังหวัดตรัง 

Assistant Prof. 
Dr. Sirusa 
Kritsanapuntu  

2017 

National 
Research Council 

of Thailand 

5 Development of microsatellite markers for 
evaluating genetic diversity of the cupped 
oyster (Crassostrea belcheri) 

Dr. Parichart 
Ninwichian 2016-2018 

Prince of Songkla 
University 

6 ผลการใช้โปรตีนไฮโรไลเสตจากสาหร่ายผมนาง 
(Gracilaria sp.) เป็นส่วนผสมในอาหารต่อการ
เจริญเติบโตและตอบสนองต่อภูมคิุ้มกันเบื้องต้นใน
กุ้งขาว Dr. Sarayut 

Onsanit 

2017 
National 
Research Council 
of Thailand 

7 ชีวปริมาณสะสมของสารสีแอนโทไซยานินจาก
ผลมังเคร่ (Melastoma malabathricum) ใน
เนื้อเยื่อกุ้งกุลาดํา (Penaeus monodon) 

2017 
Prince of Songkla 
University 

8 Diversity, Ecology and Nutrition of 
Trichoptera at Montane Evergreen Forest 
of Nakhon Si Thammarat Ranges Associate Prof. 

Dr. Pongsak 
Laudee 

2017-2019 
Prince of Songkla 
University 

9 Biodiversity of Trichoptera in Upper 
Tennasirim Mkountain Range  2016-2018 

Prince of Songkla 
University 
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ภาคผนวกที่ 3 

 

 

 



46 
 

 

 



47 
 



48 
 



49 
 



50 
 

ภาคผนวกที่ 4 

แผ่นพับประชาสัมพันธ์หลักสูตร 
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ภาคผนวกที่ 5 

โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์หลักสูตร 
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ภาคผนวกที่ 6 

6.1 มคอ 3 รายวิชา 932-575 INSTRUMENTS AND METHODOLOGIES IN AQUACULTURE 
 
6.3 มคอ 3 รายวิชา 932-583 SPECIAL TOPICS IN AQUACULTURE (THE USE OF 

MICROSATELLITE MARKERS FOR THE POPULATION GENETIC 
STUDY OF AQUATIC ANIMALS) 

 
6.4 มคอ 3 รายวิชา 932-586 SEMINAR II 
 
6.5 มคอ 3 รายวิชา 932-589 THESIS 
 
6.6 มคอ 3 รายวิชา 932-590 THESIS 
 
6.7 มคอ 3 รายวิชา 932-590 THESIS 
 
6.8 มคอ 3 รายวิชา 932-585 SEMINAR I 
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รายละเอียดของรายวิชา  
Course Specification  

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
Name of Institution Prince of Songkla University 

วิทยาเขตสุราษฎร์ธาน ี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

Prince of Songkla University SuratThani 
Campus 

Faculty of Science and Industrial 
Technology 

 
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป  

Section 1: General Information  
 
1. รหัสและชื่อรายวิชา Course code and title  
932-575   เครื่องมือและวิธีวิจัย ทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา  
INSTRUMENTS AND METHODOLOGIES IN AQUACULTURE  
2. จ้านวนหน่วยกิต Number of credits  
3(2-3-4)  
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา Program and course categories  
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา) สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา  
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน Course coordinator(s) and lecturer(s)  

1 สรายุทธ   อ่อนสนิท    SARAYUT   ONSANIT  
5. ชั้นปีที่เรียน/ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาที่เปิดสอน Semester/Year of study  
ชั้นปีที่1, 2 ภาคการศึกษาท่ี 1  ปีการศึกษาที่ 2560  
6. รายวิชาที่เกี่ยวข้อง (ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของอาจารย์ผู้สอนหรือโดยความเห็นชอบของภาควิชา) 
Prerequisite Subject  
ไมม่ี  

7. สถานที่เรียน Location  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี (Prince of Songkla University SuratThani 
Campus)  

8. วันที่จัดท้าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด Last updated of the course details  
28 พฤศจิกายน 2559 
28 November 2016  

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์  
Section 2: Purposes and Objectives  

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา Purposes of the course  
1.1 To provide student has skills and understood in Problem and Objective of Aquaculture 
Research 
1.2 Student has to understand in Experimental Designs, Field sampling and Data analysis 
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with statistic programs. 
1.3 Student has understanding the concepts and data collecting for Aquaculture Research 
1.4 Student has skills in Advance Instrumentals using in Aquaculture Research 
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา Objectives of course 
development/modifications  
To revise the course in order to be up-to-date and relevant to the current situation. 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการด้าเนินการ  
Section 3: Description and Implementation  

1. ค้าอธิบายรายวิชา Course Description  
กระบวนการวิจัย วางแผนการเก็บตัวอย่าง การวางแผนการทดลอง กระบวนการเตรียมตัวอย่างสําหรับการ
วิเคราะห์ทางด้านเคมี จุลชีววทิยา ชีวโมเลกุล เพื่องานวิจัยด้านเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา การใช้เครื่องมือกล เครื่องมือ
วิทยาศาสตร์สําหรับการวิเคราะห์ทั้งด้านปริมาณและคุณภาพในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา การบํารุงรักษาเครื่องมือ 
การใช้โปรแกรมสําเร็จรูปต่างๆ ในงานวิจัยทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา การแปลผลการศึกษาและกระบวนการ
จัดทําผลรายงานวิจัย  
Research methodology, experimental design, sampling design, sample preparation process 
for chemical microbiology bio-molecular analysis in aquaculture research, application of 
mechanic and scientific instruments for quantitative and qualitative method in aquaculture, 
instruments maintenance, application software for aquaculture research, interpretation, and 
preparation of research report  
2. จ้านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา Number of hours per semeter  

บรรยาย Lecture 
(ชั่วโมง/ภาคการศึกษา 

hours/semester) 

ปฏิบัติการ Practice 
(ชั่วโมง/ภาคการศึกษา 

hours/semester) 

ศึกษาด้วยตนเอง Self-
study 

(ชั่วโมง/ภาคการศึกษา 
hours/semester) 

สอนเสริม Extra Class 
(ชั่วโมง/ภาคการศึกษา 

hours/semester) 

30  45  60   

3. จ้านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค้าปรึกษาและแนะน้าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
Number of hours per week for academic guidance to individual students  
2 hrs. 

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา  
Section 4: Learning Outcomes Development  

ผลการเรียนรู้แต่ละด้านที่มุ่งหวังจะพัฒนานักศึกษา  
Expected learning outcomes  
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม Moral and Ethics  

คุณธรรม จริยธรรมท่ีต้องพัฒนา  

Morals and Ethics that need 
to be developed  

วิธีการสอน 
Teaching Methods 

วิธีการประเมินผล 
Evaluation 

รายการ List  รายการ List  รายการ List  
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1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา และ
ความรับผิดชอบต่อตนเอง 
วิชาชีพและสังคม โดยสามารถ
ประพฤติตนเพ่ือเป็นแบบอย่าง
ให้กับสังคมได้ด้วยจิตสํานึกของ
ตนเอง -  
1.3 เคารพสิทธิและรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพ
ในคณุค่าและศักดิ์ศรีของความ
เป็นมนุษย์ -  
1.4 มีจรรยาบรรณทางวิชาการ
และวิชาชีพ และไม่ละเมิดด้าน 
Plagiarism -  

 

1.1 Lecture/lab 
practices/Class discussion  
1.2 In-Class and take home 
assignments  
1.3 Class 
report/presentation  

 

1.1 Class attendance, 
participation and 
discussion  

1.2 assignments  

1.3 report/presentation  

1.4 Midterm and final 
examinations  

 

2. ด้านความรู้ Knowledge  
ความรู้ที่ต้องได้รับ  

Knowledge that needs to be 
obtained  

วิธีการสอน 
Teaching Methods 

วิธีการประเมินผล 
Evaluation 

รายการ List  

2.1 มีความรู้และความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่
สําคัญในเนื้อหาสาขาวิชาที่
ศึกษาได้อย่างลึกซึ้งเพ่ือเป็นฐาน
ในการแก้ไขปัญหา การค้นคว้า 
วิจัย ด้านเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา -  
2.2 สามารถเข้าใจ วิเคราะห์ 
และแก้ไขปัญหา รวมทั้ง
ประยุกต์ความรู้ ทักษะ และการ
ใช้เครื่องมือที่เหมาะสมในการ
ทําวิจัย -  

 

รายการ List  

2.1 Lecture  
2.2 Class discussion  
2.3 Assignments  
2.4 Research topic and 
term project  

 

รายการ List  

2.1 Class discussion  

2.2 Assignments  

2.3 Reports and 
presentations  

2.4 Midterm oral 
examination  

2.5 Final oral examination  
 

3. ด้านทักษะทางปัญญา Intellectual skills  
ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา  

Intellectual skills that need 
to be developed  

วิธีการสอน 
Teaching Methods 

วิธีการประเมินผล 
Evaluation 

รายการ List  

3.1 มีทกัษะในการประมวล
ความคิดอย่างเป็นระบบ -  
3.2 สามารถรวบรวม ศึกษา 

รายการ List  

3.1 Lecture  
3.2 Class discussion  
3.3 Assignments  

รายการ List  

3.1 Class discussion  

3.2 Assignments  

3.3 Project report and 
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วิเคราะห์หาสาเหตุ สรุป
ประเด็นปัญหา และเสนอ
แนวทางในการป้องกัน และ
แก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
โดยคํานึงถึงผลกระทบที่ตามมา
จากการตัดสินใจนั้นๆ -  

 

3.4 Self-study  
3.5 Research topic  
3.6 Term project  

 

presentation  

3.4 Midterm examination  

3.5 Final examination  
 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ Interpersonal skills and 
responsibilities  
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบท่ีต้องพัฒนา  

Interpersonal skills and 
responsibilities that need to 

be developed  

วิธีการสอน 
Teaching Methods 

วิธีการประเมินผล 
Evaluation 

รายการ List  

4.3 สามารถให้ความช่วยเหลือ
และอํานวยความสะดวกในการ
แก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆ ทั้ง
ในบทบาทของผู้นํา หรือใน
บทบาทของผู้ร่วมทีมทํางาน -  

 

รายการ List  

4.1 Class discussion  
4.2 Tasks involving the 
whole class, small groups, 
and pairs  
4.3 Term project  

 

รายการ List  

4.1 Class participation and 
behavior  
4.2 Group project report 
and presentation  

 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ Numerically 
analytical, communication and information technology skills  
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศที่ต้องพัฒนา  

Numerically analytical, 
communication and 

information technology 
skills that need to be 

developed  

วิธีการสอน 
Teaching Methods 

วิธีการประเมินผล 
Evaluation 

รายการ List  

5.1 สามารถสื่อสารทั้งการพูด
และการเขียนภาษาอังกฤษได้
อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้ง
เลือกใช้รูปแบบของสื่อการ
นําเสนอได้อย่างเหมาะสม -  
5.2 สามารถแนะนําประเด็น
การแก้ไขปัญหาโดยใช้

รายการ List  

5.1 Lecture/Class 
discussion  
5.2 Assignments  
5.3 Term project  

 

รายการ List  

5.1 Class participation and 
discussion  

5.2 Assignments  

5.3 Report and 
presentation  

5.4 Midterm oral 
examination  
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สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือ
การแสดงสถิติประยุกต์ต่อ
ปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่าง
สร้างสรรค ์-  
5.3 มีทักษะและสามารถใช้
เครือ่งมือทางเทคโนโลยี
สารสนเทศที่มีอยู่ในปัจจุบัน 
เพ่ือการทํางานด้านต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องในกระบวนการการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา -  

 

5.5 Final oral examination  
 

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล  
Section 5: Teaching and Evaluation Plan  

1. แผนการสอน Teaching Plan  
สัปดา
ห์ท่ี 

Week  

หัวข้อ/
รายละเอียด 

Items/conten
t  

จ้านวน
ชั่วโมง
บรรยาย 
Numb
er of 

lecture 
hours  

จ้านวน
ชั่วโมง
ปฏิบัติ 
Numb
er of 
lab 

hours  

จ้านวน
ชั่วโมง
ศึกษา
ด้วย

ตนเอง 
Numb
er of 
self 

hours  

กิจกรรมการเรียนการสอน/
สื่อที่ใช้ 

Teaching & Learning 
activities/teaching 

materials  

ผู้สอน 
Lecturer  

ผู้สอน
เพิ่มเติม 

Additiona
l Lecturer  

01  Class 
introduction    

2  3  4  Lecture/ Discussion/ 
homework assignment  

สรา
ยุทธ  อ่อน
สนิท  

 

 

02  Scientific 
methods in 
aquaculture  

2  3  4  Lecture/Discussion   สรา
ยุทธ  อ่อน
สนิท  

 

 

03-04  Experimental 
units in 
aquaculture  

4  6  8  Lecture/Discussion/ 
homework assignment  

สรา
ยุทธ  อ่อน
สนิท  

 

 

05  Sampling and 
data collection  

2  3  4  Lecture/Discussion/ 
homework assignment  

สรา
ยุทธ  อ่อน
สนิท  

 

 

06-07  Experimental 
Design and 
analysis  

4  6  8  Lecture/Discussion/ 
homework assignment  

สรา
ยุทธ  อ่อน
สนิท  
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08  Testing and 
Exploring 
relationship 
(Correlations 
and Regressions)  

2  3  4  Lecture/Discussion/homewor
k assignment  

สรา
ยุทธ  อ่อน
สนิท  

 

 

09  Applied 
experimental 
design and 
statistically skills 
in to student 
research 
proposal  

2  3  4  Lecture/Discussion/ report 
assignment  

สรา
ยุทธ  อ่อน
สนิท  

 

 

10  Midterm 
examination 

0  0  0  Oral exam สรา
ยุทธ  อ่อน
สนิท  

 

 

11  Basic 
instruments 
used in 
Aquaculture 
research (Field 
sampling 
instruments)  

2  3  4  Sample preparing instrument 
group  

สรา
ยุทธ  อ่อน
สนิท  

 

 

13-14  Chemicals and 
Environmental 
analysis 
instruments in 
Aquaculture 
research  

4  6  8  Lecture/Discussion/ Lab 
Homework assignment/ Lab 
demonstration/ report lab  

สรา
ยุทธ  อ่อน
สนิท  

 

 

15-16  Biology and 
Molecular 
Biology 
instruments in 
Aquaculture 
research  

4  6  8  Lecture/ Discussion/ Lab 
demonstration  

- 
 

จรีพร เรือง
ศร ี 

17  Final 
examination 

0  0  0  Oral exam สรา
ยุทธ  อ่อน
สนิท  

 

 

 
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ (สอดคล้องกับ Curriculum Mapping ของ มคอ.2) 
Evaluation Plan (in accordance with TQF 2 Curriculum Mapping)  

ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่ สัดส่วนของการ
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Learning outcomes  Evaluation Methods  ประเมิน 
Week  

ประเมิน 
Percentage of 

Evaluation  
1.4, 2.1, 2.2, 3.1, 5.1  Midterm and Final 

examination by oral exam  
10, 17  60  

1.2, 1.3, 1.4, 3.1, 5.1, 5.2, 5.3  Lab assignments 2, 3, 4, 7  20  
1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 
4.3, 5.1, 5.2, 5.3  

Report  16  20  

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน  
Section 6: Teaching Materials  

1. ต้าราและเอกสารหลัก Required textbooks and materials  
Bhujel, R.C. 2008. Statistics for Aquaculture. 1st ed. Wiley-Blackwell publisher, 376 pp. ISBN-
13:978-0-8138-1587-9 
or as suggested by instructors 
2. เอกสารและข้อมูลส้าคัญ Other important materials and information  
3. เอกสารและข้อมูลแนะน้า Other recommended materials and information  

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด้าเนินการของรายวิชา  
Section 7: Course Evaluation and Improvement  

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา Evaluation Strategies on course 
effectiveness by students  
Course evaluation by students 
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน Teaching evaluation strategies  
Class evaluation by students 
Class observation 
Results of student examinations 
Report and Presentation 
Assignments 
Evaluation of problem solving skills 
3. การปรับปรุงการสอน Teaching Improvement  
Interactive discussion with students and other instructors 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา  
Review of students’ academic performance  
Observing from class participation, discussion, oral examinations, report and presentation 
5. การด้าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
Course review and improvement plan  
Course review and update every academic year 
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หมวดอื่นๆ  
Section Other  

1. การจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาจากการวิจัยหรือจากกระบวนการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน  
Teaching and learning development through learning management from research and 
knowledge management process  
Teaching and learning development through learning management from research and 
knowledge management process as designed by instructors 
2. การบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับกระบวนการจัดการเรียนการสอน  
Integrating research process or innovation to teaching and learning process  
Integrating research process or innovation to teaching and learning process as designed by 
instructors 
3. การบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับกระบวนการเรียนการสอน  
Integrating academic services to teaching and learning process  
Integrating academic services to teaching and learning process 
as designed by instructors 
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รายละเอียดของรายวิชา  
Course Specification  

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
Name of Institution Prince of Songkla University 
วิทยาเขตสุราษฎร์ธาน ี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
Prince of Songkla University SuratThani 
Campus 

Faculty of Science and Industrial 
Technology 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป  
Section 1: General Information  

1. รหัสและชื่อรายวิชา Course code and title  
932-582 หัวข้อพิเศษด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา 1 (การใช้เครื่องหมายไมโครแซทเทลไลท์เพ่ือการศึกษาพันธุ
ศาสตร์ประชากรของสัตว์น้ํา)  
SPECIAL TOPICS IN AQUACULTURE II (THE USE OF MICROSATELLITE MARKERS FOR THE 
POPULATION GENETIC STUDY OF AQUATIC ANIMALS)  
2. จ้านวนหน่วยกิต Number of credits  
3(3-0-6)  
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา Program and course categories  
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา) สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา  
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน Course coordinator(s) and lecturer(s)  

1 ปาริชาต   นิลวิเชียร    PARICHART   NINWICHIAN  
5. ชั้นปีที่เรียน/ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาที่เปิดสอน Semester/Year of study  
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาที่ 2560 
6. รายวิชาที่เกี่ยวข้อง (ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของอาจารย์ผู้สอนหรือโดยความเห็นชอบของภาควิชา) 
Prerequisite Subject  
ไม่มี 

7. สถานที่เรียน Location  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี (Prince of Songkla University SuratThani 
Campus)  

8. วันที่จัดท้าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด Last updated of the course details  
6 มกราคม 2560 
6 January 2017  

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์  
Section 2: Purposes and Objectives  

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา Purposes of the course  
To provide the students with the profound knowledge about the concepts of the use of 
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microsatellite markers for the population genetic study of aquatic animals 

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา Objectives of course 
development/modifications  
To revise the course in order to be up-to-date and relevant to the current situation 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการด้าเนินการ  
Section 3: Description and Implementation  

1. ค้าอธิบายรายวิชา Course Description  
เครื่องหมายไมโครแซทเทลไลท์, การศึกษาพันธุศาสตร์ประชากรในสัตว์น้ําและการประยุกต์ใช้  
microsatellite markers; population genetic studies in aquatic animals and their applications  

2. จ้านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา Number of hours per semester  

บรรยาย Lecture 
(ชั่วโมง/ภาคการศึกษา 

hours/semester) 

ปฏิบัติการ Practice 
(ชั่วโมง/ภาคการศึกษา 

hours/semester) 

ศึกษาด้วยตนเอง Self-
study 

(ชั่วโมง/ภาคการศึกษา 
hours/semester) 

สอนเสริม Extra Class 
(ชั่วโมง/ภาคการศึกษา 

hours/semester) 

45  0  90  
 

3. จ้านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค้าปรึกษาและแนะน้าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
Number of hours per week for academic guidance to individual students  
By appointment 

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา  
Section 4: Learning Outcomes Development  

ผลการเรียนรู้แต่ละด้านที่มุ่งหวังจะพัฒนานักศึกษา  
Expected learning outcomes  
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม Moral and Ethics  

คุณธรรม จริยธรรมท่ีต้องพัฒนา  
Morals and Ethics that need 

to be developed  

วิธีการสอน 
Teaching Methods 

วิธีการประเมินผล 
Evaluation 

รายการ List  
1.1 Be honest to oneself 
and others  
1.2 Be on time for class 
attendances and 
assignment submissions  
1.3 Be responsible for own 

รายการ List  
1.1 Lecture/Class 
discussion  
1.2 In-class and take home 
assignments  
1.3 Class 
report/presentation  

 

รายการ List  
1.1 Class attendance, 
participation and 
discussion  
1.2 assignments  
1.3 report/presentation  
1.4 Midterm and final 
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tasks/assignments  
1.4 Respect rules and 
regulations  
1.5 Be avoid paragiarism  

 

examinations  
 

2. ด้านความรู้ Knowledge  
ความรู้ที่ต้องได้รับ  

Knowledge that needs to be 
obtained  

วิธีการสอน 
Teaching Methods 

วิธีการประเมินผล 
Evaluation 

รายการ List  
2.1 Students should be 
able to understand, 
analyze and solve 
problems occurred in 
aquaculture system. 
Additionally, students 
should be able to apply 
the knowledge, skills and 
use the right tool to do 
the research for solving 
problems as well as create 
new bodies of knowledge.  
2.2 Students should be 
able to know, understand 
the concepts and theories 
of aquacultures and 
related technologies as 
well as keep track of the 
technology progression 
and could be used related 
technologies efficiently.  
2.3 Students should be 
able to integrate the 
knowledge and research in 
this field to other related 
fields.  

 

รายการ List  
2.1 Lecture  
2.2 Class discussion  
2.3 Assignments  
2.4 Research topic and 
term project  

 

รายการ List  
2.1 Class discussion  
2.2 Assignments  
2.3 Reports and 
presentations  
2.4 Midterm examination  
2.5 Final examination  

 

3. ด้านทักษะทางปัญญา Intellectual skills  
ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา  วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 
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Intellectual skills that need 
to be developed  

Teaching Methods Evaluation 

รายการ List  
3.1 Students should be 
able to have the 
systematic thinking skill  
3.2 Students should be 
able to gather, analyze, 
summarize causes or 
issues of problems and 
provide the appropriate 
approaches to prevent 
and resolve the problems 
by taken into account the 
consequences of those 
decisions  
3.3 Students could be 
able to apply the 
knowledge and skills to 
solve the problems in 
aquaculture and other 
support systems 
effectively as well as 
create new bodies of 
knowledge.  

 

รายการ List  
3.1 Lecture  
3.2 Class discussion  
3.3 Assignments  
3.4 Self-study  
3.5 Research topic  
3.6 Term project  

 

รายการ List  
3.1 Class discussion  
3.2 Assignments  
3.3 Project report and 
presentation  
3.4 Midterm examination  
3.5 Final examination  

 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ Interpersonal skills and 
responsibilities  
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบท่ีต้องพัฒนา  

Interpersonal skills and 
responsibilities that need to 

be developed  

วิธีการสอน 
Teaching Methods 

วิธีการประเมินผล 
Evaluation 

รายการ List  
4.1 Students should be 
able to speak English 
effectively  
4.2 Students should be 

รายการ List  
4.1 Class discussions  
4.2 Tasks involving the 
class  
4.3 Term project  

 

รายการ List  
4.1 Class participation and 
behavior  
4.2 Project report and 
presentation  
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able to assist and facilitate 
problem solving in various 
situations by working in 
the role of a leader and in 
the role team work  
4.3 Students should be 
able to use the knowledge 
for social guidance in the 
right issues.  
4.4 Students should be 
responsible for their own 
actions and share 
responsibility in their 
group.  

 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ Numerically 
analytical, communication and information technology skills  
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศที่ต้องพัฒนา  

Numerically analytical, 
communication and 

information technology 
skills that need to be 

developed  

วิธีการสอน 
Teaching Methods 

วิธีการประเมินผล 
Evaluation 

รายการ List  
5.1 Students should 
communicate in both 
spoken and written English 
effectively as well as 
could choose the 
appropriate choices of 
media presentations.  
5.2 Students could be 
applied mathematics, 
statistics, and information 
technology to resolve 
related problems 

รายการ List  
5.1 Lecture/Class 
discussion  
5.2 Assignments  
5.3 Term project  

 

รายการ List  
5.1 Class participation and 
discussion  
5.2 Assignments  
5.3 Report and 
presentation  
5.4 Midterm examination  
5.5 Final examination  
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creatively  
5.3 Students should have 
the skills and be able to 
applied information 
technologies available 
nowadays to manage 
aquaculture processes.  

 

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล  
Section 5: Teaching and Evaluation Plan  

1. แผนการสอน Teaching Plan  
สัปดา
ห์ท่ี 

Week  

หัวข้อ/
รายละเอียด 

Items/conten
t  

จ้านวน
ชั่วโมง
บรรยาย 
Numbe

r of 
lecture 
hours  

จ้านวน
ชั่วโมง
ปฏิบัติ 

Numbe
r of lab 
hours  

จ้านวน
ชั่วโมง
ศึกษา
ด้วย

ตนเอง 
Numbe

r of 
self 

hours  

กิจกรรมการเรียนการสอน/
สื่อที่ใช้ 

Teaching & Learning 
activities/teaching 

materials  

ผู้สอน 
Lecturer  

ผู้สอน
เพิ่มเติม 

Additiona
l Lecturer  

1  Microsatellite 
markers  

3  0  6  Lecture/Discussion/activ
e learning  

ปาริชาต  นิ
ลวิเชียร  

 

 

2  Population 
genetics in 
aquatic 
animals   

3  0  6  Lecture/Discussion/ 
Research articles/ active 
learning  

ปาริชาต  นิ
ลวิเชียร  

 

 

3-4  selection of 
microsatellite 
markers and 
the use of 
microsatellite 
markers for 
the 
population 
genetic study 
in aquatic 
animals  

6  0  12  Lecture/Discussion/Lab 
practices/ active 
learning  

ปาริชาต  นิ
ลวิเชียร  
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5-7  parameters 
and methods 
for evaluating 
the genetic 
diversity 
within the 
population of 
aquatic 
animals  

9  0  18  Lecture/Discussion/ 
Research articles/ active 
learning  

ปาริชาต  นิ
ลวิเชียร  

 

 

8-10  parameters 
and methods 
for evaluating 
the genetic 
diversity 
between 
populations 
of aquatic 
animals 

9  0  18  Lecture/Discussion/ 
Research articles/ active 
learning  

ปาริชาต  นิ
ลวิเชียร  

 

 

11-15  Report and 
Presentation  

15  0  30  Discussion/PowerPoint 
Presentation  

ปาริชาต  นิ
ลวิเชียร  

 

 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ (สอดคล้องกับ Curriculum Mapping ของ มคอ.2) 
Evaluation Plan (in accordance with TQF 2 Curriculum Mapping)  

ผลการเรียนรู้ 
Learning outcomes  

วิธีการประเมิน 
Evaluation 
Methods  

สัปดาห์ที่
ประเมิน 
Week  

สัดส่วนของการ
ประเมิน 

Percentage of 
Evaluation  

1.1, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 3.3, 5.1, 5.2  Midterm 
examination  

10  30  

1.1, 1.2, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 3.3, 5.1, 5.2  Final examination  17  30  

1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 
3.3, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3  

Report and 
Presentation  

16  40  

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน  
Section 6: Teaching Materials  

1. ต้าราและเอกสารหลัก Required textbooks and materials  
Gomelsky, B., 2011. Fish genetics: theory and practice. VDM Publishing. 
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2. เอกสารและข้อมูลส้าคัญ Other important materials and information  
Research articles 
3. เอกสารและข้อมูลแนะน้า Other recommended materials and information  
- 

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด้าเนินการของรายวิชา  
Section 7: Course Evaluation and Improvement  

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา Evaluation Strategies on course 
effectiveness by students  
Course evaluation by students 
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน Teaching evaluation strategies  
Class evaluation by students 
Class observation 
Results of student examinations 
Report and Presentation 
Assignments 
Evaluation of problem solving skills 
3. การปรับปรุงการสอน Teaching Improvement  
Interactive discussion with students and other instructors 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา Review of students’ academic 
performance  
Observing from class participation, discussion, examinations, report and presentation 
5. การด้าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
Course review and improvement plan  
Course review and update every academic year 

หมวดอื่นๆ  
Section Other  

1. การจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาจากการวิจัยหรือจากกระบวนการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน  
Teaching and learning development through learning management from research and 
knowledge management process  
as designed by instructors 
2. การบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับกระบวนการจัดการเรียนการสอน  
Integrating research process or innovation to teaching and learning process  
as designed by instructors 
3. การบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับกระบวนการเรียนการสอน  
Integrating academic services to teaching and learning process  
as designed by instructors 
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รายละเอียดของรายวิชา  
Course Specification  

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
Name of Institution Prince of Songkla University 
วิทยาเขตสุราษฎร์ธาน ี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
Prince of Songkla University SuratThani 
Campus 

Faculty of Science and Industrial 
Technology 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป  
Section 1: General Information  

1. รหัสและชื่อรายวิชา Course code and title  
932-586   สัมมนา 2  
SEMINAR II  
2. จ้านวนหน่วยกิต Number of credits  
1(0-2-1)  
3. หลักสตูรและประเภทของรายวิชา Program and course categories  
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา) สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา  
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน Course coordinator(s) and lecturer(s)  

1 สุวัฒน ์  จุฑาพฤทธิ์    SUWAT   JUTAPRUET  
5. ชั้นปีที่เรียน/ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาที่เปิดสอน Semester/Year of study  
ชั้นปีที่ 1  ภาคการศึกษาท่ี 2  ปีการศึกษาที่ 2560  
6. รายวิชาที่เกี่ยวข้อง(ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของอาจารย์ผู้สอนหรือโดยความเห็นชอบของภาควิชา) 
Prerequisite Subject  
7. สถานที่เรียน Location  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี (Prince of Songkla University SuratThani 
Campus)  

8. วันที่จัดท้าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด Last updated of the course details  
3 สิงหาคม 2559 
3 August 2016  

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์  
Section 2: Purposes and Objectives  

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา Purposes of the course  
Improve ability to write proceeding and poster for international conferences in related field 
of research topic 

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา Objectives of course 
development/modifications  
Submit some international proceeding in some of this session: Oral presentation, Abstract, 
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Full proceeding and Poster. 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการด้าเนินการ  
Section 3: Description and Implementation  

1. ค้าอธิบายรายวิชา Course Description  
การให้สัมมนาในเรื่องที่เก่ียวข้องกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา เนื้อหาของการสัมมนาเป็นการรวบรวมงานวิจัยที่มี
มาในอดีตจนถึงปัจจุบัน มีสิ่งที่แสดงถึงความรู้ใหม่ เพ่ือให้มีความสามารถในการอภิปรายงานด้านวิทยาศาสตร์
กับผู้อ่ืน สามารถแสดงความเห็น และรับฟังความเห็นของผู้อ่ืนในเชิงวิทยาศาสตร์ได้  
Giving seminar in aquaculture-related topics, seminar contents include literature reviews to 
give overall update information to audience and research findings that are innovative; to be 
able to communicate scientifically with other scientists, to be able to deliver scientific 
opinions as well as to accept scientific comments from others  
2. จ้านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา Number of hours per semester  

บรรยาย Lecture 
(ชั่วโมง/ภาคการศึกษา 

hours/semester) 

ปฏิบัติการ Practice 
(ชั่วโมง/ภาคการศึกษา 

hours/semester) 

ศึกษาด้วยตนเอง Self-
study 

(ชั่วโมง/ภาคการศึกษา 
hours/semester) 

สอนเสริม Extra Class 
(ชั่วโมง/ภาคการศึกษา 

hours/semester) 

0  30  15  0  
3. จ้านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค้าปรึกษาและแนะน้าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
Number of hours per week for academic guidance to individual students  
2 

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา  
Section 4: Learning Outcomes Development  

ผลการเรียนรู้แต่ละด้านที่มุ่งหวังจะพัฒนานักศึกษา  
Expected learning outcomes  
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม Moral and Ethics  

คุณธรรม จริยธรรมท่ีต้องพัฒนา  
Morals and Ethics that need 

to be developed  

วิธีการสอน 
Teaching Methods 

วิธีการประเมินผล 
Evaluation 

รายการ List  
1.1 ตระหนักในคุณค่าและ
คุณธรรม จริยธรรม เสียสละ 
และซื่อสัตย์สุจริต โดยสามารถ
ประพฤติตนเพ่ือเป็นแบบอย่าง
ในทุกๆ ด้านให้กับสังคมได้ด้วย
จิตสํานึกของตนเอง -  

รายการ List  
1.1 Active learning  
1.2 Self study (Literature 
review)  
1.3 Role play in Seminar II  

 

