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ตามที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ก าหนดให้
มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็น ส่วนหนึ่ง
ของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ระบบการ ประกัน
คุณภาพการศึกษาเป็นเครื่องมือตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประกอบกับประกาศ 
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา ได้ก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการ 
ประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ให้มีการประเมินคุณภาพ 3 ระดับคือ ระดับหลักสูตร 
ระดับคณะ ระดับสถาบัน โดยการศึกษาที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลสามารถประกันคุณภาพได้ตั้งแต่ระดับ
หลักสูตร ในปีการศึกษา 2558 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า (หลักสูตร
นานาชาติ) Master of Science Program in Aquaculture (International Program) และ ปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า (หลักสูตรนานาชาติ )  Doctor of Philosophy Program in 
Aquaculture (International Program) จึงได้จัดท ารายงานการประเมินตนเอง โดยเลือกใช้ระบบการ
ประกันคุณภาพ CUPT (The Council of the University Presidents of Thailand Quality Assurance) 
ในระดับหลักสูตรใช้เกณฑ์ ASEAN University Network-Quality Assurance (AUN) เพ่ือรายงานผลการ
ด าเนินงานของหลักสูตรฯ ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 โดยรายงานฉบับนี้ได้
แสดงผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์ของ AUN QA ที่มุ่งเน้น Expected Learning Outcome (ELO) และ
การประเมิน 7 ระดับ และการด าเนินงานอย่างเป็นระบบเพ่ือผลิตบัณฑิตให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ภาคอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าที่ส าคัญของประเทศ ทางหลักสูตรได้ตระหนักถึงความส าคัญของการ
ประกันคุณภาพการศึกษาและมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการด าเนินงานให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับ
สากลเพ่ือคุณภาพของผลผลิตตามพันธกิจของสถาบันและเพ่ือเป็นหลักฐานทางการศึกษาที่จะเผยแพร่ให้
ประชาคมรับทราบและเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาของสถาบันและประเทศชาติต่อไป 
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บทสรุปส้าหรับผู้บริหาร 

ในการรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า (หลักสูตรนานาชาติ) มีการด าเนินการได้
มาตรฐาน  
 ส าหรับในส่วนผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN QA ที่ประกอบด้วย 11 ตัวบ่งชี้ (AUN 1 - AUN 
11) จากผลการประเมินตนเองแยกเป็นแต่ละตัวบ่งชี้ ได้ผลโดยสรุปดังนี้ 
AUN 1 การก าหนดลักษณะพึงประสงค์ (ELOs) ของนักศึกษาสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของคณะ

และมหาวิทยาลัย และสอดคล้องกับความคิดเห็นจากผู้ใช้บัณฑิต 
AUN 2 การก าหนดศาสตร์ต่างๆ ภายในหลักสูตรครอบคลุมทุกสาขาของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าและมีความ

ทันสมัยโดยมีการสื่อสารไปยังผู้ใช้บัณฑิตด้วย 
AUN 3 หลักสูตรได้มีการก าหนดรายวิชาให้สอดคล้องกับ ELOs และมีล าดับการเรียนในวิชาต่างๆ โดย

ก าหนดไว้ในแผนการเรียนอย่างชัดเจน  
AUN 4 ได้มีการระบุปรัชญาการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยที่หลักสูตรได้ใช้โดยสอดคล้องกัน และหลักสูตร

มีการระบุปรัชญาของหลักสูตร ซึ่งมีการสื่อสารไปยังผู้ใช้บัณฑิต และมีการจัดการเรียนการสอนที่
ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

AUN 5 หลักสูตรมีวิธีการประเมินผลนักศึกษาที่ชัดเจน มีการประกาศผลให้ทราบตามเกณฑ์ของคณะ และ
นักศึกษาสามารถขออุทธรณ์ไดใ้นกรณีที่คิดว่าการให้คะแนนไม่เป็นธรรม 

AUN 6 บุคลากรในหลักสูตรมีการพัฒนาตนเองตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย และได้รับการสนับสนุนให้เข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาการและได้รับรางวัลผลงานวิจัยตามข้อก าหนดของมหาวิทยาลัย 

AUN 7 การสนับสนุนการเรียนรู้และให้บริการด้านต่างๆ แก่บุคลากร เป็นการจัดเตรียมโดยวิทยาเขต 
เนื่องจากมีการบริหารแบบรวมศูนย์บริการประสานภารกิจ 

AUN 8 หลักสูตรมีข้อก าหนดในกระบวนการรับนักศึกษาที่สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย และมีกระบวนการ
ประเมินการเรียนของนักศึกษาที่ชัดเจน แต่ยังขาดการสนับสนุนและสร้างแรงจูงใจในด้านต่างๆ 
ของนักศึกษา เช่น การส่งเสริมการเตรียมตัวของนักศึกษาเพ่ือน าเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ
ต่างๆ และการเตรียมความพร้อมในการใช้ภาษาอังกฤษ 

AUN 9 สถานที่และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้รวมทั้งสื่อต่างๆ เป็นการจัดเตรียมโดยวิทยาเขตจากการบริหาร
แบบรวมศูนย์บริการประสานภารกิจ แต่ยังไม่มีความพร้อมเท่าท่ีควร 

AUN 10 หลักสูตรมีการประเมินหลักสูตรจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและท าการปรับปรุงหลักสูตรแล้วเสร็จในปี 
2561 (จากหลักสูตรบัณฑิตศึกษาสาขา การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า เป็น การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าและ
ทรัพยากรประมง) 

AUN 11 ในปีการศึกษาที่ 2561 มีนักศึกษารวมจ านวน 9 คน (ปริญญาเอก 4 คน และปริญญาโท 5 คน) เพ่ิม
จากปีการศึกษา 2560 จ านวน 3 คน มีนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 1 คน 

 
 โดยภาพรวมแล้วการด าเนินงานของหลักสูตรมีเกณฑ์มาตรฐานที่สอดคล้องกับมหาวิทยาลัยและมี
การด าเนินงานที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน แต่อย่างไรก็ดีจ านวนนักศึกษาที่รับเข้ายังได้ต่ ากว่าจ านวนที่ก าหนดไว้ 
ทางหลักสูตรจึงมีการปรับปรุงด้านกลยุทธ์โดยปรับปรุงหลักสูตรให้ครอบคลุมศาสตร์ทั้งด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์
น้ าและทรัพยากรประมงเพ่ือให้ได้นักศึกษาเข้าศึกษาในจ านวนที่มากขึ้น  โดยสามารถรับนักศึกษาได้ในภาค
การศึกษาที่ 1/2562  



 

บทที่ 1 
ส่วนน้า 

 
สืบเนื่องจากแผนพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ที่ได้รับข้อเสนอแนะ

จากผู้ ท รงคุณ วุฒิ สมาชิกสภามหาวิทยาลั ยสงขลานครินทร์  (สภาวิทยาเขตสุ ราษฎร์ธานี ) ให้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มีแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาวิทยาเขต โดยควรมุ่งเน้นใน 
3 clusters หลัก ได้แก่ 1) ยางพารา 2) การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า และ 3) พลังงาน  

ด้วยกิจกรรมวิจัยด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มี
ฐานการปฏิบัติงานและการวิจัยทั้งภาคสนามและงานวิจัยเชิงลึกอยู่แล้วที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กุ้ง 
อ าเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งได้รับความร่วมมือในการจัดตั้งจาก 3 หน่วยงาน คือ ศูนย์พันธุวิศวกรรม
และเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ศช) ซึ่งอยู่ภายใต้ก ากับของส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ (สวทช) มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และในวิทยาเขตมีทีมบุคลาก ร
ทางด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าที่รวมตัวกันจัดตั้งสถานวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพสัตว์น้ า เพื่อสร้างงานวิจัยทางการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าอย่างมีทิศทางและเป้าหมายที่ชัดเจน ประกอบกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าถือเป็นแผน
ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ก า ร พั ฒ น า ข อ งจั ง ห วั ด สุ ร า ษ ฎ ร์ ธ า นี แ ล ะ เข ต ภ า ค ใต้ ต อ น บ น  จึ ง ถื อ ได้ ว่ า
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีมีความพร้อมในการพัฒนาด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ทาง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี จึงขอเปิด
หลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาโท-เอก ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า โดยมีโครงการจัดตั้งในบริเวณพ้ืนที่ทุ่งใส
ไช ต าบลพุมเรียง อ าเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งหลักสูตรจะเน้นงานวิจัยทางด้านเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าและ
การจัดการด้านอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องให้ครอบคลุมทุกสาขา ได้แก่ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า วิศวกรรมการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ า การแปรรูปสัตว์น้ า และ ธุรกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

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

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือผลิตมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าและการจัดการ ที่มีองค์ความรู้และ
ทักษะด้านการวิจัย เพ่ือการแก้ไขปัญหาและพัฒนาความก้าวหน้าด้านวิชาการในสาขาวิชานี้ซึ่งจะเป็นก าลัง
ส าคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าของประเทศ 
 2. เพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าโดยผ่านกระบวนการวิจัย  
 3. เพ่ือผลิตมหาบัณฑิต ที่มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 โครงสร้างหลักสูตร แบ่งได้เป็น 2 แผน ดังนี้ 

แบบ ก 1 เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการท าวิจัยโดยมีการท าวิทยานิพนธ์เพียงอย่างเดียวแต่
กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์อาจเสนอให้เรียนรายวิชาเพ่ิมเติม ซึ่งเชื่อมโยงกับกระบวนการท าวิจัยเพ่ือ
วิทยานิพนธ์ หรือท ากิจกรรมทางวิชาการอ่ืนเพิ่มขึ้นได้โดยไม่นับหน่วยกิต 

แบบ ก 2 เป็นแผนการศึกษาที่ก าหนดให้มีการลงทะเบียนเรียนรายวิชาเรียนต่างๆ ตามจ านวน 
หน่วยกิตที่ระบุไว้ในตารางด้านล่าง และมีการท าวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ์ โดยหนึ่งของรายวิชาเลือกในหลักสูตร
แบบ ก 2 นี้จะต้องปรากฏรายวิชาหลักค านึงทางนิเวศวิทยาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า หรือวิชาเทียบเท่าจาก
สถาบันอ่ืนๆ ในความร่วมมือ (ถ้ามี) ส าหรับผู้ที่ไม่มีพ้ืนฐานความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า อาจต้องเรียน
รายวิชาเพ่ิมเติมตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรโดยไม่นับหน่วยกิต  



 

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 สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าและการจัดการ ที่มีองค์ความรู้
และทักษะด้านการวิจัยรวมทั้งสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้เพ่ือช่วยแก้ไขปัญหาทั้งทางด้านการเพาะเลี้ยง
และภาคอุตสาหกรรม เพ่ือการแก้ไขปัญหาและพัฒนาความก้าวหน้าด้านวิชาการในสาขาวิชานี้ซึ่งจะเป็นก าลัง
ส าคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าของประเทศ 
 2. เพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าโดยผ่านกระบวนการวิจัย  
 3. เพ่ือผลิตปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ที่มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

