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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาประมง 

(หลักสตูรปรับปรุง  พ.ศ. 2559) 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
วิทยาเขต/คณะ/สาขา วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
 คณะเกษตรศาสตร์ 
 สาขาประมง 

 
หมวดที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
      รหัสหลักสูตร              25481971103106 
 ชื่อภาษาไทย หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาประมง 
  ชื่อภาษาอังกฤษ  Bachelor of Science Program in Fisheries 
 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
  ชื่อเต็มภาษาไทย  วิทยาศาสตรบัณฑิต (ประมง) 
  ชื่อย่อภาษาไทย  วท.บ. (ประมง) 
  ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ  Bachelor of Science (Fisheries) 
  ชื่อย่อภาษาอังกฤษ B.Sc. (Fisheries) 
 
3. วิชาเอก  
  ไม่มี 
 
4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
  ไม่น้อยกว่า  133  หน่วยกิต 
 
5. รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1  รูปแบบ  หลักสูตรระดับปริญญาตรี  หลักสูตร 4 ปี   
 5.2  ภาษาที่ใช ้ ภาษาไทยและ/หรือภาษาอังกฤษในบางรายวิชา 
 5.3  การรับเข้าศึกษา  รับเฉพาะนักศึกษาไทยและ/หรือนักศึกษาต่างชาติที่เข้าใจภาษาไทย 
 5.4  ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน  เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัย 
 5.5  การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมง (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2559)  ปรับปรุงจาก
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) เริ่มด าเนินการใช้
หลักสูตรในภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2559 
  สภาวิชาการ ให้ความเห็นชอบหลักสูตร ในคราวประชุมครั้งที่  4/2559   
           วันที่ 14-15 มีนาคม 2559 
  สภามหาวิทยาลัย ให้ความเห็นชอบหลักสูตร ในคราวประชุมครั้งที่ 139-4/2559 
          วันที่ 29 เมษายน 2559 
 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
  หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2561 
 
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
  1.  นักวิชาการประมง นักวิจัย ผู้ช่วยนักวิจัยในองค์กรภาครัฐ และภาคเอกชน  
  2.  นักส่งเสริมและพัฒนาอาชีพประมง/เก่ียวข้อง  
  3.  ประกอบธุรกิจด้านการประมงทั้งใน/ต่างประเทศ 
 
9. ชื่อ เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

ล าดับ ชื่อ – สกุล/ 
เลขประจ าตัวประชาชน 

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปีท่ีส าเร็จการศึกษา สถาบันการศึกษา 

1 นายธีรวุฒิ  เลิศสุทธิชวาล 
 

ผู้ช่วย 
ศาสตราอาจารย์ 

Ph.D. (Fish Parasitology), 2540 
วท.ม. (วิทยาศาสตร์การประมง), 2530 
วท.บ. (วาริชศาสตร์), 2528 

University of Malaya 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2 นายธรรมนูญ  ง่านวิสุทธิพันธ์ 
  

ผู้ช่วย 
ศาสตราอาจารย์ 

วท.ม. (วิทยาศาสตร์การประมง), 2531 
วท.บ. (วาริชศาสตร์), 2528 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

3 นางสาวอัมพร  รัตนมูสิก 
  

อาจารย์ วท.ม. (วาริชศาสตร์), 2546 
ทษ.บ. (ประมงน้ าจืด), 2529 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ 

4 นายสัมพันธ์  พรหมหอม  
  

อาจารย์ วท.ม. (การจัดการสิ่งแวดล้อม), 2539 
ทษ.บ. (ประมงน้ าจืด), 2531 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ 

5 นายสิริพงษ์ วงศ์พรประทีป  
  

อาจารย์ วท.ม. (วิทยาศาสตร์การประมง), 2552 
 
วท.บ. (ประมง), 2548 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า  
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 
10.  สถานที่จัดการเรียนการสอน 
  คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
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11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
 11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

 วาระการพัฒนาของโลกภายหลัง ค.ศ. 2015 (Post 2015 Agenda)  มีประเด็นส าคัญ 
คือ การจัดท าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในกรอบสหประชาชาติ  (Sustainable Development 
Goals–SDGs) ในช่วงเวลา 15 ปี โดยสหประชาชาติให้การรับรองเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2557 
ประกอบด้วยเป้าประสงค์ (Goal) จ านวน 17 ข้อ และเป้าหมาย (Target) จ านวน 169 ข้อ ซึ่งจะ
ส่งผลกระทบกับการวางแนวทางการพัฒนาประเทศในอนาคต ที่ต้องเน้นขจัดความยากจนให้หมดไป 
ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีระบบการศึกษา มีความเท่าเทียมกันทางเพศ ส่งเสริมการเติบโตทาง
เศรษฐกิจแบบยั่งยืน มีระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่รองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ยั่งยืน ลดความไม่
เท่าเทียมกันทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคแบบยั่งยืน 
เตรียมความพร้อมในการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และความหลากหลายทางชีวภาพ มีการจัดการทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน ส่งเสริมให้สังคมมี
ความสุข มีความยุติธรรมและส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาในระดับโลกร่วมกัน 

ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ. ศ. 2560-2564) ประเทศ
ไทยจะยังคงประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยง 
ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ อาทิ  กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยี
ใหม่ ๆ การเข้าสู่ สังคมผู้สูงอายุ ภูมิอากาศ ประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่าง ๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม 
ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน และสิ่งแวดล้อมของประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลาย
ด้าน เช่น ปัญหาผลิตภาพการผลิตความสามารถในการแข่งขัน คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ า
ทางสังคม เป็นต้น 
 11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
 ตามที่ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่  12 (พ.ศ.2560-2564) เน้นเรื่อง
การพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม และสังคมในช่วงปีดังกล่าวจะเป็นสังคมของผู้สูงอายุ องค์การ
สหประชาชาติประเมินสถานการณ์ว่า ในช่วง ปี 2544-2643 (ค. ศ. 2001-2100) ทั่วโลกจะเป็น
ศตวรรษแห่งผู้สูงอายุ หมายถึงการมี ประชากรอายุ 60 ปี ขึ้นไปมากกว่าร้อยละ 10 ของประชากร
รวมทั่วโลก โดยการเป็นสังคมผู้สูงอายุจะส่งผลให้มีการขาดแคลนแรงงานในประเทศ  และมีการ
เคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวมากขึ้น และด้านการผลิตจะมีการปรับเปลี่ยนที่รวดเร็วด้านเทคโนโลยี
และนวัตกรรมส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบการผลิตและการค้าที่มีการใช้ เทคโนโลยีมา
ช่วยในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต และการพาณิชย์ภาคการผลิตที่ปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยีไม่ทัน ขาดการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม จะท าให้ความสามารถใน
การแข่งขันลดลง  ส่วนความเลื่อนไหลของกระแสวัฒนธรรมโลกจะเกิดการถ่ายเทจากท่ีมีความเจริญ
ของเทคโนโลยีสูง  เนื่องจากความก้าวหน้าในการติดต่อสื่อสาร การขยายตัวของเครือข่ายทางสังคม
ออนไลน์  ส่งผลให้มีทั้งโอกาสและความเสี่ยงต่อวิถีชีวิตทัศนคติและความเชื่อในสังคม ตลอดจน
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  กระบวนการเรียนรู้  ด้านการบริโภคของคนในสังคมเป็นสังคมที่ใส่ใจ
สุขภาพ ท าให้การผลิตต้องให้ความปลอดภัยต่อผู้บริโภค ที่เน้นสุขภาวะเป็นส าคัญ และต้องให้
ความส าคัญกับการดูแลและใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นฐานการผลิตภาคเกษตรและ
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ประมงอย่างรู้คุณค่าเพ่ือความยั่งยืนในการพัฒนา สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์
และสัตว์น้ า รวมถึงเทคโนโลยีการเลี้ยงที่เหมาะสมและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการสร้าง
มูลค่าเพ่ิมสินค้าเกษตร 
 
12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ 
ของมหาวิทยาลัย 
 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

จากสถานการณ์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมดังได้กล่าวมาแล้ว มีผล
ต่อการพัฒนาหลักสูตรทางด้านการเกษตร ดังนี้ 

1. มีความเป็นสากลของเนื้อหา ทั้งนี้ เนื่องจากบัณฑิตในอนาคตจะต้องมีความรู้
ความสามารถในการท างานได้ทั้งในระดับท้องถิ่น ประเทศ และนานาชาติ เนื่องจากการเคลื่อนย้าย
การผลิตและแรงงานที่ไร้พรมแดน 

2. เน้นการพัฒนาแบบยั่งยืน และเศรษฐกิจพอเพียงให้เหมาะสมกับตนเอง ชุมชนและ
ประเทศชาติ 

3. มีรายวิชา และวิธีสอนที่สนองความต้องการที่หลากหลายของนักศึกษาเน้นการ
ประกอบอาชีพอิสระมากกว่าการเข้าท างานในหน่วยงานภาครัฐหรือบริษัทเอกชน 

4. มี เนื้ อหา และกิจกรรมการเรียนการสอนที่ ครอบคลุมการสร้างขีดความรู้
ความสามารถ ความเข้มแข็งของบัณฑิตเกษตรที่สามารถประกอบอาชีพทางการเกษตรได้อย่างมั่นคง
ในอนาคต 

5. เน้นวิธีการ เทคนิควิธี ในการจัดการความรู้ และเนื้อหาวิชาการ วิชาชีพ ที่บูรณาการ
ความรู้ระดับท้องถิ่นกับความรู้สมัยใหม่ 

6. เน้นการผลิตที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค และไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม  จึงต้องมีรายวิชาที่
เกี่ยวข้องกับสิทธิและหน้าที่ของพลเมือง กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการประมง มาตรฐานสินค้า
และการผลิต 

7. เน้นความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ สังคม วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม 
ความเป็นอยู่และ ภาษาฯ ของประเทศในสมาคมอาเซียน 

8. เน้นความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้ภาษาสื่อสารกับคนต่างชาติ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับประเทศในประชาคมอาเซียน 
 12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมง มีความสอดคล้องกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ทั้ง 4 ประการ ได้แก่ 

 1. ผลิตบัณฑิตในระดับอุดมศึกษา  มุ่งเน้นวิชาชีพพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  ที่มีคุณภาพและมีความพร้อมเข้าสู่อาชีพ 

 2. สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมสู่การผลิต  และการบริการที่สามารถถ่ายทอด
และสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ประเทศ 
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 3. ให้บริการวิชาการแก่สังคมที่มีแนวคิดเชิงสร้างสรรค์  เพ่ือการมีอาชีพอิสระ  และ
พัฒนาอาชีพ เพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน 
       4. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมโดยค านึงถึงการใช้ทรัพยากร 
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/สาขาอื่นของมหาวิทยาลัย 
 13.1 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะอ่ืนของมหาวิทยาลัย 
               1. รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ได้แก่  รายวิชาในกลุ่มวิชาภาษา  กลุ่มวิชา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ กลุ่มวิชา
สุขพลานามัยและนันทนาการ ซึ่งเปิดสอนโดยสาขาศึกษาทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
และคณะเทคโนโลยีการจัดการ 
               2. รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะได้แก่ กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ  ซึ่งเปิดสอนโดยคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะเกษตรศาสตร์ 
               3. รายวิชาที่เป็นกลุ่มวิชาเลือกเสรี ซึ่งเปิดสอนโดยคณะต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
 13.2 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้คณะ/สาขาอ่ืน 
     วิชา 03-311-315  เทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ า (Aquatic Animal Production 
Technology)  เปิดสอนให้กับสาขาวิชาพัฒนาการเกษตรและการจัดการธุรกิจเกษตร 
 13.3 การบริหารจัดการ 
   การด าเนินงานเพ่ือประกันคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่ง
เป็นไปตามกระบวนการในการบริหารจัดการทางด้านการเรียนการสอน โดยมีการก าหนดอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของสาขาวิชา ประสานงานกับอาจารย์ผู้แทนจากสาขาอ่ืนหรือหลักสูตรหรือ
คณะอ่ืนที่เก่ียวข้อง เพื่อบริหารจัดการการเรียนการสอนให้มีผลมาตรฐานการเรียนรู้เป็นไปตามท่ีระบุ
ในหลักสูตร รวมทั้งก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนจัดท ารายละเอียดของรายวิชาและรายงานผลการ
ด าเนินการของรายวิชา เพ่ือเป็นมาตรฐานในการติดตามและประเมินคุณภาพการเรียนการสอนตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
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หมวดที่ 2  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 1.1 ปรัชญา 

ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีความรอบรู้ทางด้านทฤษฎี มีทักษะวิชาชีพทางการประมง  
มีคุณธรรมและจริยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อการผลิตและสิ่งแวดล้อม 

1.2 ความส าคัญ 
  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมง ฉบับปัจจุบัน ปรับปรุงจากหลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมง  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) เพ่ือตอบสนองการผลิตบัณฑิตให้
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  และข้อตกลงความเห็นชอบให้จัดตั้ง
ประชาคมอาเซียน ในปี พ.ศ. 2558 ที่ประกอบด้วย 3 เสาหลัก ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน คือ ประชาคม
การเมืองและความมั่นคงอาเซียน (APSC) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และประชาคมสังคม
และวัฒนธรรมอาเซียน (ASCC) รวมทั้งทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 
(พ.ศ. 2560–2564) และกรอบ แผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551–2565) 

หลักสูตรนี้สามารถตอบสนองการพัฒนางานด้านการประมงของประเทศได้อย่างครบวงจร 
เป็นการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ ให้มีความพร้อม พัฒนาและปรับตัวให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
ของประชาคมอาเซียน และประชาคมโลกที่มีความรู้ ความสามารถในการจัดการความรู้ด้านการ
ประมงและบูรณาการกับภูมิปัญญาของท้องถิ่น เสริมสร้างระบบการผลิตด้านเกษตรกรรมแบบยั่งยืน 
มีความสามารถในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้มีความสมบูรณ์อย่างเพียงพอต่อ
ศักยภาพการผลิตและความปลอดภัยต่อผู้บริโภค  

1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
   ผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะ ดังนี้ 

1. มีคุณธรรมจริยธรรม มีสัมมาคารวะ รู้จักกาลเทศะ ท าหน้าที่เป็นพลเมืองดี มีความ
ซื่อสัตย์สุจริต และเสียสละ รับผิดชอบต่อตนเอง สังคม วิชาชีพ และประยุกต์ใช้ทรัพยากรอย่างมี
คุณค่า 

2. มีความรู้ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ สามารถประยุกต์ใช้ศาสตร์
ดังกล่าวอย่างเหมาะสมเพื่อการประกอบวิชาชีพของตน และศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น 

3. มีความใฝ่รู้ในองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถพัฒนาองค์ความรู้ที่ตนมีอยู่ให้สูงขึ้นไป เพ่ือพัฒนาตนเอง พัฒนา
งาน พัฒนาสังคมและประเทศชาติ และให้คิดเป็น ท าเป็น สามารถเลือกวิธีแก้ไขปัญหาได้อย่าง
เหมาะสม 

4. มีมนุษยสัมพันธ์และมีความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน มีทักษะในด้านการท างาน
เป็นทีม มีความเข้มแข็ง อดทนและสามารถบริหารจัดการการท างานได้อย่างเหมาะสม และมีทัศนคติ
ที่ดีในการท างาน 

5. มีความสามารถในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้อย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์ 
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2.  แผนพัฒนาปรับปรุง 
 คาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จภายในเวลา  5  ป ี

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

1. ปรับปรุงหลักสูตร ให้มี
มาตรฐานตามที ่สกอ. ก าหนด  
และสอดคล้องกับการเปลีย่น 
แปลงทางดา้นเทคโนโลยีและ
อุตสาหกรรมที่เกีย่วข้องกับ
ประมง และ/หรือความต้องการ
ของหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชนท่ีเกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 มีกรรมการก ากับดูแล และ
ติดตามประเมินหลักสตูรอย่าง
ต่อเนื่อง 
1.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร
และผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐและ
เอกชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ปรับปรุงหลักสูตร 
1.3 ติดตามการเปลีย่นแปลงและ
ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี
และอุตสาหกรรมที่เกีย่วข้องกับ
ประมง 
1.4 ส ารวจความพึงพอใจของ
นักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ทีม่ี
ต่อคุณภาพหลักสูตร 
 
 
1.5 ส ารวจภาวะการมีงานท าของ
บัณฑิต 
 
 
 
1.6 ส ารวจความพึงพอใจของ
สถานประกอบการต่อบัณฑิต 
 

1.1.1 รายงานผลการประเมินหลกัสูตร 
 
 
1.2.1 รายงานการประชุมอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร / รายงานผล    
การวิพากย์หลักสูตร 
 
1.3.1 รายงานงานจากการศึกษาดงูาน
ของอาจารย์ การนิเทศฝึกงาน และ/
หรือสหกิจศึกษาท่ีเกี่ยวข้องทางประมง
ทุกป ี
1.4.1 รายงานผลการส ารวจ ระดบั
ความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/
บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคณุภาพหลักสตูร 
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนน เต็ม 
5.0 
1.5.1 รายงานผลส ารวจภาวะการมีงาน
ท าของบัณฑิตทุกปี (หลังเปิดสอน  4 ปี) 
โดยผลการประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 ของบัณฑิต 
 
1.6.1 รายงานผลการส ารวจ ระดบั
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตเฉลีย่ไม่
น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 



มคอ.2 

8 
 

 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

2. พัฒนาบุคลากรด้านการเรียน
การสอน การวิจยั และบริการ
วิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1 อาจารย์ใหม่ทุกคน ไดร้ับการ
ปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการ
จัดการเรียนการสอน 
2.2 ก าหนดอาจารย์พี่เลี้ยงเพื่อ
ช่วยเหลือและให้ค าปรึกษาแนะน า
อย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา 
2.3 ส่งเสริมการศึกษาต่อเพื่อ
เพิ่มพูนคุณวุฒิทางการศึกษาและ
ด้านวิชาการ 
 
 
 

2.4 สนับสนุนการท าวิจัยและเข้า
ร่วมน าเสนอผลงานทางวิชาการ 
 
 
 
 
 

2.5 ส่งเสริมการให้บริการวิชาการ
ในการช่วยแก้ปัญหาและถ่ายทอด
องค์ความรู้ให้กับชุมชน 
 
2.6 สนับสนุนให้บุคลากรได้รับการ
พัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ เพื่อหาความรู้และ
ประสบการณ์ใหม่ ๆ 

2.1.1 ปฐมนิเทศ หรือให้ค าแนะน า
อาจารย์ใหมด่้านการจดัการเรียนการ
สอน อย่างน้อย 1 ครั้ง 
2.2.1 ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์พี่เลี้ยง 
อัตราส่วนอย่างน้อย 1:1 
 
2.3.1 อาจารย์มีคุณวุฒิการศึกษาระดับ
ปริญญาเอกสูงข้ึนร้อยละ 20 ของ
อาจารยผ์ู้สอน 
2.3.2 อาจารย์มีต าแหน่งทางวิชาการ
สูงขึ้นร้อยละ 20 ของอาจารย์ผู้สอน 
 
2.4.1 อาจารยไ์ดร้ับการสนับสนุนการ
ท าวิจัย ในด้านการจัดสรรงบประมาณ
และสิ่งอ านวยความสะดวก 
2.4.2 อาจารย์ที่เข้าร่วมสัมมนาหรอื
น าเสนอผลงานทางวิชาการอย่างน้อยปี
ละ 1 ครั้ง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20  ของ
อาจารยผ์ู้สอน 
2.5.1 มีโครงการให้บริการทางวิชาการ
อย่างน้อยปีละ 1 โครงการ และ
ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความพงึพอใจไม่
น้อยกว่า ร้อยละ 80 
2.6.1 อาจารย์ประจ าและบคุลากรสาย
สนับสนุนทุกคนได้รับการพัฒนาทาง
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพอย่างน้อยปี
ละ 1 ครั้ง/คน 

3. พัฒนานักศึกษา 3.1 พัฒนาทักษะทางด้านภาษา
ให้กับนักศึกษา และสมรรถนะ
ทางด้านวิชาชีพ 
 
 
 

 

3.1.1 จัดโครงการ/กิจกรรมเสริม
หลักสตูรทางด้านภาษาอังกฤษและ
ภาษาอาเซียน และดา้นสมรรถนะ
วิชาชีพอย่างน้อยปีละ 1 โครงการ และ
มีนักศึกษาเข้าร่วมอย่างน้อย  ร้อยละ 
80 ของนักศึกษาท้ังหมดของสาขา 
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

3. พัฒนานักศึกษา (ต่อ) 3.2 ส่งเสริมให้นักศึกษามีคุณธรรม 
จริยธรรม และตระหนักถึง
ความส าคญัของศิลปวัฒนธรรม
และสิ่งแวดล้อม 
 
 
 

3.3 ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วม/
น าเสนอผลงานทางวิชาการในท่ี
ประชุมระดับเครือข่ายอุดมศึกษา 

3.2.1 จัดโครงการ/กิจกรรมเสริม
หลักสตูรทางด้านคณุธรรม จริยธรรม 
ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมอยา่ง
น้อยปีละ 1 โครงการ และมีนักศึกษา
เข้าร่วมอย่างน้อยร้อยละ 80 ของ
นักศึกษาท้ังหมดของสาขา 
3.3.1 นักศึกษาเข้าร่วม/น าเสนอผลงาน
ทางวิชาการ  อย่างน้อยร้อยละ 80 ของ
นักศึกษาช้ันปีสุดท้าย  

4. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  
ครุภณัฑ์ที่จ าเป็นต่อการเรียน
การสอนของหลักสูตร 
และสภาพแวดล้อมเพื่อการ
เรียนรู ้ 
 

4.1 จัดท าแผนความต้องการและ
งบประมาณเพื่อการปรับปรุง
โครงสร้างพื้นฐาน และครุภณัฑ์ที่
สอดคล้องกับความต้องการของ
หลักสตูร 
4.2 การปรับปรุงสภาพแวดล้อม
เพื่อส่งเสริมการเรียนรู ้

 

4.1.1 รายการครภุัณฑ์ทีไ่ดร้ับการ
จัดสรรงบประมาณ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
20 ของจ านวนครุภัณฑ์ที่ต้องการ 
 
 

4.2.1 รายงานผลจากการตรวจประเมิน
ติดตาม กิจกรรม 5ส+ (5s Plus) 

5. การสร้างความร่วมมือกับ
หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน และ
ชุมชน 

5.1 การส่งนักศึกษาไปฝึกงาน/    
สหกิจศึกษาในหน่วยงานภาครัฐ/
เอกชน 
 
5.2 ส่งเสริมใหน้ักศึกษามีส่วนร่วม
ในโครงการบริการวิชาการ  เพื่อ
ช่วยแก้ปัญหาและถา่ยทอดองค์
ความรู้ให้กับชุมชน 

5.1.1 รายงานผลการประเมินการ
ฝึกงาน/สหกิจศึกษา ต้องไดค้ะแนน
ประเมินจากหน่วยงานไม่น้อยกว่า ร้อย
ละ 80 
5.2.1 ใหน้ักศึกษามีส่วนร่วมโครงการ
ให้บริการวิชาการอย่างน้อยปลีะ 1 
โครงการ และผูเ้ข้าร่วมโครงการได้รับ
ความพงึพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 
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หมวดที่ 3  ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1 ระบบ 
  ใช้ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษา
ปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ ไม่รวมเวลาที่ใช้ในการสอบ ข้อก าหนดต่าง ๆ ให้เป็นไป
ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดรู้อน 
  มหาวิทยาลัยมีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน โดยใช้เวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 7 สัปดาห์ และ
ก าหนดระยะเวลาและจ านวนหน่วยกิตให้มีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับภาคการศึกษาปกติ  ทั้งนี้ให้
เป็นไปตามข้อบังคับ หรือประกาศของมหาวิทยาลัย 
 1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
   ไม่มี 
2. การด าเนินการหลักสูตร 
 2.1 วัน - เวลาในการด าเนนิการเรียนการสอน 
   ภาคการศึกษาท่ี 1 เดือน สิงหาคม – ธันวาคม 
   ภาคการศึกษาท่ี 2 เดือน มกราคม – พฤษภาคม 
   ภาคการศึกษาฤดูร้อน เดือน มิถุนายน – กรกฎาคม 
 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
 2.2.1 เป็นผู้ส าเร็จการศกึษาระดับมัธยมศกึษาตอนปลายหรือเทยีบเท่า หรือ ระดบั
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) หรือเทียบเท่า หรือ 
  2.2.2 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทยีบเท่า  ในสาขาวิชา
ประมง หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน โดยวิธีเทียบโอนผลการเรียน  
   2.2.3 ทั้งข้อ 2.2.1 และ 2.2.2 จะต้องมีคุณสมบัติ อ่ืน ๆ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 โดยมีวิธีการ
คัดเลือกผู้เข้าศึกษาดังนี้ 
  - โดยวิธีการรับตรงในระบบโควตา 
  - โดยวิธีการสอบคัดเลือกของมหาวิทยาลัย 
  - โดยวิธีการสอบคัดเลือกผ่านส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 

1. นักศึกษามีความรู้พ้ืนฐานและความสามารถท่ีแตกต่างกัน โดยเฉพาะรายวิชาในกลุ่มวิชา
พ้ืนฐานวิชาชีพ ซึ่งส่งผลต่อผลการเรียนของนักศึกษาในวิชาดังกล่าวและรายวิชาที่ต่อเนื่อง 
   2. นักศึกษาใหม่มีปัญหาในการปรับตัวในการเรียนในระบบมหาวิทยาลัย  
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 2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
 1. จัดการเรียนการสอนเพ่ือปรับพื้นฐานวิชาทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ให้แก่
นักศึกษาใหม่ที่มีคะแนนสอบต่ ากว่าเกณฑ์ท่ีคณะก าหนดในช่วงก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 หรือสอนเสริม
ระหว่างเรียนในภาคการศึกษาแรก  
 2. จัดให้มีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่เพ่ือแนะน าการปรับตัวใช้ชีวิตและเทคนิคการเรียนใน
ระดับอุดมศึกษา การจัดกิจกรรมกลุ่มเพ่ือสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาใหม่กับนักศึกษารุ่นพ่ี 
 3. จัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือดูแลและให้ค าแนะน าในเรื่องเก่ียวกับการเรียน การปรับตัว 
การปฏิบัติตัวแก่นักศึกษาใหม่อย่างใกล้ชิด 
 
 2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 
  2.5.1 จ านวนนักศึกษาที่จะรับเข้าศึกษาตามคุณสมบัติข้อ 2.2.1 

นักศึกษาชั้นปีที ่
ปีการศึกษา 

2559 2560 2561 2562 2563 
1 30 30 30 30 30 
2  30 30 30 30 
3   30 30 30 
4    30 30 

รวม 30 60 90 120 120 
คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - - 30 30 