รายการ List  
1.1 Committee  
1.2 The quality of Abstract, 
Full proceeding, Oral 
Presentation or Poster  
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1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา และ
ความรับผิดชอบต่อตนเอง 
วิชาชีพและสังคม โดยสามารถ
ประพฤติตนเพ่ือเป็นแบบอย่าง
ให้กับสังคมได้ด้วยจิตสํานึกของ
ตนเอง -  
1.4 มีจรรยาบรรณทางวิชาการ
และวิชาชีพ และไม่ละเมิดด้าน 
Plagiarism -  

 

2. ดา้นความรู้ Knowledge  
ความรู้ที่ต้องได้รับ  

Knowledge that needs to be 
obtained  

วิธีการสอน 
Teaching Methods 

วิธีการประเมินผล 
Evaluation 

รายการ List  
2.1 มีความรู้และความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่
สําคัญในเนื้อหาสาขาวิชาที่
ศึกษาได้อย่างลึกซึ้งเพ่ือเป็นฐาน
ในการแก้ไขปัญหา การค้นคว้า 
วิจัย ด้านเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา -  
2.2 สามารถเข้าใจ วิเคราะห์ 
และแก้ไขปัญหา รวมทั้ง
ประยุกต์ความรู้ ทักษะ และการ
ใช้เครื่องมือที่เหมาะสมในการ
ทําวิจัย -  

 

รายการ List  
2.1 Active learning  
2.2 Practicing in class  
2.3 Self study in class  

 

รายการ List  
2.1 Assignment, report 
assessment  

 

3. ด้านทักษะทางปัญญา Intellectual skills  
ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา  

Intellectual skills that need 
to be developed  

วิธีการสอน 
Teaching Methods 

วิธีการประเมินผล 
Evaluation 

รายการ List  
3.1 มีทักษะในการประมวล
ความคิดอย่างเป็นระบบ -  
3.2 สามารถรวบรวม ศึกษา 
วิเคราะห์หาสาเหตุ สรุป
ประเด็นปัญหา และเสนอ
แนวทางในการป้องกัน และ
แก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

รายการ List  
3.1 Active learning  

 

รายการ List  
3.1 Assignment and report  
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โดยคํานึงถึงผลกระทบที่ตามมา
จากการตัดสินใจนั้นๆ -  

 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ Interpersonal skills and 
responsibilities  
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบท่ีต้องพัฒนา  

Interpersonal skills and 
responsibilities that need to 

be developed  

วิธีการสอน 
Teaching Methods 

วิธีการประเมินผล 
Evaluation 

รายการ List  
4.1 สามารถสื่อสาร
ภาษาอังกฤษกับกลุ่มคน
หลากหลายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และสามารถ
นําเสนอหัวข้ออภิปรายหรือ
สัมมนาในที่ประชุมที่เป็น
ภาษาอังกฤษได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ -  
4.3 มีความรับผิดชอบในการ
กระทําของตนเองและ
รับผิดชอบงานในกลุ่ม โดย
สามารถสร้างจิตสํานึกในการ
รับผิดชอบในการกระทําของ
ตนเองและในงานกลุ่มให้กับ
ผู้อื่นได ้-  

 

รายการ List  
4.1 Role play and group 
discussion  

 

รายการ List  
4.1 committee assessment  

 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ Numerically 
analytical, communication and information technology skills  
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศที่ต้องพัฒนา  

Numerically analytical, 
communication and 

information technology 
skills that need to be 

developed  

วิธีการสอน 
Teaching Methods 

วิธีการประเมินผล 
Evaluation 

รายการ List  
5.1 สามารถสื่อสารทั้งการพูด

รายการ List  
5.1 Practicing, oral and 

รายการ List  
5.1 class attendance  



73 
 

และการเขียนภาษาอังกฤษได้
อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้ง
เลือกใช้รูปแบบของสื่อการ
นําเสนอได้อย่างเหมาะสม -  
5.3 มีทักษะและสามารถใช้
เครื่องมอืทางเทคโนโลยี
สารสนเทศที่มีอยู่ในปัจจุบัน 
เพ่ือการทํางานด้านต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องในกระบวนการการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา -  

 

poster presentation, 
roleplay  

 

5.2 committee assessment  
 

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล  
Section 5: Teaching and Evaluation Plan  

1. แผนการสอน Teaching Plan  
สัปดา
ห์ท่ี 

Wee
k  

หัวข้อ/รายละเอียด 
Items/content  

จ้านว
น

ชั่วโม
ง

บรรย
าย 

Num
ber 
of 

lectu
re 

hour
s  

จ้านวน
ชั่วโมง
ปฏิบัติ 
Numb
er of 
lab 

hours  

จ้านว
น

ชั่วโม
ง

ศึกษา
ด้วย
ตนเอ

ง 
Num
ber 
of 

self 
hour

s  

กิจกรรมการเรียนการสอน/
สื่อที่ใช้ 

Teaching & Learning 
activities/teaching 

materials  

ผู้สอน 
Lecturer  

ผู้สอน
เพิ่มเติม 

Addition
al 

Lecturer  

1  Course outline and 
introduction 
 

3  3  2  Group discussion  สุวัฒน ์
จุฑาพฤทธิ์  

 

 

2   Poster designation
 and presentation   

3  3  1   Example 
of  Poster designation and
 presentation   

สุวัฒน ์
จุฑาพฤทธิ์  

 

 

3    Poster designatio
n and presentation 
(Role play)  

3  3  2    Role play 
of poster designation and 
presentation   

สุวัฒน ์
จุฑาพฤทธิ์  
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4  Oral presentation  3  3  1   Example of oral 
presentation  
Role play 

สุวัฒน ์
จุฑาพฤทธิ์  

 

 

5   Oral 
presentation  and 
designation  

3  3  2   Good and bad slide for 
oral presentation 
Personality in oral 
presentation 

สุวัฒน ์
จุฑาพฤทธิ์  

 

 

6   Oral presentation 
preparation  

3  3  2   How to be a good 
presenter  

สุวัฒน ์
จุฑาพฤทธิ์  

 

 

7   Presentation and 
slide preparation  

3  3  2   Create the outstanding 
slide for international 
conference  

สุวัฒน ์
จุฑาพฤทธิ์  

 

 

8   Topic arrangement 
in oral presentation  

3  3  1   Outline setting and 
fluency of oral 
presentation  

สุวัฒน ์
จุฑาพฤทธิ์  

 

 

9   How to set up the 
conference?  

3  3  1  Whole idea of 
international conference? 
What is this for? 
 

สุวัฒน ์
จุฑาพฤทธิ์  

 

 

10   Poster and oral 
presentation day  

3  3  1  Establish the mini-
international conference 
in Seminar II 

สุวัฒน ์
จุฑาพฤทธิ์  

 

 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ (สอดคล้องกับ Curriculum Mapping ของ มคอ.2) 
Evaluation Plan (in accordance with TQF 2 Curriculum Mapping)  

ผลการเรียนรู้ 
Learning 

outcomes  

วิธีการประเมิน 
Evaluation Methods  

สัปดาห์ที่
ประเมิน 
Week  

สัดส่วนของการประเมิน 
Percentage of 

Evaluation  
1.1, 1.2, 1.4, 2.1   Class attendances and 

assignments  
3  20  

2.1, 2.2, 3.1   Report and assignment 
assessment  

5  30  

5.1, 5.3   Assessment by committee  10  50  

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน  
Section 6: Teaching Materials  

1. ต้าราและเอกสารหลัก Required textbooks and materials  
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Online documents 
2. เอกสารและข้อมูลส้าคัญ Other important materials and information  
Online journal in PSU 
3. เอกสารและข้อมูลแนะน้า Other recommended materials and information  

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด้าเนินการของรายวิชา  
Section 7: Course Evaluation and Improvement  

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา Evaluation Strategies on course 
effectiveness by students  
Exchange the student idea and assessment 
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน Teaching evaluation strategies  
Student assessment 
3. การปรับปรุงการสอน Teaching Improvement  
first time 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา Review of students’ academic 
performance  
Committee 
5. การด้าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
Course review and improvement plan  
first teaching 

หมวดอื่นๆ  
Section Other  

1. การจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาจากการวิจัยหรือจากกระบวนการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน  
Teaching and learning development through learning management from research and 
knowledge management process  
2. การบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับกระบวนการจัดการเรียนการสอน  
Integrating research process or innovation to teaching and learning process  
3. การบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับกระบวนการเรียนการสอน  
Integrating academic services to teaching and learning process  
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รายละเอียดของรายวิชา  
Course Specification  

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
Name of Institution Prince of Songkla University 
วิทยาเขตสุราษฎร์ธาน ี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
Prince of Songkla University SuratThani 
Campus 

Faculty of Science and Industrial 
Technology 

 
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป  

Section 1: General Information  
 
1. รหัสและชื่อรายวิชา Course code and title  
932-590   วิทยานิพนธ์  
THESIS  
2. จ้านวนหน่วยกิต Number of credits  
18(0-54-0)  
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา Program and course categories  
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา) สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา  
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน Course coordinator(s) and lecturer(s)  

1 กานดา   ค้ําชู    KANDA   KAMCHOO  
5. ชั้นปีที่เรียน/ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาที่เปิดสอน Semester/Year of study  
ชั้นปีที่ 2  ภาคการศึกษาท่ี 1  ปีการศึกษาที่ 2560  
6. รายวิชาที่เกี่ยวข้อง 
(ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของอาจารย์ผู้สอนหรือโดยความเห็นชอบของภาควิชา) 
Prerequisite Subject  
7. สถานที่เรียน Location  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี (Prince of Songkla University SuratThani 
Campus)  

8. วันที่จัดท้าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด Last updated of the course details  
3 สิงหาคม 2559 
3 August 2016  

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์  
Section 2: Purposes and Objectives  

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา Purposes of the course  
To conduct a research on topics of interest in aquaculture, aquaculture technology, aquatic 
animal quality and processing, aquaculture business and marketing in order to create new 



77 
 

scientific knowledge, academic benefit, and/or applications under the supervision of 
advisors. 

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา Objectives of course 
development/modifications  
To revise the course in order to be up-to-date and relevant to the current situation 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการด้าเนินการ  
Section 3: Description and Implementation  

1. ค้าอธิบายรายวิชา Course Description  
ค้นคว้าวิจัยในหัวข้อที่สนใจในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา คุณภาพผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา
และการแปรรูป การตลาดและธุรกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางวิทยาศาสตร์ เพื่อ
ประโยชน์ทางด้านวิชาการและ/หรือเพ่ือประยุกต์ใช้งาน ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา  
Research on topics of interest in aquaculture, aquaculture technology, aquatic animal 
quality and processing, aquaculture business and maketting in order to create new scientific 
knowledge, academic benefit, and/or applications under the supervision of advisors  

2. จ้านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา Number of hours per semeter  

บรรยาย Lecture 
(ชั่วโมง/ภาคการศึกษา 

hours/semester) 

ปฏิบัติการ Practice 
(ชั่วโมง/ภาคการศึกษา 

hours/semester) 

ศึกษาด้วยตนเอง Self-
study 

(ชั่วโมง/ภาคการศึกษา 
hours/semester) 

สอนเสริม Extra Class 
(ชั่วโมง/ภาคการศึกษา 

hours/semester) 

0  810  0  0  
3. จ้านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค้าปรึกษาและแนะน้าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
Number of hours per week for academic guidance to individual students  
By appointment 

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา  
Section 4: Learning Outcomes Development  

ผลการเรียนรู้แต่ละด้านที่มุ่งหวังจะพัฒนานักศึกษา  
Expected learning outcomes  
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม Moral and Ethics  

คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา  
Morals and Ethics that need 

to be developed  

วิธีการสอน 
Teaching Methods 

วิธีการประเมินผล 
Evaluation 

รายการ List  
1.1 Be honest to oneself 
and others  

รายการ List  
1.1 Assignments  
1.2 Discussion  

รายการ List  
1.1 Assignments  
1.2 Discussion  

 



78 
 

1.2 Be on time for class 
attendances and 
assignment submissions  
1.3 Respect rules and 
regulations  
1.4 Be avoid paragiarism  

 

1.3 Lab experiments  
1.4 Lab discussion  

 

2. ด้านความรู้ Knowledge  
ความรู้ที่ต้องได้รับ  

Knowledge that needs to be 
obtained  

วิธีการสอน 
Teaching Methods 

วิธีการประเมินผล 
Evaluation 

รายการ List  
2.1 Students should be 
able to understand, 
analyze and solve 
problems occurred in 
aquaculture system.  
2.2 Students should be 
able to apply the 
knowledge, skills and use 
the right tool to do the 
research for solving 
problems as well as create 
new bodies of knowledge.  
2.3 Students should be 
able to know, understand 
the concepts and theories 
of aquacultures and 
related technologies as 
well as keep track of the 
technology progression 
and could be used related 
technologies efficiently.  
2.4 Students should be 
able to integrate the 
knowledge and research in 
this field to other related 
fields.  

 

รายการ List  
2.1 Assignments  
2.2 Lab experiments  

 

รายการ List  
2.1 Assignments  
2.2 Discussion  
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3. ด้านทักษะทางปัญญา Intellectual skills  
ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา  

Intellectual skills that need 
to be developed  

วิธีการสอน 
Teaching Methods 

วิธีการประเมินผล 
Evaluation 

รายการ List  
3.1 Students should be 
able to have the 
systematic thinking skill.  
3.2 Students should be 
able to gather, analyze, 
summarize causes or 
issues of problems and 
provide the appropriate 
approaches to prevent 
and resolve the problems 
by taken into account the 
consequences of those 
decisions.  
3.3 Students could be 
able to apply the 
knowledge and skills to 
solve the problems in 
aquaculture and other 
support systems 
effectively as well as 
create new bodies of 
knowledge.  

 

รายการ List  
3.1 Assignments  
3.2 Discussion  

 

รายการ List  
3.1 Assignments  
3.2 Discussion  

 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ Interpersonal skills and 
responsibilities  
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบท่ีต้องพัฒนา  

Interpersonal skills and 
responsibilities that need to 

be developed  

วิธีการสอน 
Teaching Methods 

วิธีการประเมินผล 
Evaluation 

รายการ List  
4.1 Students should be 
able to speak English 

รายการ List  
4.1 Assignments  
4.2 Discussion  

 

รายการ List  
4.1 Assignments  
4.2 Discussion  
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effectively.  
4.2 Students should be 
able to assist and facilitate 
problem solving in various 
situations by working in 
the role of a leader and in 
the role team work.  
4.3 Students should be 
responsible for their own 
actions and share 
responsibility in their 
group.  

 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ Numerically 
analytical, communication and information technology skills  
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศที่ต้องพัฒนา  

Numerically analytical, 
communication and 

information technology 
skills that need to be 

developed  

วิธีการสอน 
Teaching Methods 

วิธีการประเมินผล 
Evaluation 

รายการ List  
5.1 Students should 
communicate in both 
spoken and written English 
effectively as well as 
could choose the 
appropriate choices of 
media presentations.  
5.2 Students could be 
applied mathematics, 
statistics, and information 
technology to resolve 
related problems 
creatively.  
5.3 Students should have 

รายการ List  
5.1 Assignments  
5.2 Discussion  
5.3 Data analysis  

 

รายการ List  
5.1 Assignments  
5.2 Discussion  
5.3 Data analysis  
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the skills and be able to 
applied information 
technologies available 
nowadays to manage 
aquaculture processes.  

