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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า 

(หลักสตูรปรับปรุง  พ.ศ. 2564) 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
วิทยาเขต/คณะ/สาขา วิทยาเขตนครศรีธรรมราช คณะเกษตรศาสตร์ 
 สาขาวิทยาศาสตร์การเกษตร 

 
หมวดที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
 รหัสหลักสูตร 25481971103106 
 ชื่อภาษาไทย หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า 
 ชื่อภาษาอังกฤษ Bachelor of Science Program in Aquaculture Technology 
 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ชื่อเต็มภาษาไทย  วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า) 
 ชื่อย่อภาษาไทย  วท.บ. (เทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า) 
 ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ  Bachelor of Science (Aquaculture Technology) 
 ชื่อย่อภาษาอังกฤษ B.Sc. (Aquaculture Technology) 
 
3. วิชาเอก  
 ไม่มี 
 
4. จ้านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
 ไม่น้อยกว่า  126  หน่วยกิต 
 
5. รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1  รูปแบบ  หลักสูตรระดับปริญญาตรี  หลักสูตร 4 ปี   
 5.2  ประเภทของหลักสูตร  หลักสูตรทางวิชาการ 
 5.3 ภาษาที่ใช้  ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  โดยใช้ภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของทุก  

 รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ 
 5.4 การรับเข้าศึกษา  รับนักศึกษาไทยและ/หรือนักศึกษาต่างชาติที่เข้าใจภาษาไทยเป็นอย่างดี 
 5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน  เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยที่มีความร่วมมือทาง

การศึกษากับหน่วยงานต่าง ๆ (ภาคผนวก ฐ) 
 5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้ส้าเร็จการศึกษา  ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)  
ปรับปรุงจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาประมง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)  
เริ่มด้าเนินการใช้หลักสูตรในภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 
  สภาวิชาการ ให้ความเห็นชอบหลักสูตร ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2564  
   วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 
  สภามหาวิทยาลัย ให้ความเห็นชอบหลักสูตร ในคราวประชุมครั้งที่ 199-5/2564  
   วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 
 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
 หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2566 
 
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส้าเร็จการศึกษา 

1) ผู้ประกอบอาชีพด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า การประมง และธุรกิจที่เก่ียวข้อง 
2) พนักงานส่งเสริมและพัฒนาด้านการขาย  
3) นักวิชาการ หรือนักวิจัยทางด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า 
4) พนักงานประจ้าฟาร์ม พนักงานห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 
5) นักธุรกิจเพาะเลี้ยงสัตวน้้า ปลาสวยงาม พรรณไม้น้้า 
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9. ชื่อ เลขประจ้าตัวประชาชน ต้าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ล้าดับ 
ชื่อ-สกลุ/ 

เลขประจ้าตัวประชาชน 
ต้าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปีทีจ่บ สถาบันทีจ่บ 

1 นายสิริพงษ์  วงศ์พรประทีป 
3 1012 0271x xx x 

อาจารย ์ ปร.ด. (เพาะเลี้ยงสัตว์น้้า), 
2564 

วท.ม. (วิทยาศาสตร ์
การประมง), 2552 

วท.บ. (ประมง), 2547 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

2 นายนรสิงห์  เพ็ญประไพ 
3 9101 0030x xx x 

ผู้ช่วย 
ศาสตราจารย ์

วท.ม. (วิทยาศาสตร ์
การประมง), 2542 

ทษ.บ. (ประมงน้้าจืด), 
2532 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
 
สถาบันเทคโนโลยีการเกษตร 
แม่โจ ้

3 นายสุไหลหมาน  หมาดโหยด 
3 9009 0011x xx x 

ผู้ช่วย 
ศาสตราจารย ์

วท.ม. (วิทยาศาสตร์
การเกษตร), 2554 

วท.บ. (ประมง), 2544 

มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์
 
สถาบันเทคโนโลยรีาชมงคล 

4 นายธรรมนญู  ง่านวิสุทธิพันธ์ 
3 8001 0045x xx x 

ผู้ช่วย 
ศาสตราจารย ์

วท.ม. (วิทยาศาสตร ์
การประมง), 2531 

วท.บ. (วาริชศาสตร์), 2528 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

5 นายสัมพันธ์  พรหมหอม 
3 9103 0003x xx x 

อาจารย ์ ปร.ด. (การจดัการ
ทรัพยากรทะเลและ
ชายฝั่ง), 2561 

วท.ม. (การจัดการ
สิ่งแวดล้อม), 2539 

ทษ.บ. (ประมงน้้าจืด), 
2531 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
 
 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
 
สถาบันเทคโนโลยีการเกษตร 
แม่โจ ้

 
10.  สถานที่จัดการเรียนการสอน 
  คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
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11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ้าเป็นต้องน้ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
 11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

เนื่องจากผลกระทบจากความเสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ อาทิ มาตรการการกีด
กันทางการค้าในรูปแบบทั้งการเพ่ิมภาษีศุลกากร การจ้ากัดปริมาณส่งออก มาตรการก้าหนดมาตรฐาน
สินค้าที่มาในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การท้าประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม 
(Illegal, Unreported and Unregulated Fishing; IUU) ท้าให้เกิดปัญหาในการผลิตสัตว์น้้าในรูปแบบ
ของการจับ (Capture) ซึ่งส่งผลต่อการตลาดทั้งในและต่างประเทศ ประกอบกับการจับสัตว์น้้าได้
ปริมาณลดลง ดังนั้นการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า (Aquaculture) จึงเป็นวิธีการเพ่ิมผลผลิตสัตว์น้้าที่มีความ
จ้าเป็นอย่างมากและต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพ่ือเสริมหรือทดแทนผลผลิตจากการจับ  
จากธรรมชาติ ทั้งนี้ 2 ทศวรรษที่ผ่านมา การเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า ของประเทศไทยได้มีการพัฒนา 
อย่างรวดเร็ว เนื่องจากสาเหตุหลัก 2 ประการ คือ จากการลดลงของผลผลิตที่ได้จากแหล่งน้้าธรรมชาติ 
และจากความต้องการสินค้าสัตว์น้้าที่เพ่ิมมากขึ้น ทั้งในส่วนของตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ 
อนึ่งการที่ภูมิภาคอาเซียนได้ก้าวสู่การเปิดเสรีทางการค้า และการลงทุนภายใต้การรวมเป็นประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการผลิตและการค้าสินค้าสัตว์น้้าของไทย  

ด้วยเหตุผลข้างต้นรัฐบาลจึงได้ก้าหนดนโยบายพัฒนาการประมงแห่งชาติ ตามร่างแผนแม่บท
การพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าของประเทศไทย (ปี พ.ศ. 2560-2564) ซึ่งมียุทธศาสตร์การเพาะเลี้ยง
สัตว์น้้า 4 ด้าน ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความเข้มแข็งและเพ่ิมขีดความสามารถทางการผลิตให้แก่
เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้้า ยุทธศาสตร์ที่ 2 ก้ากับดูแลการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือให้ได้มาซึ่งเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า และ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและสร้างเครือข่ายของทุกภาคส่วน โดยทั้ง 4 ยุทธศาสตร์ 
มีแผนงานต่าง ๆ ที่สอดรับเพ่ือให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด อาทิ การส่งเสริมและพัฒนาการเพาะเลี้ยง  
สัตว์น้้าเศรษฐกิจและสัตว์น้้าชนิดใหม่ การปรับปรุงพันธุ์ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าอินทรีย์ เพ่ือการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้้าอย่างยั่งยืน  การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศแก่กลุ่มเกษตรกร การก้ากับดูแล
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การเพ่ิมศักยภาพระบบการเตือนภัย การเฝ้าระวัง  
และการควบคุมการระบาดของโรคสัตว์น้้า การควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์น้้าให้ได้มาตรฐานปลอดภัย 
การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าเศรษฐกิจ และการพัฒนาแนวทางการตลาด  
ในประเทศระดับชุมชน เมือง และต่างประเทศ รวมไปถึงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรภาครัฐและเอกชน
ให้มีความรู้ความสามารถในด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า และสาขาที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังมีแผนงาน
บูรณาการด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าในทุกภาคส่วน และให้ความรู้ด้านกฎระเบียบ ข้อบังคับ และ
มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า 

ทั้งนี้ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 (2566-2570) ระบุถึงหมุดหมาย
แรกของแผนพัฒนาด้านเศรษฐกิจ คือเกษตร และเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง โดยมุ่งเน้นให้ใช้เทคโนโลยี 
ในการเพ่ิมผลผลิตดังกล่าว ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า (ปี พ.ศ. 2560 -2564)  
จึงมีความจ้าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับนโยบายของรัฐบาล 
เพ่ือสร้างนักวิชาการท่ีสามารถออกไปพัฒนาเศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
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 11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
จากปัญหาการกีดกันทางการค้าสัตว์น้้าของทางกลุ่มสภาพยุโรป เนื่องจากการใช้แรงงานเด็ก