   
  2.5.2 จ านวนนักศึกษาที่จะรับเข้าศึกษาตามคุณสมบัติข้อ 2.2.2 

นักศึกษาชั้นปีที ่
ปีการศึกษา 

2559 2560 2561 2562 2563 
1 30 30 30 30 30 
2  30 30 30 30 

รวม 30 60 60 60 60 
คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - 30 30 30 30 
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 2.6 งบประมาณตามแผน 
  ใช้งบประมาณคณะเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  โดยค่าใช้จ่าย
ในการผลิตบัณฑิตต่อคนต่อปี(หน่วย : บาท) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
   2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท) 

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2559 2560 2561 2562 2563 

1. รายรับเงินรายได้      
  1.1 ค่าธรรมเนียมการศึกษา 1,440,000 2,880,000 3,600,000 4,320,000 4,320,000 
รวมรายรับทั้งหมด   1,440,000 2,880,000 3,600,000 4,320,000 4,320,000 
จ านวนนักศึกษา (คน) 60 120 150 180 180 

รายรับเฉลี่ยต่อนักศึกษา 1 คน 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 

 
2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย บาท) 

รายละเอียดรายจ่าย 
ปีงบประมาณ 

2559 2560 2561 2562 2563 

ก. งบด าเนินการ   

1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร 404,400 404,400 404,400 404,400 404,400 

2. ค่าใช้จ่ายด าเนินการ 504,000 1,008,000 1,260,000 1,512,000 1,512,000 

รวม (ก) 908,400 1,412,400 1,664,400 1,916,400 1,916,400 

ข. งบลงทุน  

ค่าครุภัณฑ์ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

รวม (ข) 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

รวม (ก) + (ข) 1,008,400 1,512,400 1,764,400 2,016,400 2,016,400 

จ านวนนักศึกษา(คน) 60 120 150 180 180 

รายจ่ายเฉลี่ยต่อนักศึกษา 1 คน 16,900 12,700 11,800 11,300 11,300 
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 2.7 ระบบการศึกษา 
   แบบชั้นเรียน 
   แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
   แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
   แบบทางไกลอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
   แบบทางไกลทางอินเตอร์เนต 
   อ่ืน ๆ (ระบุ) 
 
 2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย 
  เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 และระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการเทียบโอน 
ผลการเรียน พ.ศ. 2551 
 
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
 3.1 หลักสูตร    
  3.1.1 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 133 หน่วยกิต 
  3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร    
         1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 32 หน่วยกิต 
    1.1 รายวิชาบังคับ กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และ 

     สังคมศาสตร์     
  3 หน่วยกิต 

    1.2 กลุ่มวิชาบังคับเลือก ไม่น้อยกว่า 23 หน่วยกิต 
       1.2.1 กลุ่มวิชาภาษา         12 หน่วยกิต 
       1.2.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  3 หน่วยกิต 
       1.2.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  3 หน่วยกิต 
       1.2.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์  3 หน่วยกิต 
       1.2.5 กลุ่มวิชาสุขพลานามัยและนันทนาการ  2 หน่วยกิต 
    1.3 กลุ่มวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
         2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า  95 หน่วยกิต 
    2.1 กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ  38 หน่วยกิต 
    2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ  42 หน่วยกิต 
    2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก  15 หน่วยกิต 
         3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
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  3.1.3 รายวิชา 
                 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                  ไม่น้อยกว่า  32  หน่วยกิต 
   1.1 รายวิชาบังคับ กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  จ านวน  3  หน่วยกิต 
     มหาวิทยาลัยก าหนดให้นักศึกษาทุกคนต้องเรียน 

01-022-001 พลเมืองกับจิตส านึกต่อสังคม 
Citizen and Public Consciousness 

3(3-0-6) 

   1.2 กลุ่มวิชาบังคับเลือก                                  ไม่น้อยกว่า  23  หน่วยกิต    
 1.2.1 กลุ่มวิชาภาษา  จ านวน  12  หน่วยกิต 

ให้ศึกษา 9 หน่วยกิต  จากรายวิชา 

01-312-001   ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน 
English for Everyday Use 

3(3-0-6) 

01-312-002   ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ 
English Communication Skills 

3(3-0-6) 
 

01-312-003 สนทนาภาษาอังกฤษ 
English Conversation 

3(3-0-6) 

และให้เลือกศึกษา 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ 

 รายวิชาภาษาไทย 

01-011-001   ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
Thai for Communication 

3(3-0-6) 

01-011-002   ทักษะการอ่านภาษาไทย 
Thai Reading Skills 

3(3-0-6) 

01-011-003   ทักษะการเขียนภาษาไทย 
Thai Writing Skills 

3(3-0-6) 

01-011-004 ศิลปะการพูด 
Art of Speaking 

3(3-0-6) 

01-011-005   การอ่านและการเขียนเชิงวิชาการ 
Academic Reading and Writing 

3(3-0-6) 

รายวิชาภาษาต่างประเทศ 

01-312-004   ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ 
Reading Skills in English 

3(3-0-6) 

01-312-005   ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ 
Writing Skills in English 

3(3-0-6) 
 

01-312-006   ภาษาอังกฤษเพ่ือการท างาน 
English for Work 

3(3-0-6) 
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01-312-007   ภาษาอังกฤษทางวิทยาศาสตร์ 
English for Science 

3(3-0-6) 

01-313-009          ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 
Chinese for Communication   

3(3-0-6) 

01-314-010 ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร 
Malay for Communication 

3(3-0-6) 

01-315-011 ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสาร 
Japanese for Communication 

3(3-0-6) 

01-316-012 ภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสาร 
Korean for Communication 

3(3-0-6) 
 

01-317-013 ภาษาฝรั่งเศสเพ่ือการสื่อสาร 
French for Communication 

3(3-0-6) 

01-318-014        ภาษาเยอรมันเพ่ือการสื่อสาร 
German for Communication 

3(3-0-6) 

1.2.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  จ านวน  3  หน่วยกิต 
ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ 
รายวิชามนุษยศาสตร์ 
01-021-001   คุณธรรมจริยธรรม   

Morals and Ethics 
3(3-0-6) 

01-021-002   มนุษยสัมพันธ์และการพัฒนาบุคลิกภาพ 
Human Relations and Personality 
Development 

3(3-0-6) 

01-021-003   จิตวิทยาทั่วไป 
General Psychology 

3(3-0-6) 

01-021-004   ปัจจัยและสิ่งเติมเต็มส าหรับมนุษย์ 
Human Essence and Fulfillment 

3(3-0-6) 
 

01-021-005   สารัตถะแห่งความงาม 
Beauty Matters 

3(3-0-6) 

01-021-006   อรรถรสในงานศิลปะ 
Aesthetics in Art 

3(3-0-6) 
 

01-021-007   ดนตรีเพื่อชีวิต 
Music for Life 

3(2-2-5) 

01-021-008   ศิลปะการเล่นเงา 
Art of Shadow Play 

3(3-0-6) 
 

01-021-009   มนุษยสัมพันธ์เพ่ือการด ารงชีวิต 
Human Relations for Living 

3(3-0-6) 
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01-021-010 วัฒนวิถีแห่งการด ารงชีวิต 
Life Style Enhancement 

3(3-0-6) 

รายวิชาสังคมศาสตร์ 
01-022-002   สังคมกับการปกครอง 

Society and Government 
3(3-0-6) 

01-022-003   สังคม ประเพณี และอารยธรรม 
Society Culture and Civilization 

3(3-0-6) 

01-022-004 อารยธรรมไทยในบริบทโลกาภิวัตน์ 
Thai Civilization in Globalization 
Context 

3(3-0-6) 

01-022-005   สันติภาพและความม่ันคงของมนุษย์ 
Peace and Human Security 

3(3-0-6) 
 

01-022-006   ไทยศึกษา 
Thai Studies 

3(3-0-6) 

01-022-007 กฎหมายและระบบของกฎหมาย 
Law and Legal Systems 

3(3-0-6) 

01-022-008   อาเซยีนศึกษา 
ASEAN Studies 

3(3-0-6) 

01-022-009   ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง 
Life and Sufficiency Economy 

3(3-0-6) 

01-022-010   ชุมชนศึกษา 
Community Studies 

3(3-0-6) 

01-022-011 วัฒนธรรมและขนบประเพณีของภาคใต้ 
Southern Cultures and Traditions 

3(3-0-6) 
 

01-022-012   เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 
Economics for Everyday Use 

3(3-0-6) 

05-022-013   การเป็นผู้ประกอบการ 
Entrepreneurship 

3(3-0-6) 

05-022-014        การวางแผนการเงินส่วนบุคคล 
Personal Financial Planning 

3(3-0-6) 
 

1.2.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   จ านวน  3 หน่วยกิต 
ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ 
รายวิชาวิทยาศาสตร์ 
02-031-001   ปรากฎการณ์ส าคัญทางวิทยาศาสตร์ 

Great Moments in Science 
3(3-0-6) 
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02-031-002   มนุษย์กับชีวมณฑล 
Man and Biosphere 

3(3-0-6) 

02-031-003   มนุษย์กับผลิตภัณฑ์เคมี 
Man and Chemical Products 

3(3-0-6) 

02-031-004   มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 
Man and Environment 

3(3-0-6) 

02-031-005   สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร 
Environment and Resources 
Management 

3(3-0-6) 

02-031-006   ความยั่งยืนทางทรัพยากรธรรมชาติ 
Natural Resource Sustainability 

3(3-0-6) 

02-031-007 ยาและสารเสพติด 
Drugs and Narcotics 

3(3-0-6) 

02-031-008   ของเสียและมลภาวะ 
Waste and Pollution 

3(3-0-6) 

02-031-009   แหล่งพลังงานทางเลือก 
Alternative Energy Resources 

3(3-0-6) 

รายวิชาเทคโนโลยี 
01-032-001   สารสนเทศเพ่ือการศึกษา 

Information Technology for Study Skills 
3(3-0-6) 

 
02-032-002   เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 

Computer Technology 
3(2-2-5) 

1.2.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์  จ านวน  3  หน่วยกิต 
ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ 
02-040-001   คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 

Mathematics for Everyday Use 
3(3-0-6) 

02-040-005   คณิตศาสตร์ส าหรับวิทยาศาสตร์ 
Mathematics for Science 

3(3-0-6) 

1.2.5 กลุ่มวิชาสุขพลานามัยและนันทนาการ  จ านวน  2  หน่วยกิต    
ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ 
01-050-001 สุขภาพและสวัสดิภาพ 

Health and Well-Being 
2(1-2-3) 

01-050-002 ศิลปะการแสดงของไทย 
Thai Performing Art 

2(1-2-3) 

01-050-003 การรักษาสุขภาพ 
Health Care 

2(1-2-3) 
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01-050-004 ผู้น านันทนาการ 
Recreation Leadership 

2(1-2-3) 
 

01-050-005 กีฬาลีลาศ 
DanceSport 

2(1-2-3) 
 

01-050-006 จักรยานเพื่อนันทนาการ 
Leisure Cycling 

2(1-2-3) 

01-050-007 พลศึกษา 
Physical Education 

1(0-2-1) 

01-050-008 ฟุตบอล 
Football 

1(0-2-1) 
 

01-050-009   บาสเกตบอล 
Basketball 

1(0-2-1) 

01-050-010   ตะกร้อ 
Takraw 

1(0-2-1) 

01-050-011   ฟุตซอล 
Futsal 

1(0-2-1) 

01-050-012 แบดมินตัน 
Badminton 

1(0-2-1) 
 

01-050-013   ว่ายน้ า 
Swimming 

1(0-2-1) 
 

01-050-014   วอลเลย์บอล 
Volleyball 

1(0-2-1) 
 

01-050-015   เทนนิส 
Tennis 

1(0-2-1) 

01-050-016   กอล์ฟ 
Golf 

1(0-2-1) 
            

  1.3 กลุ่มวิชาเลือก                                                  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
        ผู้เรียนสามารถเลือกศึกษาจากรายวิชาจากกลุ่มวิชาในหมวดศึกษาทั่วไปไม่น้อยกว่า         

6 หน่วยกิต ท้ังนี้ต้องสอดคล้องกับข้อก าหนดของแต่ละกลุ่มวิชา  
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  2. หมวดวิชาเฉพาะ                                      ไม่น้อยกว่า 95 หน่วยกิต 
   2.1  กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ  จ านวน 38 หน่วยกิต 
    ให้ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้  
    02-213-001 หลักสถิติ 

Principles of Statistics 
3(3-0-6) 

    02-221-001 เคมีพ้ืนฐาน 
Fundamental Chemistry 

3(2-3-5) 

    02-223-001 เคมีอินทรีย์เบื้องต้น  
Elementary Organic Chemistry 

3(2-3-5) 

    02-224-001 ชีวเคมีเบื้องต้น 
Introductory Biochemistry 

3(2-3-5) 

    02-231-001 ฟิสิกส์พ้ืนฐาน 
Fundamental Physics 

3(2-3-5) 

    02-241-001 ชีววิทยาทั่วไป 
General Biology 

3(2-3-5) 

    02-241-002 พันธุศาสตร์ทั่วไป 
General Genetics 

3(2-3-5) 

    02-241-003 จุลชีววิทยาทั่วไป 
General Microbiology 

3(2-3-5) 

    03-111-101   หลักการเกษตร 
Principles of Agriculture 

3(2-3-5) 

    03-218-101   ทักษะพ้ืนฐานเกษตร  
Basic Skill in Agriculture 

   2(0-6-2) 

    03-311-301 การออกแบบการทดลองทางประมง 
Experimental Design in Fisheries 

3(3-0-6) 

    03-511-101 พ้ืนฐานช่างเกษตร 
Basic Farm Mechanics 

   3(2-3-5) 

    03-613-306 การจัดการธุรกิจเกษตร 
Agribusiness Management 

3(3-0-6) 

   2.2  กลุ่มวิชาชีพบังคับ  จ านวน 42 หน่วยกิต 
    ให้ศึกษา  35  หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้  
    03-311-102 หลักการผลิตสัตว์น้ า 

Principle of Aquatic Animal Production 
3(3-0-6) 

    03-311-203 โรคและปรสิตสัตว์น้ า 
Diseases and Parasites of Aquatic 
Animals 

3(2-3-5) 
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    03-311-304 การเพาะและอนุบาลสัตว์น้ าจืด 
Breeding and Nursing of Freshwater 
Animals 

3(2-3-5) 

    03-311-305 คุณภาพน้ าเพ่ือการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
Water Quality for Aquaculture 

3(2-3-5) 

    03-311-306 
 

การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง    
Coastal Aquaculture                                    

3(2-3-5) 

    03-311-307 อาหารสัตว์น้ า 
Aquatic Animal Nutrition 

3(2-3-5) 

    03-312-101 สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในแหล่งน้ า 
Aquatic Invertebrates 

3(2-3-5) 

    03-312-202 มีนวิทยา 
Ichthyology 

3(2-3-5) 

    03-312-203 นิเวศวิทยาทางน้ า 
Aquatic Ecology 

3(2-3-5) 

    03-312-304 กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการประมง 
Fishery Laws and Regulations 

3(3-0-6) 

    03-313-201 ทักษะประมง 1 
Skill in Fisheries I 

2(0-6-2) 

    03-313-202 ทักษะประมง 2 
Skill in Fisheries II 

2(0-6-2) 

    03-313-403 สัมมนาทางประมง 
Seminar in Fisheries  

1(0-2-1) 

    และให้เลือกกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
    ส าหรับนักศึกษาฝึกงาน  
    03-313-404 ฝึกงานประมง  

Field Practices in Fisheries  
3(0-40-0) 

    03-313-405 สัมมนาทักษะทางประมง 
Seminar in Fisheries Skill 

1(0-2-1) 

    03-313-406 ปัญหาพิเศษทางประมง 
Special Problems in Fisheries 

3(0-9-3) 

    หรือส าหรับนักศึกษาเลือกสหกิจศึกษา  
    03-313-307 การเตรยีมความพร้อมสหกิจศึกษา 

ทางประมง 
Preparation for Cooperative 
Education in Fisheries 

1(0-2-1) 
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    03-313-408 สหกิจศึกษาทางประมง 
Cooperative Education in Fisheries 

6(0-40-0) 

   2.3  กลุ่มวิชาชีพเลือก  จ านวน 15 หน่วยกิต 
    ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้  
    03-311-308 การเลี้ยงสัตว์น้ าจืด 

Freshwater  Animal Culture 
3(2-3-5) 

    03-311-309 การเลี้ยงสัตว์น้ าสวยงาม 
Ornamental Aquatic Animal Culture 

3(2-3-5) 

    03-311-310 การจัดการคุณภาพน้ าในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ า 
Water Quality Management in Cultured 
Pond 

3(2-3-5) 

    03-311-311 การจัดการมาตรฐานฟาร์มสตัวน์้ า  
Aquatic Animal Farm Standards 
Management 

3(2-3-5) 

    03-311-312 โรคสัตว์น้ า 
Aquatic Animal Diseases 

3(2-3-5) 

    03-311-313 ปรสิตสัตว์น้ า 
Aquatic Animal Parasites 

3(2-3-5) 

    03-311-314 การใช้ยาและสารเคมีในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
Drug and Chemical Used in 
Aquaculture 

3(2-3-5) 

    03-311-315 การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล 
Marine Shrimp Culture 

3(2-3-5) 

    03-311-316 เทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ า 
Aquatic Animal Production Technology 

3(2-3-5) 

    03-311-417 พันธุศาสตร์สัตว์น้ า 
Aquatic Animal Genetics 

3(2-3-5) 

    03-311-418 การพัฒนาและส่งเสริมทางการประมง 
Fishery Development and Extension  

3(3-0-6) 

    03-312-305 แพลงก์ตอนวิทยาเบื้องต้น 
Introduction to Planktonology 

3(2-3-5) 

    03-312-306 เทคโนโลยีสาหร่าย 
Algae Technology 

3(2-3-5) 

    03-312-307 พืชน้ า 
Aquatic Plants 
 

3(2-3-5) 
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    03-312-308 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง 
Fishery Product Technology 

3(2-3-5) 

    03-312-309 เครื่องมือประมง 
Fishing Gears 

3(2-3-5) 

    03-312-310 สมุทรศาสตร์ทั่วไป 
General Oceanography  

3(3-0-6) 

    03-312-411 คอมพิวเตอร์เพ่ือการประมง 
Computer for Fisheries 

3(2-3-5) 

    03-312-412 เทคโนโลยีชีวภาพทางการประมง 
Biotechnology for Fisheries 

3(2-3-5) 

    03-312-413 การจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรประมง 
Fishery Resources Management and 
Conservation 

   3(3-0-6) 

    03-312-414 การด าน้ า 
Scuba Diving 

3(2-3-5) 

       
  3. หมวดวิชาเลือกเสรี                                     ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
                 นักศึกษาเลือกศึกษารายวิชาใดก็ได้อีกไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชาเปิด

สอนในระดับปรญิญาตรีในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ.2 
 

23 
 

3.1.4 แสดงแผนการศึกษา  
ปีการศึกษาที่ 1 

 ภาคการศึกษาที่ 1 
UU-VWX-YZZ กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 3(3-0-6) 
UU-VWX-YZZ กลุ่มวิชาสุขพลานามัยและนันทนาการ (1) 1-2(T-P-E) 
01-022-001 พลเมืองกับจิตส านึกต่อสังคม 3(3-0-6) 
02-221-001 เคมีพ้ืนฐาน 3(2-3-5) 
02-241-001 ชีววิทยาทั่วไป 3(2-3-5) 
03-111-101 หลักการเกษตร        3(2-3-5) 
                                                       รวม  16-17 หน่วยกิต 
   

 ภาคการศึกษาที่ 2 
UU-VWX-YZZ กลุ่มวิชาสุขพลานามัยและนันทนาการ (2) 1-2(T-P-E) 
UU-VWX-YZZ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3(T-P-E) 
01-312-001 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 
02-223-001 เคมีอินทรีย์เบื้องต้น 3(2-3-5) 
03-218-101 ทักษะพ้ืนฐานเกษตร 2(0-6-2) 
03-311-102 หลักการผลิตสัตว์น้ า 3(3-0-6) 
03-312-101 สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในแหล่งน้ า 3(2-3-5) 
                                                       รวม 18-19  หน่วยกิต 
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ปีการศึกษาที่ 2 
ภาคการศึกษาที่ 1 

UU-VWX-YZZ กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  3(T-P-E) 
01-312-002 ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 
02-224-001 ชีวเคมีเบื้องต้น 3(2-3-5) 
02-241-002 พันธุศาสตร์ทั่วไป 3(2-3-5) 
03-312-202 มีนวิทยา 3(2-3-5) 
03-312-203 นิเวศวิทยาทางน้ า 3(2-3-5) 
03-313-201 ทักษะประมง 1 2(0-6-2) 
 รวม 20  หน่วยกิต 

 
ภาคการศึกษาที่ 2 

UU-VWX-YZZ กลุ่มวิชาเลือกหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (1) 3(T-P-E) 
01-312-003 สนทนาภาษาอังกฤษ  3(3-0-6) 
02-213-001 หลักสถิติ 3(3-0-6) 
02-241-003 จุลชีววิทยาทั่วไป 3(2-3-5) 
03-311-203 โรคและปรสิตสัตว์น้ า 3(2-3-5) 
03-313-202 ทักษะประมง 2 2(0-6-2) 
03-511-101 พ้ืนฐานช่างเกษตร 3(2-3-5) 
 รวม 20 หน่วยกิต 
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ปีการศึกษาที่ 3 
ภาคการศึกษาที่ 1 

UU-VWX-YZZ กลุ่มวิชาภาษา (4) 3(T-P-E) 
03-311-301 การออกแบบการทดลองทางประมง 3(3-0-6) 
03-311-304 การเพาะและอนุบาลสัตว์น้ าจืด 3(2-3-5) 
03-311-305 คุณภาพน้ าเพ่ือการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 3(2-3-5) 
03-312-304 กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการประมง 3(3-0-6) 
UU-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก (1) 3(T-P-E) 
UU-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก (2) 3(T-P-E) 
                                            รวม   21 หน่วยกิต 

 
ภาคการศึกษาที่ 2 

UU-VWX-YZZ กลุ่มวิชาเลือกหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (2) 3(T-P-E) 
02-231-001 ฟิสิกส์พ้ืนฐาน 3(2-3-5) 
03-311-306 การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง 3(2-3-5) 
03-311-307 อาหารสัตว์น้ า 3(2-3-5) 
03-613-306 การจัดการธุรกิจเกษตร 3(3-0-6) 
UU-VWX-YZZ วิชาเลือกเสรี (1) 3(T-P-E) 
 รวม 18 หน่วยกิต 
   
หมายเหตุ : ส าหรับนักศึกษาเลือกสหกิจศึกษา ต้องลงทะเบียนเรียนเพ่ิมรายวิชา 
03-313-307 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาทางประมง 

 
   1(0-2-1) 

ภาคการศึกษาฤดูร้อน 
ส าหรับนักศึกษาเลือกฝึกงาน 
03-313-404 ฝึกงานประมง   3(0-40-0) 
 รวม 3 หน่วยกิต 
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ปีการศึกษาที่ 4 
ภาคการศึกษาที่ 1 
ส าหรับนักศึกษาเลือกฝึกงาน 
03-313-405 สัมมนาทักษะทางประมง 1(0-2-1) 
UU-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก (3) 3(T-P-E) 
UU-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก (4) 3(T-P-E) 
UU-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก (5) 3(T-P-E) 
 รวม 10  หน่วยกิต 
ส าหรับนักศึกษาเลือกสหกิจศึกษา 
03-313-408 สหกิจศึกษาทางประมง 6(0-40-0) 
 รวม 6  หน่วยกิต 

 
ภาคการศึกษาที่ 2 
ส าหรับนักศึกษาเลือกฝึกงาน 
03-313-403 สัมมนาทางประมง  1(0-2-1) 
03-313-406 ปัญหาพิเศษทางประมง 3(0-9-3) 
UU-VWX-YZZ วิชาเลือกเสรี (2) 3(T-P-E) 
 รวม   7  หน่วยกิต 
ส าหรับนักศึกษาเลือกสหกิจศึกษา 
03-313-403 สัมมนาทางประมง  1(0-2-1) 
UU-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก (3) 3(T-P-E) 
UU-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก (4) 3(T-P-E) 
UU-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก (5) 3(T-P-E) 
UU-VWX-YZZ วิชาเลือกเสรี (2) 3(T-P-E) 
 รวม   13  หน่วยกิต 
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3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 
ความหมายของเลขรหัสรายวิชา 

  UU-VWX-YZZ 
     UU หมายถึง  คณะ 
      01 คือ  คณะศิลปศาสตร์ 
      02 คือ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
                         03    คือ  คณะเกษตรศาสตร์ 
                         05    คือ  คณะบริหารธุรกิจ 
      

    ส าหรับสาขาศึกษาทั่วไป 
V หมายถึง สาขา 

      0   คือ  สาขาศึกษาทั่วไป 
      3   คือ  สาขาภาษาต่างประเทศ 
      WX   หมายถึง   กลุ่มวิชา/วิชาย่อย 
   10  หมายถึง กลุ่มวิชาภาษา 
 11 คือ   รายวิชาภาษาไทย 
 12 คือ   รายวิชาภาษาอังกฤษ 
 13 คือ   รายวิชาภาษาจีน 
 14 คือ   รายวิชาภาษามลายู 
 15 คือ   รายวิชาภาษาญี่ปุ่น 
 16 คือ   รายวิชาภาษาเกาหลี 
 17 คือ   รายวิชาภาษาฝรั่งเศส 
 18 คือ   รายวิชาภาษาเยอรมัน 
                 20    หมายถึง กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
 21 คือ   รายวิชามนุษยศาสตร์ 
 22 คือ   รายวิชาสังคมศาสตร์ 
  30  หมายถึง กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
                         31 คือ   รายวิชาวิทยาศาสตร์ 
   32 คือ   รายวิชาเทคโนโลยี 
 40 หมายถึง กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 
                  50 หมายถึง กลุ่มวิชาสุขพลานามัยและนันทนาการ  
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   ส าหรับสาขาวิชา 
     V หมายถึง  สาขา 
      1    คือ  สาขาพืชศาสตร์ 
  2    คือ  สาขาสัตวศาสตร์ 
                        3    คือ  สาขาประมง 
                        4    คือ  สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ 
                       5    คือ  สาขาเกษตรกลวิธาน 
                        6     คือ  สาขาพัฒนาการเกษตรและธุรกิจเกษตร 
                WX หมายถึง  สาขาวิชา/กลุ่มวิชา 
      10  คือ สาขาวิชาประมง 
                11   คือ  วิชาย่อยเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
 12 คือ  วิชาย่อยทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
 13 คือ  วิชาย่อยเสริมสร้างทักษะและประสบการณ์ทางประมง 
     Y หมายถึง  ปีที่ควรศึกษา 
      0 แทนรายวิชาที่ไม่ก าหนดชั้นปีที่ควรศึกษา อาจจะศึกษาในชั้นปีใดก็ได้  
       ในระดับปริญญาตรี 
      1 แทนรายวิชาที่ควรจะศึกษาในชั้นปีที่ 1  
      2 แทนรายวิชาที่ควรจะศึกษาในชั้นปีที่ 2  
      3 แทนรายวิชาที่ควรจะศึกษาในชั้นปีที่ 3  
      4 แทนรายวิชาที่ควรจะศึกษาในชั้นปีที่ 4  
     ZZ หมายถึง  ล าดับที่ของรายวิชาในกลุ่มวิชา/วิชาย่อย 