โครงสร้างหลักสูตร แบ่งได้เป็น 2 แบบ คือ แบบ 1 และ แบบ 2 ดังนี้ 
แบบ 1 เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการท าวิจัยโดยมีการท าวิทยานิพนธ์เพียงอย่างเดียว แต่

กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์อาจเสนอให้เรียนรายวิชาเพ่ิมเติม ซึ่งเชื่อมโยงกับกระบวนการท าวิจัยเพ่ือ
วิทยานิพนธ์ หรือท ากิจกรรมทางวิชาการอ่ืนเพ่ิมขึ้นได้โดยไม่นับหน่วยกิต หลักสูตรแบบ 1 แบ่งออกเป็น 2 
ประเภท ดังนี้ 

 แบบ 1.1 หลักสูตรส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือเทียบเท่า  
  แบบ 1.2 หลักสูตรส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
 แบบ 2 เป็นแผนการศึกษาที่ท าวิจัยโดยมีการท าวิทยานิพนธ์ และเรียนรายวิชาตามจ านวน 

หน่วยกิตที่ระบุไว้ในตารางด้านล่าง ส าหรับผู้ที่ไม่มีพ้ืนฐานความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า อาจต้องเรียน
รายวิชาเพ่ิมเติมตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรโดยไม่นับหน่วยกิต หลักสูตรแบบ 2 แบ่ง
ออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 

  แบบ 2.1 หลักสูตรส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือเทียบเท่า  
  แบบ 2.2 หลักสูตรส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 

 

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  



 

บทที่ 2 

รายงานผลการด้าเนินงานของหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
 

ตารางท่ี 1.1 ตารางสรุปผลการด้าเนินงานตามเกณฑ์การประเมินองค์ประกอบท่ี 1 

เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการด้าเนินงานตาม
เกณฑ์ 

- ตามเกณฑ์ () 
- ไม่ได้ตามเกณฑ์ () 

1 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
2 คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
3 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
4 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน  
5 คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่

ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ 
 

6 คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม(ถ้ามี)  
7 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์    
8 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา  
9 ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระใน

ระดับบัณฑิตศึกษา 
 

10 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษามีผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 

 

11 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด  

สรุปผลการด้าเนินงานองค์ประกอบที่ 1 ตามเกณฑ์ข้อ 1-11 
 ได้มาตรฐาน 
 ไม่ได้มาตรฐาน เพราะ........................................................................ 



 

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  
   พงษ์ทิพย์พาที* 
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. ผศ.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) เป็นอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่า ป.เอก หรือเทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่ง รศ.
ขึ้นไปในสาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ์กัน หรือ 

2) เป็นอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการไม่ต่ ากว่า ผศ.ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่ เปิดสอน และมี
ประสบการณ์ในการสอน และมีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ
การศึกษาเพ่ือรับปริญญา หรือ 



 

3) เป็นอาจารย์ประจ าที่คุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่า 
รศ.ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน และมีประสบการณ์ในการท าวิจัย
ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

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

 เป็นไปตามเกณฑ์ คือมีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่า ป.เอกหรือเทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่ง 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 ค้ าชู 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) มีคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าหรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่า ผศ.ในสาขา
ที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่ เปิดสอน และมีประสบการณ์ ในการสอน และมี
ประสบการณ์ในการท าวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา หรือ 

2) มีคุณวุฒิในระดับ ป.เอก 
   ไม่เป็นไปตามเกณฑ์เพราะ................................................................................................  
 



 

ตารางท่ี 1.4 อาจารย์ท่ีปรึกษาหลักวิทยานิพนธ์หลัก และอาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระ      
(ตัวบ่งชี้ 1.1 เกณฑ์ข้อ 5, 9, 10) 

อาจารย์ท่ีปรึกษาหลัก
วิทยานิพนธ์หลัก และอาจารย์ท่ี

ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ 

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

Aquaculture)/ 2012 

 
(ภาคผนวก 1และ2) 

 1 

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

 
(ภาคผนวก 1และ2) 

 1 

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

 
(ภาคผนวก 1และ2) 

 1 

5. ดร. สรายุทธ อ่อนสนิท Ph.D. (Marine 
Biology)/ 2011 

 
(ภาคผนวก 1และ2) 

 1 

 
ตารางที่ 1.5 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ท่ีปรึกษาหลักวิทยานิพนธ์ และอาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้า
อิสระ ย้อนหลัง 5 ปี     
(ตัวบ่งชี้ 1.1 เกณฑ์ข้อ 5, 9, 10) 

อาจารย์ท่ีปรึกษาหลัก
วิทยานิพนธ์หลัก และอาจารย์ท่ี

ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ 
ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 

1. ผศ.ดร. ภัททิรา พงษ์ทิพย์พาที 1. บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 
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. 

Pongtippatee, P., Salin, K.R., Ataguba, G.A. and 
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 



 

อาจารย์ท่ีปรึกษาหลัก
วิทยานิพนธ์หลัก และอาจารย์ท่ี

ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ 
ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 

Science & Engineering for a Sustainable Future 
Series. Springer. ISBN 978-3-319-73256-5. pp 153-
172.  

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. 

Kanjanasopa, D., Pongtippatee, P., Vanichviriyakit, R., 
Wongtripop, S., Pradeep, P.J. and 
Withyachumnarnkul, B. 2015. An evidence on trans-
ovarian transmission of Monodon baculovirus 
(MBV) infection in Penaeus monodon. Aquaculture. 
443: 5-10. 

2. สิทธิบัตร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภัททิรา พงษ์ทิพย์พาที, ศาสตราจารย์ บุญ
เสริม วิทยช านาญกุล, นายวิโรจน์ จันสุด และนางจุฑาทิพย์ คูเดช. 
สิทธิบัตร เรื่อง “ระบบเหนี่ยวน าการเกิดโครโมโซมสามชุดในกุ้ง
กุลาด า”. เลขที่ค าขอ 1501003177. วันยื่นค าขอ 5 มิถุนายน 
2558. 
3. บทความวิจัยเสนอในที่ประชุมวิชาการ และหรือมีการพิมพ์

รวมเล่ม 
Sae-arlee, M. , Semchuchot, W.  and Pongtippatee, P. 

2018.  Reproductive Organs of Triploid Black Tiger 
Shrimp, Penaeus monodon. In The 6th International 
Symposium on Cage Aquaculture in Asia 2018 
( CAA6)  “ Green culture sustainable production” , 
Wangtai Hotel, Surat Thani, Thailand, 12–15 
October 2018. (Oral presentation) 

Withyachumnarnkul, B.I., Palang, I., Reungsri, J., 
Sirithammajak, S., Jitrakorn, S., Kiatpathomchai, W., 
Saksmerprome, V., Pongtippatee, P. and 
Withyachumnarnkul, B. Changes in hemato-
immunological parameters and susceptibility to 
pathogens in Nile tilapia reared under elevated 



 

อาจารย์ท่ีปรึกษาหลัก
วิทยานิพนธ์หลัก และอาจารย์ท่ี

ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ 
ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 

salinity. In The 2nd International Symposium on 
Sustainable Agriculture and Agro-Industry 
(ISSAA2017) “Innovation for tomorrow’s world”, 
Walailak University, Thailand, 28-29 March 2017. 
(Oral presentation) 

 
2. ผศ.ดร. ปาริชาต นิลวิเชียร 1. บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 

Phuwan, N., Ninwichian, P., Khemklad, S., and 
Khamnamtong, B. 2 0 1 8 .  Development of 
polymorphic microsatellites in white scar oyster 
Crassostrea belcheri. Chiangmai Journal of 
Science. Chaing Mai Journal of Science 45(7): 
2666-2678. 

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. 

2. บทความวิจัยเสนอในที่ประชุมวิชาการ และหรือมีการพิมพ์
รวมเล่ม 

Thepkum, A. , Ninwichian, P. , Ruangsri, J.  and 
Khamnamtong, B.  2018.  Development of 
Microsatellite Markers in the White Scar Oyster 
( Crassostrea belcheri)  Using Next Generation 
Sequencing Technology.  In The 6th International 
Symposium on Cage Aquaculture in Asia 2018 
(CAA6)  “ Green culture sustainable production” , 
Wangtai Hotel, Surat Thani, Thailand, 12–15 
October 2018. (Oral presentation) 

Phuwan, N., and Ninwichian, P. 2017. Cross-species 
amplification of EST microsatellite markers of 
Crassostrea gigas in Crassostrea belcheri. In The 
2nd International Symposium on Sustainable 
Agriculture and Agro-Industry (ISSAA2017) 
“Innovation for tomorrow’s world”, Walailak 
University, Thailand, 28-29 March 2017. (Oral 
presentation) 



 

อาจารย์ท่ีปรึกษาหลัก
วิทยานิพนธ์หลัก และอาจารย์ท่ี

ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ 
ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 

ปัญญา แซ่ลิ้ม, ปาริชาต นิลวิเชียร, นิรันดร ภูวัน, คงภพ อ าพลศักดิ์, 
Solomon Boison, 2562. การท านายน้ าหนักเนื้อหอย
ตะโกรมกรามขาว (Crassostrea belcheri) ดวยวิธีการ
เรียนรูของเครื่องคอมพิวเตอร computer machine 
learning) เพ่ือใชในการปรับปรุงพันธุ รายงานการประชุม
วิชาการประมง ประจ าปี 2562, วันที่  26-27 มิถุนายน 
2562, ณ โรงแรมรามาการ์เด้นท์ กรุงเทพฯ , หน้า 129-
140. 

3. ผศ.ดร. กานดา ค้ าชู 1. บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 
Moravec, F., Adithepchaikarn, P. and Kamchoo, K. 2016. 

Redescription of two species of cystidicolid 
nematodes (Spirurina: Cystidicolidae) from 
Notopterus notopterus (Osteichthyes) in Thailand. 
Acta Parasitologica. 61(2): 278–280. 

Moravec, F., Kamchoo, K. and Pachanawan A. 2015. New 
nematode species, Orientatractis mekongensis n. 
sp. (Atractidae) and Neosynodontisia 
suratthaniensis n. g., n. sp. (Pharyngodonidae) 
from freshwater fishes in Thailand. Systematic of 
Parasitology 92: 197–209. 

สายฝน ทิศกองราช, กานดา ค้้าชู และ พงศ์ศักดิ์ เหล่าดี. 2560.  
ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพน้ ากับการแพร่กระจายของ
เชื้อ Vibrio spp. บริเวณอ่าวบ้านดอน อ าเภอกาญจนดิษฐ์   
จั งห วั ด สุ ร าษ ฎ ร์ ธ านี . ว ารส ารวิ ท ย าศ าส ต ร์ แ ห่ ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี. 14(2): 12-23. 