และเยาวชน แรงงานต่างด้าว ซึ่งเกี่ยวข้องการกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน และการค้ามนุษย์ รวมถึง
ปัญหาการใช้เครื่องมือประมงที่ไม่เหมาะสม และในอนาคตอันใกล้ภาคการผลิตประเทศไทยจะมีแรงงาน
สูงอายุในสัดส่วนสูง หากไม่ปรับตัวมีความเสี่ยงที่จะสูญเสียความสามารถในการแข่งขัน และส่งผล
กระทบต่อความยั่งยืน รัฐจึงต้องมีแนวทางในการแก้ไขและจัดการปัญหาเหล่านี้ให้เป็นที่ประจักษ์ 
ขณะเดียวกันต้องมีแนวทางในการส่งเสริมให้มีการผลิตสัตว์น้้า ทดแทนการผลิตจากการประมงที่ผิด
กฎหมาย ขณะที่ด้านการโภชนาการ พบว่าผู้บริโภคในสังคมใส่ใจสุขภาพมากยิ่งข้ึน ท้าให้การผลิตอาหาร
ทุกขั้นตอนต้องให้ความปลอดภัยต่อผู้บริโภค ที่เน้นสุขภาวะเป็นส้าคัญ ดังนั้นเพ่ือตอบสนองในการที่จะ
ท้าให้ประชากรในประเทศ (ของโลก) ให้มีสุขภาพที่ดี โดยเฉพาะผู้สูงอายุซึ่งมีความเสี่ยงต่อโรคภัยไข้เจ็บ
ต่าง ๆ จึงต้องสร้างนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีที่เหมาะสมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพ่ือการผลิตอาหารใน
ภาคเกษตรให้มีคุณค่าทางโภชนาการสูง ปลอดภัยจากสิ่งปนเปื้อน มีปริมาณการผลิตเพียงต่อความ
ต้องการ และราคาที่สามารถจับจ่ายได้ ควบคู่ไปกับการดูแลและใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติที่เป็น
ฐานการผลิตภาคเกษตรและประมงอย่างยั่งยืน ซึ่งจะท้าให้ทั้งผู้ผลิต ผู้จ้าหน่าย และผู้บริโภค รวมทั้ง
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ต่างก็ได้รับผลกระทบในทางบวกร่วมกัน ในทางปฏิบัติสามารถปรับเปลี่ยนแนวทาง
ในการผลิตอาหารสัตว์น้้าได้ โดยน้าเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ มุ่งเน้นการผลิตแบบอินทรีย์ เพ่ิมคุณค่า
ทางอาหาร และมีการแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลค่าการตลาด ซึ่งนอกจากจะจ้าหน่ายในประเทศ ยังสามารถ
พัฒนาต่อยอดเพ่ือเป็นสินค้าส่งออกในอนาคต 

 
12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ

มหาวิทยาลัย 
 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

จากสถานการณ์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมดังได้กล่าวมาแล้วข้างต้น  
มีผลต่อการพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า ดังนี้ โดยหลักสูตรจะต้องมีความเป็น
สากลของเนื้อหาทั้งนี้เนื่องจากบัณฑิตในอนาคตจะต้องมีความรู้ความสามารถในการท้างานได้ทั้งใน
ระดับท้องถิ่น ประเทศ และนานาชาติ เนื่องจากการเคลื่อนย้ายการผลิตและแรงงานที่ไ ร้พรมแดน  
เน้นการพัฒนาแบบยั่งยืน และเศรษฐกิจพอเพียงให้เหมาะสมกับตนเอง ชุมชนและประเทศชาติ 
มีกลุ่มรายวิชาเน้นเทคโนโลยีด้านการผลิตสัตว์น้้า มีเนื้อหา และกิจกรรมการเรียนการสอนที่ครอบคลุม
การสร้างขีดความรู้ความสามารถ ความเข้มแข็งของบัณฑิตที่สามารถประกอบอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์
น้้าได้อย่างมั่นคง เน้นการผลิตสัตว์น้้าที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค และไม่ท้าลายสิ่งแวดล้อม จึงต้องมีรายวิชา
ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิและหน้าที่ของพลเมือง กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการประมง มาตรฐานสินค้า
และการผลิต และเน้นวิธีการ เทคนิควิธี ในการจัดการความรู้  และเนื้อหาวิชาการ วิชาชีพที่บูรณาการ
ความรู้ระดับท้องถิ่นกับความรู้สมัยใหม่ 
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 12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
การพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า มีความ

สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย คือ การผลิตก้าลังคนเฉพาะทางที่มี
คุณภาพ ตอบสนองอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ  สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมสู่การ
น้าไปใช้ประโยชน์ต่อสังคมหรือสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์ รวมทั้งให้บริการวิชาการแก่สังคมด้วยนวัตกรรมสู่
การพัฒนาอย่างยั่งยืน ตลอดจนสืบทอดศิลปวัฒนธรรมบนแนวทางวัฒนธรรมสร้างสรรค์ 
 