 
ความหมายของรหัสหน่วยกิตและการจัดชั่วโมงเรียน 

   C(T-P-E) 
     C หมายถึง  จ านวนหน่วยกิตของรายวิชานั้น 
     T หมายถึง  จ านวนชั่วโมงเรียนภาคทฤษฎี 
     P หมายถึง  จ านวนชั่วโมงเรียนภาคปฏิบัติ 
     E หมายถึง  จ านวนชั่วโมงการค้นคว้านอกเวลา 
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รายละเอียดค าอธิบายรายวิชา 
 
01-011-001   ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
 Thai for Communication  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  การฝึกทักษะการใช้ภาษาไทยด้านการฟัง 

การพูด การอ่าน และการเขียน  การอ่านและการฟังเพ่ือจับใจความส าคัญ  การ
สื่อความคิดด้วยการพูดและการเขียน  และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสื่อผสมใน
การน าเสนอ 
Thai language skills needed for communication; skill practice in 
listening, speaking, reading, and writing; reading and listening for 
main idea; speaking and writing to express ideas; applications of 
multimedia technology in presentation  

   
01-011-002   ทักษะการอ่านภาษาไทย 3(3-0-6) 
 Thai Reading Skills   
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 ประเภทของวรรณกรรมไทย  การใช้ภาษาแบบตรงไปตรงมา ภาษาโดยนัยและ

ภาษาอุปมาอุปมัย  กลยุทธ์ในการถอดความ วิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุป และ
ประเมินค่าวรรณกรรมไทย  การฝึกทักษะในการอ่านต ารา นิยาย บันเทิงคดี 
และสารคดี  ความแตกต่างระหว่างการอ่านออกเสียงกับการอ่านไม่ออกเสียง  
เทคนิคในการอ่านแบบเร็ว  การใช้ห้องสมุดและสื่อต่าง ๆ เพื่อการศึกษาค้นคว้า 
Thai literary genres; denotative, connotative and figurative 
language; strategies in paraphrasing, analyzing, synthesizing, 
summarizing, and evaluating Thai treatises; practicing reading skills 
for textbook, novel, fiction and non-fiction pieces; differences 
between reading aloud and silent reading; speed reading 
techniques; the use of library and media resources for individual 
study 
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01-011-003   ทักษะการเขียนภาษาไทย 3(3-0-6) 
 Thai Writing Skills   
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 ส านวนและรูปแบบการเขียนภาษาไทย  การพัฒนาทักษะในการเขียนบทความ 

ข้อความ และเรียงความ  เทคนิคในการเขียนวรรณกรรม เรื่องสั้น นวนิยาย สาร
คดี บทละคร และร้อยแก้ว  หลักการและกลยุทธ์ในการเขียนเชิงสร้างสรรค์  
เทคนิคในการร่าง การแก้ไข และการเรียบเรียง  การฝึกให้เกิดแนวคิดและ
รูปแบบส านวนโวหาร  การพัฒนาทักษะในการเขียน 
Thai writing styles and forms; writing skills development in articles, 
paragraphs and short essays; writing techniques in particular form of 
literature: short stories, fictions, non-fictions, plays, and poetry; 
principles and strategies of creative writing; drafting, revising and 
editing techniques; practicing to generate ideas and rhetorical 
styles; practical skills development in writing 

   
01-011-004   ศิลปะการพูด 3(3-0-6) 

 Art of Speaking  

 วิชาบังคับก่อน: -  

 Prerequisite: -  

 ชนิดและรูปแบบของการพูด การพูดแบบไม่ต้องเตรียม การพูดแบบกลอนสด 
การพูดตามต้นร่าง และการพูดจากความจ า  การกล่าวค าอวยพร  การตอบรับ
และการปฏิเสธ การสัมภาษณ์  การเจรจาต่อรอง  การประมวลและเสนอแนวคิด  
การพูดน าเสนอ     กลยุทธ์ในการแสดงปาฐกถา  ทักษะในการใช้กริยาท่าทาง
และน้ าเสียง  กริยามารยาทในการพูด 
Types of speech delivery: impromptu, extemporaneous, 
manuscript, and memorized speaking; greetings; accepting and 
refusing complements, job interview; negotiation; organization and 
presentation of ideas; presenting presentation; public speaking 
strategies; skills in using gestures and tone; manners matter in 
speech 
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01-011-005   การอ่านและการเขียนเชิงวิชาการ 3(3-0-6) 
 Academic Reading and Writing  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 รูปแบบของภาษาเขียนเอกสารและต าราทางวิชาการ  ความรู้พ้ืนฐานและทักษะ

ทางปัญญาที่จ าเป็นในการอ่านและการเขียน  วิธีการสืบค้นข้อมูลและการอ้างอิง  
ทักษะในการคิดวิเคราะห์ในการตีความ ถอดความ วิเคราะห์ สรุป และประเมิน
เนื้อหาสาระในการอ่านเชิงวิชาการ  การฝึกปฏิบัติการเขียนในรูปแบบต่าง ๆ  
งานที่มอบหมายในการอ่านและเขียน 
Language patterns of academic writing; basic knowledge and 
cognitive skills related to academic reading and writing; retrieving 
information and reference; critical thinking skills in interpreting, 
paraphrasing, analyzing, summarizing, and evaluating academic 
reading; practicing writing in various forms; class discussion, reading 
and writing assignments  

   
01-021-001   คุณธรรมจริยธรรม   3(3-0-6) 
 Morals and Ethics  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 ธรรมชาติของชีวิต ความจ าเป็นที่มนุษย์ต้องมีคุณธรรมจริยธรรม ความแตกต่าง 

ระหว่างค่านิยม คุณธรรม และจริยธรรม  แนวคิดและทฤษฏีทางจริยธรรม  
เป้าหมายและหลักเกณฑ์การตัดสินตามหลักจริยธรรมและการตัดสินใจด้วย
คุณธรรม  ทฤษฎีและประเด็นปัญหาทางจริยธรรมร่วมสมัย  ความเชื่อมโยง
ระหว่างศาสนาคุณธรรมและจริยธรรม  กฎเกณฑ์ทางคุณธรรมและจริยธรรมและ
การประยุกต์ใช้เน้นความเข้าใจและการปฏิบัติเพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ 
Nature of life; moral and ethical essence of humans; the distinction 
of values, morals and ethics; ethical concepts and ethical theories; 
goal and criteria for ethical decision making and moral judgement; 
ethical theories and contemporary issues; the connection of 
religions, morals and ethics; ethical and moral criteria and 
application for understanding and proper practice for peaceful co-
existence 
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01-021-002   มนุษยสัมพันธ์และการพัฒนาบุคลิกภาพ   3(3-0-6) 
 Human Relations and Personality Development  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ์  พฤติกรรมการอยู่ร่วมกันของมนุษย์  การ

ปรับปรุงตนเองเพ่ือสร้างมนุษยสัมพันธ์กับบุคคลในองค์การและสังคม  มารยาท
ทางสังคมและกิจกรรมนันทนาการ  การพัฒนาบุคลิกภาพ 
Basic knowledge of human relations; human behavior and social 
interactions; self-improvement to create relationship within 
organization and society; social manners and recreational activities; 
personality development 
 

01-021-003   จิตวิทยาทั่วไป   3(3-0-6) 

 General Psychology  

 วิชาบังคับก่อน: -  

 Prerequisite: -  

 ทฤษฎีและแนวคิดทางจิตวิทยา  รูปแบบของพฤติกรรม  กระบวนการทาง
จิตวิทยาเพ่ือการพัฒนามนุษย์  การรับสัมผัส การรับรู้ การเรียนรู้ เชาวน์ปัญญา 
อารมณ์ การจูงใจ บุคลิกภาพ และสุขภาพจิต  ปัจจัยทางจิตวิทยาและบทบาท
ของสังคมต่อพฤติกรรมของมนุษย์  การปรับตัวเพ่ือคุณภาพของชีวิต 
Psychological theories and concepts; psychological aspects of 
human behavior; psychological procedures for human 
development; sensation, perception, learning, intelligence, 
emotion, motivation, personality, and mental health; psychological 
factors and social influences on human behavior; personal 
adjustments for quality of life 
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01-021-004   ปัจจัยและสิ่งเติมเต็มส าหรับมนุษย์ 3(3-0-6) 

 Human Essence and Fulfillment  

 วิชาบังคับก่อน: -  

 Prerequisite: -  

 ร่างกายและจิตวิญญาณ  อัตตะบริขารส าหรับปัจเจกชน  ดัชนีชี้วัดความอยู่ดีมี
สุข  สิ่งที่มีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์เก่ียวกับ สภาวะจิต คุณธรรม 
ความเชื่อ พฤติกรรม สันดาน รสนิยม ค่านิยม ภยันตราย ภัยพิบัติ ความ
ปลอดภัย สุขภาพ มลภาวะ ประเพณี สังคม และเทคโนโลยี  ความรู้และ
ประสบการณ์ของมนุษย์ในทางศิลปะ ดนตรี วรรณกรรม ปรัชญา และ
ประวัติศาสตร์  สถานะทางสังคม และการแสวงหาความสุข 
Body and mind; necessary articles for individual; indicators of well-
being; impacts on human beings on mental status, morals, believes, 
behavior, trait, taste, value, danger, disaster, safety, health, 
pollutants, culture, community, and technology; human 
experiences in art, music, literature, philosophy, and history; the 
status in society and the need for happiness 
 
 

01-021-005   สารัตถะแห่งความงาม 3(3-0-6) 
 Beauty Matters  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 ธรรมชาติของความงามตามภววิสัยและจิตวิสัย  ความงามและรสนิยม  ความ

งามของมนุษย์  ความงามตามธรรมชาติและความงามสร้างสรรค์  คุณค่าของ
ความงามและสุนทรียะในภาษา วรรณกรรม ดนตรี ศิลปกรรม นาฏศิลป์ และ
การละเล่นพื้นบ้าน  สุขภาพกายและสุขภาพจิต  การดูแลสุขภาพ  มารยาทงาม
ตามคติของไทยและการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
Nature of beauty, objective and subjective aspects; beauty and 
taste; human beauty; natural beauty and constructed beauty; 
beauty and aesthetic values in languages, literatures, music, visual 
art, performing art, and folk entertainment; physical and spiritual 
well-being; health cares; Thai etiquette and peaceful co-existence 
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01-021-006   อรรถรสในงานศิลปะ 3(3-0-6) 
 Aesthetics in Art   
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 ลักษณะของศิลปะ  ประเภทของงานศิลปะ  รสนิยม  คุณค่าทางสุนทรียภาพ

เกี่ยวกับความงาม ความสละสลวย ความเป็นเลิศ ความน่าสลด โศกนาฏกรรม 
ความตลกขบขัน และความเศร้าสลด  ศิลปะวิจักษ์  คุณค่าทางคุณธรรมและ
คุณค่าทางปัญญาของงานศิลปะ  หลักการวินิจฉัยสุนทรียศาสตร์  ความสัมพันธ์
ระหว่างศิลปะกับวัฒนธรรม 
The nature of art; classification of artwork; personal taste; aesthetic 
evaluation in beauty, elegance, sublime, horrible, tragedy, comedy, 
and dreariness; art interpretation; moral and cognitive values of art; 
aesthetic judgment; culture and art interaction 

   
01-021-007   ดนตรีเพื่อชีวิต 3(2-2-5) 

 Music for Life   

 วิชาบังคับก่อน: -  

  Prerequisite: -  

 พ้ืนฐานความรู้ที่จ าเป็นส าหรับดนตรี  ดนตรีและสุนทรียศาสตร์  เนื้อหาและ
รูปแบบของดนตรีบริสุทธิ์ ดนตรีสากล และดนตรีเพ่ือความบันเทิง  ทักษะในการ
อ่านภาษาดนตรี  การฝึกหัดและเล่นดนตรีเฉพาะชิ้น  เทคนิคในการเล่นดนตรี  
การเล่นดนตรีเป็นกลุ่มวง  การเล่นและแสดงดนตรีในรูปแบบต่างๆ 
Basic elements of music; music and aesthetics; contents and forms 
of classical music, popular music and music for entertainment; 
music reading skills; individual practice and performing a particular 
instrument; playing techniques; ensemble playing; recital and 
performances of a variety forms of music 
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01-021-008   ศิลปะการเล่นเงา 3(3-0-6) 

 Art of Shadow Play  

 วิชาบังคับก่อน: -  

 Prerequisite: -  

 ประวัติของศิลปะการเล่านิทานโดยการเล่นเงา  ลักษณะการเล่นเงาในวัฒนธรรม
ท้องถิ่นของประเทศต่างๆ  การเล่นเงาและการสืบทอดวัฒนธรรมการเล่นเงาจาก
ตุรกี  รูปแบบการเล่นเงาในจีนและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
องค์ประกอบของการเล่นหนังในภาคใต้ของไทย นายหนัง ลูกคู่และมโหรี รูป
หนัง และนิทานบทกลอน  รูปแบบการเล่นหนังในสังคมปัจจุบัน 
History of storytelling and art performance using opaque; 
characteristics of shadow play in various cultures; the Ottoman 
shadow play and its Turkish descendants; forms of shadow play in 
China and the Southeast Asian countries; elements of Nang, the 
shadow play in the South of Thailand: the principal, the gamut of 
tones, puppet figures, and the repertoire scripts; pattern of Nang 
performance in contemporary society 

   
01-021-009   มนุษยสัมพันธ์เพื่อการด ารงชีวิต 3(3-0-6) 
 Human Relations for Living  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 ความหมายและความส าคัญของมนุษยสัมพันธ์  การประยุกต์ทฤษฎีทางจิตวิทยา

ในการสร้างความสัมพันธ์ของมนุษย์ทั้งในชีวิตส่วนตัวและการท างาน  เทคนิค
ของการสร้างทัศนะด้านมนุษยสัมพันธ์  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการสร้าง
ความสัมพันธ์และปัญหาที่เกี่ยวข้อง 
Meaning and importance of human relations; applications of 
psychological theories in developing human relations in life and 
work; skill-building techniques in human relations; influential factors 
and related problems 
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01-021-010   วัฒนวิถีแห่งการด ารงชีวิต 3(3-0-6) 
 Life Style Enhancement  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 สุขภาวะองค์รวม  ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม  ทักษะชีวิตกับการพัฒนาจิตสาธารณะ  

เศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาท้องถิ่น  พหุวัฒนธรรมกับวิถีประชาธิปไตย  
การเรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
Holistic well-being; life and environment; life skills and the 
cultivation of public minded value; sufficiency economy and folk 
wisdom; pluralism and democratic ways of life; life-long learning for 
sustainable development  

   
01-022-001   พลเมืองกับจิตส านึกต่อสังคม 3(3-0-6) 
 Citizen and Public Consciousness   
 วิชาบังคับก่อน: -  
  Prerequisite: -  
 องค์ความรู้เกี่ยวกับความเป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตย  กติกาทางสังคม  

สิทธิมนุษยชน  การยอมรับความหลากหลายและความแตกต่าง  ความ
รับผิดชอบต่อสังคม  หลักความเสมอภาค และพ่ึงพาตนเอง  จิตสาธารณะและ
จิตส านึกทางศีลธรรมของพลเมืองโดยใช้กระบวนการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมและ
การปฏิบัติ 
Knowledge of being good citizen in democracy; social regulations; 
human rights; recognition of diversity and difference; social 
responsibility; equality and self-reliance; public mind and moral 
consciousness of citizen by learning and practicing good manners 
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01-022-002   สังคมกับการปกครอง 3(3-0-6) 
 Society and Government  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 วิวัฒนาการของระบบการเมืองและการปกครองของไทย  อ านาจอธิปไตยและ

รูปแบบการปกครอง การปกครองแบบประชาธิปไตย  แนวความคิด ทฤษฎี และ
อุดมการณ์ทางการเมือง  สถาบันและกระบวนการทางการเมือง  ปัจจัยเกื้อหนุน
และปัญหาอุปสรรคในการเปลี่ยนแปลงของสังคมและการเมือง 
Development of Thai politics and government; sovereignty and 
forms of government; democratic government; political concepts, 
theories, and ideology; political institutions and processes; 
supporting factors and obstacles to social and political changes  
 

01-022-003   สังคม ประเพณี และอารยธรรม 3(3-0-6) 
 Society Culture and Civilization  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 ชนิด บรรทัดฐาน สถานภาพและบทบาทของสังคม  การสืบเสาะค้นหาข้อมูล

ทางปรัชญา ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ สภาพแวดล้อม การเมือง กฎหมาย 
เศรฐษกิจและศาสนาที่มีบทบาทและผลกระทบต่อสังคมท้องถิ่นและสังคมโลก  
ประเพณีที่เกิดข้ึนบนพ้ืนฐานของความคิด แนวคิด และความเชื่อของบุคคลใน
สังคม  ประเพณีเชิงวัตถุและประเพณีเชิงอวัตถุ  ความสัมพันธ์ระหว่างประเพณี
กับอารยธรรม  องค์ประกอบในการยกระดับอารยธรรม  เช่น ระดับทาง
การเมืองและองค์กรต่าง ๆ ในสังคม ระดับมาตรฐานของคุณธรรมจริยธรรม 
ความซื่อสัตย์สุจริต และกริยามารยาทของบุคคลในสังคม 
Types, norms, status and role of societies; exploring philosophical, 
historical, geographical, environmental, political, legal, economical, 
and religious factors that affect societies locally and globally; 
culture as the human thought, concept and belief; material and 
immaterial culture; the relation between culture and civilization; 
factors leading to the rise of civilization: level of political and social 
organization of society, level of ethical and moral standards, 
integrity, and manners of individuals in society  
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01-022-004   อารยธรรมไทยในบริบทโลกาภิวัตน์ 3(3-0-6) 
 Thai Civilization in Globalization Context  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 ความโดดเด่นของอารยธรรมตะวันตกและตะวันออก อารยธรรมไทยยุคก่อน

ประวัติศาสตร์และอาณาจักรโบราณ  สภาพการเมือง สังคม เศรษฐกิจไทยสมัย
สุโขทัยถึงปัจจุบัน  ผลดี ผลเสยีของการพัฒนาประเทศตามกระแสโลก  และการ
ปรับเปลี่ยนอารยธรรมไทยในกระแสโลกาภิวัตน์ 
The distinction of western and eastern civilizations; prehistoric Thai 
history and the ancient kingdoms; Thai political, social and 
economic development from Sukhothai up to contemporary 
period; advantages and disadvantages of western-oriented 
development; Thai culture adjustment in the globalization context 

   
01-022-005   สันติภาพและความม่ันคงของมนุษย์ 3(3-0-6) 
 Peace and Human Security  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 ความหมายและความส าคัญของสันติภาพและความมั่นคงของมนุษย์  ปัญหา

สันติภาพและความม่ันคงของมนุษย์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  การพัฒนาที่
ยั่งยืนด้านสันติภาพและความมั่นคงของมนุษย์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  การ
วิจัยด้านสันติภาพและความมั่นคงของมนุษย์  
Concepts and definitions of peace and human security; problems 
of peace and human security in Southeast Asia; sustainable 
development of peace and human security in Southeast Asia; 
research on peace and human security  
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01-022-006 ไทยศึกษา   3(3-0-6) 
 Thai Studies  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 ความเป็นมาของชนชาติไทย  สังคม เศรษฐกิจและการปกครองของไทย  ศาสนา  

ประเพณีไทย  ภาษาและวรรณกรรมไทย  ทัศนศิลป์  หัตถกรรม  นาฏศิลป์และ
ดนตรีไทย  อาหารไทย  วัฒนธรรมพื้นบ้านและภูมิปัญญาไทย 
History of Thai ethnic; Thai society, economic and government; 
religions; Thai traditions; Thai language and literatures; visual arts; 
handicrafts; Thai classical dances and music; Thai food; Thai folk 
cultures and wisdom 

   
01-022-007   กฎหมายและระบบของกฎหมาย   3(3-0-6) 
 Law and Legal Systems  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 ประเภทของกฎหมาย  ระบบกฎหมายไทยและกฎหมายระหว่างประเทศ  

กฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายปกครอง  ประมวลกฎหมายอาญา  ประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์  กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค  กฎหมายเกี่ยวกับ
อสังหาริมทรัพย์  กฎหมายเฉพาะเรื่องและกฎหมายพิเศษต่าง ๆ 
Categories of law; international and Thai legal systems; 
constitutional law and administrative law; criminal code, civil and 
commercial code; consumer protection law; real estate law; special 
law  
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01-022-008   อาเซียนศึกษา   3(3-0-6) 
 ASEAN Studies  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 ประวัติศาสตร์ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาของประเทศอาเซียน   

ความหลากหลายทางการเมืองและวัฒนธรรม  ศาสนาและประเพณีที่โดดเด่น  
ลักษณะพ้ืนที่ ทรัพยากรธรรมชาติ และสภาพแวดล้อม  ความขัดแย้งและ 
การร่วมมือระหว่างประเทศอาเซียน  สังคมสมัยใหม่และความเป็นสากล   
การพัฒนาและความร่วมมือของอาเซียนด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และ
การค้า  ระบบเศรษฐกิจของอาเซียน  พัฒนาการของประชาคมอาเซียน  
บทบาทของอาเซียนกับภูมิภาคอ่ืน  
History, sociology, and anthropology of ASEAN countries; political 
and cultural diversity; religious and the prominent traditions; 
landforms, natural resources, and environment; conflicts and 
cooperation of ASEAN countries; modernization and globalization; 
agricultural, industrialized and merchandized cooperation and 
development; ASEAN economic system; ASEAN Community 
development; roles of ASEAN on other regions 

   
01-022-009   ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง 3(3-0-6) 

 Life and Sufficiency Economy  

 วิชาบังคับก่อน: -  

 Prerequisite: -  

 ความเป็นมาและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  วิวัฒนาการของโครงสร้างระบบ
เศรษฐกิจไทย  การน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตและชุมชน  
การบริหารจัดการที่ดี  การพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคล ครอบครัว 
และชุมชน  โครงการพระราชด าริและการน ามาใช้ในภาคธุรกิจการเกษตรและ
อุตสาหกรรม  กรณีศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชน 
Background of the philosophy of sufficiency economy; 
development of Thai economy structure; sufficiency economy 
applications for living in a family and in community; good 
governance practices in organizations; developing sufficiency 
economy in individual, family and community level; royal-initiated 
projects and their applications in agribusiness and industrial sectors; 
case study of sufficiency economy in community 
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01-022-010   ชุมชนศึกษา 3(3-0-6) 

 Community Studies   

 วิชาบังคับก่อน: -  

 Prerequisite: -  

 แนวคิดในการศึกษาชุมชน  เทคนิคและวิธีการศึกษาชุมชน  เครื่องมือใน
การศึกษาชุมชน  กระบวนการศึกษาชุมชนในเรื่องของสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 
ประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรมและสาธารณสุขของชุมชน  
การวิเคราะห์ชุมชน  การวางแผนชุมชน  การเขียนโครงการพัฒนาชุมชน  
Concepts in community studies; techniques and ways of 
community studies; tools used for community studies; process of 
community studies involving the physical environment, history, 
economy, society, politics, culture, and public health; community 
analysis; community planning; creating the community 
development project 
 

01-022-011   วัฒนธรรมและขนบประเพณีของภาคใต้ 3(3-0-6) 
 Southern Cultures and Traditions  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 อัตลักษณ์ของชาวใต้ ภาษาพ้ืนเมือง ส าเนียงภาษา วัฒนธรรม คติชนและความ

เชื่อ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประเพณีและพิธีกรรมทางศาสนาของสังคมไทยมุสลิม
และไทยพุทธ  เทศกาลเฉลิมฉลองและงานรื่นเริง การอนุรักษ์และรักษาประเพณี
ของชาวใต้ในยุคปัจจุบัน ทัศนศึกษาและกิจกรรม 
Identity of the Southerner: indigenous language, dialects, cultures 
and beliefs, folklore and folk wisdom, tradition and sacred activities; 
Muslim and Buddhist communities in the South; festivals and folk 
entertainment; the conservation of southern traditions in 
contemporary contexts; field studies and working activities 
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01-022-012   เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 
 Economics for Everyday Use  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์  อรรถประโยชน์ การตัดสินใจ และต้นทุนค่า

เสียโอกาส  บทบาทของรัฐบาลและองค์กรทางธุรกิจในระบบเศรษฐกิจ   
การพิทักษ์สิทธิ์และผลประโยชน์ของผู้บริโภค  เศรษฐกิจครัวเรือน  การเป็น
ผู้ประกอบการ  การเงินและการธนาคาร  และกลไกราคากับการประยุกต์ใน
ชีวิตประจ าวัน 
General knowledge of economics; utility, decision making, and 
opportunity cost; roles of government and economic organization 
in economic systems; consumer rights and benefits protection; 
household economy; entrepreneur; finance and banking; price 
mechanism and applications in everyday situations 

   
01-032-001   สารสนเทศเพื่อการศึกษา 3(3-0-6) 
 Information Technology for Study Skills  
 วิชาบังคับก่อน: -  

 Prerequisite: -  
 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ  แหล่งสารสนเทศ   

วิธีแสวงหาสารสนเทศ  การวิเคราะห์และสังเคราะห์สารสนเทศ  การเรียบเรียง
และน าเสนอสารสนเทศ  การเก็บรวบรวมข้อมูลและการจัดการฐานข้อมูล  
จริยธรรมและระบบป้องกันข้อมูลสารสนเทศ  การฝึกฝนและการประยุกต์ใช้
ระบบสารสนเทศ   
Computer applications and information systems; information 
sources; information searching; information analysis and synthesis, 
information composition and presentation; data collection and 
database management; ethics and information protection; hands-on 
practice and information system applications 
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01-050-001   สุขภาพและสวัสดิภาพ   2(1-2-3) 