 

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล  
Section 5: Teaching and Evaluation Plan  

1. แผนการสอน Teaching Plan  
สัปดาห์

ที ่
Week  

หัวข้อ/
รายละเอียด 

Items/content  

จ้านวน
ชั่วโมง
บรรยาย 
Number 

of 
lecture 
hours  

จ้านวน
ชั่วโมง
ปฏิบัติ 

Number 
of lab 
hours  

จ้านวน
ชั่วโมง
ศึกษา
ด้วย

ตนเอง 
Number 
of self 
hours  

กิจกรรมการเรียนการ
สอน/สื่อท่ีใช้ 
Teaching & 
Learning 

activities/teaching 
materials  

ผู้สอน 
Lecturer  

ผู้สอน
เพิ่มเติม 

Additional 
Lecturer  

01-15  Lab 
experiments 
and data 
analysis 
 

0  810  0  Research articles/ 
Lab experiments 
 

กานดา  ค้ําชู  
 

 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ (สอดคล้องกับ Curriculum Mapping ของ มคอ.2) 
Evaluation Plan (in accordance with TQF 2 Curriculum Mapping)  

ผลการเรียนรู้ 
Learning outcomes  

วิธีการประเมิน 
Evaluation 
Methods  

สัปดาห์ที่
ประเมิน 
Week  

สัดส่วนของการ
ประเมิน 

Percentage of 
Evaluation  

1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 
3.3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 5.3  

Assignments  01-15  100  

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน  
Section 6: Teaching Materials  

1. ต้าราและเอกสารหลัก Required textbooks and materials  
Research articles 
2. เอกสารและข้อมูลส้าคัญ Other important materials and information  
- 
3. เอกสารและข้อมูลแนะน้า Other recommended materials and information  
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- 
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด้าเนินการของรายวิชา  

Section 7: Course Evaluation and Improvement  
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา Evaluation Strategies on course 
effectiveness by students  
Course evaluation by students 
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน Teaching evaluation strategies  
Evaluation of problem solving skills 
3. การปรับปรุงการสอน Teaching Improvement  
Interactive discussion with students 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา Review of students’ academic 
performance  
discussion and assignments 
5. การด้าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
Course review and improvement plan  
Course review and update every academic year 

หมวดอื่นๆ  
Section Other  

1. การจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาจากการวิจัยหรือจากกระบวนการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน  
Teaching and learning development through learning management from research and 
knowledge management process  
as designed by instructor 
2. การบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับกระบวนการจัดการเรียนการสอน  
Integrating research process or innovation to teaching and learning process  
as designed by instructor 
3. การบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับกระบวนการเรียนการสอน  
Integrating academic services to teaching and learning process  
as designed by instructor 
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รายละเอียดของรายวิชา  
Course Specification  

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
Name of Institution Prince of Songkla University 
วิทยาเขตสุราษฎร์ธาน ี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
Prince of Songkla University SuratThani 
Campus 

Faculty of Science and Industrial 
Technology 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป  
Section 1: General Information  

 
1. รหัสและชื่อรายวิชา Course code and title  
932-590   วิทยานิพนธ์  
THESIS  
2. จ้านวนหน่วยกิต Number of credits  
18(0-54-0)  
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา Program and course categories  
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา) สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา  
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน Course coordinator(s) and lecturer(s)  

1 ปาริชาต   นิลวิเชียร    PARICHART   NINWICHIAN  
5. ชั้นปีที่เรียน/ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาที่เปิดสอน Semester/Year of study  
ชั้นปีที่ 2  ภาคการศึกษาท่ี 1  ปีการศึกษาที่ 2560  
6. รายวิชาที่เกี่ยวข้อง(ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของอาจารย์ผู้สอนหรือโดยความเห็นชอบของภาควิชา) 
Prerequisite Subject  
7. สถานที่เรียน Location  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี (Prince of Songkla University SuratThani 
Campus)  

8. วันที่จัดท้าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด Last updated of the course details  
3 สิงหาคม 2559 
3 August 2016  

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์  
Section 2: Purposes and Objectives  

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา Purposes of the course  
To conduct a research on topics of interest in aquaculture, aquaculture technology, aquatic 
animal quality and processing, aquaculture business and marketing in order to create new 
scientific knowledge, academic benefit, and/or applications under the supervision of 
advisors. 
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา Objectives of course 
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development/modifications  
To revise the course in order to be up-to-date and relevant to the current situation 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการด้าเนินการ  
Section 3: Description and Implementation  

1. ค้าอธิบายรายวิชา Course Description  
ค้นคว้าวิจัยในหัวข้อที่สนใจในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา คุณภาพผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา
และการแปรรูป การตลาดและธุรกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางวิทยาศาสตร์ เพื่อ
ประโยชน์ทางด้านวิชาการและ/หรือเพ่ือประยุกต์ใช้งาน ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา  
Research on topics of interest in aquaculture, aquaculture technology, aquatic animal 
quality and processing, aquaculture business and marketing in order to create new scientific 
knowledge, academic benefit, and/or applications under the supervision of advisors  
2. จ้านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา Number of hours per semester  

บรรยาย Lecture 
(ชั่วโมง/ภาคการศึกษา 

hours/semester) 

ปฏิบัติการ Practice 
(ชั่วโมง/ภาคการศึกษา 

hours/semester) 

ศึกษาด้วยตนเอง Self-
study 

(ชั่วโมง/ภาคการศึกษา 
hours/semester) 

สอนเสริม Extra Class 
(ชั่วโมง/ภาคการศึกษา 

hours/semester) 

0  810  0  0  
3. จ้านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค้าปรึกษาและแนะน้าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
Number of hours per week for academic guidance to individual students  
3 hrs/week 

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา  
Section 4: Learning Outcomes Development  

ผลการเรียนรู้แต่ละด้านที่มุ่งหวังจะพัฒนานักศึกษา  
Expected learning outcomes  
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม Moral and Ethics  

คุณธรรม จริยธรรมท่ีต้องพัฒนา  
Morals and Ethics that need 

to be developed  

วิธีการสอน 
Teaching Methods 

วิธีการประเมินผล 
Evaluation 

รายการ List  
1.1 Be honest to oneself 
and others  
1.2 Be on time for class 
attendances and 
assignment submissions  
1.3 Respect rules and 
regulations  
1.4 Be avoid paragiarism  

 

รายการ List  
1.1 Lab experiments  
1.2 Lab discussion  

 

รายการ List  
1.1 assignments  
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2. ด้านความรู้ Knowledge  
ความรู้ที่ต้องได้รับ  

Knowledge that needs to be 
obtained  

วิธีการสอน 
Teaching Methods 

วิธีการประเมินผล 
Evaluation 

รายการ List  
2.1 Students should be 
able to understand, 
analyze and solve 
problems occurred in 
aquaculture system.  
2.2 Students should be 
able to apply the 
knowledge, skills and use 
the right tool to do the 
research for solving 
problems as well as create 
new bodies of knowledge.  
2.3 Students should be 
able to know, understand 
the concepts and theories 
of aquacultures and 
related technologies as 
well as keep track of the 
technology progression 
and could be used related 
technologies efficiently.  
2.4 Students should be 
able to integrate the 
knowledge and research in 
this field to other related 
fields.  

 

รายการ List  
2.1 Assignments  
2.2 Research topics  

 

รายการ List  
2.1 Assignments  
2.2 Discussion  

 

3. ด้านทักษะทางปัญญา Intellectual skills  
ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา  

Intellectual skills that need 
to be developed  

วิธีการสอน 
Teaching Methods 

วิธีการประเมินผล 
Evaluation 

รายการ List  
3.1 Students should be 

รายการ List  
3.1 Discussion  

รายการ List  
3.1 Discussion  
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able to have the 
systematic thinking skill.  
3.2 Students should be 
able to gather, analyze, 
summarize causes or 
issues of problems and 
provide the appropriate 
approaches to prevent 
and resolve the problems 
by taken into account the 
consequences of those 
decisions.  
3.3 Students could be 
able to apply the 
knowledge and skills to 
solve the problems in 
aquaculture and other 
support systems 
effectively as well as 
create new bodies of 
knowledge.  

 

3.2 Assignments  
3.3 Self-study  
3.4 Research topics  

 

3.2 Assignments  
 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ Interpersonal skills and 
responsibilities  
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบท่ีต้องพัฒนา  

Interpersonal skills and 
responsibilities that need to 

be developed  

วิธีการสอน 
Teaching Methods 

วิธีการประเมินผล 
Evaluation 

รายการ List  
4.1 Students should be 
able to speak English 
effectively.  
4.2 Students should be 
able to assist and facilitate 
problem solving in various 
situations by working in 
the role of a leader and in 

รายการ List  
4.1 Discussion  
4.2 Assignments  

 

รายการ List  
4.1 Discussion  
4.2 Assignments  
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the role team work.  
4.3 Students should be 
responsible for their own 
actions and share 
responsibility in their 
group.  

 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ Numerically 
analytical, communication and information technology skills  
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศที่ต้องพัฒนา  

Numerically analytical, 
communication and 

information technology 
skills that need to be 

developed  

วิธีการสอน 
Teaching Methods 

วิธีการประเมินผล 
Evaluation 

รายการ List  
5.1 Students should 
communicate in both 
spoken and written English 
effectively as well as 
could choose the 
appropriate choices of 
media presentations.  
5.2 Students could be 
applied mathematics, 
statistics, and information 
technology to resolve 
related problems 
creatively.  
5.3 Students should have 
the skills and be able to 
applied information 
technologies available 
nowadays to manage 
aquaculture processes.  

 

รายการ List  
5.1 Discussion  
5.2 Assignments  

 

รายการ List  
5.1 Discussion  
5.2 Assignments  
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล  
Section 5: Teaching and Evaluation Plan  

1. แผนการสอน Teaching Plan  
สัปดาห์

ที ่
Week  

หัวข้อ/
รายละเอียด 

Items/content  

จ้านวน
ชั่วโมง
บรรยาย 
Number 

of 
lecture 
hours  

จ้านวน
ชั่วโมง
ปฏิบัติ 

Number 
of lab 
hours  

จ้านวน
ชั่วโมง
ศึกษา
ด้วย

ตนเอง 
Number 
of self 
hours  

กิจกรรมการเรียนการ
สอน/สื่อท่ีใช้ 
Teaching & 
Learning 

activities/teaching 
materials  

ผู้สอน 
Lecturer  

ผู้สอน
เพิ่มเติม 

Additional 
Lecturer  

1-15  Conduct lab 
experiments 
and progress 
report  

0  810  0  Research 
articles/Lab 
experiments  

ปาริชาต  นิล
วิเชียร  

 

 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ (สอดคล้องกับ Curriculum Mapping ของ มคอ.2) 
Evaluation Plan (in accordance with TQF 2 Curriculum Mapping)  

ผลการเรียนรู้ 
Learning outcomes  

วิธีการประเมิน 
Evaluation Methods  

สัปดาห์ที่
ประเมิน 
Week  

สัดส่วนของการ
ประเมิน 

Percentage of 
Evaluation  

1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 
3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 5.3  

Assignments and 
progress report  

1-15  100  

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน  
Section 6: Teaching Materials  

1. ต้าราและเอกสารหลัก Required textbooks and materials  
Research articles 
2. เอกสารและข้อมูลส้าคัญ Other important materials and information  
3. เอกสารและข้อมูลแนะน้า Other recommended materials and information  

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด้าเนินการของรายวิชา  
Section 7: Course Evaluation and Improvement  

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา Evaluation Strategies on course 
effectiveness by students  
Course evaluation by students 
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน Teaching evaluation strategies  
Evaluation of problem solving skills 
Lab discussion and assignments 
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3. การปรับปรุงการสอน Teaching Improvement  
Interactive discussion with students 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา Review of students’ academic 
performance  
discussion and assignments 
5. การด้าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
Course review and improvement plan  
Course review and update every academic year 

หมวดอื่นๆ  
Section Other  

1. การจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาจากการวิจัยหรือจากกระบวนการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน  
Teaching and learning development through learning management from research and 
knowledge management process  
as designed by instructor 
2. การบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับกระบวนการจัดการเรียนการสอน  
Integrating research process or innovation to teaching and learning process  
as designed by instructor 
3. การบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับกระบวนการเรียนการสอน  
Integrating academic services to teaching and learning process  
as designed by instructor 
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รายละเอียดของรายวิชา  
Course Specification  

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
Name of Institution Prince of Songkla University 
วิทยาเขตสุราษฎร์ธาน ี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
Prince of Songkla University SuratThani 
Campus 

Faculty of Science and Industrial 
Technology 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป  
Section 1: General Information  

1. รหัสและชื่อรายวิชา Course code and title  
932-589   วิทยานิพนธ์  
THESIS  
2. จ้านวนหน่วยกิต Number of credits  
36(0-108-0)  
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา Program and course categories  
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา) สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา  
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน Course coordinator(s) and lecturer(s)  

1 ภัททิรา   พงษ์ทิพย์พาที    PATTIRA   PONGTIPPATEE  
5. ชั้นปีที่เรียน/ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาที่เปิดสอน Semester/Year of study  
ชั้นปีที่ 1  ภาคการศึกษาท่ี 2  ปีการศึกษาที่ 2560  
6. รายวิชาที่เกี่ยวข้อง(ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของอาจารย์ผู้สอนหรือโดยความเห็นชอบของภาควิชา) 
Prerequisite Subject  
7. สถานที่เรียน Location  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี (Prince of Songkla University SuratThani 
Campus)  

8. วันที่จัดท้าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด Last updated of the course details  
25 ตุลาคม 2559 
25 October 2016  

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์  
Section 2: Purposes and Objectives  

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา Purposes of the course  
To conduct a research on topics of interest in aquaculture, aquaculture technology, aquatic 
animal quality and processing, aquaculture business and marketing in order to create new 
scientific knowledge, academic benefit, and/or applications under the supervision of 
advisors. 
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา Objectives of course 
development/modifications  
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To revise the course in order to be up-to-date and relevant to the current situation 
หมวดที่ 3 ลักษณะและการด้าเนินการ  

Section 3: Description and Implementation  
1. ค้าอธิบายรายวิชา Course Description  
ค้นคว้าวิจัยในหัวข้อที่สนใจในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา คุณภาพผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา
และการแปรรูป การตลาดและธุรกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา เพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางวิทยาศาสตร์ เพื่อ
ประโยชน์ทางด้านวิชาการและ/หรือเพ่ือประยุกต์ใช้งาน ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา  
Research on topics of interest in aquaculture, aquaculture technology, aquatic animal 
quality and processing, aquaculture business and maketting in order to create new scientific 
knowledge, academic benefit, and/or applications under the supervision of advisors  
2. จ้านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา Number of hours per semeter  

บรรยาย Lecture 
(ชั่วโมง/ภาคการศึกษา 

hours/semester) 

ปฏิบัติการ Practice 
(ชั่วโมง/ภาคการศึกษา 

hours/semester) 

ศึกษาด้วยตนเอง Self-
study 

(ชั่วโมง/ภาคการศึกษา 
hours/semester) 

สอนเสริม Extra Class 
(ชั่วโมง/ภาคการศึกษา 

hours/semester) 

0  405  0  0  
3. จ้านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค้าปรึกษาและแนะน้าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
Number of hours per week for academic guidance to individual students  
10 

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา  
Section 4: Learning Outcomes Development  

ผลการเรียนรู้แต่ละด้านที่มุ่งหวังจะพัฒนานักศึกษา  
Expected learning outcomes  
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม Moral and Ethics  

คุณธรรม จริยธรรมท่ีต้องพัฒนา  
Morals and Ethics that need 

to be developed  

วิธีการสอน 
Teaching Methods 

วิธีการประเมินผล 
Evaluation 

รายการ List  
1.1 Be honest to oneself 
and others  
1.2 Be on time for class 
attendances and 
assignment submissions  
1.3 Respect rules and 
regulations  
1.4 Be avoid paragiarism  

 

รายการ List  
1.1 Lab experiments  
1.2 Lab discussion  

 

รายการ List  
1.1 assignments  

 

2. ด้านความรู้ Knowledge  
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ความรู้ที่ต้องได้รับ  
Knowledge that needs to be 

obtained  

วิธีการสอน 
Teaching Methods 

วิธีการประเมินผล 
Evaluation 

รายการ List  
2.1 Students should be 
able to understand, 
analyze and solve 
problems occurred in 
aquaculture system.  
2.2 Students should be 
able to apply the 
knowledge, skills and use 
the right tool to do the 
research for solving 
problems as well as create 
new bodies of knowledge.  
2.3 Students should be 
able to know, understand 
the concepts and theories 
of aquacultures and 
related technologies as 
well as keep track of the 
technology progression 
and could be used related 
technologies efficiently.  
2.4 Students should be 
able to integrate the 
knowledge and research in 
this field to other related 
fields.  

 

รายการ List  
2.1 Assignments  
2.2 Research topics  

 

รายการ List  
2.1 Assignments  
2.2 Discussion  

 

3. ด้านทักษะทางปัญญา Intellectual skills  
ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา  

Intellectual skills that need 
to be developed  

วิธีการสอน 
Teaching Methods 

วิธีการประเมินผล 
Evaluation 

รายการ List  
3.1 Students should be 
able to have the 

รายการ List  
3.1 Discussion  
3.2 Assignments  

รายการ List  
3.1 Discussion  
3.2 Assignments  
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systematic thinking skill.  
3.2 Students should be 
able to gather, analyze, 
summarize causes or 
issues of problems and 
provide the appropriate 
approaches to prevent 
and resolve the problems 
by taken into account the 
consequences of those 
decisions.  
3.3 Students could be 
able to apply the 
knowledge and skills to 
solve the problems in 
aquaculture and other 
support systems 
effectively as well as 
create new bodies of 
knowledge.  