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/สาขาอื่นของมหาวิทยาลัย 
 13.1 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/สาขาอ่ืน  
   1) รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ได้แก่  รายวิชาในกลุ่มวิชาคุณภาพชีวิตดี  มีสุข  
กลุ่มวิชาพลเมืองดี วิถีประชาธิปไตย กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร และกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ซึ่งเปิดสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 2) รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ ซึ่งเปิดสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และคณะเกษตรศาสตร์ 
 13.2 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้คณะ/สาขาอ่ืน 
     ไม่มี 
 13.3 การบริหารจัดการ 
   การด้าเนินงานเพ่ือประกันคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร โดยมีการก้าหนดอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของสาขาวิชา ประสานงานกับอาจารย์
ผู้แทนจากสาขาวิชาอ่ืนหรือหลักสูตรหรือคณะอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือบริหารจัดการการเรียนการสอนให้มี
ผลมาตรฐานการเรียนรู้เป็นไปตามที่ระบุในหลักสูตร รวมทั้งก้าหนดให้อาจารย์ผู้สอนจัดท้ารายละเอียด
ของวิชาและรายงานผลการด้าเนินการของรายวิชา เพ่ือเป็นมาตรฐานในการติดตามและประเมิน
คุณภาพการเรียนการสอน  
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หมวดที่ 2  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา ความส้าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 1.1 ปรัชญา 

ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีความรอบรู้ทางด้านทฤษฎี มีทักษะวิชาชีพทางเทคโนโลยีเพาะเลี้ยง
สัตว์น้้า มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อการผลิตและสิ่งแวดล้อม 
 1.2 ความส้าคัญ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า (หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2564) เป็นหลักสูตรปรับปรุงจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมง (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2559) เพ่ือตอบสนองการผลิตบัณฑิตให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) โดยเฉพาะอย่างยิ่งยุทธศาสตร์ด้านการ
สร้างความสามารถในการแข่งขันและด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนซึ่งจ้าเป็นต้องยกระดับ
ผลิตภาพการผลิตและการใช้นวัตกรรมในการเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ทั้งในสาขาอุตสาหกรรม เกษตรและบริการ การสร้างความมั่นคงและปลอดภัยด้านอาหาร การเพ่ิมขีด
ความสามารถทางการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ รวมทั้งการพัฒนาฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต  
ด้วยการพัฒนาคนรุ่นใหม่ และเพ่ิมศักยภาพของผู้ประกอบการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

หลักสูตรนี้สามารถตอบสนองการพัฒนางานด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าของประเทศและภูมิภาค
ได้อย่างครบวงจร โดยการออกแบบหลักสูตรเป็นทั้งต้นน้้า กลางน้้า และปลายน้้า ซึ่งมีกลุ่มวิชาที่เน้น
การผลิต  การแปรรูปผลิตภัณฑ์  การบริห าร  และการจัดการทรัพยากรและสิ่ งแวดล้ อม 
ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เป็นการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ ให้มีความรู้และพร้อมที่จะพัฒนาและปรับตัวให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของประชาคมอาเซียน และประชาคมโลกโดยบัณฑิตจะต้องมีความรู้ 
ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร จั ด ก า ร ค ว า ม รู้ ด้ า น ก า ร เ พ า ะ เ ลี้ ย ง สั ต ว์ น้้ า แ ล ะ บู ร ณ า ก า ร กั บ 
ภูมิปัญญาของท้องถิ่น เสริมสร้างระบบการผลิตด้านเกษตรกรรมแบบยั่งยืน มีความสามารถในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้มีความสมบูรณ์อย่างเพียงพอต่อศักยภาพการผลิตและ
ความปลอดภัยต่อผู้บริโภค 
 1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

   เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้ 
1) มีความรู้ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ สามารถประยุกต์ใช้ศาสตร์

ดังกล่าวอย่างเหมาะสมเพื่อการประกอบวิชาชีพของตน และศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น 
2) มีความใฝ่รู้ในองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาอย่างต่อเนื่องมีความคิด

ริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถพัฒนาองค์ความรู้ที่ตนมีอยู่ให้สูงขึ้นไป เพ่ือพัฒนาตนเอง พัฒนางาน พัฒนา
สังคมและประเทศชาติ และให้คิดเป็น ท้าเป็น สามารถเลือกวิธีแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

3) มีคุณธรรมจริยธรรม มีสัมมาคารวะ รู้จักกาลเทศะ ท้าหน้าที่เป็นพลเมืองดี มีความซื่อสัตย์
สุจริต และเสียสละ รับผิดชอบต่อตนเอง สังคม วิชาชีพ และประยุกต์ใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่า 