2. บทความวิจัยเสนอในที่ประชุมวิชาการ และหรือมีการพิมพ์
รวมเล่ม 

Sornkham, S. , Kamchoo, K.  and Laudee, P.  2018. 
Parasites infection in seabass, Lates calcarifer 
( Bloch, 1790)  in Earthen pond culture at Surat 
Thani province.  In The 6th International 
Symposium on Cage Aquaculture in Asia 2018 
(CAA6)  “ Green culture sustainable production” , 
Wangtai Hotel, Surat Thani, Thailand, 12–15 
October 2018. (Oral presentation) 

 
 



 

อาจารย์ท่ีปรึกษาหลัก
วิทยานิพนธ์หลัก และอาจารย์ท่ี

ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ 
ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 

4. รศ.ดร. พงศ์ศักดิ์ เหล่าดี 1. บทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 
Laudee, P. and K. Kankasame. 2019. Biodiversity of 

Trichoptera from waterfalls on islands in the Thai 
Gulf and the Andaman Sea, Thailand. 
Zoosymposia DOI: http://dx.doi.org/10.11646/ 
zoosymposia.14.1.14 

Suwannarat, N., Malicky, H. and Laudee, P. 2018. Two 
new species of caddisflies (Trichoptera: Insecta) 
from lower-hill evergreen forests of southern 
Thailand. Zootaxa 4524(4): 496-500. 

Laudee, P. and Malicky, H. 2018. Five new species of 
caddisflies (Trichoptera: Insecta) from Upper 
Tenasserim Range, Thailand and Myanmar. 
Zootaxa 4524(3): 351-358. 

Laudee, P. and Malicky, H. 2017. Pseudoleptonema 
tansoongnerni new species (Hydropsychidae:  
Trichoptera) with species list of Trichoptera from 
Li Phi Falls, Mekong River, Southern Laos. 
Zootaxa. 4242(2): 383-391. 

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

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

Laudee, P. and Malicky, H. 2016. Three new species of 
Leptoceridae Leach 1815 (Insecta: Trichoptera) 
from Shan State, Myanmar. Zootaxa. 4097(2): 263-
270. 

Laudee, P. and Malicky, H. 2 0 1 6 .  Limnocentropus 
kritsaneepaibooni new species 
(Limnocentropodidae: Trichoptera) from Shan 
State, Myanmar, with faunistic data for the family. 
Zootaxa. 4137(3): 439-444. 

 
 

http://dx.doi.org/10.11646/


 

อาจารย์ท่ีปรึกษาหลัก
วิทยานิพนธ์หลัก และอาจารย์ท่ี

ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ 
ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 

Esor, S., Laudee, P. and Malicky, H. 2016. A new species 
of Setodes: S. yalaensis (Leptoceridae, 
Trichoptera) from southern Thailand. Braueria. 43: 
28. 

Laudee, P. and Prommi, T. 2016. Description of the larva 
of Cheumatopsyche lucida (Ulmer 1 9 0 7 ) 
(Trichoptera: Hydropsychidae). Zoosymposia. 1 0 : 
272-277. 

Laudee, P. and Malicky, H. 2014. Trichoptera fauna from 
Nakhon Si Thammarat Range (southern Thailand), 
with the description of a new species of 
Rhyacophila Pictet, 1834 (Trichoptera: 
Rhyacophilidae). Aquatic Insects. 36(3-4): 161-169. 

2. บทความวิจัยเสนอในที่ประชุมวิชาการ และหรือมีการพิมพ์
รวมเล่ม 

Sornkham, S. , Kamchoo, K.  and Laudee, P.  2018. 
Parasites infection in seabass, Lates calcarifer 
( Bloch, 1790)  in Earthen pond culture at Surat 
Thani province.  In The 6th International 
Symposium on Cage Aquaculture in Asia 2018 
(CAA6)  “ Green culture sustainable production” , 
Wangtai Hotel, Surat Thani, Thailand, 12–15 
October 2018. (Oral presentation) 

 
 
ตารางท่ี 1.6 ชื่ออาจารย์ท่ีปรึกษาหลักวิทยานิพนธ์และช่ือนักศึกษาภายใต้การดูแล     
(ตัวบ่งชี้ 1.1 เกณฑ์ข้อ 9) 
 

อาจารย์ท่ีปรึกษาหลัก
วิทยานิพนธ์หลัก และอาจารย์ท่ี

ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ 
ชื่อนักศึกษาภายใต้การดูแล 

1. ผศ.ดร. ภัททิรา พงษ์ทิพย์พาที นางสาวมุฐิตา แสะอาหลี (Master course-1/2561) 
นายใบบุญ วิทยช านาญกุล (PhD. course-2/2560) 
Mr. Behnam Forutan (PhD. course-1/2561) 

2. ผศ.ดร. ปาริชาต นิลวิเชียร นางสาวนิรันดร ภูวัน (Master course-1/2558) 
นางสาวอมราวดี เทพคุม (Master course-2/2560) 



 

อาจารย์ท่ีปรึกษาหลัก
วิทยานิพนธ์หลัก และอาจารย์ท่ี

ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ 
ชื่อนักศึกษาภายใต้การดูแล 

3. ผศ.ดร. กานดา ค้ าชู นางสาวสุพรรณี สอนข า (Master course-1/2558) 
4. รศ.ดร. พงศ์ศักดิ์ เหล่าดี Mr. Solomon Boga Valdon  (PhD. Course-2/2559) 

นางนันท์นภัส สุวรรณรัตน์ (PhD. Course-1/2560) 
5. ดร. สรายุทธ อ่อนสนิท นายพงศกร หลิมเล็ก (Master course-1/2561) 
ผลการก้ากับมาตรฐาน 
เกณฑ์ข้อ 5 คุณสมบัติอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระ 

 เป็นไปตามเกณฑ์ คือ เป็นอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่า ป.เอก หรือด ารงต าแหน่ง รศ.
ขึ้นไปในสาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ์กัน และมีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ
การศึกษาเพ่ือรับปริญญา 
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ เพราะ.................................................................................... ................ 

เกณฑ์ข้อ 9 ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษา 

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

เกณฑ์ข้อ 10 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษามีผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่องและสม้่าเสมอ 

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

(หากข้อนี้ เกณฑ์ข้อ 10 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ไม่น าไปตัดสินว่าการด าเนินงานไม่ได้มาตรฐาน แต่เป็น
ข้อเสนอแนะให้ผู้บริหารหลักสูตรน าไปพัฒนา) 
 
ตารางท่ี 1.7 อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ตัวบ่งชี้ 1.1 เกณฑ์ข้อ 6) 
 

อาจารย์ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์ร่วม 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปีที่ส้าเร็จ
การศึกษา 

ประสบการณ์การท้า
วิจัย 

สถานภาพ 

มี (ดังแนบ :
ระบุเลข

เอกสารอ้างอิง) 

ไม่
มี 

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. ศ. ดร. บุญเสริม  
  วิทยช านาญกุล 

Ph.D.(Neuroendocrinology)/ 
1978 

 
(ภาคผนวก 8) 

 
  

4. ผศ.ดร. สุภฎา 
คีรีรัฐนิคม 

Ph.D.(Biotechnology)/ 2006  
(ภาคผนวก 9) 

 
  



 

อาจารย์ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์ร่วม 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปีที่ส้าเร็จ
การศึกษา 

ประสบการณ์การท้า
วิจัย 

สถานภาพ 

มี (ดังแนบ :
ระบุเลข

เอกสารอ้างอิง) 

ไม่
มี 

อาจารย์
ประจ้า 

ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก 

5. ดร. บวรลักษณ ์ 
  ค าน้ าทอง 

Ph.D.(Biotechnology)/ 
2006 

 
(ภาคผนวก 10) 

 
  

 

ผลการก้ากับมาตรฐาน 
เกณฑ์ข้อ 6 คุณสมบัติอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม  

 เป็นไปตามเกณฑ์ คือ 
1) เป็นอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่า ป.เอก หรือด ารงต าแหน่ง รศ.ขึ้นไปใน

สาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ์กัน และมีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา หรือ 

2) เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ เทียบได้ไม่ต่ ากว่าระดับ 9 หรือ 
3) เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ ที่ได้รับความเห็นชอบและแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัย และ

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

 
ตารางท่ี 1.8 อาจารยผ์ู้สอบวิทยานิพนธ์ (ตัวบ่งชี้ 1.1 เกณฑ์ข้อ 7)  

อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ 
(ระบุต าแหน่งทางวิชาการ) 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปี
ที่ส้าเร็จการศึกษา 

ประสบการณ์การท้า
วิจัย 

สถานภาพ 

มี (ดังแนบ :
ระบุเลข

เอกสารอ้างอิง) 

ไม่
มี 

อาจารย์
ประจ้า 

ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก 

-      
 

ผลการก้ากับมาตรฐาน 
เกณฑ์ข้อ 7 คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ 

 เป็นไปตามเกณฑ์ คือ  
1. เป็นอาจารย์ประจ าหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันที่มีคุณวุฒิ ป.เอก หรือเทียบเท่า 

หรือด ารงต าแหน่ง รศ.ขึ้นไปในสาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ์กัน และมีประสบการณ์ในการ
ท าวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา  

2. เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ เทียบได้ไม่ต่ ากว่าระดับ 9 หรือ 
3. เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ ที่ได้รับความเห็นชอบและแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัย และได้แจ้ง

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



 

ตารางท่ี 1.9 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส้าเร็จการศึกษา 
(ตัวบ่งชี้ 1.1 เกณฑ์ข้อ 8) 
ผู้ส้าเร็จการศึกษา ชื่อผลงาน แหล่งเผยแพร่ 

นางสาวนิรันดร ภูวัน Development of polymorphic 
microsatellites in white scar oyster 
Crassostrea belcheri.  

Chiangmai Journal of 
Science (2018): 45(7), 

2666-2678 
ผลการก้ากับมาตรฐาน 
เกณฑ์ข้อ 8 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส้าเร็จการศึกษา 
  เป็นไปตามเกณฑ์  คือ มีการเผยแพร่ผลงานตามเกณฑ์ครบทุกราย  

1) มีผู้ส าเร็จการศึกษา 1 คน 
2) เผยแพร่ในการประชุมวิชาการที่มี proceedings จ านวน 0 ราย เผยแพร่ในวารสารหรือ

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

ผลการก้ากับมาตรฐาน 
เกณฑ์ขอ้ 11 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก้าหนด 

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

 ปัจจุบันหลักสูตรยังอยู่ในระยะเวลาที่ก าหนด โดยท าการปรับปรุงหลักสูตรแล้วเสร็จในปี 2561  
 ปัจจุบันหลักสูตรถือว่าล้าสมัย 

 
สรุปผลการด้าเนินงานตามเกณฑ์ข้อ 11 

 ผ่าน เพราะ ด าเนินงานผ่านทุกข้อ 
 ไม่ผ่าน เพราะ ด าเนินงานไม่ผ่านข้อ.....................