 

3.3 Self-study  
3.4 Research topics  

 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ Interpersonal skills and 
responsibilities  
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบท่ีต้องพัฒนา  

Interpersonal skills and 
responsibilities that need to 

be developed  

วิธีการสอน 
Teaching Methods 

วิธีการประเมินผล 
Evaluation 

รายการ List  
4.1 Students should be 
able to speak English 
effectively.  
4.2 Students should be 
able to assist and facilitate 
problem solving in various 
situations by working in 
the role of a leader and in 
the role team work.  

รายการ List  
4.1 Discussion  
4.2 Assignments  

 

รายการ List  
4.1 Discussion  
4.2 Assignments  
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4.3 Students should be 
responsible for their own 
actions and share 
responsibility in their 
group.  

 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ Numerically 
analytical, communication and information technology skills  
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศที่ต้องพัฒนา  

Numerically analytical, 
communication and 

information technology 
skills that need to be 

developed  

วิธีการสอน 
Teaching Methods 

วิธีการประเมินผล 
Evaluation 

รายการ List  
5.1 Students should 
communicate in both 
spoken and written English 
effectively as well as 
could choose the 
appropriate choices of 
media presentations.  
5.2 Students could be 
applied mathematics, 
statistics, and information 
technology to resolve 
related problems 
creatively.  
5.3 Students should have 
the skills and be able to 
applied information 
technologies available 
nowadays to manage 
aquaculture processes.  

 

รายการ List  
5.1 Discussion  
5.2 Assignments  

 

รายการ List  
5.1 Discussion  
5.2 Assignments  

 

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล  
Section 5: Teaching and Evaluation Plan  
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1. แผนการสอน Teaching Plan  
สัปดาห์

ที ่
Week  

หัวข้อ/
รายละเอียด 

Items/content  

จ้านวน
ชั่วโมง
บรรยาย 
Number 

of 
lecture 
hours  

จ้านวน
ชั่วโมง
ปฏิบัติ 

Number 
of lab 
hours  

จ้านวน
ชั่วโมง
ศึกษา
ด้วย

ตนเอง 
Number 
of self 
hours  

กิจกรรมการเรียนการ
สอน/สื่อท่ีใช้ 
Teaching & 
Learning 

activities/teaching 
materials  

ผู้สอน 
Lecturer  

ผู้สอน
เพิ่มเติม 

Additional 
Lecturer  

1-15   Conduct lab 
experiments 
and progress 
report  

0  405  0   Research 
articles/Lab 
experiments   

ภัททิรา  พงษ์
ทิพย์พาที  

 

ดร.จรีพร 
เรืองศรี  

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ (สอดคล้องกับ Curriculum Mapping ของ มคอ.2) 
Evaluation Plan (in accordance with TQF 2 Curriculum Mapping)  

ผลการเรียนรู้ 
Learning outcomes  

วิธีการประเมิน 
Evaluation Methods  

สัปดาห์ที่
ประเมิน 
Week  

สัดส่วนของการ
ประเมิน 

Percentage of 
Evaluation  

1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 
3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 5.3  

 Assignments and 
progress report  

1-15  100  

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน  
Section 6: Teaching Materials  

1. ต้าราและเอกสารหลัก Required textbooks and materials  
Research articles 
2. เอกสารและข้อมูลส้าคัญ Other important materials and information  
3. เอกสารและข้อมูลแนะน้า Other recommended materials and information  

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด้าเนินการของรายวิชา  
Section 7: Course Evaluation and Improvement  

 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา Evaluation Strategies on course 
effectiveness by students  
Course evaluation by students 
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน Teaching evaluation strategies  
Evaluation of problem solving skills Lab discussion and assignments 
3. การปรับปรุงการสอน Teaching Improvement  
Interactive discussion with students 
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4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา Review of students’ academic 
performance  
discussion and assignments 
5. การด้าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
Course review and improvement plan  
Course review and improvement plan 

หมวดอื่นๆ  
Section Other  

1. การจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาจากการวิจัยหรือจากกระบวนการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน  
Teaching and learning development through learning management from research and 
knowledge management process  
as designed by instructor 
2. การบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับกระบวนการจัดการเรียนการสอน  
Integrating research process or innovation to teaching and learning process  
as designed by instructor 
3. การบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับกระบวนการเรียนการสอน  
Integrating academic services to teaching and learning process  
as designed by instructor 
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รายละเอียดของรายวิชา  
Course Specification  

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
Name of Institution Prince of Songkla University 
วิทยาเขตสุราษฎร์ธาน ี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
Prince of Songkla University SuratThani 
Campus 

Faculty of Science and Industrial 
Technology 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป  
Section 1: General Information  

1. รหัสและชื่อรายวิชา Course code and title  
932-585   สัมมนา 1  
SEMINAR I  
2. จ้านวนหน่วยกิต Number of credits  
1(0-2-1)  
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา Program and course categories  
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา) สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา  
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน Course coordinator(s) and lecturer(s)  

1 สุวัฒน ์  จุฑาพฤทธิ์    SUWAT   JUTAPRUET  
5. ชั้นปีที่เรียน/ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาที่เปิดสอน Semester/Year of study  
ชั้นปีที่ 1  ภาคการศึกษาท่ี 2  ปีการศึกษาที่ 2560  
6. รายวิชาที่เกี่ยวข้อง(ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของอาจารย์ผู้สอนหรือโดยความเห็นชอบของภาควิชา) 
Prerequisite Subject  
7. สถานที่เรียน Location  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   วิทยาเขตหาดใหญ ่(Prince of Songkla University Hat Yai Campus)  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี (Prince of Songkla University SuratThani 
Campus)  

8. วันที่จัดท้าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด Last updated of the course details  
9 มิถุนายน 2560 
9 June 2017  

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์  
Section 2: Purposes and Objectives  

1. จุดมุง่หมายของรายวิชา Purposes of the course  
แลกเปลี่ยนหัวข้อความสนใจในการทําวิจัย เพื่อร่างโครงงานงานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ 

Exchange the interesting topic in their own research topic that aim to the first draft of 
proposal 
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา Objectives of course 
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development/modifications  
เพ่ือพัฒนานศ.ระดับบัณฑิตศึกษาให้มีศักยภาพทางด้านการดําเนินผลงาน การร่างโครงงานวิจัยและเพ่ือการ
เตรียมความพร้อมในการศึกษาระดับดับบัณฑิตศึกษาต่อไป 

develop the potential of master student to be able the draft the thesis proposal and 
presentation skill 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการด้าเนินการ  
Section 3: Description and Implementation  

1. ค้าอธิบายรายวิชา Course Description  
การให้สัมมนาในเรื่องที่เก่ียวข้องกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา เนื้อหาของการสัมมนาเป็นการรวบรวมงานวิจัยที่มี
มาในอดีตจนถึงปัจจุบัน มีสิ่งที่แสดงถึงความรู้ใหม่ เพ่ือให้มีความสามารถในการอภิปรายงานด้านวิทยาศาสตร์
กับผู้อ่ืน สามารถแสดงความเห็น และรับฟังความเห็นของผู้อ่ืนในเชิงวิทยาศาสตร์ได้  
Giving seminar in aquaculture-related topics, seminar contents include literature reviews to 
give overall update information to audience and research findings that are innovative; to be 
able to communicate scientifically with other scientists, to be able to deliver scientific 
opinions as well as to accept scientific comments from others  

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา  
Section 4: Learning Outcomes Development  

ลการเรียนรู้แต่ละด้านที่มุ่งหวังจะพัฒนานักศึกษา  
Expected learning outcomes  
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม Moral and Ethics  

คุณธรรม จริยธรรมท่ีต้องพัฒนา  
Morals and Ethics that need 

to be developed  

วิธีการสอน 
Teaching Methods 

วิธีการประเมินผล 
Evaluation 

รายการ List  
1.1 ตระหนักในคุณค่าและ
คุณธรรม จริยธรรม เสียสละ 
และซื่อสัตย์สุจริต โดยสามารถ
ประพฤติตนเพ่ือเป็นแบบอย่าง
ในทุกๆ ด้านให้กับสังคมได้ด้วย
จิตสํานึกของตนเอง -  
1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา และ
ความรับผิดชอบต่อตนเอง 
วิชาชีพและสังคม โดยสามารถ
ประพฤติตนเพ่ือเป้นแบบอย่าง
ให้กับสังคมได้ด้วยจิตสํานึกของ

รายการ List  
1.1 Active learning + 
lecture  

 

รายการ List  
1.1 Class attendance and 
Final Exam  
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ตนเอง -  
1.4 เคารพสิทธิและรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพ
ในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความ
เป็นมนุษย์ -  
1.6 สามารถวิเคราะห์
ผลกระทบจากการดําเนิน
กิจกรรมใดๆ ต่อบุคคล องค์กร
สังคม และสิ่งแวดล้อม และ
เคารพในคุณค่าของการมีอยู่
ของสิ่งมีชีวิตอ่ืนๆ ในระบบ
นิเวศน์ และสามารถเป็นผู้นํา
เพ่ือรณรงค์เกี่ยวกับผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ
ได้ -  
1.7 มีจรรยาบรรณทางวิชาการ
และวิชาชีพ และไม่ละเมดิด้าน 
Plagiarism -  

 

2. ด้านความรู้ Knowledge  
ความรู้ที่ต้องได้รับ  

Knowledge that needs to be 
obtained  

วิธีการสอน 
Teaching Methods 

วิธีการประเมินผล 
Evaluation 

รายการ List  
2.1 สามารถเข้าใจ วิเคราะห์ 
และแก้ไขปัญหา รวมทั้ง
ประยุกต์ความรู้ ทักษะ และการ
ใช้เครื่องมือที่เหมาะสมในการ
วิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึน -  
2.2 รู้ เข้าใจ และสนใจพัฒนา
ความรู้ ความชํานาญด้านการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา และ
เทคโนโลยีที่เก่ียวข้องอย่าง
ต่อเนื่อง และสามารถติดตาม
ความก้าวหน้า รวมทั้งการนําไป
ประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 
-  
2.3 สามารถบูรณาการความรู้

รายการ List  
2.1 Problem base learning  

 

รายการ List  
2.1 Presentation quality 
assessment  
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ในสาขาวิชาที่ศึกษาและ
งานวิจัยกับความรู้ในศาสตร์
อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องได้อย่าง
เหมาะสม -  
2.4 มีความรู้และความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่
สําคัญในเนื้อหาสาขาวิชาที่
ศึกษาได้อย่างลึกซึ้งเพ่ือเป็นฐาน
ในการแก้ไขปัญหา การค้นคว้า 
วิจัย และสร้างองค์ความรู้ใหม่ 
ด้านเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา -  

 

3. ด้านทักษะทางปัญญา Intellectual skills  
ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา  

Intellectual skills that need 
to be developed  

วิธีการสอน 
Teaching Methods 

วิธีการประเมินผล 
Evaluation 

รายการ List  
3.1 มีทักษะในการประมวล
ความคิดอย่างเป็นระบบ -  
3.2 สามารถรวบรวม ศึกษา 
วิเคราะห์หาสาเหตุ สรุป
ประเด็นปัญหา และเสนอ
แนวทางในการป้องกัน และ
แก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
โดยคํานึงถึงผลกระทบที่ตามมา
จากการตัดสินใจนั้นๆ -  
3.3 สามารถประยุกต์ความรู้
และทักษะกับการแก้ไขปัญหา
ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา และ
ระบบสนับสนุนต่างๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และมีแนวคิดใน
การสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ -  

 

รายการ List  
3.1 Problem base learning  

 

รายการ List  
3.1 Final Exam  

 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ Interpersonal skills and 
responsibilities  
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบท่ีต้องพัฒนา  

Interpersonal skills and 
responsibilities that need to 

วิธีการสอน 
Teaching Methods 

วิธีการประเมินผล 
Evaluation 
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be developed  
รายการ List  

4.1 สามารถสื่อสาร
ภาษาอังกฤษกับกลุ่มคน
หลากหลายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และสามารถ
นําเสนอหัวข้ออภิปรายหรือ
สัมมนาในที่ประชุมทีเ่ป็น
ภาษาอังกฤษได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ -  
4.2 สามารถให้ความช่วยเหลือ
และอํานวยความสะดวกในการ
แก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆ ทั้ง
ในบทบาทของผู้นํา หรือใน
บทบาทของผู้ร่วมทีมทํางาน -  
4.4 มีความรับผิดชอบในการ
กระทําของตนเองและ
รับผิดชอบงานในกลุ่ม โดย
สามารถสร้างจิตสํานึกในการ
รับผิดชอบในการกระทําของ
ตนเองและในงานกลุ่มให้กับ
ผู้อื่นได้ -  
4.6 มีความรับผิดชอบการ
พัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเอง
และทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
และสามารถสร้างจิตสํานึกใน
การรับผิดชอบต่อการ
พัฒนาการเรียนรู้ให้กับผู้อ่ืนได้
ด้วย -  

 

รายการ List  
4.1 Group assignment  

 

รายการ List  
4.1 Exchange in group 
assessment  

 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ Numerically 
analytical, communication and information technology skills  
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศที่ต้องพัฒนา  

Numerically analytical, 
communication and 

information technology 

วิธีการสอน 
Teaching Methods 

วิธีการประเมินผล 
Evaluation 
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skills that need to be 
developed  

รายการ List  
5.1 สามารถสื่อสารทั้งการพูด
และการเขียนภาษาอังกฤษได้
อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้ง
เลือกใช้รูปแบบของสื่อการ
นําเสนอได้อย่างเหมาะสม -  
5.3 มีทักษะและสามารถใช้
เครื่องมือทางเทคโนโลยี
สารสนเทศที่มีอยู่ในปัจจุบัน 
เพ่ือการทํางานด้านต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องในกระบวนการการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา และยัง
สามารถเป็นแบบอย่างในการใช้
ทักษะเกี่ยวกับเครื่องมือทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศที่
เกี่ยวข้องกับกระบวนการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา ให้กับบุคคล
อ่ืนได้ -  

 

รายการ List  
-  

 

รายการ List  
-  

 

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล  
Section 5: Teaching and Evaluation Plan  

1. แผนการสอน Teaching Plan  
สัปดา
ห์ท่ี 

Week  

หัวข้อ/รายละเอียด 
Items/content  

จ้านวน
ชั่วโมง
บรรยาย 
Numbe

r of 
lecture 
hours  

จ้านวน
ชั่วโมง
ปฏิบัติ 

Numbe
r of lab 
hours  

จ้านวน
ชั่วโมง
ศึกษา
ด้วย

ตนเอง 
Numbe

r of 
self 

hours  

กิจกรรมการเรียน
การสอน/สื่อท่ีใช้ 
Teaching & 
Learning 

activities/teachi
ng materials  

ผู้สอน 
Lecturer  

ผู้สอน
เพิ่มเติม 

Additiona
l Lecturer  

1-5   Presentation 
technique, Presentati
on Skill Improvement, 
How to create the 
good presentation 

6  0  15   สุวัฒน ์ จุฑ
าพฤทธิ์  
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file, 

6-10   Self learning, 
and  Practice in front 
of class  

6  0  15   สุวัฒน ์ จุฑ
าพฤทธิ์  

 

 

11-15   Seminar arrangement 
class with committee  

3  0  15   สุวัฒน ์ จุฑ
าพฤทธิ์  

 

 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ (สอดคล้องกับ Curriculum Mapping ของ มคอ.2) 
Evaluation Plan (in accordance with TQF 2 Curriculum Mapping)  

ผลการเรียนรู้ 
Learning 

outcomes  

วิธีการประเมิน 
Evaluation Methods  

สัปดาห์ที่
ประเมิน 
Week  

สัดส่วนของการประเมิน 
Percentage of 

Evaluation  
1.1, 1.2, 1.4, 1.6  Class attendance  5 5 

2.1, 2.2, 2.3, 2.4  Presentation and Thesis Proposal Quality 
by Committee  

15 20 

3.1, 3.2, 3.3   Presentation and Thesis Proposal Quality 
by Committee  

15 25 

4.1, 4.2, 4.4, 4.6   Presentation and Thesis Proposal Quality 
by Committee  

15 25 

5.1, 5.3   Presentation and Thesis Proposal Quality 
by Committee  

15 25 

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน  
Section 6: Teaching Materials  