4) มีมนุษยสัมพันธ์และมีความสามารถในการท้างานร่วมกับผู้อ่ืน มีทักษะในด้านการท้างาน 
เป็นทีม มีความเข้มแข็ง อดทนและสามารถบริหารจัดการการท้างานได้อย่างเหมาะสม และมีทัศนคติที่ดี
ในการท้างาน 
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5) มีความสามารถในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้
อย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์ 
 
2.  แผนพัฒนาปรับปรุง 
 คาดว่าจะด้าเนินการแล้วเสร็จภายในเวลา 5 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2564 ถึง พ.ศ. 2568 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
1. พัฒนาหลักสูตรให้ได้
มาตรฐานตามที่ก้าหนด 
สอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบัน และตอบสนองความ
ต้องการของหน่วยงานท้ัง
ภาครัฐและเอกชน 

1. พัฒนาหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ (TQF) 

1. รายงานผลการประเมินตนเองระดับ 
หลักสูตรทุกปีการศึกษา โดยมีผลประเมิน 
ไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.00 

2. ส้ารวจความพึงพอใจของ
นักศึกษาช้ันปีสุดท้ายหรือบัณฑติ
ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร 

2. รายงานผลการประเมินความ 
พึงพอใจของนักศึกษาช้ันปีสุดท้ายหรือ 
บัณฑิตที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร  
โดยมีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 
ไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.00 

3. ส้ารวจภาวะการมีงานท้า 
ของบัณฑิต 

3. รายงานผลส้ารวจภาวะการมีงานท้า 
ของบัณฑิต โดยบัณฑิตต้องมีงานท้า 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

4. ส้ารวจความพึงพอใจของ 
สถานประกอบการ/ผู้ใช้บัณฑิต 

4. รายงานผลความพึงพอใจต่อหลักสูตร
ของนักศึกษาช้ันปีสุดท้าย โดยมีระดับ
ความพึงพอใจเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51  
จากคะแนนเต็ม 5.00 

2. พัฒนาบุคลากรสายวิชาการ 1. ส่งเสรมิและสนับสนุน 
ให้อาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตร 
และอาจารย์ประจ้าหลักสตูร 
เข้าร่วมประชุม ฝึกอบรม สมัมนา 
ศึกษาดูงาน หรือฝังตัวในสถาน
ประกอบการในหน่วยงานภาครัฐ/
เอกชน เพื่อพัฒนาตนเองและ 
ต่อยอดการบรูณาการกับ
หน่วยงานภายนอก 

1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
และอาจารย์ประจ้าหลักสูตร 
เข้าร่วมประชุม ฝึกอบรม สัมมนา  
ศึกษาดูงาน หรือฝังตัวในสถาน
ประกอบการ ไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง/คน/ปี 

2. ส่งเสรมิและสนับสนุน 
ให้อาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตร 
และอาจารย์ประจ้าหลักสตูร 
มีผลงานวิจยั/ผลงานทางวิชาการ  
ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาต ิ

2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
และอาจารย์ประจ้าหลักสูตร มีการตีพิมพ์
เผยแพร่ผลงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการ
ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ  
อย่างน้อย 1 ผลงาน/คน/ปี 

3. ส่งเสรมิและสนับสนุน 
ให้อาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารย์ประจ้าหลักสตูร 
มีผลงานวิจยั/สิ่งประดิษฐ์/
นวัตกรรมที่น้าไปใช้ประโยชน ์

3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
และอาจารย์ประจ้าหลักสูตร  
มีผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรม  
ที่น้าไปใช้ประโยชน์ 
อย่างน้อย 1 ผลงาน/คน/ปี 
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
4. ส่งเสรมิและสนับสนุน 
ให้อาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารย์ประจ้าหลักสตูร 
ลาศึกษาต่อ เพื่อเพิ่มพูนคณุวุฒิ
ทางการศึกษา 

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
และอาจารย์ประจ้าหลักสูตร ลาศึกษาต่อ 
อย่างน้อยร้อยละ 20 ภายใน 5 ปี 

 5. ส่งเสรมิและสนับสนุน 
ให้อาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารย์ประจ้าหลักสตูร 
ขอก้าหนดต้าแหน่งทางวิชาการ 
ที่สูงข้ึน  

5. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
และอาจารย์ประจ้าหลักสูตร  
ขอก้าหนดต้าแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น 
อย่างน้อยร้อยละ 20 ภายใน 5 ป ี

6. ส่งเสรมิและสนับสนุนให้
อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจ้าหลักสตูรพัฒนา
ทักษะด้านภาษาอังกฤษ 

6. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
และอาจารย์ประจ้าหลักสูตรทุกคน  
สอบผ่านทักษะด้านภาษาอังกฤษ 
ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก้าหนด 

