
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีทางทะเล 

หลักสูตรใหม พ.ศ. 2561  
 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา วิทยาเขตจันทบุรี คณะเทคโนโลยีทางทะเล  
 

หมวดท่ี 1. ขอมูลท่ัวไป 
 

1. ช่ือหลักสูตร 

ภาษาไทย:  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีทางทะเล 

ภาษาอังกฤษ:  Master of Science Program in Marine Technology 
 

2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 

ช่ือปริญญาภาษาไทย:  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีทางทะเล) 

ช่ือปริญญาภาษาอังกฤษ:  Master of Science (Marine Technology) 

อักษรยอภาษาไทย:  วท.ม. (เทคโนโลยีทางทะเล) 

อักษรยอภาษาอังกฤษ:  M.Sc. (Marine Technology) 
 

3. วิชาเอก  ไมมี  
 

4. จํานวนหนวยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 

จํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตร 

แผน ก แบบ ก 1 ไมนอยกวา 36 หนวยกิต 

แผน ก แบบ ก 2 ไมนอยกวา 36 หนวยกิต 
 

5. รูปแบบของหลักสูตร  

5.1 รูปแบบ 

☑ หลักสูตรปริญญาโท 

5.2 ภาษาท่ีใช   

□ หลักสูตรจัดการศึกษาเปนภาษาไทย 

□ หลักสูตรจัดการศึกษาเปนภาษาตางประเทศ  

☑ หลักสูตรจัดการศึกษาเปนภาษาไทยและภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษในบางรายวิชา)  
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5.3 การรับเขาศึกษา  

□ รับเฉพาะนิสิตไทย  

□ รับเฉพาะนิสิตตางชาติ 

☑ รับท้ังนิสิตไทยและนิสิตตางชาติ 

5.4 ความรวมมือกับมหาวิทยาลัยอ่ืน  

☑ เปนหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ 

□ เปนหลักสูตรท่ีไดรับความรวมมือสนับสนุนจากสถาบันอ่ืน 

ช่ือสถาบัน................................................................................................... 

รูปแบบของความรวมมือสนับสนุน.............................................................  

□ เปนหลักสูตรรวมกับสถาบันอ่ืน 

ช่ือสถาบัน.......................................ประเทศ............................................... 

รูปแบบของการรวม 

□ รวมมือกัน โดยสถาบันฯ เปนผูใหปริญญา 

□ รวมมือกัน โดยสถาบันฯอ่ืน เปนผูใหปริญญา 

□ รวมมือกัน โดยผูศึกษาอาจไดรับปริญญาจากสองสถาบัน (หรือมากกวา 2 สถาบัน) 

5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา  

☑ ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

□ ใหปริญญามากกวา 1 สาขาวิชา (เชน ทวิปริญญา) 

□ อ่ืน ๆ (ระบุ)............................................... 
 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร  

☑ หลักสูตรใหม พ.ศ. 2561 เปดสอน ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2561 
 

□ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.   เปดสอน ภาคการศึกษา     ปการศึกษา  

ปรับปรุงจากหลักสูตร    สาขาวิชา 

หลักสูตรใหม  หรือ  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.  

☑ สภาวิชาการใหความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม คร้ังท่ี  3/2560  

เม่ือวันท่ี 27 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560 

☑ สภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม คร้ังท่ี  18/2560  

เม่ือวันท่ี 18 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560  

□ สภาวิชาชีพ.................เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม คร้ังท่ี  ....................... 

วันท่ี...................  เดือน...................    พ.ศ. ...................  

7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 

หลักสูตรมีความพรอมในการเผยแพรคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาติ ในปการศึกษา 2561 
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8. อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 

ประกอบอาชีพตามหนวยงานราชการ และสถานประกอบการ ตําแหนงผูจัดการฟารมเพาะเล้ียง   

สัตวน้ํา อาจารย นักวิจัย นักวิทยาศาสตร นักวิชาการ ดานการจัดการฟารมสัตวน้ํา การเพาะเล้ียงสัตวน้ํา             

เทคโนโลยีชีวภาพ ดานการจัดการทรัพยากรและส่ิงแวดลอม 

 

9. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน  

☑ ในสถานท่ีต้ัง  

□ นอกสถานท่ีต้ัง ไดแก ...................................... 