 Health and Well-Being  

 วิชาบังคับก่อน: -  

 Prerequisite: -  

 ความหมายและหลักการของสุขภาพและสวัสดิภาพ  สุขภาพทางกายและจิตใจ  
องค์ประกอบที่มีผลต่อสุขภาพทางกาย  ความจ าเป็นในการควบคุมสุขภาพทาง
อารมณ์และจิตใจ  พิสัยของสวัสดิภาพ เช่น สภาพทางอาชีพ สภาพทางสังคม 
สภาพทางทรัพย์สินเงินทอง สภาพทางกายภาพ และสภาพทางชุมชน  สุขภาพ
ในแง่กายภาพและจิตภาวะ  ล าดับขั้นความต้องการของมนุษย์ตามแนวคิดของ
มาสโลว์  พฤติกรรมของมนุษย์ที่มีผลเกี่ยวข้องกับสุขภาพและสวัสดิภาพ 
Meaning and principles of health and well-being; physical and 
mental health; factors effecting physical health; essentials of 
emotional and mental health; domains of wellbeing: career, social, 
financial, physical, and community wellbeing; subjective and 
psychological aspects of wellbeing; Maslow’s hierarchy of needs; 
contemporary health and wellbeing consideration; human behavior 
related to health and well-being 
 

01-050-002   ศิลปะการแสดงของไทย 2(1-2-3) 
 Thai Performing Art  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 ประเภทของศิลปะการฟ้อนร าและละครร าของไทย  ลักษณะรูปแบบของการขับ

ร้องและฟ้อนร าในภูมิภาคต่าง ๆ ของไทย  องค์ประกอบ ตัวละคร และการแต่ง
กายส าหรับการเต้นร าและฟ้อนร าในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ละครร า โขน ลิเก และ
ล าตัด  รูปแบบการแสดงและเทคนิคของเพลงบอก การขับร้องและฟ้อนร า
มโนราห์  การฝึกทักษะในการขับร้องและฟ้อนร าอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ถนัด
เช่นเพลงบอกและมโนราห์ 
Classifications of Thai dancing art and dance drama; styles patterns 
and characteristics of Thai singing and dancing in various regions; 
forms characters and costumes for Thai dancing in central region 
such as dance drama, Khon, Like and Lumtad; performing styles 
and techniques of impromptu duet and Manora dancing in 
southern region; practical skills in performing particular kind of 
singing and dancing such as impromptu duet and Manora 
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01-050-003   การรักษาสุขภาพ 2(1-2-3) 
 Health Care  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 หลักการทางสุขภาพกายและสุขภาพจิต  อิทธิพลของจิตวิทยา สังคมและ

สิ่งแวดล้อม ที่มีผลต่อสุขภาพและความอยู่ดีมีสุข  ความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพ
กับชีวิต  หลักการและวิธีการออกก าลังกาย การเล่นกีฬา เกมส์ และการพักผ่อน
หย่อนใจ  หลักการและวิธีการฝึกสมาธิ  การบ าบัดโรคตามธรรมชาติ  
ธัญญาหารที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ  ปัญหาทางสุขภาพเกี่ยวกับอาหารและ
โภชนาการ ยา การควบคุมน้ าหนัก บุหรี่และสารเสพติด 
A brief guide to physical and mental health; psychological, 
sociological, and environmental factors on health and wellness; 
interrelationship between health and life; principles and methods 
of physical fitness, sport, games, and recreation; theories and 
practices of meditation; natural therapy; macrobiotics and their 
effect on health; health problems involving with food and nutrition, 
drugs, weight control, smoking and other addictions 
 

01-050-004   ผู้น านันทนาการ 2(1-2-3) 

 Recreation Leadership   

 วิชาบังคับก่อน: -  

 Prerequisite: -  

 ความรู้และทักษะส าหรับผู้น านันทนาการ  บทบาทของผู้น าการติดต่อสื่อสาร
ระหว่างบุคคลและองค์กร  ทฤษฎีแรงจูงใจและกระบวนการกลุ่ม  การเตรียมตัว
เพ่ือกิจกรรมกลางแจ้งและการเดินทาง  การบริหารจัดการนันทนาการเกี่ยวกับ 
การก าหนดตารางเวลา การตลาด งบลงทุน การเงิน และสิ่งอ านวยความสะดวก
อ่ืน ๆ  การจัดการความปลอดภัยและความเสี่ยง 
Foundational leadership knowledge and skills within the 
recreational field; roles of leadership in interpersonal and 
organizational communication; motivational theories and group 
dynamics; outdoor activities and trips preparation; recreational 
management related to scheduling, marketing, budgeting, financing, 
and facilities;  safety and risk management 
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01-050-005   กีฬาลีลาศ 2(1-2-3) 

 DanceSport  

 วิชาบังคับก่อน: -  

 Prerequisite: -  

 หลักการและการฝึกปฏิบัติเทคนิคลีลาศแบบมาตรฐานและละติน ลักษณะและ
รูปแบบของดนตรีประกอบการลีลาศ ความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีกับลีลาศ 
องค์ประกอบของการลีลาศเก่ียวกับการก้าวเท้า การทรงตัว การวางท่า การ
เหนี่ยวรั้ง และการกะเวลา การวางตัวและรูปแบบของการก้าวเท้า จังหวะและ
ลีลา ดุลยภาพระหว่างการการท างานของกล้ามเนื้อและหัวใจ กฎ กติกา 
มารยาทของกีฬาลีลาศ 
Principles and practices in Standard and Latin Dances techniques; 
character and style of music for dances; dance-music relationship; 
elements of dances: footwork, poise, posture, hold, and timing; 
dance positions and basic step patterns; rhythm and styles; a 
unique blended balance of cardio and muscle; rules, regulations, 
and etiquettes;  
 

01-050-006   จักรยานเพื่อนันทนาการ 2(1-2-3) 
 Leisure Cycling  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 แนะน าการขับขี่จักรยานเพ่ือนันทนาการเน้นจักรยานเพื่อความเพลิดเพลินและ

จักรยานภูเขา  ความรู้และทักษะในการใช้จักรยานเพ่ือความเพลิดเพลิน เพื่อใช้
สอย และการกีฬาในสภาพเส้นทางหลากหลาย  เทคนิคและทักษะในการขับข่ี
เกี่ยวกับการเบรค การให้สัญญาณ การใช้เกียร์ การถ่ายน้ าหนัก และการขับข่ีลู่
เดี่ยว  การขับขี่อย่างปลอดภัยบนท้องถนนและทักษะในการขับขี่เป็นกลุ่ม  กลไก
ของจักรยานและการบ ารุงรักษา 
Introduction to recreational riding with emphasis on leisure cycling 
and mountain biking; knowledge and skills in using bicycles for 
pleasure, utility, and sport under various route conditions; riding 
techniques and skills: braking, signaling, gearing, weight transfer, and 
single track riding; riding safety on open roadways and group riding 
skills; bike mechanisms and bike maintenance 

  
 

 



มคอ.2 

46 
 

01-050-007   พลศึกษา 1(0-2-1) 
 Physical Education  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 ความรู้พื้นฐาน  การปฏิบัติเกี่ยวกับกิจกรรมพลศึกษา  การสร้างเสริมสมรรถภาพ

ทางกาย  การท างานเป็นทีม  ระเบียบ กติกา มารยาท  การจัดการและการ
ด าเนินการแข่งขันโดยเลือกชนิดกีฬาตามความเหมาะสม 
Basic knowledge; physical education activities; developing physical 
fitness; team working; rules, regulations and etiquettes; organizing 
and arranging selected sport competition 

   
01-050-008   ฟุตบอล 1(0-2-1) 
 Football  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 ความรู้พื้นฐาน  การปฏิบัติทักษะพื้นฐาน  การเล่นเป็นทีม  การสร้างเสริม

สมรรถภาพทางกาย  ระเบียบ กติกา มารยาท  และการด าเนินการแข่งขัน 
Basic knowledge; basic skills practice; team playing; developing 
physical fitness; rules, regulations, and etiquettes; arranging football 
competition 

   
01-050-009   บาสเกตบอล 1(0-2-1) 
 Basketball  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 ความรู้พื้นฐาน  การปฏิบัติทักษะพื้นฐาน  การเล่นเป็นทีม  การสร้างเสริม

สมรรถภาพทางกาย  ระเบียบ กติกา มารยาท  และการด าเนินการแข่งขัน 
Basic knowledge; basic skills practice; team playing; developing 
physical fitness; rules, regulations, and etiquettes; arranging 
basketball competition 
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01-050-010   ตะกร้อ 1(0-2-1) 

 Takraw  

 วิชาบังคับก่อน: -  

 Prerequisite: -  

 ความรู้พืน้ฐาน  การปฏิบัติทักษะพื้นฐาน  การเล่นเป็นทีม  การสร้างเสริม
สมรรถภาพทางกาย  ระเบียบ กติกา มารยาท  และการด าเนินการแข่งขัน 
Basic knowledge; basic skills practice; team playing; developing 
physical fitness; rules, regulations, and etiquettes; arranging takraw 
competition 
 

01-050-011 ฟุตซอล   1(0-2-1) 
 Futsal  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 ความรู้พื้นฐาน  การปฏิบัติทักษะพื้นฐาน  การเล่นเป็นทีม  การสร้างเสริม

สมรรถภาพทางกาย  ระเบียบ กติกา มารยาท  และการด าเนินการแข่งขัน 
Basic knowledge; basic skills practice; team playing; developing 
physical fitness; rules, regulations, and etiquettes; arranging futsal 
competition 

   
01-050-012   แบดมินตัน 1(0-2-1) 
 Badminton  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 ความรู้พื้นฐาน  การปฏิบัติทักษะพื้นฐาน  การเล่นเป็นทีม  การสร้างเสริม

สมรรถภาพทางกาย  ระเบียบ กติกา มารยาท  และการด าเนินการแข่งขัน 
Basic knowledge; basic skills practice; team playing; developing 
physical fitness; rules, regulations, and etiquettes; arranging 
badminton competition 
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01-050-013   ว่ายน้ า 1(0-2-1) 

 Swimming  

 วิชาบังคับก่อน: -  

 Prerequisite: -  

 ความรู้พื้นฐาน  การปฏิบัติทักษะพื้นฐาน  ความปลอดภัยทางน้ า  การสร้างเสริม
สมรรถภาพทางกาย  ระเบียบ กติกา มารยาท 
Basic knowledge; basic skills practice; water safety; developing 
physical fitness; rules, regulations, and etiquettes; arranging 
swimming competition  
 

01-050-014   วอลเลย์บอล   1(0-2-1) 
 Volleyball  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 ความรู้พื้นฐาน  การปฏิบัติทักษะพื้นฐาน  การเล่นเป็นทีม  การสร้างเสริม

สมรรถภาพทางกาย  ระเบียบ กติกา มารยาท  และการด าเนินการแข่งขัน 
Basic knowledge; basic skills practice; team playing; developing 
physical fitness; rules, regulations, and etiquettes; arranging 
volleyball competition 

  
01-050-015  เทนนิส   1(0-2-1) 
 Tennis  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 ความรู้พื้นฐาน  การปฏิบัติทักษะพื้นฐาน  การเล่นเป็นทีม  การสร้างเสริม

สมรรถภาพทางกาย  ระเบียบ กติกา มารยาท  และการด าเนินการแข่งขัน 
Basic knowledge; basic skills practice; team playing; developing 
physical fitness; rules, regulations, and etiquettes; arranging tennis 
competition 
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01-050-016   กอล์ฟ   1(0-2-1) 
     Golf  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 ความรู้ทั่วไปและทักษะในการเล่นกอล์ฟ  การพัฒนาร่างกายและอารมณ์จากการ

เล่นกอล์ฟ  วงสวิง  การเลือกใช้อุปกรณ์  การจับไม้กอล์ฟ ท่ายืน และการวาง
ต าแหน่งล าตัว  การพัฒนากอล์ฟ การตีลูกสั้นและลูกยาว  การตีลูกจากอุปสรรค
และกรณีพิเศษ  กฎกติกามารยาทของกอล์ฟ 
General knowledge and skills of golf; physical and emotional 
benefit from golf; golf swing; selection of golf equipments; proper 
grips, stance, and alignment; stroke production for putting, short 
and long game; hitting special shots; rules and etiquettes of golf 

   
01-312-001   ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 
 English for Everyday Use  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 ทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และไวยากรณ์ท่ีไม่

ซับซ้อน ค าศัพท์และส านวนที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
English language skills: listening, speaking, reading and writing; 
fundamental grammar; vocabulary and expressions in everyday use 

  
01-312-002   ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 
 English Communication Skills  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษ  ค าศัพท์และไวยากรณ์ท่ีจ าเป็นใน

การสื่อสาร  การอ่านเรื่องสั้น  การเขียนเพื่อสื่อความ 
English listening, speaking, reading, and writing skills; vocabulary and 
grammar necessary for communication; reading short passages; 
writing to communicate 
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01-312-003   สนทนาภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 
 English Conversation  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 การทักทาย  การแนะน าตนเองและผู้อ่ืน  การกล่าวลา  การขอโทษ  การ

ขอบคุณ  การกล่าวแสดงความรู้สึกยินดีและเสียใจ  การแสดงความคิดเห็น  การ
นัดหมาย  การพูดโทรศัพท์  การซื้อขายและต่อรองราคา  การสั่งอาหาร  การ
สอบถามและบอกทิศทาง  
Greetings; introducing oneself and others; saying good bye; 
apologizing; thanking; expressing feelings: congratulations, 
sympathy; giving opinions; making an appointment; telephoning; 
purchasing and bargaining; ordering food; asking and giving 
directions  

   
01-312-004   ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 
 Reading Skills in English  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 กลยุทธ์ในการอ่าน การหาหัวข้อเรื่อง ประโยคใจความหลัก และรายละเอียด

สนับสนุน  การใช้พจนานุกรมภาษาอังกฤษ  การเดาความหมายจากบริบท    ค า
เติม ค าอ้างอิง  การคาดการณ์และการท านายข้อความล่วงหน้า  ข้อเท็จจริงและ
ความคิดเห็น  การอ่านแบบเร็ว  การล าดับเหตุการณ์  การตีความ 
Reading strategies: identifying topics, main ideas, and supporting 
details; using English-English dictionary; guessing the meaning using 
contextual clues, affixes and references; previewing and predicting; 
facts and opinions; speed reading; sequencing; inference 
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01-312-005   ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 
 Writing Skills in English  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 ความคล้ายคลึงและความแตกต่างระหว่างภาษาพูดและภาษาเขียน  การเขียน

ประโยค  การเขียนเรียงความระดับย่อหน้า  ประเภทของงานเขียน การกรอก
แบบฟอร์ม  การเขียนจดหมายส่วนตัว การบันทึกประจ าวัน และการจดข้อความ
โดยย่อ  การเขียนสรุปจากเรื่องที่อ่าน 
Similarities and differences between spoken and written languages; 
sentence writing; paragraph writing; types of written pieces: form 
filling, personal letter writing, diary writing, and note-taking; writing a 
summary from reading articles  

   
01-312-006   ภาษาอังกฤษเพื่อการท างาน 3(3-0-6) 
 English for Work  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  

 

การอ่านประกาศรับสมัครงาน  การเขียนประวัติส่วนตัวและจดหมายสมัครงาน  
การสัมภาษณ์งาน  โครงสร้างองค์กร  ค าศัพท์และส านวนเพื่อการปฏิบัติงาน
และการสื่อสารในส านักงาน  การน าเสนอ  
Reading job advertisements; writing resume and application letter; 
job interview; organization chart; vocabulary and expressions for 
working and communicating in offices; presentation 
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01-312-007   ภาษาอังกฤษทางวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6) 
 English for Science   
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 ลักษณะของภาษาและวจนิพนธ์ที่ใช้ในบทความและต าราทางวิทยาศาสตร์  

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับศัพท์เฉพาะทางและวากยสัมพันธ์  ภาษาวิชาการด้าน
วิทยาศาสตร์  ค าศัพท์ที่ใช้ทั่วไปในเอกสารต าราทางวิทยาศาสตร์  ลักษณะ
รูปแบบของกรรมวาจกท่ีใช้ในภาษาวิทยาศาสตร์  การฝึกท าหมายเหตุประกอบ
ภาพ  การฝึกอ่านและอภิปรายกลุ่มเก่ียวกับบทความทางวิทยาศาสตร์ 
Linguistic and discourse features of scientific articles and texts; basic 
knowledge of lexicon and morpho-syntactic structures; academic 
language of science; common vocabulary in scientific texts; passive 
structures in scientific language; practicing writing annotation of 
diagrams; practicing reading scientific articles and group discussion  

   
01-313-009   ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
 Chinese for Communication  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 พ้ืนฐานการใช้ภาษาจีนกลางในการสื่อสาร  รูปแบบอักษรภาษาจีน  การออก

เสียงภาษาจีน  โครงสร้างประโยคภาษาจีนกลาง การวางต าแหน่งค าและ
ไวยากรณ์  ค า ถ้อยค า และส านวนภาษาจีนกลางที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
Basic of Mandarin for communication; Chinese characters; Pinyin 
pronunciation; Mandarin sentence structure, word order, and 
grammar; common Mandarin words, phrases and expressions for 
everyday use 
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01-314-010   ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
 Malay for Communication  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับภาษามลายูและอักษรรูมี  ค าที่ใช้ทั่วไปและการอ่านออก

เสียง  ค า ถ้อยค า โครงสร้างประโยค และไวยากรณ์  ทักษะเบื้องต้นในการฟัง
และการสนทนาในชีวิตประจ าวันด้วยถ้อยค าและส านวนภาษาท่ีถูกต้อง 
Basic knowledge of Malay and Rumi alphabet; common words and 
pronunciation; words, phrases, sentence structures, and grammar; 
basic skills in listening and speaking for everyday conversation with 
appropriate expressions 

  
01-315-011 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
 Japanese for Communication  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 รูปแบบอักษรฮิระงะนะ คาตาคะนะ และคันจิ  การออกเสียงภาษาญี่ปุ่น  ค า 

ถ้อยค าและประโยค  ทักษะเบื้องต้นในการฟังและการสนทนาในชีวิตประจ าวัน
ด้วยถ้อยค าและส านวนภาษาที่ถูกต้อง 
Character sets used in Japanese language-Heragana, Katakana, and 
Kanji; Japanese pronunciation; Japanese words, phrases, and 
sentences; basic skills in listening and speaking everyday 
conversation with appropriate expressions  

   
01-316-012   ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
 Korean for Communication  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  

 

อักษรฮันกึล  การออกเสียงภาษาเกาหลี  พยัญชนะและสระ  การวางต าแหน่ง
ของค าและโครงสร้างประโยค  การใช้ถ้อยค าในภาษาเกาหลี  ทักษะเบื้องต้นใน
การฟังและการสนทนาในชีวิตประจ าวันด้วยถ้อยค าและส านวนภาษาท่ีถูกต้อง 
Hangul alphabet; Korean pronunciation; consonants and vowels; 
word order and sentence structure; Korean phrases; basic skills in 
listening and speaking everyday conversation with appropriate 
expressions 
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01-317-013   ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
 French for Communication  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 การออกเสียงภาษาฝรั่งเศส  ค าและถ้อยค าธรรมดาท่ัวไป  หลักไวยากรณ์และ

โครงสร้างประโยค  ทักษะเบื้องต้นในการฟังและการสนทนาในชีวิตประจ าวัน
ด้วยถ้อยค าและส านวนภาษาที่ถูกต้อง  การฝึกทักษะในการอ่านบทความและ
การเขียนข้อความสั้น ๆ 
French pronunciation; common French words and phrases; French 
grammar and sentence structure; basic skills in listening and 
speaking everyday conversation with appropriate expressions; 
practicing reading simple articles and paragraph writing  

   
01-318-014   ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 

 German for Communication  

 วิชาบังคับก่อน: -  

 Prerequisite: -  

 

การออกเสียงภาษาเยอรมัน  ค าและถ้อยค าธรรมดาท่ัวไป  หลักไวยากรณ์และ
โครงสร้างประโยค  ทักษะเบื้องต้นในการฟังและการสนทนาในชีวิตประจ าวัน
ด้วยถ้อยค าและส านวนภาษาที่ถูกต้องการฝึกทักษะในการอ่านบทความและการ
เขียนข้อความสั้น ๆ 
German pronunciation; common German words and phrases; 
German grammar and sentence structure; basic skills in listening 
and speaking everyday conversation with appropriate expressions; 
practicing reading simple articles and paragraph writing 
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02-031-001   ปรากฏการณ์ส าคัญทางวิทยาศาสตร์   3(3-0-6) 

 Great Moments in Science  

 วิชาบังคับก่อน: -  

 Prerequisite: -  

 การศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับปรากฏการณ์ท่ีส าคัญในคริสต์ศตวรรษที่ผ่านมา
เกี่ยวกับการค้นพบ การทดลอง สิ่งประดิษฐ์ เอกสารงานวิจัย และ
นักวิทยาศาสตร์ เช่น รังสีแกมมา ทฤษฎีควอนตัม การจัดกลุ่มเลือดของมนุษย์ 
เอกซเรย์ ทฤษฎีความอลวน ทฤษฎีสัมพันธภาพ ยาโนฝะเคน รัทเทอร์ฟอร์ดและ
อตอม รังสีคอสมิค วิตามิน ยุคของไฟฟ้า เพนนิซิลิน ทฤษฎีเกม การแยกอะตอม
ของเฟอร์มี ระเบิดปรมาณู การก่อตั้งองค์กรอนามัยโลก ไฟฟ้าพลศาสตร์เชิง
ควอนตัม ดีเอนเอ ไวรัสเอดส์ อนุภาคมูลฐานในดวงอาทิตย์ 
General survey of the great discoveries, experiments, inventions, 
publications, and people in the last century such as Gamma-rays, 
Quantum theory, human blood types, X-ray, Chaos theory, Theory 
of Relativity, Novocain, Rutherford and atom, cosmic rays, vitamins, 
the electric age, Penicillin, Game theory, Fermi splits the atom, 
atomic bomb, WHO established, Quantum electrodynamics, DNA, 
AIDS virus, solar neutrinos captured 
 

02-031-002   มนุษย์กับชีวมณฑล 3(3-0-6) 
 Man and Biosphere  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  

 

วัฏจักรและรูปแบบของชีวมณฑล  รูปแบบความหลากหลายทางชีวภาพ  
ประเภทของระบบนิเวศ  แนวคิดเก่ียวกับการอนุรักษ์ชีวมณฑล  ธรรมชาติของ
ระบบนิเวศ  แหล่งพลังงานธรรมชาติ  วัฏจักรทางชีวธรณีเคมี  ประชากรโลก
และกลุ่มที่อยู่อาศัย  ตัวประกอบที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางชีวภาพ
เนื่องจากธรรมชาติและมนุษย์  การสร้างสรรค์และอนุรักษ์สุขภาวะสิ่งแวดล้อม
เพ่ือมนุษย์ 
Cycles and patterns of biosphere; patterns of biodiversity; 
ecosystem types; concepts of biosphere reserve; nature of 
ecosystems; natural energy resources; biogeochemical cycles; 
global population and communities; natural and human factors 
effecting biotic changes; creating and maintaining a healthy 
environment for human beings 
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02-031-003   มนุษย์กับผลิตภัณฑ์เคมี 3(3-0-6) 
 Man and Chemical Products   
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  

 

ธาตุและสารประกอบ  ความสัมพันธ์ระหว่างสารเคมีกับชีวิตมนุษย์  ผลิตภัณฑ์
ท าความสะอาด  สารเคมีที่ปนเปื้อนในอาหารและสารเติมในอาหาร  ยาและสาร
เสพติด  เครื่องส าอาง  สารเคมีที่ใช้ในการเกษตร  สารกัมมันตรังสีและ
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี  ผลกระทบของสารเคมีกับมวลมนุษย์ 
Elements and compounds; the relationship between chemical 
agents and human life, cleaning products; contaminated food and 
food additives; drugs and addictions; cosmetics; agro-chemical 
products; radioactive agents and petrochemical products; impacts 
of chemical agents on human beings 
 

02-031-004 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม   3(3-0-6) 
 Man and Environment  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  

 

ระบบนิเวศ  ทรัพยากรธรรมชาติ  ทรัพยากรทางธรณีและสิ่งท าลายดิน  
บรรยากาศและมลพิษทางอากาศ  น้ าและมลพิษทางน้ า  สารปราบศัตรูพืช   
สารปนเปื้อนอาหาร  การวิเคราะห์ระบบของประชากร ชุมชน และสิ่งแวดล้อม  
ทัศนศึกษาเชิงนิเวศ 
Ecological systems; natural resources; geologic natural resources 
and geo-hazards; the atmosphere and air pollution; water and 
water pollution; pesticides; food additives; population, community, 
and environment systems analysis; eco field trip required 
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02-031-005   สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร 3(3-0-6) 
 Environment and Resources Management  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  

 

ความรู้พื้นฐานทางสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร  หลักนิเวศวิทยาและ
สมดุลธรรมชาติ  ประเภทของทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ์  มลพิษ
สิ่งแวดล้อม  การป้องกันและแก้ไขมลพิษ  มลพิษกับปัญหาสุขภาพ  กฎข้อบังคับ
เกี่ยวกับผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม  การจัดการสิ่งแวดล้อมแบบผสมผสานและ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
Basic knowledge of environment and resources management; 
principles of ecology and natural balance; classifications of natural 
resources and their conservation; environmental pollution; 
preventing and solving pollution problems; pollution and health 
problems; law and regulations related to environmental impacts; 
integrated environmental management and sustainable 
development 
 
 

02-031-006   ความย่ังยืนทางทรัพยากรธรรมชาติ 3(3-0-6) 
 Natural Resource Sustainability  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  

 แนวคิดในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  หลักการความยั่งยืน  มลพิษ
สิ่งแวดล้อมและผลกระทบต่อสังคม  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่าง
ยั่งยืน  การตัดสินใจและหลักจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบความยั่งยืน  
พลังงานหมุนเวียนและแหล่งพลังงานที่ยั่งยืน  อัตราการใช้พลังงานของชาติและ
การพัฒนาพลังงานหมุนเวียน 
Concepts of natural resources conservation; principles of 
sustainability; environmental pollution and social impacts; 
sustainable management of natural resources; decision making and 
ethical issues related to sustainable design; renewable energy and 
sustainable energy resources; national energy consumption and 
renewable energy development  
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02-031-007   ยาและสารเสพติด 3(3-0-6) 
 Drugs and Narcotics  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 การส ารวจสืบค้นการใช้ยาในทางท่ีผิดและการติดยาในสังคมของเรา  ชนิดของ

สารเสพติดและยาที่น ามาใช้ผิดประเภท  สาเหตุและปัจจัยเสี่ยงของการติดยา
และสารเสพติด  วิทยาศาสตร์ของสภาวะการติดยาในเชิงประสาทวิทยาเกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์ระหว่างยา สมอง และพฤติกรรม  อาการและสัญญาณแสดงของ
การติดยาและสารเสพติด  การเยียวยารักษาการติดสารเสพติดโดยวิธีการใช้ยา 
การขับสารพิษ และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและจิตส านึก  การใช้ชีวิตปลอด
สิ่งเสพติด 
Investigation in drug abuse and addiction facts in our society; types 
of additive substances and drugs commonly abused; case and risk 
factors of drug abuse and addiction; neuroscience approach of 
addiction: the relations of drugs, brain and behavior; symptoms and 
signs of drug abuse and addiction; addiction treatments by 
medication, detoxification, behavioral and cognition therapy; living 
a drug-free life 
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02-031-008   ของเสียและมลภาวะ 3(3-0-6) 
 Waste and Pollution  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 แหล่งก าเนิดของของเสียและลักษณะสมบัติ  ของเสียที่ย่อยสลายได้และย่อย