1. ต้าราและเอกสารหลัก Required textbooks and materials  
- 
2. เอกสารและข้อมูลส้าคัญ Other important materials and information  
- 
3. เอกสารและข้อมูลแนะน้า Other recommended materials and information  
- 

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด้าเนินการของรายวิชา  
Section 7: Course Evaluation and Improvement  

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา Evaluation Strategies on course 
effectiveness by students  
- 
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน Teaching evaluation strategies  
- 
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3. การปรับปรุงการสอน Teaching Improvement  
- 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา Review of students’ academic 
performance  
- 
5. การด้าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
Course review and improvement plan  
- 

หมวดอืน่ๆ  
Section Other  

1. การจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาจากการวิจัยหรือจากกระบวนการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน  
Teaching and learning development through learning management from research and 
knowledge management process  
- 
2. การบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับกระบวนการจัดการเรียนการสอน  
Integrating research process or innovation to teaching and learning process  
- 
3. การบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับกระบวนการเรียนการสอน  
Integrating academic services to teaching and learning process  
- 
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รายละเอียดของรายวิชา  
Course Specification  

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
Name of Institution Prince of Songkla University 
วิทยาเขตสุราษฎร์ธาน ี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
Prince of Songkla University SuratThani 
Campus 

Faculty of Science and Industrial 
Technology 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป  
Section 1: General Information  

1. รหัสและชื่อรายวิชา Course code and title  
932-589   วิทยานิพนธ์  
THESIS  
2. จ้านวนหน่วยกิต Number of credits  
36(0-108-0)  
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา Program and course categories  
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา) สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา  
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน Course coordinator(s) and lecturer(s)  

1 ภัททิรา   พงษ์ทิพย์พาที    PATTIRA   PONGTIPPATEE  
5. ชั้นปีที่เรียน/ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาที่เปิดสอน Semester/Year of study  
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาที่ 2560  
6. รายวิชาที่เกี่ยวข้อง(ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของอาจารย์ผู้สอนหรือโดยความเห็นชอบของภาควิชา) 
Prerequisite Subject  
7. สถานที่เรียน Location  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี (Prince of Songkla University SuratThani 
Campus)  

8. วันที่จัดท้าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด Last updated of the course details  
8 มกราคม 2560 
8 January 2017  

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์  
Section 2: Purposes and Objectives  

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา Purposes of the course  
To conduct a research on topics of interest in aquaculture, aquaculture technology, aquatic 
animal quality and processing, aquaculture business and marketing in order to create new 
scientific knowledge, academic benefit, and/or applications under the supervision of 
advisors. 

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา Objectives of course 
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development/modifications  
To revise the course in order to be up-to-date and relevant to the current situation 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการด้าเนินการ  
Section 3: Description and Implementation  

1. ค้าอธิบายรายวิชา Course Description  
ค้นคว้าวิจัยในหัวข้อที่สนใจในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา คุณภาพผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา
และการแปรรูป การตลาดและธุรกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางวิทยาศาสตร์ เพื่อ
ประโยชน์ทางด้านวิชาการและ/หรือเพ่ือประยุกต์ใช้งาน ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา  
Research on topics of interest in aquaculture, aquaculture technology, aquatic animal 
quality and processing, aquaculture business and marketing in order to create new scientific 
knowledge, academic benefit, and/or applications under the supervision of advisors  

2. จ้านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา Number of hours per semester  

บรรยาย Lecture 
(ชั่วโมง/ภาคการศึกษา 

hours/semester) 

ปฏิบัติการ Practice 
(ชั่วโมง/ภาคการศึกษา 

hours/semester) 

ศึกษาด้วยตนเอง Self-
study 

(ชั่วโมง/ภาคการศึกษา 
hours/semester) 

สอนเสริม Extra Class 
(ชั่วโมง/ภาคการศึกษา 

hours/semester) 

0  405  0  0  
3. จ้านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค้าปรึกษาและแนะน้าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
Number of hours per week for academic guidance to individual students  
10 

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา  
Section 4: Learning Outcomes Development  

ผลการเรียนรู้แต่ละด้านที่มุ่งหวังจะพัฒนานักศึกษา  
Expected learning outcomes  
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม Moral and Ethics  

คุณธรรม จริยธรรมท่ีต้องพัฒนา  
Morals and Ethics that need 

to be developed  

วิธีการสอน 
Teaching Methods 

วิธีการประเมินผล 
Evaluation 

รายการ List  
1.1 Be honest to oneself 
and others  
1.2 Be on time for class 
attendances and 
assignment submissions  

รายการ List  
1.1 Lab experiments  
1.2 Lab discussion  

 

รายการ List  
1.1 assignments  
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1.3 Respect rules and 
regulations  
1.4 Be avoid paragiarism  

 

2. ด้านความรู้ Knowledge  
ความรู้ที่ต้องได้รับ  

Knowledge that needs to be 
obtained  

วิธีการสอน 
Teaching Methods 

วิธีการประเมินผล 
Evaluation 

รายการ List  
2.1 Students should be 
able to understand, 
analyze and solve 
problems occurred in 
aquaculture system.  
2.2 Students should be 
able to apply the 
knowledge, skills and use 
the right tool to do the 
research for solving 
problems as well as create 
new bodies of knowledge.  
2.3 Students should be 
able to know, understand 
the concepts and theories 
of aquacultures and 
related technologies as 
well as keep track of the 
technology progression 
and could be used related 
technologies efficiently.  
2.4 Students should be 
able to integrate the 
knowledge and research in 
this field to other related 
fields.  

 

รายการ List  
2.1 Assignments  
2.2 Research topics  

 

รายการ List  
2.1 Assignments  
2.2 Discussion  

 

3. ด้านทักษะทางปัญญา Intellectual skills  
ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา  

Intellectual skills that need 
วิธีการสอน 

Teaching Methods 
วิธีการประเมินผล 

Evaluation 
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to be developed  
รายการ List  

3.1 Students should be 
able to have the 
systematic thinking skill.  
3.2 Students should be 
able to gather, analyze, 
summarize causes or 
issues of problems and 
provide the appropriate 
approaches to prevent 
and resolve the problems 
by taken into account the 
consequences of those 
decisions.  
3.3 Students could be 
able to apply the 
knowledge and skills to 
solve the problems in 
aquaculture and other 
support systems 
effectively as well as 
create new bodies of 
knowledge.  

 

รายการ List  
3.1 Discussion  
3.2 Assignments  
3.3 Self-study  
3.4 Research topics  

 

รายการ List  
3.1 Discussion  
3.2 Assignments  

 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ Interpersonal skills and 
responsibilities  
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบท่ีต้องพัฒนา  

Interpersonal skills and 
responsibilities that need to 

be developed  

วิธีการสอน 
Teaching Methods 

วิธีการประเมินผล 
Evaluation 

รายการ List  
4.1 Students should be 
able to speak English 
effectively.  
4.3 Students should be 
able to assist and facilitate 

รายการ List  
4.1 Discussion  
4.2 Assignments  

 

รายการ List  
4.1 Discussion  
4.2 Assignments  
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problem solving in various 
situations by working in 
the role of a leader and in 
the role team work.  
4.4 Students should be 
responsible for their own 
actions and share 
responsibility in their 
group.  

 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ Numerically 
analytical, communication and information technology skills  
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศที่ต้องพัฒนา  

Numerically analytical, 
communication and 

information technology 
skills that need to be 

developed  

วิธีการสอน 
Teaching Methods 

วิธีการประเมินผล 
Evaluation 

รายการ List  
5.1 Students should 
communicate in both 
spoken and written English 
effectively as well as 
could choose the 
appropriate choices of 
media presentations.  
5.2 Students could be 
applied mathematics, 
statistics, and information 
technology to resolve 
related problems 
creatively.  
5.3 Students should have 
the skills and be able to 
applied information 
technologies available 

รายการ List  
5.1 Discussion  
5.2 Assignments  

 

รายการ List  
5.1 Discussion  
5.2 Assignments  
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nowadays to manage 
aquaculture processes.  

 

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล  
Section 5: Teaching and Evaluation Plan  

1. แผนการสอน Teaching Plan  
สัปดาห์

ที ่
Week  

หัวข้อ/
รายละเอียด 

Items/content  

จ้านวน
ชั่วโมง
บรรยาย 
Number 

of 
lecture 
hours  

จ้านวน
ชั่วโมง
ปฏิบัติ 

Number 
of lab 
hours  

จ้านวน
ชั่วโมง
ศึกษา
ด้วย

ตนเอง 
Number 
of self 
hours  

กิจกรรมการเรียนการ
สอน/สื่อท่ีใช้ 
Teaching & 
Learning 

activities/teaching 
materials  

ผู้สอน 
Lecturer  

ผู้สอน
เพิ่มเติม 

Additional 
Lecturer  

01-15   Conduct lab 
experiments 
and progress 
report  

0  405  0   Research 
articles/Lab 
experiments   

ภัททิรา  พงษ์
ทิพย์พาที  

 

ดร.จรีพร 
เรืองศรี  

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ (สอดคล้องกับ Curriculum Mapping ของ มคอ.2) 
Evaluation Plan (in accordance with TQF 2 Curriculum Mapping)  

ผลการเรียนรู้ 
Learning outcomes  

วิธีการประเมิน 
Evaluation Methods  

สัปดาห์ที่
ประเมิน 
Week  

สัดส่วนของการ
ประเมิน 

Percentage of 
Evaluation  

1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 
3.2, 3.3, 4.1, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3  

 Assignments and 
progress report  

1-15  100  

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน  
Section 6: Teaching Materials  

1. ต้าราและเอกสารหลัก Required textbooks and materials  
Research articles 
2. เอกสารและข้อมูลส้าคัญ Other important materials and information  
3. เอกสารและข้อมูลแนะน้า Other recommended materials and information  

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด้าเนินการของรายวิชา  
Section 7: Course Evaluation and Improvement  

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา Evaluation Strategies on course 
effectiveness by students  
Course evaluation by students 
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2. กลยุทธ์การประเมินการสอน Teaching evaluation strategies  
Evaluation of problem solving skills Lab discussion and assignments 
3. การปรับปรุงการสอน Teaching Improvement  
Interactive discussion with students 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา Review of students’ academic 
performance  
discussion and assignments 
5. การด้าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
Course review and improvement plan  
Course review and improvement plan 

หมวดอื่นๆ  
Section Other  

1. การจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาจากการวิจัยหรือจากกระบวนการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน  
Teaching and learning development through learning management from research and 
knowledge management process  
as designed by instructor 
2. การบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับกระบวนการจัดการเรียนการสอน  
Integrating research process or innovation to teaching and learning process  
as designed by instructor 
3. การบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับกระบวนการเรียนการสอน  
Integrating academic services to teaching and learning process  
as designed by instructor 
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ภาคผนวกที่ 7 

ใบคะแนนการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2558 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า (หลักสูตรนานานชาติ) 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 

ชื่อ – สกุล........................................................................................................ 
 

ล้าดับ เกณฑ์ น้้าหนัก คะแนนที่ได ้ หมายเหตุ 
1. ความสามารถในการสื่อสาร    
 1.1 การตอบคําถาม 10   
 1.2 การแก้ปัญหา 10   
 1.3 ความตั้งใจมุ่งมั่นในการศึกษา 10   
 1.4 เข้าใจหลักสูตร 10   
2. ความสามารถทางวิชาการ 25   
3. ความรู้พื้นฐานเฉพาะทางเกี่ยวกับหลักสูตร 25   
4. คุณธรรม จริยธรรม 10   
 รวม 100   

 
 
 

ผลการสอบสัมภาษณ์ 
 ( ) ผ่าน 
 ( ) ไม่ผ่าน เนื่องจาก………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………….………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
       ลงชื่อ……………………………………………… 
             (……………………..………………………) 
                คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ 
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ภาคผนวกที่ 8 
 

1. ชื่อ – สกุล  (ภาษาไทย)  นายสุภฏา คีรีรัฐนิคม 

   (ภาษาอังกฤษ)  Mr. Suphada Kiriratnikom 

2. เลขหมายบัตรประจ้าตัวประชาชน: 3 100502628 65 4 

3. ต้าแหน่งปัจจุบัน   ผู้ช่วยศาสตราจารย์   

      คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 

4.  หน่วยงานที่ติดต่อได้สะดวก  สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ และสิ่งแวดล้อม 

      คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ   

      222 หมู่ 2 ต. บ้านพร้าว อ. ป่าพะยอม จ. พัทลุง 93110 

      โทรศัพท/์ โทรสาร  074-693992 

      Email: ksuphada@yahoo.com 

5. ประวัติการศึกษา 

ปีที่จบ คุณวุฒิ สถาบัน ประเทศ 

2537 วท.บ (เทคโนโลยีการประมง) ม. สงขลานครินทร์ ไทย 

2541 วท.ม. (วาริชศาสตร์) ม. สงขลานครินทร์ ไทย 

2549 ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ) ม. สงขลานครินทร์ ไทย 

6. สาขาวิชาที่มีความช้านาญพิเศษ: อาหารสัตว์น้ํา เทคโนโลยีชีวภาพในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา 

7. ผลงานงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่     

สุภฎา คีรีรัฐนิคม และ วุฒิพร พรหมขุนทอง. 2541. ความต้องการวิตามินละลายน้ําในปลากดเหลือง (III): 
การศึกษารูปแบบของวิตามินซีที่ใช้ผสมในอาหาร. ว. สงขลานครินทร์ วทท. 20(1): 59-73.  

สุภฎา คีรีรัฐนิคม และ วุฒิพร พรหมขุนทอง. 2542. “การศึกษารูปแบบของวิตามินซีที่ใช้ในอาหารปลา
กดเหลือง” การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 38. 3-9 ก.พ. 2542. 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. กรุงเทพฯ  

สุภฎา คีรีรัฐนิคม และ วุฒิพร พรหมขุนทอง. 2543. “การศึกษาระดับความต้องการ แอสคอบิล-2-โมโน
ฟอสเฟตในปลากดเหลือง” การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 26. 
ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิต 18-20 ต.ค. 2543. กรุงเทพฯ  

กิจการ ศุภมาตย์, จรีพร เรืองศรี, สุภฏา คีรีรัฐนิคม และ นรินทร์ สงสีจันทร์. 2543. การศึกษาค่าปกติของ
ระบบภูมิคุ้มกันและองค์ประกอบเลือดในกุ้งกุลาดํา. ว. สงขลานครินทร์ วทท. 22: 597-604.  
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กิจการ ศุภมาตย์, จรีพร เรืองศรี, สุภฏา คีรีรัฐนิคม และ นเรศ ซ่วนยุก. 2543. ผลของอุณหภูมิ ปริมาณ
ออกซิเจนละลายน้ําและความเป็นกรด—ด่างของน้ําต่อระบบภูมิคุ้มกันโรคและองค์ประกอบเลือดในกุ้ง
กุลาดํา. ว. สงขลานครินทร์ วทท. 22: 605-614.  

กิจการ ศุภมาตย์, จรีพร เรืองศรี, สุภฏา คีรีรัฐนิคม และ นเรศ ซ่วนยุก. 2543. ผลของโรคติดเชื้อต่อระบบ
ภูมิคุ้มกันโรคและองค์ประกอบเลือดในกุ้งกุลาดํา. ว. สงขลานครินทร์ วทท. 22: 615-622.  

กิจการ ศุภมาตย์, จรีพร เรืองศรี, สุภฏา คีรีรัฐนิคม และ นเรศ ซ่วนยุก. 2543. องค์ประกอบเลือด และระบบ
ภูมิคุ้มกันโรคในกุ้งกุลาดําบนพ้ืนฐานของเพศ ขนาด และวงจรการลอกคราบ. ว. สงขลานครินทร์ วทท. 
22: 623-632.  

สุภฏา คีรีรัฐนิคม, จรีพร เรืองศรี, ไมตรี วรรณเดช, อภิญญา ส่งประดิษฐ์, นเรศ ซ่วนยุก, วีรพงษ์ เทพอักษร 
และ กิจการ ศุภมาตย์. 2543. ปัจจัยแวดล้อมท่ีมีผลต่อการเจริญของเชื้อวิบริโอเรืองแสง (Vibrio 
harveyi) ในน้ําทะเล. ว. สงขลานครินทร์ วทท. 22: 697-706.  