  

 

หมวดท่ี 2. ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร 
 

-ปรัชญา- 

สรางบุคลากรใหมีความรู ความสามารถและทักษะในดานเทคโนโลยีทางทะเลเพ่ือเปนผูพัฒนา 

และบูรณาการความรูจากการศึกษาและวิจัยไปประยุกตอยางเหมาะสม รวมท้ังมีคุณธรรมและจริยธรรม 

ตอวิชาชีพและสังคม 

 

-ความสําคัญ- 

ทะเลเปนแหลงทรัพยากรท่ีใหญท่ีสุดแหลงสุดทายของโลก ดังน้ันการใชประโยชนและการอนุรักษ 

ทรัพยากรทางทะเล จึงมีความสําคัญอยางย่ิงตอสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ คณะเทคโนโลยีทางทะเล     

มหาวิทยาลัยบูรพา ไดเห็นถึงความสําคัญดังกลาวจึงไดจัดใหมีหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา   

เทคโนโลยีทางทะเล เพ่ือพัฒนาบุคลากรใหมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีทางทะเลท่ีเหมาะสมในการ 

เพาะเล้ียงสัตวน้ํา การจัดการและการอนุรักษเพ่ือใชทรัพยากรทางทะเลใหคุมคาและย่ังยืน และใหมี   

ประสิทธิภาพสอดคลองกับความตองการของชุมชนและสังคม  
 

-วัตถุประสงค- 

วัตถุประสงคหลัก เม่ือส้ินสุดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแลว มหาบัณฑิตจะมีความรูความ   

สามารถและทักษะในการปฏิบัติงานดานเทคโนโลยีทางทะเลท่ีนําไปใชในการจัดการการอนุรักษและการใช

ทรัพยากรทางทะเล และการเพาะเล้ียงสัตวน้ําในสถาบันวิจัย สถาบันการศึกษา หนวยงานภาครัฐและ     

เอกชน หรือเปนผูประกอบการไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมถึงมีทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลขและการใช   

เทคโนโลยีสารสนเทศ มีความสามารถปรับตัวเขากับองคกรและมีมนุษยสัมพันธดีและมีคุณธรรม จริยธรรม   

และจรรยาบรรณในการวิจัยและประกอบวิชาชีพ และวัตถุประสงคเฉพาะแผนการเรียนดังน้ี 
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1) เนนใหสามารถวิจัยเพ่ือเกิดนวัตกรรมในการจัดการดานเทคโนโลยีทางทะเล เพ่ือตอบสนองเปา

หมายขององคกรและประเทศชาติไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2) เนนใหสามารถวิจัยเพ่ือพัฒนาหรือเกิดองคความรูทางดานเทคโนโลยีทางทะเลท่ีตอบสนองเปา 

หมายขององคกรและประเทศชาติไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

2. การหลักสูตรและอาจารยผูสอน 

2.1 หลักสูตรวิทยาศาตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีทางทะเล)  

2.1.1 จํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตร   

แผน ก แบบ ก 1  ไมนอยกวา  36  หนวยกิต 

แผน ก แบบ ก 2  ไมนอยกวา  36  หนวยกิต 

 

2.1.2 โครงสรางหลักสูตร  

แผน ก แบบ ก 1 

วิทยานิพนธ 36  หนวยกิต 
 

แผน ก แบบ ก 2 

หมวดวิชาบังคับ 11 หนวยกิต 

หมวดวิชาเลือก ไมนอยกวา 13 หนวยกิต 

วิทยานิพนธ 12 หนวยกิต 
 

 

2.1.3 รายวิชา 

แผน ก แบบ ก 1 

หมวดวิชาเลือก ไมนับหนวยกิต 

สําหรับนิสิตทีเลือกเรียนแผน ก แบบ ก 1 ท่ีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย

ประจําหลักสูตรเห็นสมควรใหปรับพ้ืนฐานหรือเพ่ิมพูนความรูสําหรับการวิจัย ใหลงทะเบียนเรียนวิชาดังตอ

ไปน้ี ท้ังน้ีเปนวิชาท่ีไมนําหนวยกิตไปคํานวณคะแนนสะสม ใหแสดงผลการเรียนเปน S หรือ U 

 

83759160  สัมมนาเทคโนโลยีทางทะเล 1 

Seminar in Marine Technology I  

1 (0-2-1) 

83769360  สัมมนาเทคโนโลยีทางทะเล 2 

Seminar in Marine Technology II 

1 (0-2-1) 
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วิทยานิพนธ 36 หนวยกิต 

83769760  วิทยานิพนธ 

Thesis 

36(0-0-108) 

 

แผน ก แบบ ก 2 

หมวดวิชาบังคับ 11 หนวยกิต 

83750160  ระเบียบวิธีวิจัยเทคโนโลยีทางทะเลข้ันสูง 

Advanced Research Methods in Marine Technology 

3 (2-3-4) 

83750260  เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเทคโนโลยีทางทะเลข้ันสูง 

Advanced Geographic Information System for Marine 

Technology 

3 (2-3-4) 