สลายไม่ได้ทางชีวภาพ  ของเสียที่เป็นอันตรายและไม่เป็นอันตราย  การลดละ
เว้น การใช้ซ้ า และการแปรรูปของเสีย  แหล่งของมลภาวะและสารมลภาวะ  
แหล่งแพร่มลภาวะในเชิงฟิสิกส์ เคมีและชีวะ  มลภาวะทางทัศนียภาพและ
มลภาวะทางเสียง  สารมลภาวะที่เป็นของแข็ง ของเหลว และก๊าซ  สารมลภาวะ
ที่ย่อยสลายได้และย่อยสลายไม่ได้ทางชีวภาพ  มลภาวะที่เกิดจากฝีมือของมนุษย์  
ผลกระทบของของเสียและมลภาวะต่อสุขภาพ  สังคมปลอดของเสียในฐานะที่
เป็นดัชนีบ่งชี้ความเป็นอริยะ 
Waste sources and its properties; biodegradable and non-
biodegradable waste; hazardous waste and non-hazardous waste; 
waste reduce, reuse, and recycle (3Rs); sources of pollution and 
pollutants; physical, chemical and biological sources of waste 
exposure; visual and noise pollution; solid, liquid and gaseous 
pollutants; biodegradable and non-biodegradable pollutants; 
pollutants from human activities; impacts of waste and pollution 
on health; waste free society as an index of civilization 
 

02-031-009   แหล่งพลังงานทางเลือก 3(3-0-6) 
 Alternative Energy Resource  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 แหล่งพลังงานทางเลือก  พลังงานแสงอาทิตย์ ความร้อนใต้พิภพ ชีวมวล น้ าขึ้น

น้ าลง ไฟฟ้าจากพลังน้ า ลมและคลื่น  ระบบและกระบวนการที่ใช้ในการเปลี่ยน
รูปของพลังงาน  เทคโนโลยีการผลิตพลังงาน  ข้อดีข้อเสียของพลังงานทางเลือก  
การจัดเก็บพลังงาน 
Sources of alternative energy; solar, geothermal, biomass, tidal, 
hydroelectric, wind, and wave energy; systems and methods of 
energy conversion; energy production technology; advantages and 
disadvantages of alternative energy; energy storages 
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02-032-002   เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 
 Computer Technology   
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ การประมวลผลข้อมูล และเครือข่ายคอมพิวเตอร์   

การประยุกต์ใช้สารสนเทศในองค์การ  เทคนิคการโปรแกรม การพัฒนาระบบ 
การออกแบบฐานข้อมูล อีเมล การใช้เบราว์เซอร์และโปรแกรมค้นหา  เครือข่าย
สังคม คลาวด์คอมพิวติ้ง การออกแบบเว็บ และการโปรแกรมเว็บ  การใช้
เครือข่ายคอมพิวเตอร์เพ่ือการสื่อสาร  การฝึกปฏิบัติและการประยุกต์ใช้งาน 
Hardware, software, data processing, and computer network; 
information applications for organization; programming techniques, 
systems development, database design, e-mail, uses of browsers 
and search engines; social network, Cloud computing, web design, 
and web programming; using computer networks for 
communication; hands-on practice in computer applications 

  
02-040-001   คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน   3(3-0-6) 
 Mathematics for Everyday Use  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  

 

ระบบจ านวน  คณิตศาสตร์พ้ืนฐานและการน าไปใช้ เช่น เศษส่วน ทศนิยม 
อัตราส่วน ร้อยละ  การชั่งตวงวัด  การแปรผัน  พื้นที่และปริมาตร  เรขาคณิต
วิเคราะห์  สมการเชิงเส้นและกราฟ  อัตราส่วนตรีโกณมิติ  ทักษะและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์กับการน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  
Number system; basic mathematics and applications: fractions, 
decimals, ratios and percentage; weights and measurements; 
variation; area and volume; analytic geometry; linear equations and 
graphs; trigonometric ratios; mathetacal skills and process and 
applications for everyday use 
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02-040-005   คณิตศาสตร์ส าหรับวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6) 
 Mathematics for Science  

 วิชาบังคับก่อน: -  

 Prerequisite: -  

 ระบบจ านวน  สมการพหุนาม  ระบบสมการเชิงเส้น  อสมการและกราฟ  
ฟังก์ชันเลขชี้ก าลังและฟังก์ชันลอการิทึม  เรขาคณิตวิเคราะห์  ภาคตัดกรวย  
ตรีโกณมิติ  เมทริกซ์และการประยุกต์  ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์
กับการน าไปใช้ 
Number system; polynomial equation; system of linear equation; 
inequality and graph; exponential function and logarithmic function; 
analytic geometry; conic section; trigonometry; matrices and their 
application; mathematical skill and process and their application  
 

02-213-001 หลักสถิติ 3(3-0-6) 
 Principles of Statistics  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 ความรู้พื้นฐานทางสถิติ  ความน่าจะเป็น  ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะ

เป็นของตัวแปรสุ่ม  การแจกแจงของสิ่งตัวอย่าง  การประมาณค่าและการ
ทดสอบสมมติฐาน  การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว  การถดถอยเชิงเดี่ยว
และสหสัมพันธ์เชิงเดี่ยว  การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 
Basic knowledge of statistics; probability; random variables and 
probability distributions; sampling distribution; estimation and 
hypothesis testing; one-way analysis of variance; simple regression 
and simple correlation; statistical software applications 
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02-221-001 เคมีพื้นฐาน 3(2-3-5) 
 Fundamental Chemistry  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 หลักการและแนวคิดทางเคมีเบื้องต้น  โครงสร้างอะตอม  คุณสมบัติของธาตุ  

พันธะเคมี  สารละลาย  ปฏิกิริยาเคมีและอัตราการเกิดปฏิกิริยา  สมดุลเคมี  
กรด เบส และเกลือ  เคมีสิ่งแวดล้อม  เคมีนิวเคลียร์  การทดลองใน
ห้องปฏิบัติการตามเนื้อหาการบรรยาย 
Basic principles and concepts of chemistry; atomic structure; 
periodic properties of the elements; chemical bonding; solution; 
chemical reaction and rate of reaction; chemical equilibrium; acid, 
base, and salt; environmental chemistry; nuclear chemistry; 
laboratory experiments coordinated with lecture materials  

  
02-223-001 เคมีอินทรีย์เบื้องต้น 3(2-3-5) 
 Elementary Organic Chemistry  
 วิชาบังคับก่อน:-  
 Prerequisite:-  

 

หลักการและเทคนิควิธีการทดลองเกี่ยวกับเคมีอินทรีย์ในหัวข้อที่เกี่ยวกับ 
สารประกอบแอลิฟาติกและแอลิไซคลิก สารประกอบแอโรมาติก อนุพันธ์ของ
ไฮโดรคาร์บอน คาร์โบไฮเดรต โปรตีน และไลปิด  การทดลองในห้องปฏิบัติการ
ตามเนื้อหาการบรรยาย 
Principles and techniques of experiment in organic chemistry; topics 
include aliphatic and alicyclic compounds, aromatic compounds, 
hydrocarbon derivatives, carbohydrate, protein, and lipid; 
laboratory experiments coordinated with lecture materials 
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02-224-001 ชีวเคมีเบื้องต้น 3(2-3-5) 
 Introductory Biochemistry  
 วิชาบังคับก่อน: 02-223-001 เคมีอินทรียเ์บื้องต้น   
 Prerequisite:  02-223-001 Elementary Organic Chemistry 
 หลักการทางทฤษฎีและปฏิบัติทางชีวเคมี  โครงสร้างและองค์ประกอบของเซลล์  

ระบบบัฟเฟอร์  สารชีวโมเลกุล  โปรตีนและเอนไซม์  เมแทบอลิซึมของสาร 
ชีวโมเลกุล  ฮอร์โมนและกลไกการท างาน  การย่อย การดูดซึม และการขนส่ง
สารอาหาร  การสังเคราะห์แสงและการตรึงไนโตรเจน 
Basic principles and practice in biochemistry; cell structures and 
organelles; buffer systems; biomolecules; protein and enzyme; 
metabolism of biomolecules; hormones and mechanism of 
hormone action; digestion, absorption and transportation of 
nutrients; photosynthesis and nitrogen fixation  
 

02-231-001 ฟิสิกส์พื้นฐาน                                                               3(2-3-5) 
 Fundamental Physics  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  

 

หลักการและแนวคิดทางฟิสิกส์  พีชคณิตเวคเตอร์  จลนศาสตร์และพลศาสตร์
ของอนุภาค  งานและโมเมนตัม  กฎการอนุรักษ์พลังงาน  การเคลื่อนที่ของวัสดุ  
การเคลื่อนที่แบบฮาร์โมนิค  ความร้อนและเทอร์โมไดนามิคส์  แม่เหล็กไฟฟ้า  
ทัศนศาสตร์ทางฟิสิกส์  การทดลองในห้องปฏิบัติการตามเนื้อหาการบรรยาย 
An introduction to principles and concepts of physics; vector 
algebra; kinematics and dynamics of particles; work and 
momentum; law of conservation of energy; rigid body motions; 
simple harmonic motions; heat and thermodynamics; 
electromagnetism; physical optics; laboratory experiments 
coordinated with lecture materials 
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02-241-001 ชีววิทยาทั่วไป 3(2-3-5) 
 General Biology  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 ก าเนิดและวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต  โครงสร้างและหน้าที่ของสิ่งมีชีวิต

ประกอบด้วยเซลล์ เนื้อเยื่อ และอวัยวะ  การจ าแนกและความหลากหลายของ
สิ่งมีชีวิต  พ้ืนฐานทางนิเวศวิทยาและพันธุศาสตร์  ปฏิบัติการทดลองในหัวข้อที่
สอดคล้องกับการบรรยาย 
Origin and evolution of life; structures and functions of living things: 
cells, tissues, and organs; taxonomy and biodiversity of living 
organisms; basic concepts of ecology and genetics; laboratory 
experiments coordinated with lecture materials  
 

02-241-002 พันธุศาสตร์ทั่วไป 3(2-3-5) 
 General Genetics  
 วิชาบังคับก่อน: 02-241-001 ชีววิทยาทั่วไป  
 Prerequisite:  02-241-001 General Biology  

 

แนวคิดส าคัญและวิธีการส าหรับการศึกษาทางพันธุศาสตร์  ทฤษฎีความน่าจะเป็น 
พันธุศาสตร์ของเมนเดล  พันธุศาสตร์นอกเหนือกฎเมนเดล  ลักษณะทาง
พันธุกรรมที่ควบคุมโดยยีนหลายคู่  พันธุศาสตร์ประชากรและวิวัฒนาการ   
สารพันธุกรรม  การกลายพันธุ์  ปฏิบัติการทดลองในหัวข้อที่สอดคล้องกับเนื้อหา
การบรรยาย 
Important concepts and methods used in study of genetics; theory 
of probability; Mendelian genetics; non-Mendelian genetics; genetic 
traits controlled by multiple alleles; population genetics and 
evolution; genetic materials; mutation; laboratory experiments 
coordinated with lecture materials 
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02-241-003 จุลชีววิทยาทั่วไป 3(2-3-5) 
 General Microbiology  
 วิชาบังคับก่อน: 02-241-001 ชีววิทยาทั่วไป  
 Prerequisite:  02-241-001 General Biology  
 โครงสร้าง ชนิด และความหลากหลายของจุลินทรีย์ในธรรมชาติ  การจ าแนก

หมวดหมู่จุลินทรีย์  การเจริญเติบโตและปัจจัยการเติบโตของจุลินทรีย์  แบคทีเรีย 
เชื้อรา และไวรัสที่ท าให้เกิดโรค  การแพร่กระจาย ภูมิต้านทาน และภูมิคุ้มกัน
โรค  ปฏิบัติการทดลองในหัวข้อที่สอดคล้องกับการบรรยาย 
Structure, classification, and diversity of microorganisms in the 
nature; taxonomy of microorganisms; microbial growth and growth 
factors; pathogenesis of bacterial, fungal, and viral diseases; disease 
transmission, host resistance, and immunity; laboratory experiments 
coordinated with lecture materials  
 

03-111-101 หลักการเกษตร 3(2-3-5) 
 Principles of Agriculture  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 ความหมายและความส าคัญของการเกษตร  วิวัฒนาการของสังคมและระบบการ

ผลิตทางการเกษตร  ปัจจัยทีเ่กี่ยวข้องกับการเกษตรส าหรับ พืช สัตว์ และสัตว์
น้ า ที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทย  ความรู้พ้ืนฐานทางด้านการ
ผลิตพืช การผลิตสัตว์ และสัตว์น้ า  การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและตลาด
สินค้าทางการเกษตร  การศึกษานอกห้องเรียนเกี่ยวกับการผลิตพืช สัตว์ และ
สัตว์น้ า  
Definition and importance of agriculture; evolution of agricultural 
society and agricultural production system; factors affecting 
agriculture for plants, animals and aquatic animals which are 
economic importance of Thailand; fundamental of plants, animals 
and aquatic animals production; agricultural products processing 
and marketing; field trip for plants, animals and aquatic animals 
production 
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03-218-101 ทักษะพื้นฐานเกษตร  2(0-6-2) 
 Basic Skill in Agriculture  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 ฝึกทักษะพ้ืนฐานทางเกษตร ไม่น้อยกว่า 90 ชั่วโมง 

Basic skill in agriculture at least 90 hours 
 

03-311-102 หลักการผลิตสัตว์น้ า 3(3-0-6) 
 Principles of Aquatic Animal Production  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า  ระบบการผลิตสัตว์น้ า  สภาวะ

ปัจจุบันในการผลิตสัตว์น้ าของประเทศไทย  ปัจจัยพ้ืนฐานที่เก่ียวข้องกับการ
ผลิตสัตว์น้ า  ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า  ปัญหาที่เกี่ยวข้องในการผลิตสัตว์น้ า 
General knowledge on aquaculture; aquatic animal production 
system; current situation of aquatic animal production; basic factors 
of aquatic animal production; aquatic animal products; problems 
on aquatic animal production 
 

03-311-203 โรคและปรสิตสัตว์น้ า 3(2-3-5) 
 Diseases and Parasites of Aquatic Animals  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโรคและปรสิตสัตว์น้ า  ชีววิทยาของเชื้อก่อโรค  โรคที่เกิด

จากจุลชีพและปรสิต  หลักการตรวจวินิจฉัยโรค  การป้องกันและก าจัดรักษา 
General knowledge of diseases and parasites of aquatic animals; 
biology of aquatic animal pathogens; diseases caused by 
microorganisms and parasites; principles of disease diagnosis; 
preventions and treatment 
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03-311-301 การออกแบบการทดลองทางประมง 3(3-0-6) 
 Experimental design in Fisheries  
 วิชาบังคับก่อน: 02-213-001  หลักสถิติ  
 Prerequisite:  02-213-001  Principles of Statistics  
 หลักการออกแบบการทดลองทางประมง  การทดสอบด้วยสถิติที การวิเคราะห์

ความแปรปรวน  วางแผนการทดลองขั้นพ้ืนฐานและวางแผนการทดลองขั้นสูง 
การเปรียบเทียบเชิงซ้อน  การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์  การ
วิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม  การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 
Principles of experimental design in fisheries; T-test; analysis of 
variance; basic and advance experimental design; multiple 
comparison; regression and correlation analysis; analysis of 
covariance; use of statistical software 
 

03-311-304 การเพาะและอนุบาลสัตว์น้ าจืด 3(2-3-5) 
 Breeding and Nursing of Freshwater Animals  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 ชีววิทยาการสืบพันธุ์ของสัตว์น้ าจืดเศรษฐกิจ  คัพภะวิทยาของปลา  การเพาะ

และอนุบาลสัตว์น้ าจืดที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจ  หลักการปรับปรุงพันธุ์ 
Reproductive biology of economic freshwater animals; fish 
embryology; breeding and nursing of economic freshwater animals; 
principles of genetic improvement 
 

03-311-305 คุณภาพน้ าเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 3(2-3-5) 
 Water Quality for Aquaculture  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 ความรู้เบื้องต้นและหลักการวิเคราะห์พ้ืนฐานทางคุณภาพน้ า  คุณภาพน้ าทาง

กายภาพ เคมี และชีวภาพ  ปัญหา และการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ าทางการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
Basic knowledge and principles of water quality analysis; physical, 
chemical and biological properties of water; problems and 
rectification of water quality problems for aquaculture 
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03-311-306 การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝ่ัง 3(2-3-5) 
 Coastal Aquaculture  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง  ชีววิทยาของสัตว์น้ าชายฝั่ง

เศรษฐกิจ  การเพาะ การอนุบาล และการจัดการระบบเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง   
โรค การระบาด การป้องกัน และการรักษา 
Fundamentals of coastal aquaculture; biology of economic coastal 
animals; breeding, nursing and management of farming systems; 
diseases, epizootic, prevention and treatment 
 

03-311-307 อาหารสัตว์น้ า 3(2-3-5) 
 Aquatic Animal Nutrition  
 วิชาบังคับก่อน: 02-224-001 ชีวเคมีเบื้องต้น  
 Prerequisite:  02-224-001 Introductory Biochemistry 
 หลักการและปฏิบัติการอาหารสัตว์น้ า  สารอาหารและความต้องการสารอาหาร  

ระบบย่อยอาหาร  อาหารสัตว์น้ าวัยอ่อน  วัตถุดิบอาหาร  กระบวนการผลิต
อาหารสัตว์น้ า  การให้อาหารสัตว์น้ า  การปรับปรุงคุณภาพอาหาร   
การวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการ 
Principles and practice of aquatic animal nutrition; nutrients and 
nutrient requirement; digestive system of aquatic animals; fish 
larval feeds; raw materials for aquatic animal feed; process of feed 
production; aquatic animal feeding; feed quality improvement; 
nutritional analysis 

   
03-311-308 การเลี้ยงสัตว์น้ าจืด 3(2-3-5) 
 Freshwater Animal Culture  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 ประวัติ และความเป็นมาของการเลี้ยงสัตว์น้ าจืด  การวางแผนและรูปแบบการ

เลี้ยงสัตว์น้ าจืดที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจ  การจัดการการเลี้ยงสัตว์น้ าและ
ปัญหาในการเลี้ยง  การปรับปรุงการเลี้ยงสัตว์น้ าจืด 
History and background of freshwater aquaculture; planning and 
patterns of economic freshwater animals; aquaculture management 
and problems; the improvement of freshwater animal culture 
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03-311-309 การเลี้ยงสัตว์น้ าสวยงาม 3(2-3-5) 
 Ornamental Aquatic Animal Culture  
 วิชาบังคับก่อน: 03-311-303  การเพาะและอนุบาลสัตว์น้ าจืด  
 Prerequisite:  03-311-303  Breeding and Nursing of                  

Freshwater Animals 
 

 ความรูทั่วไปเก่ียวกับสัตวน์้ าสวยงาม  ประเภทของสัตวน์้ าสวยงามที่ได้รับความนิยม  
เทคนิคการเลี้ยง  จัดการที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ าแต่ละประเภท  การจัดการประกวด
และตัดสนิสัตวน์้ าสวยงาม  การตลาดและการค้าสตัว์น้ าสวยงาม 

Knowledge of ornamental fish; types of ornamental aquatic 
animals; techniques of ornamental culture; nursery management of 
aquatic habitats; contest and judging; marketing and trading of 
ornamental aquatic animals 

   
03-311-310 การจัดการคุณภาพน้ าในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ า 3(2-3-5) 
 Water Quality Management in Cultured Pond  
 วิชาบังคับก่อน: 03-311-304 คุณภาพน้ าเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
 Prerequisite:  03-311-304  Water Quality for Aquaculture 
 ระบบการเลี้ยงสัตว์น้ า  นิเวศวิทยาในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ า  การเปลี่ยน 

แปลงคุณภาพดินและน้ า  การปรับปรุงคุณภาพดินและน้ า  การใช้ปุ๋ยและ
สารเคมีในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ า 
Aquaculture systems; ecology in fish ponds; soil and water quality 
changes; soil and water quality improvement; the use of fertilizers 
and chemicals application in cultured ponds 

   
03-311-311 การจัดการมาตรฐานฟาร์มสัตว์น้ า 3(2-3-5) 
 Aquatic Animal Farm Standards Management  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 โครงสร้างและการออกแบบของบ่อส าหรับฟาร์มน้ า โครงสร้างและอุปกรณ์  

มาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า  ระบบให้อากาศ  ระบบน้ าและการบ าบัด  
การจัดการสุขอนามัยและเครื่องมือในโรงเพาะฟกสัตว์น้ า  การฝึกปฏิบัติในฟาร์ม
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
Sitting and designing of aquatic animal farms; farm structures and 
equipment; farm standards; aeration system; water supply and 
treatment; sanitary system in hatchery; practice in aquatic animal farm 
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03-311-312 โรคสัตว์น้ า 3(2-3-5) 
 Aquatic Animal Diseases  
 วิชาบังคับก่อน: 03-311-202 โรคและปรสิตสัตว์น้ า  
 Prerequisite:  03-311-202 Diseases and Parasites of 

Aquatic Animals 
 

 สาเหตุการเกิดโรค  ชีววิทยาและการก่อโรคของเชื้อแบคทีเรีย เชื้อไวรัส เชื้อรา 
และโรคที่ไม่เกิดจากการติดเชื้อ  การตรวจวินิจฉัยโรค  ระบบภูมิคุ้มกันโรคใน
สัตว์น้ า  การป้องกันและรักษา 
Basic knowledge of etiology; biology of pathogenic organisms, 
bacteria, viruses, fungi and non-infectious diseases; diseases 
diagnosis of aquatic animal; aquatic animal immune system; 
prevention and treatment 
 

03-311-313 ปรสิตสัตว์น้ า 3(2-3-5) 
 Aquatic Animal Parasites  
 วิชาบังคับก่อน: 03-311-202 โรคและปรสิตสัตว์น้ า  
 Prerequisite:  03-311-202 Diseases and Parasites of 

Aquatic Animals 
 

 ชีววิทยาและนิเวศวิทยาของปรสิตที่ส าคัญต่อสัตว์น้ า  อุบัติการณ์โรคและการก่อ
โรค  การแพร่โรคระหว่างสัตว์และคน การป้องกันและควบคุมปรสิตสัตว์น้ า   
Biology and ecology of aquatic animal parasite; disease outbreak 
and pathogenicity of important parasites; zoonosis propagation; 
prevention and control of aquatic animal parasites 
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03-311-314 การใช้ยาและสารเคมีในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 3(2-3-5) 
 Drug and Chemical Used in Aquaculture  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 ยาต้านจุลชีพ สารเคมี พืชสมุนไพรที่น ามาใช้ในการป้องกันและรักษาโรคสัตว์น้ า  

การทดสอบและการวิเคราะห์คุณสมบัติของยาและสารเคมีที่ใช้ในการรักษาโรค
สัตว์น้ า  การตกค้างของยาและสารเคมีในสิ่งแวดล้อม  
Antimicrobial, chemical and medicinal herbs used for disease 
prophylaxis and treatment in aquaculture; drug testing and 
property analysis; drugs and chemicals used in aquaculture; 
residues of drugs and chemicals in the environment 
 

03-311-315 การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล 3(2-3-5) 
 Marine Shrimp Culture  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกุ้งทะเล  ชนิดของกุ้งทะเลที่ส าคัญทางเศรษฐกิจ   

เทคนิคการเพาะพันธุ์และการอนุบาล  การเลี้ยงกุ้ง  อาหารและการให้อาหาร 
โรคและการป้องกันรักษา  การจัดการฟาร์มและการตลาด 
General knowledge of marine shrimps; types of economically 
important marine shrimps; breeding and nursing techniques; shrimp 
culture; feeds and feeding; diseases prevention and treatment; farm 
management and marketing 
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03-311-316 เทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ า 3(2-3-5) 
 Aquatic Animal Production Technology  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 วิธีการและหลักการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ประเภทของสัตว์น้ า รูปแบบการเพาะพันธุ์

สัตว์น้ า  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลี้ยงสัตว์น้ า การวางแผนและการเตรียมการ
เลี้ยงสัตว์น้ า ปฏิบัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

Methods and principles of aquaculture; groups of aquatic animals; 
types of aquaculture; factors influencing aquatic animal production 
culture; planning and preparation for aquaculture; practice in 
aquatic animal production 

  
03-311-417 พันธุศาสตร์สัตว์น้ า 3(2-3-5) 
 Aquatic Animal Genetics  
 วิชาบังคับก่อน: 02-241-002 พันธุศาสตร์ทั่วไป  
 Prerequisite:  02-241-002 General Genetics  
 ประโยชน์ของพันธุศาสตร์ต่อการประมง  ลักษณะปริมาณและการปรับปรุงพันธุ์ 

การถ่ายทอดลักษณะคุณภาพ  พันธุศาสตร์ประชากรในสัตว์น้ า  พันธุกรรมใน
การก าหนดเพศในสัตว์น้ าและการควบคุมเพศ 
Contributions of genetics in fisheries; quantitative traits and genetic 
improvement; inheritance of qualitative traits; population genetics 
of aquatic animals; genetics sex determination and manipulation in 
aquatic animals 
 

03-311-418 การพัฒนาและส่งเสริมทางการประมง 3(3-0-6) 
 Fishery Development and Extension   
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 นโยบายและขอบข่ายงานส่งเสริมการประมง  รูปแบบการส่งเสริมการประมง  

การผลิตสื่อโสตทัศนูปกรณ์เพ่ือการส่งเสริม  การวางแผนและการประเมินผลเพ่ือ
การส่งเสริมและพัฒนาการประมง  ปฏิบัติการส่งเสริมนอกสถานที่ 
Policies, and scopes on fisheries extension; pattern of fisheries 
extension; media production for extension; planning and evaluation 
for extension and development; field activity for fisheries extension 
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03-312-101 สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในแหล่งน้ า 3(2-3-5) 
 Aquatic Invertebrates  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 การจ าแนกหมวดหมู่  ชีววิทยาและนิเวศวิทยาของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังใน

แหล่งน้ า  ความส าคัญของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในแหล่งน้ าต่อระบบนิเวศ 
Classifications, biology and ecology of aquatic invertebrates; 
significance of aquatic invertebrates to ecosystem 

   
03-312-202 มีนวิทยา 3(2-3-5) 

 Ichthyology  

 วิชาบังคับก่อน: 02-241-001 ชีววิทยาทั่วไป  

 Prerequisite:  02-241-001 General Biology  

 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับชีววิทยาของปลา  สัณฐานวิทยา และกายวิภาคของปลา 
ระบบต่าง ๆ ในตัวปลา  อนุกรมวิธานของปลา 
Fundamentals of fish biology; morphology and anatomy of fish; 
system of fish physiology; fish taxonomy 
 