 

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  
หลักสูตรได้มีการประชุม และทบทวนลักษณะพึงประสงค์หรือคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

(ELOs) ให้ สอดคล้องกับ วิสั ยทั ศน์ และพันธกิจของมหาวิทยาลั ยสงขลานครินทร์  (แผน พัฒ นา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ระยะยาว 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)) และของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยได้ท าการปรับปรุงหลักสูตรแล้วเสร็จในปีพ.ศ.2561 

 

AUN 1  
Expected Learning Outcomes 



 

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 มีภาวะผู้น า
และความรับผดิชอบต่อตนเอง สิ่งแวดล้อม และ
สังคม 

เฉพาะ  -        

4. มีความสามารถในการคดิวิเคราะห์ และมองเห็น
ปัญหาต่างๆ ที่เกดิขึ้นในกระบวนการของ
อุตสาหกรรมการเพาะเลีย้งสัตว์น้ าตั้งแต่ต้นน้ าถึง
ปลายน้ าได้อย่างถูกต้อง และสามารถมองเห็น
แนวทางในการแก้ไขปัญหาโดยการใช้
กระบวนการวิจยั ท่ีจะน าไปสู่การพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าของประเทศได ้

เฉพาะ  -      - - 

 



 

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
ผู้น าและความรับผดิชอบต่อตนเอง 
สิ่งแวดล้อม และสังคม 

เฉพาะ     - 

4. มีความสามารถในการคดิวิเคราะห์ และ
มองเห็นปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นใน
กระบวนการของอุตสาหกรรมการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าตั้งแต่ต้นน้ าถึงปลายน้ าได้
อย่างถูกต้อง และสามารถมองเหน็แนวทาง
ในการแก้ไขปัญหาโดยการใช้
กระบวนการวิจยั ท่ีจะน าไปสู่การ
พัฒนาการเพาะเลี้ยงสตัว์น้ าของประเทศได ้

เฉพาะ -     



 

 

 

 
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  
หลักสูตรค านึงถึง ความครอบคลุมในการตอบสนองศาสตร์ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าตั้งแต่ต้นน้ าถึง

ปลายน้ า และค านึงถึงความทันสมัยในการตอบสนองต่อความก้าวหน้าทางวิทยาการในปัจจุบันและแนวโน้ม
ความต้องการในอนาคต ซึ่งจะเน้นงานวิจัยทางด้านเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าและการจัดการด้านอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องให้
ครอบคลุมทุกสาขา (มคอ 2 หน้า 10)  

การจัดรายวิชาของหลักสูตรค านึงถึงความครอบคลุมในการตอบสนองศาสตร์ทางด้านการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ าตั้งแต่ต้นน้ าถึงปลายน้ า และความทันสมัยในการตอบสนองต่อความก้าวหน้าทางวิทยาการปัจจุบันและ
แนวโน้มความต้องการในอนาคต โดยหลักสูตรจะเน้นงานวิจัยทางด้านเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าและการจัดการด้าน
อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องให้ครอบคลุมทุกสาขาในข้อ 2.1 (ตารางที่ 3.3) (มคอ 2; หมวดวิชาเรียนที่เป็นวิชาบังคับ วิชา
เลือก วิชาสัมมนา และ วิทยานิพนธ์ หน้า 20-21, และ ค าอธิบายรายวิชาหน้า 66-74) 

ในการจัดการเรียนการสอนมีการแนะน ารายละเอียดของรายวิชาในชั้นเรียนก่อนเริ่มสอน และมีการ
ปรับกิจกรรมการเรียนการสอน เนื้อหา ในรายวิชาให้มีความทันสมัยและเหมาะสมกับผู้เรียน 

ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรได้มีการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่ทราบโดยทั่วกันโดยช่องทางดังนี้ 
 - แผ่นพับประชาสัมพันธ์ (ภาคผนวกท่ี 4)  
 - โปสเตอร์ (ภาคผนวกท่ี 5)  
 - คัทเอาท์ ติดตามสถานที่ต่าง ๆ  
 - Web site: www.grad.psu.ac.th 

 

AUN 2 
Programme Specification 



 

ตารางท่ี 3.3 รายวิชาภายในหลักสูตรที่สอดคล้องกับสาขาทั้ง 4 ด้าน 
 

รายวิชา 
การเพาะเลี้ยง

สัตว์น้้า 
วิศวกรรมการ

เพาะเลี้ยงสัตว์น้้า 
การแปรรูป

สัตว์น้้า 

ธุรกิจการ
เพาะเลี้ยงสัตว์

น้้า 
หมวดวิชาบังคับ     
หลักปฏิบตัิและการจดัการการเพาะเลีย้งสัตว์น้ า √ - - - 
กายวิภาคศาสตร์และสรรีวิทยาของสัตว์น้ า √ - - - 
หมวดวิชาเลือก     
การจัดการธุรกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า - - - √ 
การประเมินคณุภาพสัตว์น้ าและผลิตภณัฑส์ัตว์น้ า - - √  
เครื่องมือและวิธีวิจัยทางการเพาะเลี้ยงสตัว์น้ า √ √ √ √ 
ชีวโมเลกลุในการเพาะเลีย้งสัตว์น้ า √ - √ - 
เทคโนโลยีวิศวกรรมเพาะเลีย้งสัตว์น้ าข้ันสูง - √ - - 
สาหร่ายและการประยุกต์ใช้ในการเพาะเลี้ยงสตัว์น้ า √ - - - 
สุขภาพสตัว์น้ าและกลไกการป้องกันตัว √ - - - 
หลักค านึงทางนิเวศวิทยาในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า √ - - - 
หลักการแปรรูปและพัฒนาผลติภณัฑ์สตัว์น้ า - - √ - 
หัวข้อพิเศษด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า √ √ √ √ 
อาหารสตัว์น้ า √ - - - 
หมวดวิชาสัมมนา     
สัมมนา √ √ √ √ 
หมวดวิทยานิพนธ์     
วิทยานิพนธ ์ √ √ √ √ 

 
  
 
 

 
 



 

 
 
 
 
 

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 

หลักสูตรได้มีการก าหนดรายวิชาให้สอดคล้องกับ ELOs ดังแสดงในตารางที่ 3.4 และมีล าดับการเรียน
ในวิชาต่างๆ โดยก าหนดไว้ในแผนการเรียนอย่างชัดเจน (มคอ 2 หน้า 23-28)  
 หลักสูตรมีการทบทวนการจัดการเรียนการสอนโดยการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร ดังแสดงใน
ภาคผนวกท่ี 11 

 
 

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 มีภาวะผู้น าและ
ความรับผิดชอบต่อตนเอง 
สิ่งแวดล้อม และสังคม 

4. มีความสามารถในการคดิวิเคราะห์ และ
มองเห็นปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นใน
กระบวนการของอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ าตั้งแตต่้นน้ าถึงปลายน้ าไดอ้ย่าง
ถูกต้อง และสามารถมองเห็นแนวทางในการ
แก้ไขปัญหาโดยการใช้กระบวนการวิจัย ที่จะ
น าไปสู่การพัฒนาการเพาะเลี้ยงสตัว์น้ าของ
ประเทศได ้

หลักปฏิบตัิและการจดัการการเพาะเลีย้งสัตว์น้ า*  - -  
กายวิภาคศาสตร์และสรรีวิทยาของสัตว์น้ า*  - -  
หลักค านึงทางนิเวศวิทยาในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า* -   - 
วิทยานิพนธ*์  - -  
สัมมนา*  - -  
สัมมนาวิทยานิพนธ*์  - -  
การจัดการธุรกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า**  - -  
การประเมินคณุภาพสัตว์น้ าและผลิตภณัฑส์ัตว์น้ า**  - -  
เครื่องมือและวิธีวิจัยทางการเพาะเลี้ยงสตัว์น้ า**  - -  
ชีวโมเลกลุในการเพาะเลีย้งสัตว์น้ า**  - -  
เทคโนโลยีวิศวกรรมเพาะเลีย้งสัตว์น้ าข้ันสูง**  - -  
สาหร่ายและการประยุกต์ใช้ในการเพาะเลี้ยงสตัว์น้ า**  - -  
สุขภาพสตัว์น้ าและกลไกการป้องกันตัว**  - -  
หลักการแปรรูปและพัฒนาผลติภณัฑ์สตัว์น้ า**  - -  
อาหารสตัว์น้ า**  - -  
หัวข้อพิเศษด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า**     
กิจกรรม มอ.วิชาการ*** -    
กิจกรรมในวันมหดิล*** -   - 
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รายวิชา/ELOs 
1. มีความ สามารถ
ด้านการใช้
ภาษาอังกฤษ 

2. มีจิตวิญญาณของ
การถือประโยชน์
ของเพื่อนมนุษย์เป็น
กิจท่ีหนึ่ง 

3. มีความรู้ความ สามารถ
ด้านวิชาชีพ มีภาวะผู้น าและ
ความรับผิดชอบต่อตนเอง 
สิ่งแวดล้อม และสังคม 

4. มีความสามารถในการคดิวิเคราะห์ และ
มองเห็นปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นใน
กระบวนการของอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ าตั้งแตต่้นน้ าถึงปลายน้ าไดอ้ย่าง
ถูกต้อง และสามารถมองเห็นแนวทางในการ
แก้ไขปัญหาโดยการใช้กระบวนการวิจัย ที่จะ
น าไปสู่การพัฒนาการเพาะเลี้ยงสตัว์น้ าของ
ประเทศได ้

โครงการฝึกอบรมการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์*** - -  - 
โครงการฝึกอบรมการเขียนวิทยานิพนธ์***  - -  
การน าเสนอวิทยานิพนธ์ในประชมุวิชาการระดับนานาชาติ***  -   
การตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการเป็นภาษาอังกฤษในวารสาร
ระดับชาตหิรือนานาชาติ**** 

 - -  

การสอบเทียบหรือสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษตามที่บณัฑิต
วิทยาลัยก าหนด**** 

 - - - 

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 
มหาวิทยาลัยมีการประกาศใช้ปรัชญาการศึกษาตั้งแต่ปี 2559 ในขณะที่ปรัชญาของหลักสูตรมีการ

ระบุไว้ใน มคอ 2 หน้าที่ 8 และมีการสื่อสารไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามช่องทางต่างๆ ที่ระบุไว้ใน 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

ส่งเสริมทักษะการค้นคว้าหาค าตอบด้วยตนเองซึ่งนักศึกษาสามารถใช้ทักษะนี้ในการด าเนินชีวิตได้อย่างมี
คุณภาพ ดังแสดงไว้ใน มคอ 2 หน้า 11 ข้อย่อยท่ี 3 และ 4 และ มคอ 3 (ภาคผนวกท่ี 6)  

- ในรายวิชาวิทยานิพนธ์เป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาเรียนรู้กระบวนการแก้ไขปัญหาที่ใช้พ้ืนฐาน
จากความรู้และวิธีการที่ถูกต้อง สามารถประยุกต์ใช้กับกระบวนการแก้ไขปัญหาในชีวิตประจ าวันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยได้ก าหนดหน่วยกิตของวิทยานิพนธ์ไว้อย่างน้อยครึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยกิตรวม ดังตาราง
โครงสร้างหลักสูตรใน มคอ 2 หน้าที่ 18 และ 19 และหลักสูตรยังได้เปิดแผนการศึกษาที่ท าวิทยานิพนธ์เพียง
อย่างเดียวไว้ด้วย  

- มีการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษทุกรายวิชา เพ่ือส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
ให้กับนักศึกษาซึ่งสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ตลอดชีวิต 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 โดยมีการก าหนดการตัดเกรดดังแสดงใน มคอ 3 
และ มคอ. 5 นอกจากนี้คณะยังก าหนดให้มีการประกาศคะแนนกลางภาคและปลายภาคให้ทราบโดยทั่วกัน ซึ่ง
นักศึกษาสามารถขออุทธรณ์ได้ในกรณีที่คิดว่าการให้คะแนนไม่เป็นธรรมโดยผ่านหัวหน้าสาขาวิชา เพ่ือให้
กรรมการประจ าคณะพิจารณา (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 4 4 * 100 

Full-time Lecturers 2 2 4 * 100 
Part-time Lecturers 0 0 0 - - 
Visiting Professors/ 
Lecturers 

0 0 0 - - 

Total 3 6 9 ** 100 
หมายเหตุ * ขาดข้อมูลจากงานนโยบายและแผน วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
  ** ไม่สามารถค านวณได้เนื่องจากข้อมูลไม่ครบถ้วน 
 
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 

2018  
(Master course) 

* * ** 

2018  
(Ph.D. course) 

* * ** 

หมายเหตุ * ขาดข้อมูลจากงานนโยบายและแผน วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
  ** ไม่สามารถค านวณได้เนื่องจากข้อมูลไม่ครบถ้วน 
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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 - 11 13 13:9 
2018 - 2 - 13 15 15:9 

มหาวิทยาลัยก าหนดให้บุคคลากรด้านวิชาการต้องมีการพัฒนาตัวเองทางวิชาการ และยังมีการจัด
อบรมบุคคลากรโดยมหาวิทยาลัย ทั้งนี้มีการจัดสรรงบพัฒนาบุคลากรให้เป็นรายบุคคลด้วย  

สัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษา (Staff-to-student Ratio) ของหลักสูตรปริญญาโทเท่ากับ 1: 0.56 
หลักสูตรปริญญาเอก 1: 0.44 แต่มีสัดส่วนผลงานตีพิมพ์เป็น 15:9 (ตาราง Research Activities) และ
งานวิจัยต่ออาจารย์ภายในหลักสูตรเป็น 9:9 (ภาคผนวกที่ 2) ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยที่
ก าหนดให้อาจารย์มีผลงานตีพิมพ์ 0.5 เรื่อง/คน/ปี  

การรับอาจารย์ภายในหลักสูตรได้พิจารณาให้ครอบคลุมทุกด้านเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าได้แก่ 
การเพาะเลี้ยง อาหารสัตว์น้ า พันธุศาสตร์สัตว์น้ า โรคและการจัดการสุขภาพสัตว์น้ า การบ าบัดน้ าและ
วิศวกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า คุณภาพของสัตว์น้ า และการแปรรูปสัตว์น้ าและความปลอดภัยของอาหาร
ทะเล (มคอ 2 หน้าที่ 9) แต่หลักสูตรยังขาดบุคคลากรทางด้านการเพาะพันธุ์และการอนุบาลสัตว์น้ า 

การประเมินประสิทธิภาพและพัฒนาบุคคลากร มหาวิทยาลัยได้มีการก าหนดสมรรถนะในการท างาน 
(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)  

มหาวิทยาลัยและวิทยาเขตมีการส่งเสริมให้เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการและให้รางวัลแก่บุคลากรที่
ท างานวิจัยหรือมีผลงานวิจัยดีเด่นในรูปของเงินรางวัล ทั้งนี้ในปีการศึกษา 2561 อาจารย์ประจ าหลักสูตรและ
เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ได้เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น 1 คน (จากอาจารย์ปรับเป็นผู้ช่วย
ศาสตราจารย์) 

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  
2018/ M.Sc. 2 10 2 
2018/ Ph.D. 1 5 1 

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 
2018/ M.Sc. 2 1 - 2 -  
2018/ Ph.D. 1 2 1  - 4 

 
หลักสูตรมีแผนการรับนักศึกษา (มคอ 2 หน้าที่ 15) และก าหนดคุณสมบัติของนักศึกษาในการรับเข้า 

(มคอ 2 หน้าที่  13 และ 14) ซึ่งมีการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางดังแสดงใน AUN 2 (ข้อ 2.3) โดยใน
กระบวนการรับเข้าเป็นไปตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย เช่น ระยะเวลาในการรับสมัคร การสอบ และการ
ประกาศผล ทั้งนี้กระบวนการสอบสัมภาษณ์ของหลักสูตรมีเกณฑ์การให้คะแนนที่ชัดเจน (ภาคผนวกที่ 7) ซึ่ง
จ านวนรับนักศึกษาประจ าปีการศึกษา 2561 ได้แสดงไว้ในตาราง Intake of First-Year Students 

นอกจากนี้เพ่ือให้มีจ านวนนักศึกษาเข้ามาเรียนในหลักสูตรเพ่ิมมากขึ้น ทางหลักสูตรได้มีการจัดหา
ทุนการศึกษาให้ ซึ่งนักศึกษาที่เรียนอยู่ได้รับทุนการศึกษาแล้ว ดังนี้ 

1. ทุนผลการเรียนดีเด่น ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีที่ 4 ซึ่งเรียนต่อในระดับปริญญาโทอีก
เพียง 1 ปี  

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

Awards for Master’s and Ph.D. Studies 
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4. ทุนจากสาขาความเป็นเลิศการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ส าหรับ
นักศึกษาปริญญาโทและเอก 

5. ทุนยกเว้นค่าเล่าเรียนจาก กองทุนวิจัยวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ส าหรับนักศึกษาปริญญาโทและเอก 
6. ทุนวิจัยเชื่อมโยงบัณฑิต กองทุนวิจัยวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ส าหรับนักศึกษาปริญญาโทและเอก  
การประเมินความก้าวหน้าในการเรียนของนักศึกษา ในรายวิชาที่มีการเรียนการสอนก าหนดให้มีการ

สอบกลางภาคและปลายภาคซึ่งมีการให้คะแนนตามเกณฑ์ ส าหรับการประเมินความก้าวหน้าของวิทยานิพนธ์ 
ก าหนดให้นักศึกษาส่งผลงานตามข้อก าหนดของมหาวิทยาลัยในแต่ละภาคการศึกษา และมีการสอบป้องกัน
โครงร่างวิทยานิพนธ์ (มคอ 2 หน้าที่ 56) แต่ทางหลักสูตรยังไม่ได้มีข้อก าหนดที่ชัดเจนเกี่ยวกับจ านวนหน่วย
กิตท่ีให้ผ่านว่าต้องมีเกณฑ์อย่างไรบ้างในแต่ละภาคการศึกษา  

หลักสูตรมีการประชุมก าหนดการรับรองผลการเรียน ก าหนดเกณฑ์การด าเนินงานของหลักสูตร 
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 ดังแสดงในภาคผนวกท่ี 11 

ส าหรับกิจกรรมการส่งเสริมนักศึกษา มีการก าหนดให้นักศึกษามีการน าเสนอผลงานในที่ประชุม
วิชาการซึ่งระบุไว้ในข้อก าหนดในการจบการศึกษา (มคอ 2 หน้าที่ 33 และ 34) หลักสูตรสนับสนุนนักศึกษาให้
เข้าร่วมและน าเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการต่างๆ โดยในปีการศึกษาที่ผ่านมาทางหลักสูตรมีการร่วมจัด
ประชุมวิชาการนานาชาติจ านวน 2 การประชุมคือ The 16th Intenational Symposium on Trichoptera 
และ 6th International Cage Aquacuture in Asia และสนับสนุนให้นักศึกษามีโอกาสท าวิทยานิพนธ์ใน
ต่างประเทศ (นางนันท์นภัส สุวรรณรัตน์ นักศึกษาปริญญาเอก ท าวิทยานิพนธ์ในประเทศออสเตรีย เป็นเวลา 
60 วัน) 

นอกจากนี้หลักสูตรมีห้องปฏิบัติการของสถานวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพสัตว์น้ าที่ส่งเสริมและสนับสนุน
การเรียนการสอน และการท าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา 
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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 

http://www.qadata.surat.psu.ac.th/
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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 
หลักสูตรมีการประชุมเพ่ือประเมินการด าเนินงานของหลักสูตรในระหว่างภาคการศึกษาในการจัดการ

เรียนการสอนและท าการปรับปรุงหลักสูตรในปี 2561 โดยรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนี้ 
1) ข้อมูลจากอาจารย์ผู้สอน ผู้เรียนในปัจจุบัน และจากกลุ่มเป้าหมายที่ได้พบปะพูดคุยจากการ

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร 
2) จากการไปสอบถามจากหน่วยงานที่มีส่วนได้ส่วนเสียต่อหลักสูตรโดยตรง ได้แก่  

- ประธานชมรมผู้เลี้ยงกุ้ง สุราษฎร์ธานี ส านักงานชมรมผู้เลี้ยงกุ้ง สุราษฎร์ธานี 
- รองประธานสภาอุตสาหกรรม จ.สุ ราษฎร์ธานี 

AUN 10  
Quality Enhancement 
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- ผู้จัดการฟาร์มกุ้ง จ. สุราษฎร์ธานี 
- ผู้อ านวยการส่วนบริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนที่ 4 ส่วนบริหารจัดการทรัพยากร

ป่าชายเลนที่ 4 (สุราษฎร์ธานี) 
- เจ้าพนักงานป่าไม้ช านาญงาน ส่วนบริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนที่ 4 (สุราษฎร์

ธานี) 
- นักวิชาการป่าไม้ช านาญการ ส่วนบริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนที่ 4 (สุราษฎร์ธานี) 

3) มีข้อมูลจากการประชุมระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับทิศทางการพัฒนาทุ่งใสไช อ าเภอไชยา จังหวัด
สุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นพ้ืนที่ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดโดยวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี โดยมี 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภาวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ประธานหอการค้า
จังหวัดสุราษฎร์ธานี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งรวมถึงพ้ืนที่
อ าเภอไชยา องค์กรหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน นักวิชาการ นักวิจัย และ เกษตรกร ในด้าน
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าและทรัพยากรชายฝั่ง เป็นผู้เข้าร่วมประชุม  ซึ่งมีความเห็นต่อทิศทางของ
หลักสูตร 

4) มีข้อมูลจากที่ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุ
ราษฎร์ธานี โดยมีบุคลากรจากภาคอุตสาหกรรมร่วมอยู่ในคณะอนุกรรมการ ซึ่งมีความเห็นต่อ
การด าเนินการส่วนการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าและทรัพยากรประมง 

5) มีข้อมูลจากที่ประชุมการรับฟังและระดมความคิดเห็นจากผู้รับบริการ (Voice of customer) 
โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม คือ กลุ่มงานยุทธศาสตร์ส านักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ส านักงานกลุ่มงาน
บริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค 10 หอการค้าจังหวัด
สุราษฎร์ธานี ชมรมผู้เลี้ยงกุ้งสุราษฎร์ธานี และเทศบาลขุนทะเล  ซึ่งมีความเห็นต่อทิศทางของ
หลักสูตร 
 