83750360  เทคโนโลยีทางทะเลข้ันสูง 

Advanced Marine Technology 

3 (2-3-4) 

83759260  สัมมนาเทคโนโลยีทางทะเล 1 

Seminar in Marine Technology I  

1 (0-2-1) 

83769460  สัมมนาเทคโนโลยีทางทะเล 2 

Seminar in Marine Technology II 

1 (0-2-1) 

 

หมวดวิชาเลือก ไมนอยกวา 13 หนวยกิต 

83751160  ปฏิบัติการทางเทคโนโลยีชีวภาพดานการเพาะเล้ียงสัตวน้ํา 

Laboratory in Aquaculture Biotechnology 

2 (0-6-3) 

83751260  เทคโนโลยีชีวภาพการเพาะเล้ียงสัตวน้ําข้ันสูง 

Advanced Aquatic Biotechnology 

3 (3-0-6) 

83751360  โรคสัตวน้ําและการจัดการสุขภาพสัตวน้ําข้ันสูง 

Advanced Aquatic Animal Diseases and Health 

Management 

3 (2-3-4) 

83751460  เทคโนโลยีการจัดการคุณภาพน้ําและดินตะกอนเพ่ือการเพาะ

เล้ียงสัตวน้ํา 

Technology of Water and Sediment Management for 

Aquaculture 

3 (2-3-4) 

83761660  เทคโนโลยีการจัดการอาหารสัตวน้ํา 

Technology of Aquatic Feed Management 

3 (2-3-4) 

83761760  เทคโนโลยีการเก็บเก่ียวและการแปรรูปสัตวน้ํา 

Postharvest and Fisheries Processing Technology 

3 (2-3-4) 
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83761860  ชีววิทยาระดับโมเลกุลของครัสเตเชียน  

Molecular Biology of Crustacean 

3 (3-0-6) 

83761960  เทคโนโลยีชีวภาพสาหราย 

Algal Biotechnology 

3 (2-3-4) 

83752160  การประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมชายฝง 

Coastal Environmental Impact Assessment 

3 (2-3-4) 

83752260  พันธุศาสตรประชากรเพ่ือความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเล 

Population Genetics for Marine Biodiversity 

3 (3-0-6) 

83752360  เทคโนโลยีชีวภาพส่ิงแวดลอมข้ันสูง 

Advanced Environmental Biotechnology 

3 (3-0-6) 

83762460  การประเมินความเส่ียงดานส่ิงแวดลอม 

Environmental Risk Assessment 

3 (3-0-6) 

83762560  เทคโนโลยีเพ่ือการจัดการทรัพยากรและส่ิงแวดลอมทาง

ทะเลTechnology for Marine Resources and Environmen

Management   

3 (3-0-6) 

83762660  การฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล  

Marine Restoration 

3 (3-0-6) 

83753160  อุตุนิยมวิทยาเขตรอน  

Tropical Meteorology 

3 (3-0-6) 

83753260  ฟสิกสของช้ันขอบเขตอากาศและทะเล  

Air-Sea Boundary Layer Physics 

3 (3-0-6) 

83753360  ความเช่ือมโยงระหวางสภาพอากาศและภูมิอากาศ  

Linking Weather and Climate 

3 (3-0-6) 

83753460  พลศาสตรของมหาสมุทรและภูมิอากาศ  

Ocean and Climate Dynamics  

3 (3-0-6) 

83763560  ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขและแบบจําลองมหาสมุทร  

Numerical Methods and Ocean Modeling 

3 (2-3-4) 

83763660  การสํารวจระยะไกลทางสมุทรศาสตร  

Satellite Oceanography  

3 (2-3-4) 

 

83754160 

 

นวัตกรรมเพ่ือการเพ่ิมผลผลิตในการเพาะเล้ียงสัตวน้ํา 

Innovation for Aquaculture Production 

 

3 (3-0-6) 

83754260  ผลิตภัณฑธรรมชาติจากทะเล 

Marine Natural Products 

3 (2-3-4) 
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83754360  นวัตกรรมเทคโนโลยีสะอาด 

Clean Technology Innovation 

3 (3-0-6) 

83764460  หัวขอเลือกสรรเทคโนโลยีทางทะเล 1 

Selected Topics in Marine Technology I 

1 (1-0-2) 

83764560  หัวขอเลือกสรรเทคโนโลยีทางทะเล 2 

Selected Topics in Marine Technology II 

2 (2-0-4) 

83764660  หัวขอเลือกสรรเทคโนโลยีทางทะเล 3 

Selected Topics in Marine Technology III 

3 (3-0-6) 

วิทยานิพนธ 12 หนวยกิต 

83769960  วิทยานิพนธ 

Thesis 

12(0-0-36) 