3. พัฒนาบุคลากรสาย  
สนับสนุน 

1. สนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วม 
ประชุม อบรม และสัมมนา  
เพื่อพัฒนาทักษะความรู้ใหม่ ๆ  
ที่เกี่ยวข้อง 

1. บุคลากรเข้าร่วมประชุม อบรม  
และสัมมนา อย่างน้อย 1 ครั้ง/คน/ปี 

2. สนับสนุนให้บุคลากรพัฒนา
ทักษะด้านภาษาอังกฤษ 

2. บุคลากรสอบผ่านทักษะด้าน 
ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย 
ก้าหนด 

4. พัฒนานักศึกษา 1. ส่งเสรมิให้นักศึกษาเข้าร่วม 
การแข่งขันทักษะด้านวิชาการ 
และวิชาชีพ 

1. นักศึกษาได้รับรางวัลจากการแข่งขัน
ทักษะด้านวิชาการและวิชาชีพ  
อย่างน้อย 1 รางวัล/ปี 

2. พัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ
ให้กับนักศึกษา 

2. นักศึกษาทุกคนสอบผ่านทักษะด้าน 
ภาษาอังกฤษด้วยมาตรฐาน CEFR ระดับ 
B1 หรือตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก้าหนด 

3. ส่งเสรมิให้นักศึกษาน้าเสนอ
ผลงานทางวิชาการของนักศึกษา 
ในระดับชาติหรือนานาชาต ิ

3. นักศึกษาเข้าร่วมน้าเสนอผลงาน ทาง
วิชาการในงานประชุมวิชาการระดับชาติ
หรือนานาชาติ อย่างน้อย 1 ผลงาน/ปี 

5. พัฒนาสิ่งสนับสนุนการ  
เรียนรู้ 

1. จัดระบบนิเวศทางการศึกษา 
ที่เอื้อต่อการเรยีนรู้ในศตวรรษ 
ที่ 21 ของนักศึกษา 

1. รายงานผลความพึงพอใจของผู้ใช้
ระบบนิเวศทางการศึกษามีระดับ 
ความพึงพอใจ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51  
จากคะแนนเตม็ 5.00 

6. การสร้างความร่วมมือเพื่อ
บูรณาการด้านวิชาการกับ
หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน และ
ชุมชน 

1. สร้างความร่วมมือทางวิชาการ
กับสถาบันการศึกษาและสถาน
ประกอบการช้ันน้าภายในประเทศ 
หรือต่างประเทศในการพัฒนา
ความสามารถของนักศึกษา 

1. มีความร่วมมือทางวิชาการกับ
สถาบันการศึกษาและสถาน
ประกอบการและมีการดา้เนินการภายใต้
ความร่วมมือ อย่างน้อย 1 แห่ง/ปี 
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
2. บูรณาการการเรียนการสอน 
โดยส่งเสริมให้นักศึกษาฝึกทักษะ
วิชาชีพและประสบการณ์ในการ
ท้างานด้านต่าง ๆ ในหน่วยงาน
ภาครัฐ/เอกชน 

2. รายงานผลการประเมินการฝึกทักษะ
วิชาชีพและประสบการณ์ ในการท้างาน
จากหน่วยงานมีคะแนนประเมิน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
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หมวดที่ 3  ระบบการจัดการศึกษา การด้าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร  

 
1. ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1 ระบบ 
  ใช้ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติ 
มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ ไม่รวมเวลาที่ใช้ในการสอบ  
 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดรู้อน 
   การจัดการศึกษาจะต้องมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 7 สัปดาห์ ทั้งนี้ไม่รวมระยะเวลา
ส้าหรับการสอบ และให้มีจ้านวนชั่วโมงเรียนของแต่ละรายวิชาเท่ากับจ้านวนชั่วโมงเรียนในภาค
การศึกษาปกติ และให้เป็นไปตามข้อบังคับ หรือประกาศของมหาวิทยาลัย 
 1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
   ไม่มี 
 
2. การด้าเนินการหลักสูตร 
 2.1 วัน - เวลาในการด้าเนินการเรียนการสอน 
   ภาคการศึกษาท่ี 1 กรกฎาคม – ตุลาคม 
   ภาคการศึกษาท่ี 2 พฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ 
   ภาคฤดูร้อน มีนาคม – เมษายน 
  ทั้งนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลง ให้เป็นไปตามประกาศฯ และ/หรือปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
 
 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
 2.2.1 เป็นผู้ส้าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า หรือระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า หรือ 
 2.2.2 เป็นผู้ส้าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.) หรือเทียบเท่า 
ในสาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า หรือสาขาวิชาประมง หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน โดยวิธีเทียบโอน
ผลการเรียน  
 2.2.3 ทั้งข้อ 2.2.1 และ 2.2.2 จะต้องมีคุณสมบัติอ่ืน ๆ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 
  การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 
   - โดยวิธีการสอบคัดเลือกของมหาวิทยาลัย 
   - โดยวิธีการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาผ่านส้านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 
 2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 