สุภฎา คีรีรัฐนิคม และ วุฒิพร พรหมขุนทอง. 2544. ความต้องการวิตามินละลายน้ําในปลากดเหลือง (V): ผล
ของแอสคอบิล-2-โมโนฟอสเฟต (ascorbyl-2-monophosphate, AMP) ระดับต่างๆ. ว. สงขลา
นครินทร์  วทท. 23(2): 203-214.  

นพรัตน์ แทน่มาก, สุภฎา ครีีรัฐนิคม, กิจการ ศุภมาตย์, มะลิ บุณยรัตผลิน และ อธิศักดิ์ เกลี้ยงประดิษฐ์. 
2548. ผลของรงควัตถุต่ออัตราการรอด และความต้านทานโรคในกุ้งกุลาดําวัยอ่อน. ว. สงขลานครินทร์  
วทท. 27(Suppl. 1): 45-53.  

บุญกอบ วิริยพงศ์สุธี, ดอกรัก ชัยสาร, สุภฎา คีรีรัฐนิคม, นุกูล อินทรสังขา, พูนสุข ประเสริฐสรรพ์ และ
กิจการ  ศุภมาตย์. 2548. การใช้เทคนิค Fluorescent in situ hybridization (FISH) เพ่ือศึกษากลุ่ม
จุลินทรีย์ในระบบทางเดินอาหารของกุ้งขาว (Peaeus vannamei). ว. สงขลานครินทร์  วทท. 
27(Suppl. 1): 275-282.   

นพดล ศุกระกาญจน์, สุภฎา คีรีรัฐนิคม, จรีพร เรืองศรี และกิจการ ศุภมาตย์ . 2548. การวิเคราะห์ความ
เสี่ยง: กรณีศึกษาการนําเข้ากุ้งขาวในประเทศไทย. ว. สงขลานครินทร์  วทท. 27(Suppl. 1): 225-238.  

สุภฎา คีรีรัฐนิคม, รัตติยา สะอุ และ อัจฉรัตน์ สุวรรณภักดี . 2548. ระดับของสไปรูลินาในอาหารต่อการ
เจริญเติบโต และการเร่งสีปลาทอง (Carassius auratus). ว. สงขลานครินทร์  วทท. 27(Suppl. 1): 
133-139.  

นพดล  ศุกระกาญจน์, สุภฎา คีรีรัฐนิคม, จรีพร เรืองศรี และกิจการ ศุภมาตย์. 2548. หลักการวิเคราะห์
ความเสี่ยงจากการนําเข้ากุ้งขาว. ว. มหาวิทยาลัยทักษิณ 8 (1) : 74-80.   

นพดล ศุกระกาญจน์ อัจฉริยา มูสโกภาศ รัชน ี โชติกจนิดา จรีพร เรืองศรี สุภฎา คีรีรัฐนิคม และกิจการ
ศุภมาตย์. 2547. โรคติดเชื้อที่สําคัญในกุ้งขาว. บทความทางวิชาการ, ISSN 0859-9807, ว. 
มหาวิทยาลัยทักษิณ 7: 69-92.  

จรีพร เรืองศรี, สุภฎา คีรีรัฐนิคม, นพดล ศุกระกาญจน, สุพัฒรา อรุณรัตน์, นิรุทธิ์ สขุเกษม, ธนาวุฒิ กล่าว
เกลี้ยง, จิราพร เกสรจันทร์ และกิจการ ศุภมาตย์. 2548. การแพร่กระจายของเชื้อ Taurasyndrome 
virus (TSV) และ Infectious hypodermal and haematopoietic necrosis virus (IHHNV) ใน
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ประชากรกุ้งขาว (Penaeus vannamei) และการยอมรับเชื้อในสัตว์น้ําสายพันธุ์พื้นเมืองของไทย. ว. 
สงขลานครินทร์ ฉบับ วทท. 27 (ฉบับพิเศษ 1): 215-224.  

สุภฎา คีรีรัฐนิคม, อานุช คีรีรัฐนิคม, นพดล ศุกระกาญจน์, สมภพ อินทสุวรรณ, พรชัย อนุชาติ, อุดมนันท์ 
อุดม, พนารัตน์ วีรษร, รัตติยา สะอุ, วุฒิพร พรหมขุนทอง และกิจการ ศุภมาตย์. 2550. การ
ประยุกต์ใช้แคโรทีนอยด์จากธรรมชาติในการปรับปรุงสีตัวของสัตว์น้ํา. “การนําเสนอผลงานวิจัย
แห่งชาติ 2550” (Thailand Research Expo 2007), วันที่ 7-11 กันยายน 2550, บางกอกคอนเวน
ชันเซ็นเตอร์, กรุงเทพ. 

กฤษณะ เรืองคล้าย, สุภฎา คีรีรัฐนิคม, พันธสิทธ์ โชคสวัสดิกร, และอานุช คีรีรัฐนิคม. 2551. คัพภะวิทยาของ
ปลาดุกลําพัน (Clarias nieuhofii). ใน รวมเรื่องเต็มฉบับสมบูรณ์ การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 1,โรงแรมธรรมรินทร์ธนา จังหวัด ตรัง, 27-29 สิงหาคม 2551. 

พันธสิทธ์ โชคสวัสดิกร, สุภฎา คีรีรัฐนิคม, กฤษณะ เรืองคล้าย และอานุช คีรีรัฐนิคม. 2551. ผลของระดับ
ความหนาแน่นต่อการเจริญเติบโต อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ และการรอดตาย ของปลาดุกลําพัน
ระยะปลานิ้วในบ่อคอนกรีต. ใน รวมเรื่องเต็มฉบับสมบูรณ์ การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล ครั้งที่ 1,โรงแรมธรรมรินทร์ธนา จังหวัด ตรัง, 27-29 สิงหาคม 2551. 

สุภฎา คีรีรัฐนิคม, พันธสิทธ์ โชคสวัสดิกร, กฤษณะ เรืองคล้าย และอานุช คีรีรัฐนิคม . 2551. ผลของระดับ
โปรตีนในอาหารต่อการเจริญเติบโต อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ และการรอดตาย ของปลาดุก ลํา
พันระยะปลานิ้ว. ใน รวมบทคัดย่อ การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 1,
โรงแรมธรรมรินทร์ธนา จังหวัด ตรัง, 27-29 สิงหาคม 2551. 

สุภฎา คีรีรัฐนิคม, กฤษณะ เรืองคล้าย, พันธสิทธ์ โชคสวสัดิกร และอานุช คีรีรัฐนิคม. 2551. การเพาะพันธุ์
ปลาดุกลําพัน (Clarias nieuhofii) เพ่ือการอนุรักษ์และความเป็นไปได้ในเชิงพาณิชย์. “การนําเสนอ
ผลงานวิจัยแห่งชาติ 2551” (Thailand Research Expo 2008), วันที่ 12-16 กันยายน 2551, 
บางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์, กรุงเทพ. 

สุภฎา คีรีรัฐนิคม และ อานุช คีรีรัฐนิคม. 2555. การศึกษาประเภทของอาหารที่เหมาะสมสําหรับอนุบาลลูก
ปลาดุกลําพัน (Clarias nieuhofii). วารสารวิจัยเทคโนโลยกีารประมง. 6(1): 1-10. 

สุภฎา คีรีรัฐนิคม และ อานุช คีรีรัฐนิคม. 2555. ความต้องการไขมันในอาหารของปลาดุกลําพัน (Clarias 
nieuhofii). ระยะปลานิ้ว ในบทคัดย่อ การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 22 
ประจําปี 2555. 23-26 พฤษภาคม 2555. ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อ.
หาดใหญ่ จ.สงขลา. 

ศิริพร หนักเพชร, สุภฎา คีรรีัฐนิคม อดินันท์ มูซอ และอานุช คีรีรัฐนิคม. 2556. ประสิทธิภาพของต้นธูปฤษี  
กกกลม อะเมซอนใบกลม และพุทธรักษา ในการลดปริมาณแอมโมเนีย ไนไตรท์ และไนเตรทในน้ําจืด.  
ในบทคัดย่อ การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 23 ประจําปี 2555. 23-26 
พฤษภาคม 2556. ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา. 

สุภฎา คีรีรัฐนิคม, อานุช คีรีรัฐนิคม, กฤษณะ เรืองคล้าย, พันธสิทธ์ โชคสวัสดิกร และอมรรัตน์ ถนนแก้ว.  
2556. การเลี้ยงปลาดุกลูกผสม ด้วยอาหารสูตรสําหรับเลี้ยงขุนเพ่ือการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ปลาดุกร้า. 



116 
 

ในบทคัดย่อ การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 23 ประจําปี 2555. 23-26 
พฤษภาคม 2556. ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา. 

อานุช คีรีรัฐนิคม, สุภฎา คีรีรัฐนิคม ทิพย์ทิวา สัมพันธมิตร และกมล อาศิรเมธี. 2557. ความหลากหลายของ
ชนิดพันธุ์ปลาในป่าสงวนแห่งชาติ  ป่ าบ้ านกุมแป ป่ าบ้ านใน ลุ่มและป่าพรุควนเคร็ง จังหวัด
นครศรีธรรมราช ในบทคัดย่อ การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 24 ประจําปี 
2557. 21-24 พฤษภาคม 2557. ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อ.หาดใหญ่ จ.
สงขลา. 

สุภฎา คีรีรัฐนิคม อานุช คีรีรัฐนิคม และพันธสิทธิ์ โชคสวัสดิกร. 2557. ผลของแคโรทีนอยในอาหารต่อสีตัวละ
หางของปลากระแห (Barbonymus schwanenfeldii) ในบทคัดย่อ การประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 24 ประจําปี 2557. 21-24 พฤษภาคม 2557. ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ
ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา. 

Kiriratnikom, S. and Phromkunthong, W. 1998. “The study on vitamin C forms in diets for 
green catfish” The Second Joint IMT-GT Uninet Conference 1998, December 1998, J. B. 
Hotel, Hatyai,  Songkla.  

Supamattaya, K., Ruangsri, J., Kiriratnikom, S. and Suanyuk, N. 2001. Normal immuno-
physiological parameters in black tiger shrimp (Penaeus monodon) and the effects of 
environmental stress and diseases. In Proceeding of The JSPS-NRCT International 
Symposium on Sustainable Shrimp Culture and Health Management Diseases and 
Environment. September 30, 2001. Tokyo University of Fisheries Tokyo. pp. 983-984.  

Supamattaya, K., Suanyuk, N., Kiriratnikom, S. and Ruangsri, J. 2001. Cell and tissue involved 
in the immune system in black tiger shrimp (Penaeus monodon). In Proceeding of The 
JSPS-NRCT International Symposium on Sustainable Shrimp Culture and Health 
Management Diseases and Environment. September 30, 2001. Tokyo University of 
Fisheries Tokyo. pp. 17-19.  

Kiriratnikom, S., Supamattaya, K., Boonyaratpalin, M. and Borowitzka, L.J. 2004. Effects of 
beta carotene (betatene) on growth performance, immune functions, stress tolerance 
and disease resistance in black tiger shrimp (Penaeus monodon). 11th  International 
Symphosium on Nutrition and Feeding in Fish, 2-7 May 2004, Phuket Arcadia Hotel, 
Phuket, Thailand.  

Kiriratnikom, S., Anuchart, P., Ruengsririkul, S. and Phromkunthong, W. 2004.  Fed-batch 
culture of Spirulina platensis for total carotenoids production by use of urea as 
nitrogen source. Asien Fisheries Forum, November 2004. Penang. 

Supamattaya, K., Kiriratniikom, S., Boonyaratpalin and Borowitzka, L. 2005.  Effect of 
Dunaliella extract on growth performance, health condition, immune response and 
disease resistance in black tiger shrimp (Penaeus monodon). Aquaculture 248: 207-216.  



117 
 

Kiriratnikom, S., Phromkunthong, W., Anuchart, P. and Supamattaya, K. 2006. Efficiency of 
Spirulina platensis as carotenoid source in the black tiger shrimp (Penaeus monodon). 
12th International Symposium on Fish Nutrition and Feeding, 28 May – 3 June 2006, 
Biaritz, France.  

Kiriratnikom, S., Ruangklay, K., Choksawatdikorn, P., Anuchart, P. and Kiriratnikom, A. 2007. 
Effect of various forms of diet on growth performance and survival of nieuhofii catfish 
larvae (Clarias nieuhofii). The 33th Congress on Science and Technology of Thailand 
(STT33). October 18-20, 2007. Walailak University, Nakhon Si Thammarat, Thailand. 

Kiriratnikom, S., Kiriratnikom, A., Kodcharit, A. and Chairoj, U. 2007. Effects of air-dried 
duckweed supplemented diets on growth performance in the Nile Tilapia 
(Oreochromis niloticus).  8th Asian Fisheries Forum, 20-23 November 2007, Kochi, India.  

Kiriratnikom, S. and Kiriratnikom, A. 2009. Effects of trash fish, commercial catfish feed and 
formulaed pellet conversion ratio on growth performance, feed and survival of slender 
walking catfish (Clarias nieuhofii). Asian Pacific aqualculture 2009, 2-5 November 2009, 
Penang. 

Kiriratnikom, A. and Kiriratnikom, S. Ruangklay, K., Choksawatdikorn. 2010. Applications of 
apple snail meal as alternative protein source in white shrimp (Penaeus vannamei) 
feed. The 14 international symposium on fish nutrition and feeding. May 31- June 4, 
2010 in Qingdao, China. 

Kiriratnikom, S. Kiriratnikom, A. Ruangklay, K. and Choksawatdikorn, P. 2010. Studies on 
effects of carotenoid sources and its levels on growth performance, body color and 
total carotenoids contents in the Slender walking catfish (Clarias nieuhofii). The 14 
international symposium on fish nutrition and feeding. May 31- June 4, 2010 in 
Qingdao, China. 

Kiriratnikom, S. and Kiriratnikom, A. 2012.  Growth, feed utilization, survival and body 
composition of fingerlings of Slender walking catfish, Clarias nieuhofii, fed diets 
containing different protein levels. Songklanakarin J. Sci. Technol. 34(1), 37-43. 

Kiriratnikom, S., Poonperm, W., Kliangpradit, A. and Ader, P. 2013. Effects of a non-corrosive 
formic acid formulation on growth performance and some health associated 
parameters in hybrid-red Tilapia (Oreochromis niloticus X Oreochromis 
mossambicus). Abstract in Asian-Pacific Aquaculture Conference 2013. December 10-
13, 2013. Saigon Exhibition & Convention Centre, Ho Chi Minh City, Vietnam 

Figueiredo-Silva, C., Lemme, A., Sangsue, D. and Kiriratnikom, S. 2015. Effect of DL-
methionine supplementation on the success of almost total replacement of fish 



118 
 

meal with soybean meal in diets for hybrid tilapia (Oreochromis niloticus × 
Oreochromis mossambicus).Aquaculture Nutrition, 21 (2): 234-241.  

Kiriratnikim, S. and Kiriratnikom, A. 2016. Applications of microbial as feed supplements for 
enhancements of digestible efficiency, nutrients utilization efficiency and growth 
performances in sex reversed Nile tilapia.  Abstract in the 11th Asian Fisheries and 
Aquaculture Forum (AFAF11). Bangkok, Thailand, 3-7 August 2016. BITEC convention  

Kiriratnikim, S. and Kiriratnikom, A. 2016. Applications of microbial as feed supplements for 
enhancements of digestible efficiency, nutrients utilization efficiency and growth 
performances in sex reversed Nile tilapia.  Abstract in the 11th Asian Fisheries and 
Aquaculture Forum (AFAF11). Bangkok, Thailand, 3-7 August 2016. BITEC convention 
center, Bangkok, Thailand. 

Nakphet, S., Ritchie, R. J. and Kiriratnikom, S. 2017. Aquatic plants for bioremediation in red 
hybrid tilapia (Oreochromis niloticus X Oreochromis mossambicus) recirculating 
aquaculture. Aquacult Int. 25:619–633. 



119 
 

ภาคผนวกที่ 9 
 

1. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย)  นางสาวบวรลักษณ์ ค้าน้้าทอง 
    (ภาษาอังกฤษ)  Ms. Bavornlak Khamnamtong 
2. เลขหมายบัตรประจ้าตัวประชาชน   
3. ต้าแหน่งปัจจุบัน นักวิจัย 
4. หน่วยงานที่อยู่ท่ีสามารถติดต่อได้  ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพทางทะเล 
    ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC)  
    สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (NSTDA)  
    113 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน  
    ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 
5. ประวัติการศึกษา 

ปีที่จบ คุณวุฒิ สถาบัน ประเทศ 

2541 วท.บ (ชีวเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไทย 

2544 วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไทย 

2549 ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไทย 

 
6. สาขาวิชาการที่มีความช้านาญพิเศษ 
7. ผลงานงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ 
Klinbunga, S., Ampayup, P., Khamnamtong, N., Tassanakajon, A., Jarayabhand, P. and 

Yoosukh, W. (2002). Molecular genetic markers for taxonomy of oysters in Thailand. 
Fisheries Sci. 68 (suppl. II): 1087-1090. 