03-312-203 นิเวศวิทยาทางน้ า 3(2-3-5) 

 Aquatic Ecology  

 วิชาบังคับก่อน: -  

 Prerequisite: -  

 นิเวศวิทยาของแหล่งน้ า  ก าลังผลิตเบื้องต้นในระบบนิเวศแหล่งน้ า  การ
แพร่กระจายของสิ่งมีชีวิตในแหล่งน้ า  ผลกระทบจากกิจกรรมของมนุษย์ต่อ
ระบบนิเวศ  ค่าดัชนีทางนิเวศวิทยาและการประยุกต์ใช้  หลักการอนุรักษ์
ทรัพยากรในแหล่งน้ า 
Ecology of aquatic resources; primary productivity in aquatic 
ecosystems; propagation of aquatic organisms; effects of human 
activities to ecosystems; ecological index applications; conservation 
principle for aquatic resources 
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03-312-304 กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการประมง 3(3-0-6) 
 Fishery Laws and Regulations   
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป  พระราชบัญญัติประมง  กฎข้อบังคับ

สากลที่เกี่ยวข้องการประมง  กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการอนุรักษ์ทรัพยากร
ประมง  กรณีศึกษาเกี่ยวกับกฎหมายประมง 
Introduction to law; Fisheries Act; international law and regulations  
related to fisheries; law related to fishery resources conservation; 
case studies relevant to fishery laws 

  
03-312-305 แพลงก์ตอนวิทยาเบื้องต้น                                                 3(2-3-5) 
 Introduction to Planktonology  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับแพลงก์ตอน  อนุกรมวิธานและนิเวศวิทยาของแพลงก์ตอน 

ผลกระทบของแพลงก์ตอนต่อระบบนิเวศแหล่งน้ า  การเพาะเลี้ยงแพลงก์ตอน  
การใช้ประโยชน์จากแพลงก์ตอน 
General knowledge of plankton; taxonomy and ecology of 
plankton; impacts of plankton on aquatic ecosystem; cultivation of 
plankton; plankton utilization 
 

03-312-306 เทคโนโลยีสาหร่าย 3(2-3-5) 
 Algae Technology  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 อนุกรมวิธานและนิเวศวิทยาของสาหร่าย  เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสาหร่ายที่มี

คุณค่าทางเศรษฐกิจ  สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของสาหร่าย  การใช้ประโยชน์
จากสาหร่าย การพัฒนา การเจริญเติบโต และการเก็บเกี่ยวสาหร่าย 
เพ่ือการเพ่ิมมูลค่า  
Taxonomy and ecology of algae; cultivation technology of  
economic important algae; bioactive substances from algae; algae 
utilization; developing, growing, and harvesting algae for value 
added applications 
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03-312-307 พืชน้ า 3(2-3-5) 
 Aquatic Plants  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 ลักษณะของพืชน้ า  ประเภท และชนิดของพืชน้ า  ปัจจัยที่มีผลต่อการ

เจริญเติบโตของพืชน้ า  การขยายพันธุ์พืชน้ า  การใช้ประโยชน์จากพืชน้ า 
Characteristics of aquatic plants; types and aquatic plant species; 
factors affecting the growth of aquatic plants; aquatic plant 
propagation; utilization of aquatic plants 

   
03-312-308 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง 3(2-3-5) 
 Fishery Product Technology  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 ชนิดของสัตว์น้ าที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจ  องค์ประกอบทางเคมีของสัตว์น้ า  

การเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมีของสัตว์น้ า  การเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ประมง  การ
แปรรูปผลิตภัณฑ์ประมง  ผลพลอยได้จากการแปรรูปสัตว์น้ า  มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ประมง 
Economic important species of aquatic animals; chemistry of 
aquatic organisms; biochemical changes in aquatic animals; fishery 
products storage; processing of fishery products; by-products from 
aquatic animal processing; standards of fishery products 

03-312-309 เครื่องมือประมง 3(2-3-5) 
 Fishing Gears  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 ประเภทของเครื่องมือประมง  วิวัฒนาการของเครื่องมือประมง การออกแบบ

เครื่องมือประมงและการใช้งาน  การซ่อมบ ารุงเครื่องมือประมง  การประเมิน
ประสิทธิภาพเครื่องมือประมง 
Types of fishing gears; evolution of fishing gears; fishing gear design 
and usage; fishing gear repairing; assessment of fishing gear 
efficiency 
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03-312-310 สมุทรศาสตร์ทั่วไป 3(3-0-6) 

 General Oceanography  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 การก าเนิดโลก และมหาสมุทร  การส ารวจทางสมุทรศาสตร์  ธรณีสัณฐานและ

ธรณีฟิสิกส์ของโลก คุณสมบัติทางกายภาพ เคมีของน้ าทะเล  ชีววิทยาทางทะเล 
The origin of earth and oceans; survey of oceanography; geology 
and geophysics of earth; physical and chemical properties of 
seawater; marine biology 

   
03-312-411 คอมพิวเตอร์เพื่อการประมง 3(2-3-5) 
 Computer for Fisheries  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 การประยุกตใ์ช้คอมพิวเตอร์ส าหรับโปรแกรมการค านวณ โปรแกรมการน าเสนอ 

และโปรแกรมทางสถิติทางด้านการประมง 
Applications of computer in calculating program, program for 
presentation, and statistical program for fisheries 
 

03-312-412 เทคโนโลยีชีวภาพทางการประมง 3(2-3-5) 

 Biotechnology for Fisheries  

 วิชาบังคับก่อน: -  

 Prerequisite: -  

 หลักการของเทคโนโลยีชีวภาพ  จุลชีววิทยาที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมประมง  
การน าสารชีวภาพมาใช้ในการเพิ่มผลผลิตทางประมง  การศึกษาและการใช้
ประโยชน์ทางชีววิทยาโมเลกุลในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า  การตรวจสอบทาง
พันธุกรรมของสัตว์น้ า 
Principles of biotechnology; microbiology in industrial fisheries; bio-
product usage for fishery production; study and utilization of 
molecular biology in aquaculture; aquatic animal genetic 
examination 
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03-312-413 การจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรประมง 3(3-0-6) 
 Fishery Resources Management and Conservation  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 รูปแบบทรัพยากรประมง  วิวัฒนาการของการท าการประมง  หลักการจัดการ

ประมง นโยบาย และมาตรการที่ใช้ในการจัดการประมง  หลักการและ
แนวความคิดในการอนุรักษ์ทรัพยากรประมง  ผลกระทบจากท าประมงต่อ
ทรัพยากรประมง  การปรับปรุงถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ า  กรณีศึกษาการ
อนุรักษ์ทรัพยากรประมง 
Formats of fishery resources; evolution of fishing activates; 
principles of fishery management; policies and measures for fishery 
management; principles and concepts of fishery resource 
conservation; impacts of fishing activities on fishery resources; 
aquatic habitat improvement; case studies relevant to fishery 
resource conservation 

   
03-312-414 การด าน้ า 3(2-3-5) 
 Scuba Diving  
 วิชาบังคับก่อน: 01-050-013 ว่ายน้ า  
 Prerequisite:  01-050-013 Swimming  
 หลักการด าน้ าเบื้องต้น การใช้และการบ ารุงรักษาอุปกรณ์ด าน้ า  ความเสี่ยงและ

อันตรายจากการด าน้ าและการป้องกัน กฎระเบียบและข้อห้าม สภาวะแวดล้อม
ที่ส่งผลต่อการด าน้ า  การด าน้ าเพื่อศึกษาและอนุรักษ์ทรัพยากรประมง 
Basic principle of scuba diving, the use and maintenance of diving 
equipment; risks associate with open water diving, diving hazards 
and precautions; rules of scuba diving; environment affecting diving; 

scuba diving for study and maintenance of fishery resources 
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03-313-201 ทักษะประมง 1 2(0-6-2) 
 Skill in Fisheries I  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน การใช้เครื่องมืออุปกรณ์ข้ันพื้นฐานส าหรับการ

เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า  การเตรียมบ่อ  การปฏิบัติงานในโรงเพาะฟักและอนุบาลสัตว์
น้ า  การให้อาหารสัตว์น้ า  การเก็บเก่ียวผลผลิต  การจัดการบ่อเลี้ยงปลา   
การซ่อมแซมเครื่องมือประมงและการท าผลิตภัณฑ์ประมง  การสร้างจิตส านึกใน
การอนุรักษ์ทรัพยากรประมง โดยฝึกงานไม่น้อยกว่า 90 ชั่วโมง 
Safety for job performance; the use of basic tools and equipment 
in aquaculture; pond preparation; hatchery and nursery operations; 
aquatic animal feeding; fish harvesting; pond management; fishing 
gear repairing and fishery product processing; cultivation of 
awareness of fishery conservation; hand-on practice at least 90 
hours 

   
03-313-202 ทักษะประมง 2  2(0-6-2) 
 Skill in Fisheries II  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์เฉพาะด้าน  เครื่องมือที่เกี่ยวข้องทางประมง 

ทักษะในการค านวณที่เก่ียวข้องทางการประมง  โดยฝึกงานไม่น้อยกว่า 90 
ชั่วโมง 
Training on the use of specific tools and equipment in fisheries; 
calculation skills in fisheries; practice in  fisheries at least 90 hours 
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03-313-307 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาทางประมง 1(0-2-1) 
 Preparation for Cooperative Education in Fisheries  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 หลักการ แนวคิดและกระบวนการของสหกิจศึกษา  ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง  

ความรู้พื้นฐานและเทคนิคในการสมัครงาน  ความรู้พ้ืนฐานส าหรับการ
ปฏิบัติงานและการบริหารงานคุณภาพในสถานประกอบการ  การสื่อสารใน
สถานที่ท างาน  การพัฒนาบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์  การน าเสนอโครงการ
หรือผลงาน และการเขียนรายงาน 
Principles, concepts and processes of cooperative education; 
related rules and regulations; basic knowledge and techniques in 
job application; basic knowledge in working and quality 
management system in workplace; workplace communication; 
personality development and human relations; presentation and 
report writing 

   
03-313-403 สัมมนาทางประมง 1(0-2-1) 
 Seminar in Fisheries  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูลงานวิจัยหรือข้อมูลทางวิชาการ  การน าเสนอผล

ด้านการประมง 
Systematically searching, data compiling; research result or 
technical paper;  writing and presentation;  in fisheries 
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03-313-404 ฝึกงานประมง  3(0-40-0) 
 Field Practices in Fisheries   
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 ฝึกงานด้านประมงในสถานประกอบการของหน่วยงานภาครัฐ หรือ เอกชน เป็น

เวลาไม่น้อยกว่า 250 ชั่วโมง เขียนรายงานและน าเสนอ 
Hand-on practice in work place of government organizations or 
private sectors for at least 250 hours; report writing and 
presentation 

   
03-313-405 สัมมนาทักษะทางประมง 1(0-2-1) 
 Seminar in Fishery Skills  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 การเรียบเรียงและน าเสนอประสบการณ์จากการฝึกงานทางประมง 

Compiling and presenting the experience from field practice  in  
fisheries 

   
03-313-406 ปัญหาพิเศษทางประมง 3(0-9-3) 
 Special Problems in Fisheries  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 ความส าคัญของประเด็นวิจัย และสมมติฐาน  การส ารวจ และ/หรือทดลองวิจัย

ทางการประมง  การวิเคราะห์ สรุปผล และการเขียนผลงานวิจัยอย่างเป็นระบบ 
The importance of the research topic and hypothesis; surveying 
and /or experimenting in fisheries; analyzing, concluding, and 
systematic writing of full paper 
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03-313-408 สหกิจศึกษาทางประมง 6(0-40-0) 
 Cooperative Education in Fisheries   
 วิชาบังคับก่อน: 03-000-304 การเตรียมความพร้อมสหกิจ

ศึกษาทางประมง 
 

 Prerequisite:  03-000-304 Preparation for 
cooperative Education            
in Fisheries 

 

 การปฏิบัติงานในสถานประกอบการที่เก่ียวข้องกับสาขาวิชาที่ศึกษาเสมือนหนึ่ง
พนักงานของสถานประกอบการไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ต่อเนื่องเมื่อเสร็จสิ้นการ
ปฏิบัติงาน  นักศึกษาต้องส่งรายงานวิชาการและน าเสนอผลการปฏิบัติงาน  มี
เกณฑ์การประเมินผลจากอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา พนักงานพี่เลี้ยงในสถาน
ประกอบการและจากรายงานวิชาการ 
Full-time working as an employee in the workplace related to 
major field of study for at least 16 weeks continuously; academic 
report submitting and presentation by the end of the course; the 
evaluation criteria based on cooperative education advisor, job 
supervisor and student’s academic report 
 

03-511-101 พื้นฐานช่างเกษตร     3(2-3-5) 
 Basic Farm Mechanics  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 หลักความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ฝึกทักษะปฏิบัติการใช้และบ ารุงรักษา

เครื่องมือ ช่างไม้ ช่างปูน ช่างประปา ช่างไฟฟ้า ช่างเชื่อม การเลือกใช้เครื่องมือ
อุปกรณ์และวัสดุ การประเมินราคาเบื้องต้น 
Principles of workplace safety; operating skills for using and 
maintaining carpentry tools; mason tools; plumber tools; electrical 
tools; welding tools; selections of tools, equipment and materials; 
basic cost estimation 
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03-613-306 การจัดการธุรกิจเกษตร 3(3-0-6) 
 Agribusiness Management  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับธุรกิจเกษตร  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความส าเร็จของ

ธุรกิจเกษตร  การจัดองค์กร  การลงทุน  การบริหารสินเชื่อ  การบัญชีและการ
บันทึกทางธุรกิจเกษตร  การจัดท าแผนและงบประมาณ  การตัดสินใจทางธุรกิจ
เกษตร 
Concepts and theories of agribusiness; factors influencing success of 
agribusiness; structuring organization; investment; credit 
management; accounting and records of agribusiness; planning and 
budgeting; decision making in agribusiness 

  
05-022-013    การเป็นผู้ประกอบการ   3(3-0-6) 
 Entrepreneurship  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 ความท้าทาย ทิศทาง และลักษณะการลงทุนเป็นผู้ประกอบการ  สภาพสังคม

และมนุษย์ที่มีผลเกี่ยวข้องกับการด าเนินการธุรกิจ  การบริหารจัดการและภาวะ
ผู้น า  เทคนิคการตลาด  การโฆษณาและการขาย  ระบบและหลักการบัญชี  
ระบบการเงินส าหรับธุรกิจ  และการเขียนแผนธุรกิจ   
Challenges, trends and characteristics of entrepreneur venture; 
social and human factors necessary to opening and operating a 
business; management and leadership; marketing techniques; 
advertising and sales; accounting principles and systems; business 
finance; writing a business plans 
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05-022-014   การวางแผนการเงินส่วนบุคคล 3(3-0-6) 
 Personal Financial Planning  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 แนวคิดเก่ียวกับการวางแผนทางการเงิน  กระบวนการวางแผนทางการเงิน   

การบริหารรายได้  รายจ่ายและภาระหนี้สิน  การออมและทางเลือกการลงทุน                    
การวางแผนประกัน  การวางแผนการศึกษาบุตร  การวางแผนเพื่อการเกษียณ  
การเตรียมความพร้อมก่อนลงทุน   
Concept of financial planning; financial planning process; income, 
expenditure and debt management; saving and alternatives in 
investment; insurance planning; children education planning; 
financial planning for retirement; preparation before investing 
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 3.2  ชื่อ สกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 
    3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิ สาขา/วิชาเอก สถาบันทีจ่บ ปีที่จบ 
ต าแหน่ง 
วิชาการ 

ภาระงานสอน (ชม./ปกีารศึกษา) 
2559 2560 2561 2562 

1 นายธีรวุฒิ  เลิศสุทธิชวาล 
  

Ph.D. 
  วท.ม. 
วท .บ.  

Fish Parasitology 
วิทยาศาสตร์การประมง 
วาริชศาสตร ์

University of Malaya 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

2540 
2530 
2528 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 310 310 310 310 

2 นายธรรมนญู  ง่านวิสุทธิพันธ ์ 
   

วท.ม. 
วท .บ.  

วิทยาศาสตร์การประมง 
วาริชศาสตร ์

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

2531 
2528 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 430 430 430 430 

3 นางสาวอัมพร  รัตนมูสิก 
  

วท.ม. 
ทษ .บ.  

วาริชศาสตร ์
ประมงน้ าจดื 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแมโ่จ ้

2546 
2529 

อาจารย ์ 300 300 300 300 

4 นายสัมพันธ์  พรหมหอม 
  

วท.ม. 
ทษ .บ.  

การจัดการสิ่งแวดล้อม   
ประมงน้ าจดื 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแมโ่จ้ 

2539 
2531 

อาจารย ์ 260 260 260 260 

5 นายสิริพงษ์  วงศ์พรประทีป 
  

วท.ม. 
 

วท .บ.  

วิทยาศาสตร์การประมง 
 
ประมง 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า  
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

2552 
 
2548 

อาจารย ์ 370 370 370 370 
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3.2.2  อาจารย์ประจ า 
ล าดับ 

ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิ สาขา/วิชาเอก สถาบันทีจ่บ ปีที่จบ 
ต าแหน่ง 
วิชาการ 

ภาระงานสอน (ชม./ปีการศึกษา) 
2559 2560 2561 2562 

1 นายกิตติชนม์  อุเทนะพันธ์ุ 
  

ปร.ด. 
วท.ม. 
วท .บ.  

วาริชศาสตร ์
วาริชศาสตร์  
เทคโนโลยีชีวภาพ 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

2554 
2549 
2545 

อาจารย ์ 410 410 410 410 

2 นางวรรณณิี  จันทร์แก้ว 
  

ปร.ด. 
 
  วท.ม. 
ทษ.บ. 

นิเวศวิทยาและความ
หลากหลายทางชีวภาพ 
วิทยาศาสตร์การประมง 
ประมงน้ าจดื 

มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์
 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแมโ่จ ้

2556 
 
2539 
2533 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 340 340 340 340 

3 นางสาวมณี  ศรีชะนันท์ 
  

ปร .ด.  
วท .บ.  

วาริชศาสตร ์
เทคโนโลยีชีวภาพ 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

2557 
2546 

อาจารย ์ 310 310 310 310 

4 นางกนกรัตน ์ ทองสร้อย 
  

วท.ม. 
วท .บ.  

วิทยาศาสตร์การประมง 
ประมง 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

2539 
2530 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 300 300 300 300 

5 นายนรสิงห์  เพ็ญประไพ 
  

วท .ม.  
ทษ .บ.  

วิทยาศาสตร์การประมง 
ประมงน้ าจดื 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแมโ่จ้ 

2542 
2532 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 300 300 300 300 
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3.2.3  อาจารย์พิเศษ 
ล าดับ 

ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิ ประสบการณ์การท างาน/ต าแหน่งงาน ผลงานวิชาการ(ถ้าม)ี 

1 นายสุรยิะ จันทร์แก้ว 
  

วท.ม.(วิทยาศาสตร์การประมง), 2540 
วท.บ.(ประมง), 2535 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์   
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 

สุริยะ จันทร์แก้ว  สุมาลี เลี่ยมทอง   โสภนา วงศ์ทองมัณฑกา  
        วีระพงษ ์ ด ารงพันธ์  ใจห้าว  วีระพงษ ์ วิชิต  จรุง-  

สุจรติกุล  ปิยะ เพชรสงค์  วรรณณิี จันทร์แก้ว และ 
มลิมาศ จริยพงศ์. 2557.การศึกษาป่าสาคูและความ
หลากหลายทางชีวภาพในแหล่งน้ า จังหวัด
นครศรีธรรมราช  Rajabhat J. Sci. Humanit. Soc. 
Sci.  15(2): 34-49, 2014 

สุริยะ จันทร์แก้ว .2556.ปลาในแหล่งน้ าป่าสาคู. ใน ป่าสาคู 
นครศรีธรรมราช วิถีชุมชน  ความหลากหลาย และการ
ใช้ประโยชน์ 40 หน้า  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช : อักษรการพิมพ์. 
หน้า34-39. 

สุริยะ จันทร์แก้ว ธงชัย  นิติรัฐสุวรรณ วิชิต  จรุงสุจรติกุล 
วรรณณิี  จันทร์แก้ว  วิจิตรา  อมรวิริยะชัย  นฤมล  

        ขุนวีช่วย มานะ ขุนวีช่วย  มลิมาศ  จริยพงศ์    วัฒน
ณรงค์  มากพันธ์  พรเพ็ญ  สุขหน.ู 2558. ป่าสาคูใน
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ตอนกลาง(นครศรีธรรมราช  ตรัง 
พัทลุง)เพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน หน้า 61. ใน บทคัดย่อ 
การประชุมใหญ่โครงการส่งเสรมิการวิจัยในอุดมศึกษา 
ครั้งท่ี 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช         
ไทม์พริ้นติ้ง นครศรีธรรมราชม 486 หน้า. 
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3.2.3  อาจารย์พิเศษ (ต่อ) 
ล าดับ 

ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิ ประสบการณ์การท างาน/ต าแหน่งงาน ผลงานวิชาการ(ถ้าม)ี 

2 นายนเรศ  ซ่วนยุก 
  

ปร.ด.(เทคโนโลยีชีวภาพ), 2552 
วท.บ.(วาริชศาสตร)์, 2541 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์  
คณะทรัพยากรธรรมชาติ 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

Suwannasang, A., Dangwetngam, M., Issaro, A., 
Phromkunthong, W. and Suanyuk, N. 2014. 
Pathological manifestations and immune 
responses of serotypes Ia and III Streptococcus 
agalactiae infections in Nile tilapia 
(Oreochromis niloticus). Songklanakarin J. Sci. 
Technol. 36(5): 499-506. 

 
Suanyuk, N. and Dangwetngam, M. 2014. 

Identification and pathology of 
Lactococcusgar vieae isolated from cultured 
and wild giant freshwater prawns 
(Macrobrachium rosenbergii de Man) in 
Thailand. Thai J. Vet. Med. 44(3): 325. 

Suanyuk, N., Rogge, M., Thune, R., Watthana 
phiromsakul, M., Champhat, N. and 
Wiangkum, W. 2014. Mortality and pathology 
of hybrid catfish, Clarias macrocephalus 
(Günther) x Clarias gariepinus (Burchell) 
associated with Edward siellaictaluri infection 
in Southern Thailand. J. Fish Dis. 37: 385-395. 
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3.2.3  อาจารย์พิเศษ (ต่อ) 
ล าดับ 

ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิ ประสบการณ์การท างาน/ต าแหน่งงาน ผลงานวิชาการ(ถ้าม)ี 

3 นายสุภฏา คีรรีัฐนิคม 
  

ปรด.(เทคโนโลยีชีวภาพ), 2549 
วท.ม.(วาริชศาสตร)์, 2541 
วท.บ.(เทคโนโลยีการประมง), 2538 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยทกัษิณ 

Figueiredo-Silva, C., Lemme, A., Sangsue, D. and 
Kiriratnikom, S. 2015. Effect of DL-methionine 
supplementation on the success of almost total 
replacement of fish meal with soybean meal in 
diets for hybrid tilapia (Oreochromis niloticus ×  

       Oreochromis mossambicus) .Aquaculture 
Nutrition.  21(2): 234–241.  