การประเมินการเรียนการสอนมีการด าเนินอย่างไม่เป็นทางการคือ มีการประชุมระหว่างอาจารย์
ผู้สอนและนักศึกษาภายในภาคการศึกษาเพ่ือให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและตรงกับคุณลักษณะของ
บัณฑิตพึงประสงค์ จึงท าให้มีการปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนการสอนเป็นระยะๆ นอกจากนี้ยังมีการประเมิน
อาจารย์ผู้สอนโดยนักศึกษาตามข้อก าหนดของมหาวิทยาลัย (มคอ 5) เพ่ือสะท้อนความเห็นนักศึกษาต่อการ
จัดการเรียนการสอนและน ามาใช้ในการพัฒนาให้เหมาะสมส าหรับผู้เรียนต่อไป 

หลักสูตรมีการพัฒนาภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาโดยเข้าร่วมโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษเพ่ือ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชื่อโครงการ “An hour, A 
week, All English” ที่มีอาจารย์ชาวต่างชาติเป็นวิทยากร และ โครงการ “การอบรมการเขียนข้อเสนอ
วิทยานิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และการเตรียมต้นฉบับเพ่ือส่งตีพิมพ์ เป็นภาษาอังกฤษ” ที่มีผู้ทรงคุณวุฒิหรือ
อาจารย์ชาวต่างชาติเป็นวิทยากร  
 หลักสูตรมีการน าผลงานวิจัยมาใช้ในกับการเรียนการสอนเช่น ในรายวิชาวิทยานิพนธ์ ซึ่งการท า
วิทยานิพนธ์ของนักศึกษาได้ใช้องค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยของอาจารย์ที่ปรึกษาหรืออาจารย์ที่ปรึกษาร่วม 
นอกจากนี้ในบางรายวิชาเช่น รายวิชา 932-575 Instruments and methodologies in aquaculture และ 
932-583 Special topics in aquaculture (The use of microsatellite markers for the population 
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genetic study of aquatic animals) ได้มีการน าผลงานวิจัยมาใช้ในการเรียนการสอนด้วย (มคอ 5 และ
ผลงานวิจัยของอาจารย์)  

สิ่งอ านวยความสะดวกและสนับสนุนในการเรียนการสอน ที่จัดโดยวิทยาเขตสุราษฎร์ธานีซึ่งมีการ
บริหารเป็นแบบรวมศูนย์ปฏิบัติการประสานภารกิจ ประกอบด้วย ศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาตร์และเครื่องมือ
กลาง สนับสนุนการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการ และเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่รองรับการวิจัย หอ
บรรณสารสนเทศ เป็นศูนย์รวมแหล่งความรู้ที่นักศึกษาสามารถค้นคว้าหาความรู้ด้วยตัวเอง ทางเอกสารต ารา 
หนังสือ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ (http://lib.surat.psu.ac.th) ศูนย์สารสนเทศให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์และการ
วิจัยในรายวิชาคอมพิวเตอร์ และรายวิชาต่างๆ ที่สอนในมหาวิทยาลัย เพ่ือให้ได้ประโยชน์ส าหรับนักศึกษา 
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) 

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 - - - 
2018/M.Sc. 5 - - 20 - - - - - 
2018/PhD 4 - - - - - - - - 

ในปีการศึกษา 2561 นักศึกษาสมัครเข้าเรียนในระดับปริญญาโท 2 คน และมีนักศึกษาสมัครเข้าเรียน
ในระดับปริญญาเอกจ านวน 1 คน ท าให้รวมมีนักศึกษาจ านวน 9 คน (ตาราง Total Number of Students 
ใน AUN 8) 

แผนการศึกษาของหลักสูตรระบุระยะเวลาเรียนโดยเฉลี่ยได้ก าหนดไว้ใน มคอ 2 หน้า 23 -28 ปี
การศึกษา 2561 มีนักศึกษาระดับปริญญาโทจบการศึกษาจ านวน 1 คน (4 ปี) และปีการศึกษา 2560 จบ

AUN 11 
Output 
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การศึกษา มีนักศึกษาระดับปริญญาโทจบการศึกษาจ านวน 1 คน (2 ปี) ท าให้ระยะเวลาเรียนโดยเฉลี่ยเท่ากับ 
3 ปี ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตรเท่ากับ 2 ปี 
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บทที่ 4 
การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และแนวทางการพัฒนา 

 
จุดแข็ง  

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีวุฒิปริญญาเอกทุกคนและมีคุณสมบัติตรงตามสาขา และมีต าแหน่งทาง
วิชาการถึงร้อยละ 60  

2. เป็นหลักสูตรที่มีความทันสมัย สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด และสามารถตอบโจทย์ของการพัฒนา
ด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าให้กับชุมชนและประเทศได้ 

3. เป็นหลักสูตรนานาชาติ ท าให้มีโอกาสรับนักศึกษาต่างชาติได้ 
4. อาจารย์มีโครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนในการท าวิจัยอย่างต่อเนื่อง และทุนบัณฑิตศึกษา 
5. มีทรัพยากรสนับสนุนในการท างานวิจัยเฉพาะทาง 
6. มหาวิทยาลัยก าลังด าเนินการในการเข้าใช้พ้ืนที่บริเวณทุ่งไสไช ในหน่วยปฏิบัติการร่วมด้านการ

เพาะพันธุ์สัตว์น้ า ที่เป็นสัญญาความร่วมมือระหว่างศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ 
ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ศูนย์วิจัย
และพัฒนาสายพันธุ์กุ้ง อ. ไชยา จ. สุราษฎร์ธานี  

 
จุดที่ควรพัฒนา  

1. จ านวนรับนักศึกษาไม่ได้ตรงตามเป้าที่ก าหนด เนื่องจากการเรียนการสอนที่เป็นภาษาอังกฤษอาจเป็น
ข้อจ ากัดในการรับนักศึกษาที่มีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษน้อย 

2. สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนควรพัฒนาให้เป็นรูปแบบสากลและมีบรรยากาศในการเรียนรู้แบบ
นานาชาติ 

3. ควรมีการสนับสนุนส่งเสริมให้มีการด าเนินงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง เช่น สนับสนุนกลุ่มวิจัยในรูปของ
สถานวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพสัตว์น้ า ที่ได้มีการด าเนินงานมาแล้วในระยะเวลา 5 ปี ที่ผ่านมาโดยมีผล
การด าเนินงานที่ผ่านเกณฑ์อยู่แล้ว และปรับปรุงและซ่อมแซมสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าให้มีการใช้งาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับการเรียนการสอนที่มีการด าเนินการอยู่ในปัจจุบัน  

 
แนวทางการพัฒนา 
ปัญหา   จ านวนรับนักศึกษา ไม่ได้ตรงตามเป้าที่ก าหนด 
แนวทางการพัฒนา 1. เพ่ิมช่องทางการประชาสัมพันธ์หลักสูตร เช่น บุคลากรภายในหลักสูตรออกไปให้

การประชาสัมพันธ์ยังหน่วยงานต่าง ๆ 
  2. เพ่ิมเติมกลุ่มเป้าหมายเป็นบุคลากรในหน่วยงานภาคเอกชน 
 3. ปรับการเรียนการสอนนอกเวลาเพ่ือให้นักศึกษาสามารถท างานด้วยและเรียนไปด้วย

ได้ ในกรณีที่ได้นักศึกษาจากหน่วยงานภาคเอกชนที่ไม่สามารถลาเรียนเต็มเวลาได้ 
 

ปัญหา การเรียนการสอนที่เป็นภาษาอังกฤษ อาจเป็นข้อจ ากัดในการรับนักศึกษาที่มี
ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษน้อย     

แนวทางการพัฒนา 1. มีกระบวนการช่วยเหลือนักศึกษาในการใช้ภาษาอังกฤษ ในโครงการ “An hour, 
A week, All English” และ โครงการ “การอบรมการเขียนข้อเสนอวิทยานิพนธ์ 
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วิทยานิพนธ์  และการเตรียมต้นฉบับเพ่ือส่งตี พิมพ์ เป็นภาษาอังกฤษ ” ที่มี
ผู้ทรงคุณวุฒิหรืออาจารย์ชาวต่างชาติเป็นวิทยากร 

 2. ในอนาคตหลักสูตรจะขอปรับจากหลักสูตรนานาชาติเป็นหลักสูตรภาคปกติที่มี
การเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษซึ่งสามารถรับนักศึกษาท้ังไทยและต่างชาติ  

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  
- จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาตรี  
- จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิต  
- จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท  
- จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง  
- จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาเอก   
4. จ้านวนอาจารย์ประจ้าทั้งหมด รวมทั้งท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 9 
- จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่า   
- จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาโทหรือ
เทียบเท่า  
- จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่า  

9 

จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งอาจารย์ 4 

- จ านวนอาจารย์ประจ า (ที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า  
- จ านวนอาจารย์ประจ า (ที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า  
- จ านวนอาจารย์ประจ า (ที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 4 
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CdsName CdsValues 

จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  4 

- จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า  
- จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า  
- จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 4 

จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 1 

- จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า  
- จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า  
- จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 1 

จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์  
- จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า  
- จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า  
- จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า  
5. คุณวุฒิอาจารย์ประจ้าหลักสูตร  
จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรแยกตามวุฒิการศึกษา  
- ระดับปริญญาตรี  
- ระดับ ป.บัณฑิต  
- ระดับปริญญาโท  
- ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง  
- ระดบัปริญญาเอก 5 

จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 3 

- จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ 2 

- จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 3 

- จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์  
- จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีต าแหน่งศาสตราจารย์  
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CdsName CdsValues 

6. จ้านวนรวมของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ้าหลักสูตร 9 
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ 

1 

- บทความสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือ
ในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับ
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท า
เป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่
ออกประกาศารฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอ
สภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.
ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 

2 

- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร  
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2  
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ใน
ฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ.  หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่า
ด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบ
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 หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ.2556  

6 

- ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร  
- ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว  
- ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ  
- ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน  
- ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการ
แล้ว  
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CdsName CdsValues 
- ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่ง
ทางวิชาการแต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ  
- จ านวนงานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่อ
อิเลคทรอนิกส์ online  
- จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน  
- จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ  
- จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ  
- จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน  
- จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ   
- จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงใน
ฐานข้อมูล TCI และ Scopus ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

7.การมีงานท้าของบัณฑิต  
จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด  
จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ตอบแบบส ารวจเรื่องการมีงานท าภายใน 1 ปี หลังส าเร็จ
การศึกษา  
จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าหลังส าเร็จการศึกษา (ไม่นับรวมผู้ที่ประกอบ
อาชีพอิสระ)  
จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ  
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีงานท าก่อนเข้าศึกษา  
จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจ าอยู่แล้ว  
จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา  
จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่อุปสมบท  
จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่เกณฑ์ทหาร  
เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือน ของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือ
ประกอบอาชีพอิสระ (ค่าเฉลี่ย)  
ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
ตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕)  
8.ผลงานทางวิชาการของผู้ส้าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 1 
จ านวนรวมของผลงานนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์
หรือเผยแพร่ 