Jarayabhand, P, Pripue, P., Khamnamtong, N., Klinbunga, S., and Tassanakajon, A. (2 0 0 2 ). 
Identification of species-diagnostic markers of abalone in Thailand using PCR-RFLP of 
16S rDNA. Fisheries Sci. 68 (suppl. II): 1091-1094 

Klinbunga, S., Khamnamtong, N., Tassanakajon, A., Puanglarp, N., Jarayabhand, P. and 
Yoosukh, W. (2003). Molecular genetic tools for three commercial cultured oysters 
(Crassostrea belcheri, C. iredalei and Saccostrea cucullata) in Thailand. Mar. 
Biotechnol. 5: 27-36. 

Klinbunga, S., Pripue, P., Khamnamtong, N., Puanglarp, N., Tassanakajon, A., Jarayabhand, P., 
Hirono, I., Aoki, T. and Menasveta, P. (2003). Genetic diversity and molecular markers 
of the tropical abalone (Haliotis asinina) in Thailand. Mar. Biotechnol. 5: 505-517. 

Khamnamtong, B., Klinbunga, S. and Menasveta, P. (2 0 0 5 ) .  Species identification of five 
penaeid shrimps using PCR-RFLP and SSCP analyses of 1 6 S ribosomal DNA. J. 
Biochem. Mol. Biol. 38: 491-499. 



120 
 

Klinbunga, S., Khamnamtong, B., Puanglarp, N., Jarayabhand, P., Yoosukh, W. and 
Menasveta, P. (2 0 0 5 ) .  Molecular taxonomy of cupped oysters (Crassostrea, 
Saccostrea and Striostrea) in Thailand based on COI, 1 6 S and 1 8 S rDNA 
polymorphism. Mar. Biotechnol. 7: 306-317 (Corresponding author). 

Khamnamtong, B., Thumrungtanakit, S., Klinbunga, S., Hirono, I., Aoki, T. and Menasvetas, P. 
(2 0 0 6 ) .  Identification of sex-specific expression markers of the giant tiger shrimp 
(Penaeus monodon). J. Biochem. Mol. Biol. 39: 37-45. 

Preechaphol, R., Leelatanawit, R., Sittikankaew, K., Klinbunga, S., Tassanakajon, A., 
Khamnamtong, B., Puanglarp, N. and Menasveta, P. (2007). Expressed sequence tag 
analysis for isolation of sex-related transcripts in the giant tiger shrimp (Penaeus 
monodon). J. Biochem. Mol.  Biol. 40: 501-510. 

Klinbunga, S., Khetpu, K., Khamnamtong, B. and Menasveta, P. (2007). Genetic heterogeneity 
of the blue swimming crab (Portunus pelagicus) in Thailand determined by AFLP 
analysis. Biochem. Genet 45: 725-736. 

Klinbunga, S., Khetpu, K., Khamnamtong, B. and Menasveta, P. (2 0 0 7 ) .  Development of 
species-specific SCAR markers of the blue swimming crab (Portunus pelagicus). 
Biochem. Genet 45: 755-760. 

Klinbunga, S., Amparyup, P., Khamnamtong, B., Hirono, I., Aoki, T. and Jarayabhand, P. 
(2009). Isolation and characterization of testis-specific DMRT1 in the tropical abalone 
(Haliotis asinina). Biochem. Genet. 47: 66-79.  

Khamnamtong, B., Klinbunga, S. and Menasveta, P. (2009). Genetic diversity and geographic 
differentiation of the giant tiger shrimp (Penaeus monodon) in Thailand analyzed by 
mitochondrial COI sequences. Biochem Genet. 47: 42-55.  

Klinbunga, S., Amparyup, P., Khamnamtong, B., Hirono, I., Aoki, T. and Jarayabhand, P. 
(2 0 0 9 ) .  Isolation, characterization and expression of the genes TektinA1  and 
Axonemal protein 66.0 in the tropical abalone (Haliotis asinina) Zool. Sci. 26: 429-
436. 

Prasertlux, S., Khamnamtong, B., Chumtong, P., Klinbunga, S. and Menasveta, P. (2 0 1 0 ) . 
Expression levels of RuvBL2  during ovarian development and association between 
its single nucleotide polymorphism (SNP) and growth of the giant tiger shrimp 
Penaeus monodon. Aquaculture 308: S83-S90 (Corresponding author). 

Klinbunga, S., Thamniemdee, N., Yuvanatemiya, V., Khetpu, K., Khamnamtong, B. and 
Menasveta, P. (2 01 0 ). Species identification of the blue swimming crab (Portunus 
pelagicus) in Thai waters using mtDNA and RAPD-derived SCAR markers. Aquaculture 
308: S39-S46 (Corresponding author).   

Klinbunga, S., Yuvanatemiya, V., Wongpayak, S., Khetpu, K., Khamnamtong, B. and 
Menasveta, P. (2010). Genetic population differentiation of the blue swimming crab 



121 
 

Portunus pelagicus (Portunidae) in Thai waters revealed by RAPD analysis. Genet. 
Mol. Res. 9 (3): 1615-1624. 

Preechaphol, P., Klinbunga, S., Khamnamtong, B. and Menasveta, P. (2010 ). Isolation and 
characterization of genes functional involved in ovarian development of the giant 
tiger shrimp Penaeus monodon by suppression subtractive hybridization (SSH). 
Genet. Mol. Biol. 33 (4): 676-685. 

Pasertlux, S., Sittikankeaw, K., Chumtong, P., Khamnamtong, B. and Klinbunga, S. (2 0 1 1 ) . 
Molecular characterization and expression of the Prostaglandin reductase 1  gene 
and protein during ovarian development of the giant tiger shrimp Penaeus 
monodon. Aquaculture 322-323: 134-141.     

Klinbunga, S., Petkorn, S., Kittisenachai, S., Phaonakrop, N., Roytrakul, S., Khamnamtong, B. 
and Menasveta, P. (2 0 1 2 ) .  Identification of reproduction-related proteins and 
characterization of proteasome alpha 3  and proteasome beta 6  cDNAs in testes of 
the giant tiger shrimp Penaeus monodon. Mol. Cell. Endocrinol. 355: 143-152. 

Talakhun, W., Roytrakul, S., Phaonakrop, N., Kittisenachai, S., Khamnamtong, B., Klinbunga, S. 
and Menasveta, P. (2 0 1 2 ) .  Identification of reproduction-related proteins and 
characterization of the protein disulfide isomerase A6  cDNA in ovaries of the giant 
tiger shrimp Penaeus monodon. Comp. Biochem. Physiol. D 7: 180-190. 

Buaklin, A., Sittikankaew, K., Khamnamtong, B., Menasveta, P. and Klinbunga, S. (2 0 1 3 ) . 
Characterization and expression analysis of the Broad-complex (Br-c) gene of the 
giant tiger shrimp Penaeus monodon. Comp. Biochem. Physiol. B 164: 280-289. 

Hiransuchalert, R., Yocawibun, P., Klinbunga, S., Khamnamtong, B. and Menasveta, P. 
(2013b). 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: 151-159. 

Hiransuchalert, R., Thamniemdee, N., Khamnamtong, B., Yamano, K. and Klinbunga, S. 
(2 0 1 3 a). Expression profiles and Localization of vitellogenin mRNA and protein 
during ovarian development of the giant tiger shrimp Penaeus monodon. 
Aquaculture 412-413: 193-201.  

Talakhun, W., Khamnamtong, B., Nounurai, P., Klinbunga, S. and Menasveta, P. (2 0 1 4 ) . 
Characterization, expression and localization of valosin-containing protein in ovaries 
of the giant tiger shrimp Penaeus monodon. Gene (533: 188 -198) (Corresponding 
author). 

Talakhun, W., Phaonakrop, N., Roytrakul, S., Klinbunga, S., Khamnamtong, B. and Piamsak 
Menasveta (2 0 1 4 ) .  Proteomic analysis of ovarian proteins and characterization 
thymosin-β and RAC-GTPase activating protein 1  of the giant tiger shrimp Penaeus 
monodon. Comp. Biochem. Physiol. Part D 11: 9-19 (Corresponding author).   



122 
 

Klinbunga, S., Sittikankaew, K., Jantee, N., Prakopphet, S., Janpoom, S., Hiransuchalert, R., 
Menasveta, P. and Khamnamtong, B. (2 0 1 5 ) .  Expression levels of vitellogenin 
receptor (Vtgr) during ovarian development and association between its single 
nucleotide polymorphism (SNPs) and reproduction-related parameters of the giant 
tiger shrimp Penaeus monodon. Aquaculture 435: 18-27 (Corresponding author). 

Buaklin, A., Jantee, N., Sittikankaew, K., Chumtong, P., Janpoom, S., Menasveta, P., Klinbunga, 
S. and Khamnamtong, B. (2015). Expression and polymorphism of farnesoic acid O-
methyltransferase (FAMeT) and association between its SNPs and reproduction-
related parameters of the giant tiger shrimp Penaeus monodon. Aquaculture 441 : 
106–117.  

Prasertlux, S., Yocawibun, P., Janpoom, S., Klinbunga, S., Menasveta, P. and Khamnamtong, 
B. (2 0 1 5 ) .  Differential expression of X-box binding protein 1  during ovarian 
development and association between its SNP and growth-related parameters of 
the giant tiger shrimp Penaeus monodon. Aquaculture 448: 531-538. 

Buaklin, A., Sittikankaew, K., Phinyo, M., Presertlux, S., Janpoom, S., Klinbunga, S., Menasveta, 
P., Khamnamtong, B. (2 0 1 6 ). Expression of Catechol O-methyltransferase during 
ovarian development and association between its SNP and reproduction-related 
parameters of the giant tiger shrimp Penaeus monodon. Aquaculture. 465: 245–257. 

Janpoom, S., Sawaspanich P., Klinbunga, S. Menasveta, P. and Khamnamtong, B. (2 0 1 7 ) . 
Development of Methods for Detection of SNP in Activin type IIB receptor and a 
Preliminary Study on Association between Its Polymorphism and Growth Parameters 
of the Asian Seabass Lates calcarifer. Fisheries Sci. (Accept). 

 



123 
 

ภาคผนวกที่ 10 
 

2. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย)  นางศรีจรรยา เข็มกลัด 
    (ภาษาอังกฤษ)  Mrs. Srijanya Khemklad 
2. เลขหมายบัตรประจ้าตัวประชาชน 3 1021 00546 28 1 
3. ต้าแหน่งปัจจุบัน นักวิชาการประมงชํานาญการ 
4. หน่วยงานที่อยู่ท่ีสามารถติดต่อได้  กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ํา 
      39 ม.1 ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120  
      โทรศัพท์ 02 904 7604 ต่อ 24 โทรสาร 02 577 5061 
      Email:  ssrijanya@yahoo.com 
5. ประวัติการศึกษา 

ปีที่จบ คุณวุฒิ สถาบัน ประเทศ 

2542 วท.บ (ประมง) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ไทย 

2546 วท.ม. (เพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ไทย 

2555 ปร.ด. (เพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ไทย 

 
6. สาขาวิชาการที่มีความช้านาญพิเศษ พันธุศาสตร์ประชากร พันธุศาสตร์โมเลกุล การปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้ํา 
7. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยท้ังภายในและภายนอกประเทศ  

7.1 หัวหน้าโครงการวิจัย (พ.ศ. 2553 - 2560) 
7.1.1 การปรับปรุงลักษณะการเจริญเติบโตปลานิลแดงสายพันธุ์อุตรดิตถ ์
7.1.2 การประเมินค่าอัตราพันธุกรรมจากการคัดเลือกโดยดูลักษณะภายในครอบครัวปลานิลแดงสาย

พันธุ์อุตรดิตถ์ 
7.1.3 การตอบสนองการคัดเลือกเพ่ือเพ่ิมการเจริญเติบโตของปลานวลจันทร์เทศรุ่นที่ 2 

7.2  ผลงานงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ 
วิศณุพร รัตนตรัยวงศ์, สุภัทรา อุไรวรรณ์, สมนึก คงทรัตน์, โสภิต แก้วชนะ, ทองอยู่ อุดเลิศ และ ศรีจรรยา 

สุขมโนมนต์. 2554. การคัดเลือกแบบหมู่เพ่ือการเจริญเติบโตของปลายี่สกเทศ. วารสารการประมง 
64(1) มกราคม-กุมภาพันธ์: 70-78. 

ยงยุทธ ทักษิญ, วิศณุพร รัตนตรัยวงศ์, สุภัทรา อุไรวรรณ์, ศรีจรรยา สุขมโนมนต์, อนงค์ นิ่มละมัย, ทองอยู่ 
อุดเลิศ และ สุภาพร จันทร์อินทร์. 2554. การปรับปรุงลักษณะการเจริญเติบโตปลานิลจิตรลดา. 
เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49: สาขาประมง. หน้า 150-
158. 



124 
 

ศรีจรรยา สุขมโนมนต์, วิศณุพร รัตนตรัยวงศ์, สุภัทรา อุไรวรรณ์,  สุภาพร จันทร์อินทร์ และ ทองอยู่ อุดเลิศ. 
2555. การปรับปรุงลักษณะการเจริญเติบโตปลานิลแดงสายพันธุ์อุตรดิตถ์. วารสารวิจัยเทคโนโลยี
การประมง 6(2) กรกฎาคม-ธันวาคม: 1-11. 

สุภัทรา อุไรวรรณ์, วิศณุพร รัตนตรัยวงศ์, อิสระ สุวิทยาภรณ์ และ ศรีจรรยา เข็มกลัด. 2556. การตอบสนอง
ในด้านการเจริญเติบโตและอัตราการรอดของปลากดแก้วที่ผ่านการคัดเลือก. วารสารการประมง 
66(4) กรกฎาคม-สิงหาคม: 337-344. 

วิศณุพร รัตนตรัยวงศ์, สมนึก คงทรัตน์, ศรีจรรยา เข็มกลัด, โกศล ขําแสง, ทองอยู่ อุดเลิศ และ สุภาพร ชัย
ชิต. 2556. การตอบสนองต่อการคัดเลือกเพ่ือเพ่ิมการเจริญเติบโตของปลายี่สกเทศรุ่นที่ 2. วารสาร
วิจัยเทคโนโลยีการประมง 7(2) กรกฎาคม-ธันวาคม: 1-13. 

พนม กระจ่างพจน์ สอดศุข, ศรีจรรยา เข็มกลัด, วิศณุพร รัตนตรัยวงศ์, ศรีรัตน์ สอดศุข, พลชาติ ผิวเณร และ 
ทองอยู่ อุดเลิศ. 2556. ความแปรปรวนทางพันธุกรรมในประชากรปลายี่สกเทศของไทยที่มาจาก
การเพาะเลี้ยง ปรับปรุงพันธุ์ และแหล่งน้้าธรรมชาติ. Thai J. Genet. 6(2): 150-167. 

วิศณุพร รัตนตรัยวงศ์, ศรีจรรยา เข็มกลัด, โกศล ขําแสง และ สุภาพร ชัยชิต. 2557. การคัดเลือกแบบหมู่
เพ่ือการเจริญเติบโตปลานวลจันทร์เทศ. รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําปี 2557. หน้า 
1-12. 

ศรีจรรยา เข็มกลัด และ วิศณุพร รัตนตรัยวงศ์. 2559. ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของประชากรพ่อแม่พันธุ์
ปลาสวาย (Pangasianodon hypophthalmus). รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําปี 
2559. หน้า 13-23. 

Sukmanomon S., Kamonrat W., Poompuang S., Nguyen T.T., Bartley D.M., May B. and Na-
Nakorn U. 2012. Genetic changes, intra- and inter-specific introgression in farmed 
Nile tilapia (Oreochromis niloticus) in Thailand. Aquaculture 324-325: 44-54. 

Sukmanomon S., Senanan S., Kapuscinski A.R. and Na-Nakorn U. 2012. Genetic diversity of 
feral populations of Nile tilapia (Oreochromis niloticus) in Thailand and evidence of 
genetic introgression. Kasetsart J. (Nat. Sci.) 46: 200-216. 