 
Kiriratnikom, S., Poonperm, W., Kliangpradit, A. and 

Ader, P. 2013. Effects of a non-corrosive formic 
acid formulation on growth performance and 
some health associated parameters in hybrid-
red Tilapia (Oreochromis niloticus X 
Oreochromis mossambicus). Abstract in Asian-
Pacific Aquaculture Conference 2013.Saigon 
Exhibition & Convention Centre, Ho Chi Minh 
City, Vietnam.December 10-13, 2013. 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถ้ามี) 
เพ่ือให้นักศึกษาที่จะส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมง  

มีประสบการณ์ในวิชาชีพก่อนท างานจริง  จึงจัดให้มีการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม  โดยสามารถ
เลือกฝึกงานภายนอก หรือสหกิจศึกษา 

4.1  ฝึกงานภายนอก 
เพ่ือให้มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานและประสบการณ์ทางวิชาชีพในสถานประกอบการ 

จึงก าหนดให้ รายวิชาทักษะพ้ืนฐานเกษตร  ทักษะประมง 1 และทักษะประมง 2 เพ่ือเตรียมทักษะ
พ้ืนฐาน ในการออกไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ในรายวิชาฝึกงานประมง   

4.1.1  มาตรฐานผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนาม  
ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้ 
4.1.1.1 มีทักษะในการปฏิบัติ สามารถใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีประยุกต์เพ่ือเพ่ิม

ความช านาญในวิชาชีพและเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน 
4.1.1.2 ปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต เพ่ิมภาวะผู้น าในการท างาน 

รู้จักการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และเข้าใจจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 
4.1.1.3 สามารถบูรณาการความรู้ที่เรียนมา เพ่ือน าไปแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในการ

ท างาน และคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ เพ่ือปรับปรุงและพัฒนางานที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม 
4.1.14 ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหา และหาแนวทางแก้ไขร่วมกันกับผู้บังคับบัญชา

ขั้นต้นและผู้ร่วมงานได้ 
4.1.1.5 มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
4.1.1.6 มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา และเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กร รวมทั้ง

สามารถปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมขององค์กรได้ 
4.1.2  ช่วงเวลา 

ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษาที่ 3 
  4.1.3  การจัดเวลาและตารางสอน  
  จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษาฤดูร้อน  ไม่น้อยกว่า 250 ชั่วโมง  

4.2  การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
เพ่ือให้นักศึกษาที่จะส าเร็จการศึกษาได้รับประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ

ก่อนเข้าสู่ระบบการท างาน จึงได้จัดให้มีการศึกษารายวิชาการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาทาง
ประมงและรายวิชาสหกิจศึกษาทางประมง 

4.2.1  มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม  
ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา ซึ่งจะน าไปสู่

ความพร้อมในการประกอบอาชีพ มีดังนี้ 
4.2.1.1 มีประสบการณ์ท างานเหมือนการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ 
4.2.1.2 มีทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ และสามารถใช้หลักการ

แนวคิด ทฤษฎีประยุกต์เพ่ือเพ่ิมความช านาญในวิชาชีพและเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน 
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4.2.1.3 ปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต เพ่ิมภาวะผู้น าในการท างาน 
รู้จักการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และเข้าใจจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 

4.2.1.4 สามารถบูรณาการความรู้ที่เรียนมา เพ่ือน าไปแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในการ
ท างาน และคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ เพ่ือปรับปรุงและพัฒนางานที่เก่ียวข้องได้อย่างเหมาะสม 

4.2.1.5 ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหา และหาแนวทางแก้ไขร่วมกันกับผู้บังคับบัญชา
ขั้นต้นและผู้ร่วมงานได้ 

4.2.1.6 มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
4.2.1.7 มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา และเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กร รวมทั้ง

สามารถปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมขององค์กรได้ 
4.2.2  ช่วงเวลา 

ภาคการศกึษาที่ 1 ปีการศึกษาท่ี 4 
4.2.3  การจัดเวลาและตารางสอน 

        จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา  ไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ 
 
5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ามี) 
 5.1  ค าอธิบายโดยย่อ  

หลักสูตรก าหนดให้นักศึกษาเรียนวิชาปัญหาพิเศษทางประมง ตามหัวข้อที่นักศึกษาสนใจ มี
การประยุกต์ และ/หรือบูรณาการความรู้จากรายวิชาต่างๆ ที่ได้จากการศึกษามาใช้โดยต้องใช้
ระเบียบวิธีการวิจัยที่ถูกต้อง โดยให้นักศึกษาน าเสนอโครงร่าง (proposal) ปัญหาพิเศษต่อ
คณะกรรมการที่ปรึกษา เพ่ือพิจารณาอนุมัติก่อนด าเนินการ และมีการเขียนรายงานผลการศึกษาต่อ
คณะกรรมการที่ปรึกษาปัญหาพิเศษ ตามรูปแบบที่ก าหนดไว้ในคู่มือการท าปัญหาพิเศษ 
 5.2  มาตรฐานผลการเรียนรู้  

นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการวิจัย สามารถท าวิจัยทางประมง รวมทั้งเขียน
รายงานและน าเสนอผลงานวิจัยได้  
 5.3  ช่วงเวลา  

03-313-406 ปัญหาพิเศษทางประมง  ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษาที่ 4 

 5.4  จ านวนหน่วยกิต  
    3  หน่วยกิต 

5.5  การเตรียมการ  
1. นักศึกษาติดต่ออาจารย์ประจ าเพื่อท าปัญหาพิเศษ 
2. หัวหน้าสาขาแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาปัญหาพิเศษ โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาปัญหา

พิเศษเป็นประธาน 
3. นักศึกษาน าเสนอโครงร่างปัญหาพิเศษต่อคณะกรรมการที่ปรึกษาปัญหาพิเศษ 
4. นักศึกษาด าเนินการท าปัญหาพิเศษตามโครงร่างปัญหาพิเศษที่น าเสนอ 
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5.6  กระบวนการประเมินผล  
1. นักศึกษาน าเสนอผลงานต่อคณะกรรมการที่ปรึกษาปัญหาพิเศษตามคู่มือของรายวิชา

ปัญหาพิเศษ 
2. คณะกรรมการด าเนินการประเมินผลโดยพิจารณาจากความสมบูรณ์ของรายงาน ความ

รอบรู้ ความสามารถในการน าเสนอ 
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หมวดที่ 4  ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
1. นักศึกษาสาขาประมงที่มีทักษะ

ปฏิบัติ คิดเป็น ท าเป็น มีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค ์และสามารถแก้ไข
ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

1. ส่งเสริมการท าโครงงานหรือปัญหาพิเศษทางประมง 
หรือสหกิจศึกษาทางประมง หรือแก้โจทย์ปัญหาจาก
กรณีศึกษา 

2. มีความ  ขยัน และอดทน 1. มีการฝึกปฏิบัติงาน และจัดกิจกรรมเสริมนอกหลักสูตร
ในโอกาสต่างๆ ที่เสริมสร้างความขยันและอดทน 

3. มีบุคลิกภาพที่ดี 1. มีการสอดแทรกเรื่อง การแต่งกาย การเข้าสังคม 
เทคนิคการเจรจาสื่อสาร การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี  
การพูดในที่ชุมชน หรือน าเสนอในที่ประชุม และ 
การวางตัวในการท างานในบางรายวิชา 

4. มีความส านึกด้านจิตอาสา เสียสละ 
และช่วยเหลือสังคม 

1. มีโครงการอาสาช่วยเหลือชุมชน 
2. สนับสนุนให้นักศึกษาท ากิจกรรมเพ่ือสังคมกับชมรม

ต่างๆ และสโมสรนักศึกษา 
 
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
 2.1 คุณธรรม จริยธรรม 
  2.1.1  มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

1. มีคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย์สุจริต ตระหนักในคุณค่าของศาสนาและ
วัฒนธรรม 

2. มีความตระหนักในจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ  
3. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความขยันหมั่นเพียร ความมีระเบียบวินัย อย่างสม่ าเสมอ 
4. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม  และปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับ

ขององค์กรและสังคม 
5. มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นรวมทั้ง

เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 
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  2.1.2  กลยุทธ์การสอน 
1. ก าหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพ่ือเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย 

โดยเน้นการเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลา ตลอดจนการแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
2. ก าหนดกิจกรรมกลุ่มในรายวิชาที่เกี่ยวข้องที่นักศึกษาต้องท าร่วมกัน เพ่ือฝึก

ความรับผิดชอบ  ความขยันหมั่นเพียร โดยในการท างานกลุ่มนั้นต้องฝึกให้รู้หน้าที่ของการเป็นผู้น า
กลุ่มและการเป็นสมาชิกกลุ่ม 

3. อาจารย์ผู้สอนทุกคนต้องสอดแทรกเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมในการสอนทุก
รายวิชา ตลอดจนเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่นักศึกษา 

4. จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม  

  2.1.3  การประเมินผล 
1. ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานที่ได้รับ

มอบหมาย และการร่วมกิจกรรม 
2. ประเมินจากการมีวินัยและความพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วม

กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
3. ประเมินจากบันทึกการสอนของรายวิชา 

  4. ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
 2.2 ความรู้ 
  2.2.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

1. มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหาวิชา 
2. เข้าใจปัญหา และใช้ความรู้เพื่อการแก้ปัญหา 
3. สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเรียนรู้ตลอดชีวิต 
4. สามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

  2.2.2  กลยุทธ์การสอน 
1. การบรรยายภายในชั้นเรียน การถาม-ตอบ หรือท าแบบฝึกหัด 
2. งานมอบหมายมีหัวข้อเรื่องให้ค้นคว้าและท ารายงานทั้งในลักษณะรายบุคคล

และเป็นกลุ่ม 
3. อภิปรายกลุ่ม โดยให้ผู้สอนตั้งค าถามตามระบบการสอนยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ 
4. การศึกษานอกสถานที่และท ารายงานหรือเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรง

มาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง 
5. สอนโดยการสาธิตและการฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ 

         6. ฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 
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  2.2.3  การประเมินผล 
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา ในดานตางๆ คือ 
1. แบบฝึกหัด การสอบย่อย การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
2. ประเมินผลจากการท างานที่ได้รับมอบหมาย และรายงานที่ให้ค้นคว้า 
3. ประเมินจากการน าเสนอรายงานในชั้นเรียน 
4. ประเมินจากรายงานการศึกษานอกสถานที่และบันทึกการสอนรายวิชา 
5. ประเมินจากรายงานผลการด าเนินการของรายวิชา (มคอ.5) 
6. ประเมินจากรายวิชาฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา 

 2.3 ทักษะทางปัญญา 
  2.3.1 มาตรฐาน ผลการเรียนรู้ 

1. มีความสามารถในการค้นหาข้อเท็จจริง  แนวคิดและหลักฐานใหม่ๆ จาก
แหล่งข้อมูลต่างๆ รวมทั้งสามารถท าความเข้าใจและประเมินข้อมูลเพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาในงานที่
เกี่ยวข้องได้ด้วยตนเอง 

2. สามารถศึกษา วิเคราะห์และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ 
3. สามารถประยุกต์ความรู้ และทักษะกับการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

  2.3.2  กลยุทธ์การสอน 
1. งานมอบหมายมีหัวข้อเรื่องให้ค้นคว้าและท ารายงานทั้งในลักษณะรายบุคคล

และเป็นกลุ่ม 
2. อภิปรายกลุ่ม โดยให้ผู้สอนตั้งค าถามตามระบบการสอนยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ 
3. ฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ หรือสหกิจศึกษา 
4. ก าหนดรายวิชาปัญหาพิเศษ  เพ่ือให้นักศึกษาได้ค้นหาข้อเท็จจริง แนวคิดและ

หลักฐานใหม่ๆ จากแหล่งข้อมูลต่างๆ รวมทั้งสามารถท าความเข้าใจและประเมินข้อมูล เพ่ือน ามาใช้
ในการแก้ไขปัญหาในงานที่เก่ียวข้องได้อย่างเหมาะสม 

  2.3.3 การประเมินผล 
1. ประเมินจากรายงานที่ให้ค้นคว้า 
2. ประเมินจากการน าเสนอรายงานในชั้นเรียน 
3. ประเมินจากรายวิชาการฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา 
4. ประเมินจากรายวิชาปัญหาพิเศษ 

 2.4  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  2.4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

1. สามารถสื่อสารกับบุคคลอ่ืนอย่างมีประสิทธิภาพ 
2. สามารถให้ความช่วยเหลือ และอ านวยความสะดวกแก่การแก้ปัญหา

สถานการณ์ต่างๆ ในกลุ่มท้ังในบทบาทของผู้น า หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมท างาน 
3. มีความรับผิดชอบในการกระท าของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม 
4. สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ท้ังส่วนตัว และ

ส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม 
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5. มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่าง 
ต่อเนื่อง 
  2.4.2  กลยุทธ์การสอน 

1. ก าหนดให้มีรายวิชาซึ่งนักศึกษาต้องท างานเป็นกลุ่ม และมีหัวหน้ากลุ่มในการท า
รายงาน ตลอดจนน าเสนอรายงานเพ่ือเป็นการฝึกให้นักศึกษาได้สร้างภาวะผู้น าและการเป็นสมาชิก
กลุ่มท่ีด ี

2. มีกิจกรรมนักศึกษาที่มอบหมายให้นักศึกษาหมุนเวียนกันเป็นหัวหน้าในการ
ด าเนินกิจกรรม เพ่ือฝึกให้นักศึกษามีความรับผิดชอบและมีภาวะผู้น า 

3. จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้นักศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยใช้การสอนที่ยึด
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

4. ส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรมสโมสร กิจกรรมมหาวิทยาลัย เพ่ือส่งเสริมทักษะ
การอยู่ในสังคม 
  2.4.3 การประเมินผล 

1. ประเมินจากพฤติกรรม และการแสดงออกของนักศึกษา 
2. ประเมินจากผลงานและการน าเสนอของนักศึกษาท้ังรายบุคคลและรายกลุ่ม 

  3. ประเมินจากรายงานการสืบค้นและการน าเสนอของนักศึกษา 
4. ประเมินความสม่ าเสมอในการเข้าร่วมกิจกรรมและความรับผิดชอบในงานที่

ได้รับมอบหมาย 
  2.5  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  2.5.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

1. สามารถน าเทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง มาใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูลสามารถแปลความหมายและเสนอแนวทางในการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

2. สามารถแปลงข้อมูลเป็นข่าวสารที่มีคุณภาพและเหมาะสมต่อการสื่อสารทั้งกับ
บุคคลและกลุ่มคน ในสถานการณ์ที่หลากหลาย 

3. รู้จักเลือกและใช้รูปแบบการน าเสนอสารสนเทศท่ีเหมาะสมกับงาน บุคคลและ
กลุ่มคนที่แตกต่างกันได้อย่างเหมาะสม 

4. มีวิจารณญาณในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสม และใช้
อย่างสม่ าเสมอ เพ่ือการรวบรวมข้อมูล แปลความหมาย และสื่อสารข้อมูลข่าวสารและแนวความคิด 

5. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดการกับข้อมูลต่างๆ อย่างเหมาะสม 
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  2.5.2  กลยุทธ์การสอน 
1. แนะน าการประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงตัวเลขใน

รายวิชาที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนให้นักศึกษาสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต และเปิดโอกาสให้นักศึกษา
น าเสนอผลงานในชั้นเรียน 

2. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการสื่อสารระหว่าง
บุคคลทั้งการพูด การฟัง และการเขียนในกลุ่มผู้เรียน ระหว่างผู้เรียนและผู้สอน และบุคคลที่
เกี่ยวข้องในสถานการณ์ท่ีหลากหลาย 

3. การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เลือกและใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารที่หลากหลายรูปแบบและวิธีการ 

4. ฝึกแก้ปัญหาหรือโจทย์ที่จ าเป็นต้องใช้แบบจ าลองคณิตศาสตร์หรือสถิติ 
  2.5.3 การประเมินผล 

1. การทดสอบ หรือการประเมินจากงานที่มอบหมาย 
2. ประเมินจากเทคนิคการน าเสนอผลงานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ

คณิตศาสตร์และสถิต ิ
3. ประเมินจากการสรุปและอภิปรายงานที่ได้รับมอบหมายร่วมกันและสังเกต

พฤติกรรมนักศึกษาด้านความมีเหตุผลและการตัดสินใจ 
 

3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  
 (Curriculum mapping) 
 ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้ 
 3.1  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
   คุณธรรม จริยธรรม 
     1. มีศีลธรรม คุณธรรมในการด าเนินชีวิต 

 2. มีวินัย ตรงต่อเวลา เคารพกฎระเบียบ 
  3. มีความซื่อสัตย์สุจริต 

 4. มีจิตสาธารณะ จิตอาสา เสียสละ รับผิดชอบต่อตนเอง องค์กรและสังคม 
 5. มีจิตส านึกของความเป็นพลเมืองดีที่สรรสร้างประโยชน์ต่อสังคม 
ความรู้ 

    1. มีความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาสาระและวิธีการเรียนรู้ตามแนวคิด กระบวนการ 
หลักการ และทฤษฎีพ้ืนฐาน และสามารถน าไปประยุกต์ได้ 

  2. สามารถบูรณาการความรู้เพ่ือพัฒนาตนเอง และตระหนักถึงความสัมพันธ์ของการ
อยู่ร่วมกันระหว่าง มนุษย์ สังคม ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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  3. เข้าใจความแตกต่างและสามารถอยู่ในสังคมพหุวัฒนธรรมภายใต้กระแส 
    โลกาภิวัตน ์
  4. ตระหนักในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม การรักษาสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นและ

สากล 
ทักษะทางปัญญา 

     1. สามารถคิดค้น ริเริ่ม  สร้างสรรค์ อย่างเป็นระบบ  
 2. สามารถพัฒนาตนเองด้วยการเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต 

 3. สามารถสืบค้น แยกแยะ คัดกรอง ประเมิน วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ 
 4. สามารถอธิบาย ตีความ สรุปประเด็นปัญหาด้วยเหตุผล และรู้วิธีการแก้ปัญหาใน

ทางเลือกท่ีเหมาะสม 
 5. สามารถสร้างสรรค์งานที่เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคมทั้งในระดับท้องถิ่นและ

สากลภายใต้กรอบศีลธรรมจรรยาอันดีงาม 
    ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
   1. มีสุขภาพกาย สุขภาพจิต บุคลิกภาพ และอุปนิสัยที่ดี  
  2. เป็นผู้น า ยอมรับความคิดเห็นของผู้อ่ืน มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ รู้จักกาลเทศะ 
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ทั้งฐานะผู้น าและผู้ตาม 
 3. รับผิดชอบต่อตนเองและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติตามสิทธิและหน้าที่ของ
ความเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม  
 4. มีมนุษยสัมพันธ์และมารยาททางสังคมที่ดี สามารถสื่อสารกับคนอ่ืนอย่างมี
ประสิทธิภาพและสร้างสรรค์ 
 5. เข้าใจ เห็นคุณค่า และเคารพในความแตกต่างของธรรมชาติมนุษย์ วิถีชีวิต เพื่อ
การด าเนินชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างมีดุลยภาพ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  1. สามารถให้เหตุผลและวิเคราะห์เชิงปริมาณโดยใช้ความรู้และเทคนิคทาง
คณิตศาสตร์ และสถิติ  

 2. สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ทั้งในด้าน
การศึกษาค้นคว้าหาความรู้ และการสื่อสารระหว่างบุคคล 
 3. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อสื่อสาร และการสืบค้นข้อมูลอย่างมี
วิจารณญาณ  
 4. สามารถบูรณาการทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
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 3.2  หมวดวิชาเฉพาะ   
คุณธรรม จริยธรรม 

1. มีคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย์สุจริต ตระหนักในคุณค่าของศาสนาและ
วัฒนธรรม 

2. มีความตระหนักในจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ  
3. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความขยันหมั่นเพียร ความมีระเบียบวินัย อย่างสม่ าเสมอ 
4. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม  และปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับ

ขององค์กรและสังคม 
5. มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้ อ่ืน

รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 
ความรู้ 

1. มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหาวิชา 
2. เข้าใจปัญหา และใช้ความรู้เพื่อการแก้ปัญหา 
3. สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเรียนรู้ตลอดชีวิต 
4. สามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ทักษะทางปัญญา 
1. มีความสามารถในการค้นหาข้อเท็จจริง  แนวคิดและหลักฐานใหม่ๆ จาก

แหล่งข้อมูลต่างๆ รวมทั้งสามารถท าความเข้าใจและประเมินข้อมูลเพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาในงานที่
เกี่ยวข้องได้ด้วยตนเอง 

2. สามารถศึกษา วิเคราะห์และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ 
3. สามารถประยุกต์ความรู้ และทักษะกับการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
1. สามารถสื่อสารกับบุคคลอ่ืนอย่างมีประสิทธิภาพ 
2. สามารถให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกแก่การแก้ปัญหาสถานการณ์

ต่างๆ ในกลุ่มทั้งในบทบาทของผู้น า หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมท างาน 
3. มีความรับผิดชอบในการกระท าของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม 
4. สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ท้ังส่วนตัว และ

ส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม 
5. มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่าง 

ต่อเนื่อง 
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ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1. สามารถน าเทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง มาใช้ในการวิเคราะห์

ข้อมูลสามารถแปลความหมายและเสนอแนวทางในการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม  
2. สามารถแปลงข้อมูลเป็นข่าวสารที่มีคุณภาพและเหมาะสมต่อการสื่อสารทั้งกับ

บุคคลและกลุ่มคน ในสถานการณ์ท่ีหลากหลาย  
3. รู้จักเลือกและใช้รูปแบบการน าเสนอสารสนเทศที่เหมาะสมกับงาน บุคคลและ

กลุ่มคนที่แตกต่างกันได้อย่างเหมาะสม 
4. มีวิจารณญาณในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสม และใช้

อย่างสม่ าเสมอ เพ่ือการรวบรวมข้อมูล แปลความหมาย และสื่อสารข้อมูลข่าวสารและแนวความคิด 
5. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดการกับข้อมูลต่างๆ อย่างเหมาะสม 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง   

รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 
1. กลุ่มวิชาภาษา 
01-011-001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                        

01-011-002 ทักษะการอ่านภาษาไทย                        

01-011-003 ทักษะการเขียนภาษาไทย                        

01-011-004 ศิลปะการพูด                        

01-011-005 การอ่านและการเขียนเชิงวิชาการ                        

01-312-001 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน                        

01-312-002 ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ                        

01-312-003 สนทนาภาษาอังกฤษ                        

01-312-004 ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ                        

01-312-005 ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ                        

01-312-006 ภาษาอังกฤษเพื่อการท างาน                        

01-312-007 ภาษาอังกฤษทางวิทยาศาสตร์                        

01-313-009 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร                         

01-314-010 ภาษามลายูเพือ่การสื่อสาร                        
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง   

รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 
1. กลุ่มวิชาภาษา (ต่อ) 
01-315-011 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร                        

01-316-012 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร                        

01-317-013 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร                        

01-318-014 ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร                         

2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์

01-021-001 คุณธรรมจริยธรรม                        

01-021-002 มนุษยสัมพันธ์และการพัฒนาบุคลิกภาพ                        

01-021-003 จิตวิทยาทั่วไป                        

01-021-004 ปัจจัยและสิ่งเติมเต็มส าหรับมนุษย ์                        

01-021-005 สารัตถะแห่งความงาม                        

01-021-006 อรรถรสในงานศิลปะ                        

01-021-007 ดนตรีเพื่อชีวิต                        

01-021-008 ศิลปะการเล่นเงา                        

01-021-009 มนุษยสัมพันธ์เพือ่การด ารงชีวิต                       
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง   

รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 
2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ (ต่อ) 
01-021-010 วัฒนวิถีแห่งการด ารงชีวิต                        

01-022-001 พลเมืองกับจิตส านึกต่อสังคม                        

01-022-002 สังคมกับการปกครอง                        

01-022-003 สังคม ประเพณ ีและอารยธรรม                        

01-022-004 อารยธรรมไทยในบริบทโลกาภิวัตน ์                        

01-022-005 สันติภาพและความมั่นคงของมนุษย ์                        

01-022-006 ไทยศึกษา                        

01-022-007 กฎหมายและระบบของกฎหมาย                        

01-022-008 อาเซียนศึกษา                        

01-022-009 ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพยีง                        

01-022-010 ชุมชนศึกษา                        

01-022-011 วัฒนธรรมและขนบประเพณีของภาคใต้                        

01-022-012 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน                       

05-022-013 การเป็นผู้ประกอบการ                        
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง   

รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 
2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ (ต่อ) 
05-022-014 การวางแผนการเงินส่วนบุคคล                        

3. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
02-031-001 ปรากฎการณ์ส าคัญทางวิทยาศาสตร์                        

02-031-002 มนุษย์กับชวีมณฑล                        

02-031-003 มนุษย์กับผลิตภัณฑ์เคมี                        

02-031-004 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม                        

02-031-005 สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร                        

02-031-006 ความยั่งยืนทางทรัพยากรธรรมชาต ิ                        

02-031-007 ยาและสารเสพติด                        

02-031-008 ของเสียและมลภาวะ                        

02-031-009 แหล่งพลังงานทางเลือก                        

01-032-001 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา                        

02-032-002 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร ์                        
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง   

รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 
4. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร ์
02-040-001 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน                       

02-040-005 คณิตศาสตร์ส าหรับวิทยาศาสตร์                        

5. กลุ่มวิชาสุขพลานามัยและนันทนาการ(ต่อ) 
01-050-001 สุขภาพและสวัสดิภาพ                        

01-050-002 ศิลปะการแสดงของไทย                        

01-050-003 การรักษาสุขภาพ                        

01-050-004 ผู้น านันทนาการ                          

01-050-005 กีฬาลีลาศ                        

01-050-006 จักรยานเพือ่นันทนาการ                          

01-050-007 พลศึกษา                        

01-050-008 ฟุตบอล                        

01-050-009 บาสเกตบอล                        

01-050-010 ตะกร้อ                        

01-050-011 ฟุตซอล                        
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง   

รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 
5. กลุ่มวิชาสุขพลานามัยและนันทนาการ(ต่อ) 

01-050-012 แบดมินตัน                        

01-050-013 ว่ายน้ า                        

01-050-014 วอลเลย์บอล                        

01-050-015 เทนนิส                        

01-050-016 กอล์ฟ                        
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ  
 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง   

รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู ้
3.ทักษะทาง

ปัญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหวา่ง

บุคคลและความรบัผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1. กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ                       
02-213-001 หลักสถิต ิ O           O      O    O 
02-221-001 เคมพีื้นฐาน O       O    O  O     O    
02-223-001 เคมีอินทรีย์เบื้องต้น  O       O    O  O     O    
02-224-001 ชีวเคมีเบื้องต้น O       O    O  O     O    
02-231-001 ฟิสิกส์พื้นฐาน O        O   O  O     O    
02-241-001 ชีววิทยาทั่วไป O O    O    O O   O        O 
02-241-002 พันธุศาสตร์ทั่วไป     O O    O    O        O 
02-241-003 จุลชีววิทยาทัว่ไป     O O  O O O    O        O 
03-111-101 หลักการเกษตร O O  O O  O O O  O O O O  O O O O O O O 
03-218-101 ทักษะพื้นฐานเกษตร O O  O O O  O O  O O O O  O O O O O O O 

  03-311-301 การออกแบบการทดลองทางประมง  O  O    O O O O  O O  O    O O O 
03-511-101 พื้นฐานช่างเกษตร O O  O O O  O O O O  O O  O O O O  O O 
03-613-306 การจัดการธุรกิจเกษตร  O O  O  O  O O  O  O O  O  O O O O 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ 
 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง   

รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู ้
3.ทักษะทาง

ปัญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหวา่ง

บุคคลและความรบัผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

2. กลุ่มวิชาชีพบงัคับ 
03-311-102 หลักการผลิตสัตว์น้ า O  O O O  O     O O O O   O O O   
03-311-203 โรคและปรสิตสัตว์น้ า O O  O O    O  O O O   O O O O O O O 
03-311-304 การเพาะและอนุบาลสัตว์น้ าจืด  O O O O  O O   O  O O      O   
03-311-305 คุณภาพน้ าเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า O   O   O  O  O O O O   O O O    
03-311-306 การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง  O O  O    O  O  O O O O O O O O O O 
03-311-307 อาหารสัตว์น้ า  O O O   O O O  O  O O  O O   O   
03-312-101 สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในแหล่งน้ า O O  O O O  O O  O O O O O O O O O O   
03-312-202 มีนวิทยา  O O  O  O O  O O            
03-312-203 นิเวศวิทยาทางน้ า O O  O O    O  O O O   O O  O O O O 
03-312-304 กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการประมง O O O  O  O O O O O  O O O O O O O O   
03-313-201 ฝึกงานประมง 1 O O  O O  O  O O  O  O  O  O O    
03-313-202 ฝึกงานประมง 2 O O  O O  O  O O  O  O  O  O O    
03-313-307 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาทางประมง   O O O   O O O  O O O  O  O O  O  
03-313-403 สัมมนาทางประมง    O O O      O O O O O O O    O O 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ  
 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง   

 รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู ้
3.ทักษะทาง

ปัญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหวา่ง

บุคคลและความรบัผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

2. กลุ่มวิชาชีพบงัคับ (ต่อ) 
03-313-404 ฝึกงานประมง 3 O O  O O   O O O  O O O  O O O O O   
03-313-405 สัมมนาทักษะทางประมง  O O O  O  O O O O O  O  O O O O O O O O 
03-313-406 ปัญหาพิเศษทางประมง O O   O   O    O  O O O O      
03-313-408 สหกิจศึกษาทางประมง        O    O  O  O  O O O   
3. กลุ่มวิชาชีพเลือก 
03-311-308 การเลี้ยงสัตว์น้ าจืด O O     O O O O O  O O O O  O O    
03-311-309 การเล้ียงสัตว์น้ าสวยงาม  O O  O  O O O  O O O O  O O    O O 
03-311-310 การจัดการคุณภาพน้ าในบอ่เล้ียงสัตว์น้ า O O  O     O   O O O  O O  O    
03-311-311 การจัดการมาตรฐานฟาร์มสัตว์น้ า O O  O O   O O  O O O  O  O  O O O O 
03-311-312 โรคสัตว์น้ า O O  O O    O  O O O   O O O O O O  
03-311-313 ปรสิตสัตว์น้ า O O  O O    O   O O O  O  O O O O  
03-311-314 การใช้ยาและสารเคมีในการเพาะเลี้ยงสตัว์น้ า O O  O O    O  O O O   O O  O O O O 
03-311-315 การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล  O O  O    O O   O O O O O O O O O O 
03-311-316 เทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ า O    O  O  O O    O O     O O  
03-311-417 พันธุศาสตร์สัตว์น้ า  O O  O    O    O O O O O O O O O  
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ 
 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง   

รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู ้
3.ทักษะทาง

ปัญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหวา่ง

บุคคลและความรบัผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเ์ชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

3. กลุ่มวิชาชีพเลือก (ต่อ) 
03-311-418 การพัฒนาและส่งเสริมทางการประมง    O O O  O O O O   O O O O     O 
03-312-305 แพลงก์ตอนวิทยาเบื้องต้น O O  O O    O  O O O   O O  O O O O 
03-312-306 เทคโนโลยีสาหร่าย O O  O O   O O  O O O  O O O O O O O O 
03-312-307 พืชน้ า O O  O O O  O O O  O O O O O O O O O O O 
03-312-308 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง O O  O O O  O O O  O O O O O O O O O O O 
03-312-309 เครื่องมือประมง O  O O  O O O  O O  O O O O O O   O  
03-312-310 สมุทรศาสตร์ทั่วไป O O  O O  O    O O O O  O  O O O O O 
03-312-411 คอมพิวเตอร์เพื่อการประมง O O  O   O O O O  O O  O  O  O    
03-312-412 เทคโนโลยีชีวภาพทางการประมง O O  O O  O O  O O  O O  O O O O O O O 
03-312-413 การจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรประมง O  O  O   O O O  O  O O O O O O O   
03-312-414 การด าน้ า           O            
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หมวดที่ 5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
  ให้พิจารณาจากพัฒนาการของนักศึกษา ความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรมการเรียน การ
ร่วมกิจกรรม การสอบ หรือวิธีการอ่ืนใดที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรรายวิชา การวัดผลการศึกษาอาจมี
หลายครั้งในระหว่างภาคการศึกษา และมีการวัดผลการศึกษาเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาอย่างน้อยภาค
การศึกษาละหนึ่งครั้ง เพ่ือประเมินผลการศึกษา 
  นักศึกษาที่มีสิทธิได้รับการประเมินผลการศึกษาแต่ละรายวิชา ต้องมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อย
กว่าร้อยละแปดสิบของระยะเวลาศึกษาทั้งหมดของแต่ละรายวิชา เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นกรณี
พิเศษจากอาจารย์ผู้สอน 
  การประเมินผลการศึกษาส าหรับรายวิชาที่มีการประเมินผลเป็นระดับคะแนน มีล าดับขั้นดังนี้ 

ระดับคะแนน ผลการศึกษา ค่าระดับคะแนนต่อหน่วยกิต 
A  ดีเยี่ยม (Excellent) 4.0 

 B+  ดีมาก (Very Good) 3.5 
B  ดี (Good) 3.0 

 C+  ดีพอใช้ (Fairly Good) 2.5 
C  พอใช้ (Fair) 2.0 

 D+  อ่อน (Poor) 1.5 
D  อ่อนมาก (Very Poor) 1.0 
F  ตก (Fail) 0.0 

  กรณีท่ีไม่มีการประเมินผลเป็นระดับคะแนน ให้ประเมินผลการศึกษาเป็นสัญลักษณ์ดังนี้ 
สัญลักษณ์ ความหมาย 

W ถอนรายวิชาโดยได้รับอนุมัติ (Withdrawn) 
I การประเมินผลยังไม่สมบูรณ์ (Incomplete) 
S ผลการศึกษา การปฏิบัติงาน ฝึกงาน เป็นที่พอใจ (Satisfactory) 
U ผลการศึกษา การปฏิบัติงาน ฝึกงาน ไม่เป็นที่พอใจ (Unsatisfactory) 

  AU การลงทะเบียนเรียนเป็นกรณีพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิต (Audit) 
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2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
2.1  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 

1. การทวนสอบในระดับรายวิชา โดยมีการประเมินทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 
2. มีการประเมินการสอนของผู้สอนโดยนักศึกษา เพ่ือการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการ

เรียนรู้ของนักศึกษา 
3. การสัมภาษณ์นักศึกษาเพ่ือน ามาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 

2.2  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
การก าหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาหลังส าเร็จการศึกษา

เพ่ือน ามาใช้ปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอน  และหลักสูตร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของ
หลักสูตร  ใช้การประเมินต่อไปนี้ 

1. ภาวะการได้งานท าของบัณฑิต โดยประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่ส าเร็จการศึกษาทั้ง
ด้านของระยะเวลาในการหางานท า ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตใน
การประกอบการงานอาชีพ เงินเดือนที่ได้รับ และการได้งานท าตรงตามสาขา 

2. การทวนสอบจากผู้ประกอบการ เพ่ือประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษา
และเข้าท างานในสถานประกอบการนั้นๆ 

3. การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในส่วนของความพร้อมและความรู้จาก
สาขาวิชาที่เรียนตามหลักสูตร เพ่ือน าข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น 

4. การสัมภาษณ์บัณฑิตเพ่ือน ามาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนและกระบวนการ
เรียนรู้ของนักศึกษา 

 
3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษา 
  นักศึกษาได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยต้อง
ศึกษารายวิชาต่าง ๆ  ครบถ้วนตามหลักสูตรและข้อก าหนดของสาขาวิชา มีหน่วยกิตสะสมไม่ต่ ากว่า
ที่หลักสูตรก าหนดไว้ และได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00  เป็นผู้มีความประพฤติที่ไม่ขัด
ต่อระเบียบของมหาวิทยาลัย และต้องผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด 
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หมวดที่ 6  การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
1. มีการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของมหาวิทยาลัย/คณะตลอดจน

หลักสูตรที่สอน 
2. ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและการ

วิจัยอย่างต่อเนื่องโดยผ่านการท าวิจัยสายตรง การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ  ฝึกอบรมดูงาน ทาง
วิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ หรือการ
ลาเพื่อเพ่ิมพูนประสบการณ์ 

3. ให้ข้อมูลแก่อาจารย์ใหม่เกี่ยวกับรายละเอียดรายวิชาที่สอนและรายละเอียดหลักสูตรเพ่ือให้
เข้าใจและเตรียมการตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรและรายวิชา 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
 2.1  การพัฒนาทักษะการการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

1. ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการ 
สอนและการวิจัยอย่างต่อเนื่อง โดยการสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและ
วิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการในประเทศหรือต่างประเทศ หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูน
ประสบการณ ์

2. การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย 
3. ส่งเสริมให้มีงานวิจัยในชั้นเรียน 

 2.2  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ 
1. มีการกระตุ้นและสนับสนุนให้อาจารย์ให้ผลิตผลงานทางวิชาการ และสนับสนุนให้

อาจารย์เข้ารับการฝึกอบรมหรือประชุมสัมมนาทางวิชาการ การวิจัย ที่เป็นประโยชน์ในการเรียนการ
สอนและการพัฒนาตนเอง 

2. ส่งเสริมงานวิจัยและบริการทางวิชาการท่ีเป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่นและชุมชน 
3. ส่งเสริมการศึกษา อบรม และดูงานที่มีประโยชน์ต่อการผลิตผลงานทางวิชาการ 
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หมวดที ่7  การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1. การบริหารหลักสูตร 
1. การบริหารหลักสูตรจะมีอาจารย์ประจ าหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  เป็นไปตาม

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 โดย 
มีคณะกรรมการประจ าคณะและคณบดีเป็นผู้ก ากับดูแลให้ค าแนะน า และก าหนดนโยบายปฏิบัติ 

2. อาจารย์ประจ าหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ด าเนินการวางแผนการจัดการเรียน
การสอนร่วมกับผู้บริหารของคณะและอาจารย์ผู้สอน ติดตาม และรวบรวมข้อมูล ส าหรับใช้ในการ
ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรโดยกระท าทุกปีอย่างต่อเนื่อง 

3. มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่มีการตรวจติดตามประเมินผลทุกปีการศึกษาและ
น าผลการประเมินมาปรับปรุงให้ด ารงไว้ซึ่งมาตรฐานหลักสูตรของส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 

 
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 
 2.1 การบริหารงบประมาณ 

คณะจัดสรรงบประมาณประจ าปี ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้เพ่ือจัดซื้อต ารา สื่อ
การเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุครุภัณฑ์อย่างเพียงพอเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนใน
ชั้นเรียน และสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา 
 2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 

ใช้สถานที่ และ อุปกรณ์การเรียนการสอน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งประกอบด้วยอาคารเรียนพร้อมครุภัณฑ์
ดังนี้ 

2.2.1  ห้องบรรยาย และห้องปฏิบัติการใช้อาคารเรียนสาขาประมง ดังนี้ 
1. ห้องบรรยาย ขนาด      40 ที่นั่ง   จ านวน 6 ห้อง 
2. ห้องบรรยาย ขนาด      80 ที่นั่ง   จ านวน 2 ห้อง 
3. ห้องปฏิบัติการ ขนาด    30  ที่นั่ง            จ านวน 7 ห้อง 
4. ห้องแสดงตัวอย่างสัตว์น้ า    จ านวน 1 ห้อง 

2.2.2  ห้องสมุด ใช้ห้องสมุดประจ ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขต
นครศรีธรรมราช 

1. หนังสือและต าราเรียนภาษาไทย   30,659  เล่ม 
2. หนังสือและต าราเรียนภาษาอังกฤษ    4,345  เล่ม 
3. วารสารต่าง ๆ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ          397  เล่ม 
4. รายงานการวิจัย                550  เล่ม 
5. ดรรชนีวารสาร      9,653  เล่ม 
6. สิ่งพิมพ์รัฐบาล      1,110  ฉบับ 
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2.2.3  ฐานข้อมูลวิชาการทางอินเทอร์เน็ต 
1. ฐานข้อมูล ACM Digital Library 
2. ฐานข้อมูล H.W Wilson 
3. ฐานข้อมูล IEEE/IET Electronic Library (IEL) 
4. ฐานข้อมูล LexisNexisR และ  NexisR 
5. ฐานข้อมูล ProQuest Dissertation & Thesis 
6. ฐานข้อมูล Web of Science 
7. ฐานข้อมูล Science Direct 

2.2.4  ห้องปฏิบัติการและอุปกรณ์การสอน ใช้ครุภัณฑ์สาขาประมง ดังนี้ 
1. อุปกรณ์การสอนและครุภัณฑ์หลัก ประจ าสาขาประมง มีดังต่อไปนี้ 

 ล าดับ อุปกรณ์การสอน / ครุภัณฑ์ จ านวน 
1 ตู้ดูดควัน 1 ตู้ 
2 ตู้เก็บสารเคม ี 6 ตู้ 
3 เครื่องล้างปิเปต 1 ชุด 
4 เครื่องช่ังทศนิยม 2 ต าแหน่ง (SARTORIOUS รุ่น BA 2100S) 1 เครื่อง 
5 ตู้อบไฟฟ้า (Hot air oven) 2 ตู้ 
6 ตู้ดูดความชื้นไฟฟ้า 2 ตู้ 
7 กระบอกเก็บตัวอย่างน้ า 1 ชุด 
8 เครื่องดูดอากาศ (Suction pump) 2 เครื่อง 
9 เครื่องวัดพีเอช 1 เครื่อง 
10 ตู้ควบคุมอุณหภูมติ่ า 1 ตู้ 
11 โถดูดความชื้น 2 ชุด 
12 ตู้เพาะเลี้ยงแพลงก์ตอน 4 ชุด 
13 ตู้เย็น 2 ตู้ 
14 หม้อนึ่งความดัน 2 เครื่อง 
15 เครื่องไมโครเวฟ 1 เครื่อง 
16 เครื่อง Stomacher 1 เครื่อง 
17 เครื่องตีผสมอาหาร 1 เครื่อง 
18 ตู้เก็บกล้องจลุทรรศน ์ 2 ชุด 
19 กล้องจุลทรรศน์ก าลังขยายสูง 40 กล้อง 
20 กล้องจุลทรรศน์ สเตอริโอ 10 กล้อง 
21 กล้องจุลทรรศน์ส าหรับงานวิจัย แบบ 5 หัว 1 กล้อง 
22 ตู้เขี่ยเชื้อ 1 ตู้ 
23 เครื่องเหวี่ยง 1 เครื่อง 
24 เครื่อง Colony counter 1 เครื่อง 
25 เครื่อง Vortex mixer 1 เครื่อง 
26 เครื่อง Stirer 1 เครื่อง 
27 เครื่องช่ังทศนิยม 4 ต าแหน่ง 1 ชุด 
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 ล าดับ อุปกรณ์การสอน / ครุภัณฑ์ จ านวน 
28 เครื่องกลั่นน้ า 2 ชุด 
29 เครื่อง LCD 2 เครื่อง 
31 เครื่องฉายทึบแสง 1 เครื่อง 
32 เครื่องวัดส ี 1 เครื่อง 
33 เครื่องอ่านค่าการดูดกลืนแสงใน Micriplate 1 เครื่อง 
34 เครื่องท าลายเซลล์ด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง 1 เครื่อง 
35 เครื่องปั่นเหวี่ยงควบคุมอณุหภูม ิ 1 เครื่อง 
36 เครื่องผสมวัตถุดิบและอดัเมด็อาหาร 1 เครื่อง 
37 เครื่องสเปคไตรโตมิเตอร์ชนิดวิเคราะห์สารปรมิาณน้อย 1 เครื่อง 

 
2. อุปกรณ์การสอนและครุภัณฑ์หลัก ประจ าโรงเพาะฟักสัตว์น้ าสาขาประมง 

มีดงัต่อไปนี้ 
 ล าดับ อุปกรณ์การสอน / ครุภัณฑ์ จ านวน 

1 เครื่องกรองน้ า  1 เครื่อง 
2 ปั๊มลมแบบโรตารี ่ ขับด้วยมอเตอร์ 1/3  แรงม้า 2 เครื่อง 
3 ถังไฟเบอร์ ขนาด  1.2 X 2.6 X 0.7 ม. 7 ใบ 
4 ถังไฟเบอร์ ขนาด  1.0 X 2.0 X 0.7 ม. 7 ใบ 
5 ถังไฟเบอร์ ขนาด   0.3 สูง 0.6 ม. 10 ใบ 

 
3. อุปกรณ์การสอนและครุภัณฑ์หลัก ที่ต้องการเพิ่มในอนาคตมีดังต่อไปนี้ 

 ล าดับ อุปกรณ์การสอน / ครุภัณฑ์ จ านวน 
1 เครื่องกลั่นน้ าแบบกลั่นสองครั้ง 1 เครื่อง 
2 เครื่องช่ังทศนิยม 4 ต าแหน่ง 1 เครื่อง 
3 ชุดวิเคราะห์คุณภาพน้ าภาคสนาม 1 ชุด 
4 ตู้ดูดควัน 1 ชุด 
5 เครื่องวัดดูดกลืนแสง 1 เครื่อง 
6 ชุดวิเคราะห์อาหารสัตว์น้ า 1 ชุด 
7 ชุดระบบลม (Air blower) 1 ชุด 
8 ถังไฟเบอร์ทรงกลม ขนาดความจุ 500 ลิตร 12 ใบ 
9 ถังไฟเบอร์ ขนาด  1.0 X 2.0 X 0.7 ม. 12 ใบ 
10 ชุดมัลตมิีเดยีเพื่อการเรียนการสอน 5 ชุด 

11 เครื่องช่ังทศนิยม 2 ต าแหน่ง 1 เครื่อง 
12 ตู้ปลอดเชื้อแบบ Laminar flow 1 ตู ้
13 คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ 15 ชุด 
14 คอมพิวเตอร์แบบ Notebook  5 ชุด 
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 2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราชได้จัดสรรงบประมาณ

ในการจัดซื้อหนังสือและมีการประสานงานกับแผนกงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ งาน
บริหารวิชาการและวิจัย ในการจัดซื้อหนังสือ  และต าราที่เกี่ยวข้อง เพ่ือบริการให้อาจารย์และ
นักศึกษาได้ค้นคว้า และใช้ประกอบการเรียนการสอน ในการติดต่อประสาน การจัดซื้อหนังสือนั้น 
อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชามีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ  ตลอดจนสื่ออ่ืน ๆ ที่จ าเป็น 
คณะและวิทยาเขตนครศรีธรรมราช มีการจัดสื่อการสอนอ่ืนเพ่ือใช้ประกอบการสอนของอาจารย์  
อาทิ เครื่องมัลติมีเดีย โปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์ เครื่องฉายสไลด์ เป็นต้น โดยการด าเนินการจัดหา
ทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม มีการด าเนินการดังนี้ 

1. ส ารวจทรัพยากรการเรียนการสอนที่ต้องการเพ่ิมเติม โดยจัดการทรัพยากรที่เน้นถึงการ
ใช้ทรัพยากรร่วมกันทั่วถึงและคุ้มค่า 

2. เสนอโครงการบรรจุในแผนปฏิบัติการประจ าปี 
3. เสนอของบประมาณสนับสนุน 

 2.4 การประเมนิความเพียงพอของทรัพยากร 
1. มีการประเมินความพึงพอใจจากทั้งอาจารย์และนักศึกษาต่อทรัพยากรการเรียนการสอน 
2. จัดหา ซ่อมแซม และปรับปรุงทรัพยากรการเรียนการสอน ให้สอดคล้องกับความ

ต้องการของอาจารย์ และนักศึกษา 
 

3. การบริหารคณาจารย์ 
 3.1 การรับอาจารย์ใหม่ 
    มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการ
บริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2549 และสอบผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษตาม
มหาวิทยาลัยก าหนด 
 3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 
  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน ประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการเรียน
การสอน ประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือใช้ใน
การปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนหาแนวทางที่จะท าให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตรและได้บัณฑิต
เป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
 3.3  การแต่งตั้งเป็นคณาจารย์พิเศษ 
 เพ่ือให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์เฉพาะด้านหรือในกรณีขาดแคลนอาจารย์ผู้สอน จึงมี
นโยบายในการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ด าเนินการสอนในบางรายวิชาตามความเหมาะสม โดยคณะ
เสนอขอแต่งตั้งอาจารย์พิเศษตามคุณสมบัติที่อาจารย์ประจ าหลักสูตรก าหนด และด าเนินการตาม
กระบวนการจัดจ้างของมหาวิทยาลัย  
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4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
 4.1 การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
 ก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งให้เป็นไปตามความต้องการของสาขา/คณะ/
มหาวิทยาลัย และบุคลากรสายสนับสนุนควรมีความรู้/คุณวุฒิที่เกี่ยวข้องกับภาระงานที่รับผิดชอบ 
 4.2 การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน 
 บุคลากรเข้าใจโครงสร้างของหลักสูตร และสามารถบริการให้อาจารย์สามารถใช้สื่อการสอน
ได้อย่างสะดวก ซึ่งจ าเป็นต้องให้มีการฝึกอบรมเฉพาะทาง เช่น การเตรียมห้องปฏิบัติการในวิชาที่มี
การฝึกปฏิบัติ 

 
5. การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา 
 5.1 การให้ค าปรึกษาทางวิชาการและอ่ืน ๆ แก่นักศึกษา 
  คณะมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้กับนักศึกษาทุกชั้นปี เพ่ือให้ค าปรึกษาแก่
นักศึกษาทางด้านวิชาการและอ่ืน ๆ  นอกจากนี้คณะมีการแต่งตั้งอาจารย์กิจกรรมเพ่ือให้ค าปรึกษา
ในด้านกิจกรรมแก่นักศึกษา 
 5.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา 
  กรณีที่นักศึกษามีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใดสามารถยื่นค าร้องต่อ
คณะ/วิทยาลัย เพ่ือขอดูกระดาษค าตอบในการสอบ และวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่ละ
รายวิชาได้ 
 

6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณภาพบัณฑิตในภาพรวมไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนน

เต็ม 5 ทั้งนี้คณะฯร่วมมือกับมหาวิทยาลัย จัดการส ารวจความต้องการแรงงานและความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บัณฑิตเพ่ือน าข้อมูลมาใช้ประกอบการปรับปรุงหลักสูตร รวมถึงการศึกษาข้อมูลวิจัยอัน
เกี่ยวเนื่องกับการประเมินความต้องการของตลาดแรงงาน  เพ่ือน ามาใช้ในการวางแผนการรับ
นักศึกษา 
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7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
ผลการด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง 2 ปีการศึกษาเพ่ือ

ติดตามการด าเนินการตาม TQF ต่อไป ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการด าเนินงานตามข้อ 1-5 
และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่1 ปีที2่ ปีที่3 ปีที่4 ปีที่5 
1) อาจารย์ประจ าหลักสตูรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุม 
เพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสตูร x x x x x 

2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคณุวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) x x x x x 

3) มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม 
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละ 
ภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

x x x x x 

4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ด าเนินการของประสบการณภ์าคสนาม ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6  
ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

x x x x x 

5) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร  ตามแบบ มคอ.7  
ภายใน 60 วัน  หลังสิ้นสุดปีการศกึษา x x x x x 

6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่
ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อยา่งน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิด
สอนในแต่ละปีการศึกษา 

x x x x x 

7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียน  การสอน  กลยุทธ์การสอน หรือการ
ประเมินผลการเรียนรู้จากผลการประเมินการด าเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7 
ปีท่ีแล้ว 

 x x x x 

8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการ
จัดการเรียนการสอน x x x x x 

9) อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพฒันาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพ 
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง x x x x x 

10) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ไดร้ับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อป ี x x x x x 

11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มตี่อคุณภาพ
หลักสตูร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเตม็ 5.0    x x 

12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 
3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0     x 

รวมตัวบ่งชี้บังคับท่ีต้องด าเนินการ (ข้อ 1- 5) ในแต่ละป ี 5 5 5 5 5 
รวมตัวบ่งชี้ในแต่ละป ี 9 10 10 11 12 

 



มคอ.2 
 

                                                                                                                                      
119 

หมวดที่ 8  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 

กระบวนการที่ใช้ในการประเมิน และปรับกลยุทธ์ที่วางแผนไว้ เพ่ือพัฒนาการเรียนการ
สอนนั้น พิจารณาจากตัวผู้เรียน โดยอาจารย์ผู้สอนต้องประเมินผู้เรียนในแต่ละข้อว่ามีความเข้าใจ
หรือไม่ โดยอาจประเมินจากการทดสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาการอภิปรายโต้ตอบ
จากนักศึกษา การตอบค าถามของนักศึกษาในชั้นเรียน ซึ่งเมื่อรวบรวมข้อมูลจากที่กล่าวข้างต้นแล้ว 
สามารถประเมินเบื้องต้นได้ว่า ผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่ หากวิธีการที่ใช้ไม่สามารถท าให้ผู้เรียน
เข้าใจได้ ก็จะต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีสอน 

การทดสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน จะสามารถชี้ได้ว่าผู้เรียนมีความเข้าใจ
หรือไม่ในเนื้อหาที่ได้สอนไป หากพบว่ามีปัญหาก็จะต้องมีการด าเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอนในโอกาสต่อไป 
 1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

ให้นักศึกษาได้มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน ทั้งด้านทักษะกลยุทธ์การ
สอน การตรงต่อเวลา การชี้แจงเป้าหมาย วัตถุประสงค์รายวิชา ชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลรายวิชา 
และการใช้สื่อการสอนในทุกรายวิชา 

 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
 2.1 โดยนักศึกษาและบัณฑิต 

การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในภาคศึกษาที่ 2 ก่อนส าเร็จ
การศึกษา ในรูปแบบสอบถาม หรือการประชุมตัวแทนนักศึกษากับตัวแทนอาจารย์ 
 2.2 โดยผู้ทรงคุณวุฒิ และ/หรือผู้ประเมินภายนอก 

การประเมินจากข้อเสนอแนะและข้อมูลในรายงานผลการด าเนินการหลักสูตร 
 2.3 โดยผู้ใช้บัณฑิต และ/หรือผู้มีส่วนได้เสียอ่ืน ๆ 

1. แบบประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพของบัณฑิตโดยผู้ใช้บัณฑิต 
2. การประชุมทบทวนหลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้ใช้บัณฑิต 
 

3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
  ให้ประเมินตามตังบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในหมวดที่ 7  ข้อ 7 โดยคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปี 
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
จากการรวบรวมข้อมูลท าให้ทราบปัญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวมและในแต่ละ

รายวิชา กรณีที่พบปัญหาของรายวิชา ก็สามารถที่จะด าเนินการปรับปรุงรายวิชานั้น ๆได้ทันทีซึ่งจะ
เป็นการปรับปรุงย่อย ในการปรับปรุงย่อยนั้นจะท าได้ตลอดเวลาที่พบปัญหา ส าหรับการปรับปรุง
หลักสูตรทั้งฉบับจะกระท าทุก 5 ปี ทั้งนี้เพ่ือให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต โดยมีขั้นตอนการด าเนินการดังนี้ 

1. อาจารย์ประจ าวิชาทบทวนผลการประเมินประสิทธิผลการสอนในวิชาที่รับผิดชอบระหว่าง
ภาคการศึกษา ท าการปรับปรุงหลังจากข้อมูลที่ได้รับเมื่อสิ้นภาคการศึกษา จัดท ารายละเอียดของ
รายวิชา (มคอ.3) รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4) รายงานผลการด าเนินการของ
รายวิชา (มคอ.5) และรายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.6) เสนอหัวหน้า
สาขาผ่านหัวหน้าหลักสูตรสาขาวิชาหรืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรติดตามผลการด าเนินการตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน จากการ
ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร 

3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรประจ าปี (มคอ.7) โดย
รวบรวมข้อมูลการประเมินประสิทธิผลของการสอน รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา รายงาน
ผลการประเมินการสอน และสิ่งอ านวยความสะดวก รายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของ
นักศึกษา รายงานผลการประเมินหลักสูตร รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ความคิดเห็นของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ จัดท ารายงานผลการด าเนินการหลักสูตรประจ าปี เสนอหัวหน้าสาขา 

4. ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร พิจารณาทบทวนสรุปผลการด าเนินการหลักสูตร จากร่าง
รายงานผลการด าเนินการหลักสูตรและความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ ระดมความคิดเห็น วางแผน
ปรับปรุงการด าเนินการเพ่ือใช้ในรอบการศึกษาต่อไป โดยจัดท ารายงานผลการด าเนินการของ
หลักสูตร เสนอคณบดีผ่านหัวหน้าสาขา เพ่ือรายงานคณะกรรมการประจ าคณะ 
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