1 

- จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ท่ีมีการตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง   
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CdsName CdsValues 
- จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ  

0 

- จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.
หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัท าเป็นประกาศให้ทราบ
ทั่วไปและแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  นับแต่วันที่ออกประกาศ 

 

- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร  
- จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2  
- จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตาม
ประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัท าเป็นประกาศ
ให้ทราบทั่วไปและแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  นับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่
อยู่ใน Beall's list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1 

 

- จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล
ระดับนานานชาติตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 

1 

- ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร  
- จ านวนงานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่อ
อิเลคทรอนิกส์ online  
- จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน  
- จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ  
- จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ  
- จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน  
- จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ   
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด (ปีการศึกษาที่เป็นวงรอบประเมิน) 1 
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CdsName CdsValues 

9.ผลงานทางวิชาการของผู้ส้าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก  
จ านวนรวมของผลงานนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกท่ีได้รับการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่  
- จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ   
- จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.
หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบ
ทั่วไปและแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  นับแต่วันที่ออกประกาศ 

 

- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร  
- จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2  
- จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตาม
ประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัท าเป็นประกาศ
ให้ทราบทั่วไปและแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  นับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่
อยู่ใน Beall's list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1 

 

- จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล
ระดับนานานชาติตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 

 

- ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร  
- จ านวนงานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่อ
อิเลคทรอนิกส์ online  
- จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน  
- จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ  
- จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ  
- จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน  
- จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ   
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท้ังหมด (ปีการศึกษาที่เป็นวงรอบประเมิน) ไม่มี 
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ภาคผนวกที่ 2 

โครงการวิจัยที่ได้รับทุนและด้าเนินงานในปีการศึกษา 2561 

No. Title Name Year Grant/Funding 
1 การพัฒนาเครื่องมือผลิตกุ้งกุลาด าที่มีโครโมโซม

สามชุดแบบอัตโนมัติเพื่อน าไปใช้กับโรงเพาะฟัก
อย่างมีประสิทธิภาพ Assistant Prof. 

Dr. Pattira 

Pongtippatee 

2018-2019 Thailand 
Research Fund 

2 การแสดงออกของยีน เนื้อเยื่อวิทยา และโครง 
สร้างระดับ ultrastructure ของอวัยวะสืบพันธุ์
ของกุ้งกุลาด าที่มีโครโมโซมสามชุดที่ถูกชักน าด้วย
ความเย็น 

2018-2019 Prince of Songkla 
University 

3 วิจัยและพัฒนาเพาะเลี้ยงกุ้งขาวรว่มกับปลานลิ Dr. Jareeporn 
Ruangsri  

2019-2020 
Prince of Songkla 

University 
4 Development of microsatellite markers for 

evaluating genetic diversity of the cupped 
oyster (Crassostrea belcheri) 

Assistant Prof. 
Dr. Parichart 
Ninwichian 

2016-2018 
Prince of Songkla 

University 

5 อิทธิพลของสีถังที่มีผลต่อการเจรญิเติบโต อัตรา
รอด สผีิวและการตอบสนองต่อความเครยีดใน
ปลาดุกบิ๊กอุย 

2019-2021 
Prince of Songkla 

University 

6 การประเมินความหลากหลายทางพันธุกรรมใน
หอยตระโกรมกรามขาวโดยใช้เครือ่งหมายไมโคร 
แซทเทลไลท์ท่ีพัฒนามาจากเทคโนโลยลี าดับเบส
ยุคใหม ่

2018-2020 
Prince of Songkla 

University 

7 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 

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

Prince of Songkla 
University 

9 ความหลากชนิดของแมลงหนอนปลอกน้ า บริเวณ
แม่น้ าโขง 2018-2021 

Thailand 
Research Fund 
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ภาคผนวกที่ 3 
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ภาคผนวกที่ 4 

แผ่นพับประชาสัมพันธ์หลักสูตร 
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ภาคผนวกที่ 5 

โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์หลักสูตร 
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ภาคผนวกที่ 6 

6.1 ม ค อ  3 ร า ย วิ ช า  932-583 SPECIAL TOPICS IN AQUACULTURE (THE USE OF 
MICROSATELLITE MARKERS FOR THE POPULATION GENETIC 
STUDY OF AQUATIC ANIMALS) 

 
6.2 มคอ 3 รายวิชา 932-586 SEMINAR II 
 
6.3 มคอ 3 รายวิชา 932-589 THESIS 
 
6.4 มคอ 3 รายวิชา 932-590 THESIS 
 
6.5 มคอ 3 รายวิชา 932-590 THESIS 
 
6.6 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  
932-582 หัวข้อพิเศษด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 1 (การใช้เครื่องหมายไมโครแซทเทลไลท์เพ่ือการศึกษาพันธุ
ศาสตร์ประชากรของสัตว์น้ า)  
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 (การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า) สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า  
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, การศึกษาพันธุศาสตร์ประชากรในสัตว์น้ าและการประยุกต์ใช้  
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 (การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า) สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า  
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  
การให้สัมมนาในเรื่องที่เก่ียวข้องกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 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
จิตส านึกของตนเอง -  

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
ให้กับสังคมได้ด้วยจิตส านึกของ
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
ส าคัญในเนื้อหาสาขาวิชาที่
ศึกษาได้อย่างลึกซึ้งเพ่ือเป็นฐาน
ในการแก้ไขปัญหา การค้นคว้า 
วิจัย ด้านเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า -  
2.2 สามารถเข้าใจ วิเคราะห์ 
และแก้ไขปัญหา รวมทั้ง
ประยุกต์ความรู้ ทักษะ และการ
ใช้เครื่องมือที่เหมาะสมในการ
ท าวิจัย -  

 

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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โดยค านึงถึงผลกระทบที่ตามมา
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
น าเสนอหัวข้ออภิปรายหรือ
สัมมนาในที่ประชุมที่เป็น
ภาษาอังกฤษได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ -  
4.3 มีความรับผิดชอบในการ
กระท าของตนเองและ
รับผิดชอบงานในกลุ่ม โดย
สามารถสร้างจิตส านึกในการ
รับผิดชอบในการกระท าของ
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  
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และการเขียนภาษาอังกฤษได้
อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้ง
เลือกใช้รูปแบบของสื่อการ
น าเสนอได้อย่างเหมาะสม -  
5.3 มีทักษะและสามารถใช้
เครื่องมอืทางเทคโนโลยี
สารสนเทศที่มีอยู่ในปัจจุบัน 
เพ่ือการท างานด้านต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องในกระบวนการการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า -  

 

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 (การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า) สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า  
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน Course coordinator(s) and lecturer(s)  

1 กานดา   ค้ าชู    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 
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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  
ค้นคว้าวิจัยในหัวข้อที่สนใจในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า คุณภาพผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า
และการแปรรูป การตลาดและธุรกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 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  
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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  ค้ าชู  
 

 

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 (การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า) สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า  
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  
ค้นคว้าวิจัยในหัวข้อที่สนใจในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า คุณภาพผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า
และการแปรรูป การตลาดและธุรกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 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  



86 
 

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 (การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า) สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า  
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  



91 
 

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  
ค้นคว้าวิจัยในหัวข้อที่สนใจในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า คุณภาพผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า
และการแปรรูป การตลาดและธุรกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 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 (การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า) สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า  
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  
แลกเปลี่ยนหัวข้อความสนใจในการท าวิจัย 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.ระดับบัณฑิตศึกษาให้มีศักยภาพทางด้านการด าเนินผลงาน 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  
การให้สัมมนาในเรื่องที่เก่ียวข้องกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 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
จิตส านึกของตนเอง -  
1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา และ
ความรับผิดชอบต่อตนเอง 
วิชาชีพและสังคม โดยสามารถ
ประพฤติตนเพ่ือเป้นแบบอย่าง
ให้กับสังคมได้ด้วยจิตส านึกของ

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
ผลกระทบจากการด าเนิน
กิจกรรมใดๆ ต่อบุคคล องค์กร
สังคม และสิ่งแวดล้อม และ
เคารพในคุณค่าของการมีอยู่
ของสิ่งมีชีวิตอ่ืนๆ ในระบบ
นิเวศน์ และสามารถเป็นผู้น า
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 ความช านาญด้านการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า และ
เทคโนโลยีที่เก่ียวข้องอย่าง
ต่อเนื่อง และสามารถติดตาม
ความก้าวหน้า รวมทั้งการน าไป
ประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 
-  
2.3 สามารถบูรณาการความรู้

รายการ List  
2.1 Problem base learning  

 

รายการ List  
2.1 Presentation quality 
assessment  

 



100 
 

ในสาขาวิชาที่ศึกษาและ
งานวิจัยกับความรู้ในศาสตร์
อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องได้อย่าง
เหมาะสม -  
2.4 มีความรู้และความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่
ส าคัญในเนื้อหาสาขาวิชาที่
ศึกษาได้อย่างลึกซึ้งเพ่ือเป็นฐาน
ในการแก้ไขปัญหา การค้นคว้า 
วิจัย และสร้างองค์ความรู้ใหม่ 
ด้านเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า -  

 

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 
โดยค านึงถึงผลกระทบที่ตามมา
จากการตัดสินใจนั้นๆ -  
3.3 สามารถประยุกต์ความรู้
และทักษะกับการแก้ไขปัญหา
ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 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
น าเสนอหัวข้ออภิปรายหรือ
สัมมนาในที่ประชุมทีเ่ป็น
ภาษาอังกฤษได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ -  
4.2 สามารถให้ความช่วยเหลือ
และอ านวยความสะดวกในการ
แก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆ ทั้ง
ในบทบาทของผู้น า หรือใน
บทบาทของผู้ร่วมทีมท างาน -  
4.4 มีความรับผิดชอบในการ
กระท าของตนเองและ
รับผิดชอบงานในกลุ่ม โดย
สามารถสร้างจิตส านึกในการ
รับผิดชอบในการกระท าของ
ตนเองและในงานกลุ่มให้กับ
ผู้อื่นได้ -  
4.6 มีความรับผิดชอบการ
พัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเอง
และทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
และสามารถสร้างจิตส านึกใน
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
น าเสนอได้อย่างเหมาะสม -  
5.3 มีทักษะและสามารถใช้
เครื่องมือทางเทคโนโลยี
สารสนเทศที่มีอยู่ในปัจจุบัน 
เพ่ือการท างานด้านต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องในกระบวนการการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า และยัง
สามารถเป็นแบบอย่างในการใช้
ทักษะเกี่ยวกับเครื่องมือทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศที่
เกี่ยวข้องกับกระบวนการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 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 (การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า) สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า  
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  
ค้นคว้าวิจัยในหัวข้อที่สนใจในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า คุณภาพผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า
และการแปรรูป การตลาดและธุรกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 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 2561 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า (หลักสูตรนานานชาติ) 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 

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

ล้าดับ เกณฑ์ น้้าหนัก คะแนนที่ได ้ หมายเหตุ 
1. ความสามารถในการสื่อสาร    
 1.1 การตอบค าถาม 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)  นายแพทย์บุญเสริม วิทยช้านาญกุล 

   (ภาษาอังกฤษ)  Mr. Boonsirm Withyachumnarnkul 

2. เลขหมายบัตรประจ้าตัวประชาชน: 3 100502628 65 4 

3. ต้าแหน่งปัจจุบัน   ศาสตราจารย์   

       

4.  หน่วยงานที่ติดต่อได้สะดวก   

    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี  

5. ประวัติการศึกษา 

ปีที่จบ คุณวุฒิ สถาบัน ประเทศ 

2513 วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์) ม. มหิดล ไทย 

2516 พ.บ. (แพทยศาสตร์) ม. มหิดล ไทย 

2521 Ph.D. (Neuroendocrinology)  University of Rochester U.S.A. 

6. สาขาวิชาที่มีความช้านาญพิเศษ: การปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้ า โรคสัตว์น้ า 

7. ผลงานงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่     

Pongtippatee, P. , Salin, K.R. , Ataguba, G.A. and 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. 