2.3.1 นักศึกษามีความรู้พ้ืนฐานและความสามารถที่แตกต่างกัน โดยเฉพาะรายวิชาในกลุ่มวิชา
พ้ืนฐานวิชาชีพ ซึ่งส่งผลต่อผลการเรียนของนักศึกษาในวิชาดังกล่าวและรายวิชาที่ต่อเนื่อง 

2.3.2 นักศึกษาใหม่มีปัญหาเรื่องการปรับตัวในระบบการเรียนระดับมหาวิทยาลัย 
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2.4 กลยุทธ์ในการด้าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ้ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
 2.4.1 จัดการเรียนการสอนเพ่ือปรับพ้ืนฐานวิชาทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ให้แก่
นักศึกษาใหม่ที่มีคะแนนสอบต่้ากว่าเกณฑ์ที่คณะก้าหนดในช่วงก่อนเปิดภาคการศึกษาที่ 1 หรือ 
สอนเสริมระหว่างเรียนในภาคการศึกษาแรก หรือนักศึกษาชั้นปีอ่ืนที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
เห็นชอบ 
 2.4.2 จัดให้มีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่เพ่ือแนะน้าการปรับตัวใช้ชีวิตและเทคนิคการเรียน  
ในระดับอุดมศึกษา และจัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือดูแลและให้ค้าแนะน้าในเรื่องเกี่ยวกับการเรียน  
การปรับตัว การปฏิบัติตัวแก่นักศึกษาใหม่อย่างใกล้ชิด 
 2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส้าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 
   2.5.1 จ้านวนนักศึกษาที่จะรับเข้าศึกษาตามคุณสมบัติข้อ 2.2.1 

นักศึกษาชั้นปีที ่
ปีการศึกษา 

2564 2565 2566 2567 2568 
1 30 30 30 30 30 
2  30 30 30 30 
3   30 30 30 
4    30 30 

รวม 30 60 90 120 120 
คาดว่าจะส้าเร็จการศึกษา - - - 30 30 

 

   
 2.5.2 จ้านวนนักศึกษาที่จะรับเข้าศึกษาตามคุณสมบัติข้อ 2.2.2 

นักศึกษาชั้นปีที ่
ปีการศึกษา 

2564 2565 2566 2567 2568 
3 30 30 30 30 30 
4  30 30 30 30 

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

ประเภทรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2564 2565 2566 2567 2568 
1. รายรับเงินรายได ้      
  1.1 ค่าธรรมเนียมการศึกษา 

แบบเหมาจ่าย 
1,440,000 2,880,000 3,600,000 4,320,000 4,320,000 

จ้านวนนักศึกษา (คน) 60 120 150 180 180 
รายรับเฉลี่ยต่อนักศึกษา 1 คน 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 

ค่าใช้จ่ายนักศึกษา  24,000 บาท/คน/ปี 
ค่าใช้จ่ายนักศึกษาตลอดหลักสูตร  96,000 บาท 
หมายเหตุ ค่าใช้จ่าย คือ ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย 
 
2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย บาท) 

หมวดรายจ่าย 
ปีงบประมาณ 

2564 2565 2566 2567 2568 
1.  งบบุคลากร   167,000 167,000 167,000 167,000 167,000 

2.  งบด้าเนินงาน   300,000 400,000 500,000 600,000 600,000 

3. งบลงทุน   300,000 400,000 500,000 600,000 700,000 

4. งบอุดหนุน  100,000 200,000 200,000 200,000 200,000 
5. งบรายจ่ายอื่น    50,000 60,000 70,000 80,000 90,000 

รวม 917,000 1,227,000 1,437,000 1,647,000 1,757,000 

จ้านวนนักศึกษา (คน) 60 120 150 180 180 

รายจ่ายเฉลี่ยต่อนักศึกษา 1 คน  15,283  10,225  9,580  9,150  9,761  

 
  2.7 ระบบการศึกษา 
   แบบชั้นเรียน 
   แบบทางไกลทางอินเตอร์เน็ต 
   อ่ืน ๆ (ระบุ) 
 2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย 
   เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี  
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 และระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการเทียบโอนผล 
การเรียนและผลลัพธ์การเรียนรู้ พ.ศ. 2563 
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
  3.1 หลักสูตร 
  3.1.1 จ้านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 126 หน่วยกิต 
  3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร   
  1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 31 หน่วยกิต 
   1.1 กลุ่มวิชาคุณภาพชีวิตดี มีสุข   7  หน่วยกิต 
   1.2 กลุ่มวิชาพลเมืองดี วิถีประชาธิปไตย       6  หน่วยกิต 
   1.3 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  12  หน่วยกิต 
   1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   6  หน่วยกิต 
  2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 89 หน่วยกิต 
   2.1 กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ  29  หน่วยกิต 
   2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ  45  หน่วยกิต 
   2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก  15  หน่วยกิต 
  3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต 