 

ความหมายของรหัสวิชา 

เลขรหัสตัวท่ี 1-3     หมายถึง  กลุมวิชา 

  837  หมายถึง  กลุมวิชาเทคโนโลยีทางทะเล 

เลขรหัสตัวท่ี 4    หมายถึง  ช้ันปท่ีสอน 

เลขรหัสตัวท่ี 5    หมายถึง  หมวดวิชาดังตอไปน้ี 

  0  หมายถึง  หมวดวิชาพ้ืนฐานและระเบียบวิธีวิจัย 

  1  หมายถึง  หมวดวิชาการเพาะเล้ียงสัตวน้ํา 

  2  หมายถึง  หมวดวิชาส่ิงแวดลอมทางทะเล 

  3  หมายถึง  หมวดวิชาสมุทรศาสตร 

  4  หมายถึง  หมวดวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

  9  หมายถึง  หมวดวิชาสัมมนา การคนควาอิสระและวิทยานิพนธ 

เลขรหัสตัวท่ี 6    หมายถึง  ลําดับของรายวิชาในหมวดวิชาของเลขรหัสตัวท่ี 5 

เลขรหัสตัวท่ี 7-8  60  หมายถึง  ปของหลักสูตร 

2.1.4 แสดงแผนการศึกษา 

แผนการศึกษาของนิสิตในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีทางทะเล  ใน

แตละภาคเรียนของปการศึกษา ดังน้ี 

แผน ก แบบ ก 1 

ปท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 1 (First Semester) 

หมวดวิชา  รหัสและช่ือรายวิชา  หนวยกิต 

82 
 



 
 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษา

ดวยตนเอง) 

วิทยานิพนธ  83769760  วิทยานิพนธ 

Thesis 

9(0-0-27) 

รวม (Total)  9 
 

ปท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 (Second Semester) 

หมวดวิชา  รหัสและช่ือรายวิชา  หนวยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษา

ดวยตนเอง) 

วิทยานิพนธ  83769760  วิทยานิพนธ 

Thesis 

9(0-0-27) 

รวม (Total)  9 
 

ปท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1 (First Semester) 

หมวดวิชา  รหัสและช่ือรายวิชา  หนวยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษา

ดวยตนเอง) 

วิทยานิพนธ  83769760  วิทยานิพนธ 

Thesis 

9(0-0-27) 

รวม (Total)  9 
 

ปท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 2 (Second Semester) 

หมวดวิชา  รหัสและช่ือรายวิชา  หนวยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษา

ดวยตนเอง) 

วิทยานิพนธ  83769760  วิทยานิพนธ 

Thesis 

9(0-0-27) 

รวม (Total)  9 
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แผน ก แบบ ก 2 

ปท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 1 (First Semester) 

หมวดวิชา  รหัสและช่ือรายวิชา  หนวยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษา

ดวยตนเอง) 

วิชาบังคับ  83750260  เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเทคโนโลยีทาง

ทะเลข้ันสูง 

Advanced Geographic Information 

System for Marine Technology  

 

3 (2-3-4) 

  83750360  เทคโนโลยีทางทะเลข้ันสูง 

Advanced Marine Technology 

3 (2-3-4) 

วิชาเลือก    ไมนอยกวา  6 

รวม (Total)  12 

 

ปท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 (Second Semester) 

หมวดวิชา  รหัสและช่ือรายวิชา  หนวยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษา

ดวยตนเอง) 

วิชาบังคับ  83750160  ระเบียบวิธีวิจัยเทคโนโลยีทางทะเลข้ันสูง 

Advanced Research Methods in 

Marine Technology 

3 (2-3-4) 

  83760260  สัมมนาเทคโนโลยีทางทะเล 1 

Seminar in Marine Technology I  

1 (0-2-1) 

วิชาเลือก    ไมนอยกวา  4 

รวม (Total)  8 
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ปท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1 (First Semester) 

หมวดวิชา  รหัสและช่ือรายวิชา  หนวยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษา

ดวยตนเอง) 

วิชาบังคับ  83760460  สัมมนาเทคโนโลยีทางทะเล 2 

Seminar in Marine Technology II 

1 (0-2-1) 

วิชาเลือก    ไมนอยกวา  3 

วิทยานิพนธ  83769960  วิทยานิพนธ 

Thesis 

6(0-0-18) 

รวม (Total)  10 
 

ปท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 2 (Second Semester) 

หมวดวิชา  รหัสและช่ือรายวิชา  หนวยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษา

ดวยตนเอง) 

วิทยานิพนธ  83769960  วิทยานิพนธ 

Thesis 

6(0-0-18) 

รวม (Total)  6 
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