Stentiford, G.D., Sritunyalucksana, K., Flegel, T.W., Williams, B.A.P., Withyachumnarnkul, B. 
Itsathitphaisarn, O. et al. 2017. New paradigms to help solve the global aquaculture 
disease crisis. PLoS Pathog. 13(2): e1006160. doi: 10.1371/ journal.ppat.1006160 

Rudtanatip, T. , Boonsri, N. , Asuvapongpatana, S. , Withyachumnarnkul, B. , Wongprasert, K. 
2017. A sulfated galactans supplemented diet enhances the expression of immune 
genes and protects against Vibrio parahaemolyticus infection in shrimp.  Fish and 
Shellfish Immunology. 65: 186-197. 

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

Assawasuparerk, K., Vanichviriyakit, R., Chotwiwatthanakun, R., Nobsathian, S., Rawangchue, T. 
and Wittayachumnankul, B. 2016. Scabraside D extracted from Holothuria scabra 
induces apoptosis and inhibits growth of human cholangiocarcinoma xenografts in 
mice. Asian Pacific Journal of Cancer Prevention. 17: 511-517. 

Senapin, S. , Dong, H. T. , Meemetta, W. , Siriphongphaew, A. , Charoensapsri, W. , 
Santimanawong, W. , Turner, W. A. , Rodkhum, C. , Withyachumnarnkul, B.  and 
Vanichviriyakit, R. 2016. Hahella chejuensis is the aetiological agent of a novel red 
egg disease in tilapia (Oreochromis spp.) hatcheries in Thailand. Aquaculture. 454: 1-
7. 

Chotwiwatthanakun, C. , Sangatit, J. , Santimanawong, W. , Surinlert, P. , Prommoon, J. , 
Weerachatyanukul, W. , Withayachumnarnkul, B.  and Vanichviriyakit, R.  2016. 
Expression of Penaeus monodon Niemann-Pick type C-2 ortholog gene in the 
spermatic tract and its role in sperm cholesterol removal. Molecular Reproduction 
and Development. 83: 259–270.  

Pradeep, P.J. , Suebsing, R. , Sirthammajak, S. , Kampeera, J. , Jitrakorn, S. , Saksmerprome, V. , 
Turner, W., Palang, I., Vanichviriyakit, R., Senapin, S., Jeffs, A., Kiatpathomchai, W. and 
Withyachumanarnkul, B. 2016. Evidence of vertical transmission and tissue tropism 
of Streptococcosis from naturally infected red tilapia ( Oreochromis spp. ) . 
Aquaculture Reports. 3: 58-66. 

Withyachumnarnkul, B. , Wongtripop, S.  and Tiengpimol, P.  2016.  Development and 
dissemination of specific pathogen-free seed of Penaeus monodon in Thailand. 
FAO.  2016.  Sustainable intensification of aquaculture in Asia-Pacific Region. 
Documentation of successful practices.  Miao W.  and Lal, K. K.  ( Ed. ) , Bangkok, 
Thailand. pp 40-52. 

Manju, S., Malaikozhundan, B. , Withyachumnarnkul, B. and Vaseeharan, B. 2016. Essential 
oils of Nigella sativa protects Artemia from the pathogenic effect of Vibrio 
parahaemolyticus Dahv2. The Journal of Invertebrate Pathology. 136: 43–49. 

Suebsing, R. , Pradeep, P. J. , Sirithammajak, S. , Jitrakorn, S. , Kampeera, J. , Turner, W. A. , 
Saksmerprome, V., Withyachumnarnkul, B. and Kiatpathomchai, W. 2016. Detection 
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ภาคผนวกที่ 11 
 

บันทึกช่วยจ้า  
การประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร การเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า (นานาชาติ) 

วันที่ 14 ธันวาคม 2560  เวลา 10:00 น. 
 

1. ผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ ผศ.ดร. ภัททิรา พงษ์ทิพย์พาที ประธานหลักสูตร 
ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผศ.ดร. ศิรุษา กฤษณะพันธุ์ ดร. จรีพร เรืองศรี ดร. สรายุทธ อ่อนสนิท 
และ ดร. ปาริชาต นิลวิเชียร 

2. สาระส าคัญของการประชุม สรุปได้ดังนี้ 
2.1 การรับรองผลการเรียน  

2.1.1 ก าหนดให้มีการรับรองผลการเรียนโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ก่อนการส่งระดับคะแนน
ผ่านเว็บอย่างน้อย 1 สัปดาห์ 

2.1.2 ในกรณีที่นักศึกษาได้ระดับเกรดน้อยกว่า C ในรายวิชาบังคับ นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียน
วิชานั้นใหม่ 

2.2 การขอเปลี่ยนแปลงหลักสูตร  
ที่ประชุมมีความเห็นร่วมกันที่จะขอเปลี่ยนแปลงหลักสูตร จาก “หลักสูตรการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

(นานาชาติ)” เป็น “หลักสูตรการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ภาคภาษาอังกฤษ”  
โดย ประธานหลักสูตร รับเป็นผู้หาข้อมูลกระบวนการด าเนินงานเปลี่ยนหลักสูตรและจะน าเสนอใน

รายละเอียดในการประชุมครั้งต่อไป 
2.3 ก าหนดเกณฑ์การด าเนินงานของหลักสูตร ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 

2.3.1 การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต ประกอบด้วย 
- การสอบสัมภาษณ์หรือข้อเขียน  
- Concept paper ความยาว 1-2 หน้ากระดาษ A4 
- ผลการสอบภาษาอังกฤษ (PSU GET หรือ CU-TEP หรือ TOEFL (PB, ITP, CB, IBT) หรือ 

IELTS)  
- หนังสือรับรองการศึกษาและคุณสมบัติประจ าตัว (Recommendation) จาก อาจารย์ผู้เคยสอน 

หรือ อาจารย์ผู้ควบคุมการศึกษาหรือการวิจัย หรือ ผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้าหน่วยงานหรือ
นายจ้าง จ านวน 2 ฉบับ 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ประกอบด้วย 
- การสอบสัมภาษณ์ โดยจะต้องมีการน าเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์เป็นเวลา 10-15 นาทีต่อ

คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ หรือการสอบข้อเขียน 
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- Concept paper ความยาว 3-4 หน้ากระดาษ A4 (ยื่นต่อหลักสูตรก่อนวันสอบสัมภาษณ์ อย่าง
น้อย 1 สัปดาห์) 

- คะแนนสอบภาษาอังกฤษ (PSU GET หรือ CU-TEP หรือ TOEFL (PB, ITP, CB, IBT) หรือ 
IELTS) ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง เกณฑ์ความรู้
ภาษาอังกฤษส าหรับผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก 

- หนังสือรับรองการศึกษาและคุณสมบัติประจ าตัว (Recommendation) จาก อาจารย์ผู้เคยสอน 
หรือ อาจารย์ผู้ควบคุมการศึกษาหรือการวิจัย หรือ ผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้าหน่วยงานหรือ
นายจ้าง จ านวน 3 ฉบับ 

2.3.2 กระบวนการประเมินผล 
การสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์และสอบวิทยานิพนธ์ (หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎี

บัณฑิต) ประกอบด้วย 
- คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วย ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร หรือผู้ที่

ประธานฯ มอบหมายเป็นประธาน อ. ที่ปรึกษาหลัก และ อ. ที่ปรึกษาร่วม และผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก 

- การประชาสัมพันธ์ ให้เรียนเชิญคณาจารย์ในหลักสูตรทุกท่าน และประธานหลักสูตรภายใน
คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอย่างเป็นทางการ กรณีการสอบโครงร่าง
วิทยานิพนธ์จะต้องด าเนินการก่อนอย่างน้อย 15 วัน ส าหรับการสอบวิทยานิพนธ์ด าเนินการ
ก่อนอย่างน้อย 30 วัน 

- ห้องสอบ ขอให้ใช้ห้องประชุมหรือห้องบรรยายที่มีความจุมากกว่า 30 คน 
- กรณีสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ขอให้ หัวหน้าสาขาวิชาทรัพยากรประมงและชายฝั่งเป็น

ผู้ด าเนินการในการกล่าวต้อนรับ แนะน าคณะกรรมการ และข้ันตอนในการสอบ 
- กรณีสอบวิทยานิพนธ์ขอให้คณบดีเป็นผู้ด าเนินการในการกล่าวต้อนรับ แนะน าคณะกรรมการ  

และข้ันตอนในการสอบ 
การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ประกอบด้วย 
- จะกระท าได้เมื่อลงทะเบียนรายวิชา ≥ 60% ของจ านวนหน่วยกิตตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร หรือ

ตามเกณฑ์ก าหนดของ สกอ.  
- คณะกรรมการสอบประกอบด้วย ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร หรือผู้ที่ประธานฯ 

มอบหมายเป็นประธาน อ. ที่ปรึกษาหลัก และ อ. ที่ปรึกษาร่วม และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
- เนื้อหาของการสอบ ประกอบด้วย เนื้อหาของวิชาบังคับในหลักสูตร และเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับ

วิทยานิพนธ์ ในสัดส่วน 50 : 50 
- รูปแบบการสอบ ประกอบด้วย การสอบข้อเขียน (ภาคเช้า) และสอบปากเปล่า (ภาคบ่าย)  สัดส่วน

ของคะแนนคือ 50 : 50 
- เกณฑ์การสอบผ่านคือ ต้องได้คะแนนรวมทั้งการสอบแบบข้อเขียนและการสอบปากเปล่า ≥ 70% 
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3. ก าหนดนัดหมายการประชุมครั้งต่อไป ประมาณกลางเดือนมกราคม 2561 

 
เลิกประชุมเวลา  12:45 น. 

 