 

3.1.3 รายวิชา 
 1. รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
  1.1 กลุ่มวิชาคุณภาพชีวิตดี มีสุข 

 ให้ศึกษา 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ 
ไม่น้อยกว่า  7 หน่วยกิต 

 00-018-001 ศาสตร์พระราชา  
The King’s Philosophy 

3(2-2-5) 

  ให้เลือกศึกษา 1 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้  
 00-011-001 ฟุตบอล 

Football 
1(0-2-1) 

 00-011-002 ว่ายน้้า 
Swimming 

1(0-2-1) 

 00-011-003 กีฬาลีลาศ 
DanceSport 

1(0-2-1) 

 00-011-004 จักรยานเพื่อนันทนาการ 
Leisure Cycling 

1(0-2-1) 

 00-011-005 บาสเกตบอล 
Basketball 

1(0-2-1) 

 00-011-006 ตะกร้อ 
Takraw 

1(0-2-1) 

 00-011-007 แบดมินตัน 
Badminton 

1(0-2-1) 

 00-011-008 วอลเลย์บอล 
Volleyball 

1(0-2-1) 
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 00-011-009 ฟุตซอล  
Futsal 

1(0-2-1) 

 00-011-010 เทนนิส   
Tennis 

1(0-2-1) 

 00-011-011 กอล์ฟ   
Golf 

1(0-2-1) 

  และให้เลือกศึกษา 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ 
 00-012-001 สารัตถะแห่งความงาม 

Beauty Matters 
3(3-0-6) 

 00-012-002 ดนตรีเพื่อชีวิต 
Music for Life 

3(3-0-6) 

 00-013-001 ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง 
Life and Sufficiency Economy 

3(3-0-6) 

 00-013-002 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ้าวัน 
Economics for Everyday Use 

3(3-0-6) 

 00-018-002 อรรถรสในงานศิลปะ 
Aesthetics in Art 

3(2-2-5) 

 00-018-003 การส่งเสริมสุขภาพและการออกก้าลังกาย 
Health Promotion and Exercise  

3(2-2-5) 

 00-018-004 ผู้น้านันทนาการ 
Recreation Leadership 

3(2-2-5) 

 00-018-005 สมาธิเพ่ือการพัฒนาชีวิต   
Meditation for Life Development 

3(2-2-5) 

  1.2 กลุ่มวิชาพลเมืองดี วิถีประชาธิปไตย 
 ให้ศึกษา 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ 

ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 

 00-023-001 พลเมืองกับจิตส้านึกต่อสังคม 
Citizens and Public Consciousness 

3(3-0-6) 

  และให้เลือกศึกษา 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ 
 00-022-001 จริยธรรมส้าหรับมนุษย์ 

Ethics for Human Beings 
3(3-0-6) 

 00-022-002 มนุษยสัมพันธ์และการพัฒนาบุคลิกภาพ 
Human Relations and Personality 
Development 

3(3-0-6) 

 00-022-003 มนุษยสัมพันธ์เพ่ือการด้ารงชีวิต 
Human Relations for Living 

3(3-0-6) 

 00-022-004 วัฒนวิถีแห่งการด้ารงชีวิต 
Life Style Enhancement 

3(3-0-6) 
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 00-022-005 จิตวิทยาเชิงบวก 
Positive Psychology 

3(3-0-6) 

 00-022-006 จิตวิทยาในการท้างาน 
Psychology in Working 

3(3-0-6) 

 00-022-007 ภาวะผู้น้าและการท้างานเป็นทีม 
Leadership and Teamwork 

3(3-0-6) 

 00-023-002 สังคมกับการปกครอง 
Society and Government 

3(3-0-6) 

 00-023-003 อารยธรรมไทยในบริบทโลกาภิวัตน์ 
Thai Civilization in Globalization Context 

3(3-0-6) 

 00-023-004 ไทยศึกษา 
Thai Studies 

3(3-0-6) 

 00-023-005 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย  
Introduction to Law 

3(3-0-6) 

 00-023-006 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา 
Southeast Asia Studies 

3(3-0-6) 

 00-023-007 ชุมชนศึกษา 
Community Studies 

3(3-0-6) 

 00-023-008 วัฒนธรรมและขนบประเพณีภาคใต้ 
Southern Cultures and Traditions 

3(3-0-6) 

  1.3 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
 ให้ศึกษา 6 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ 

ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 

 00-035-001 สนทนาภาษาอังกฤษ 
English Conversation 

3(2-2-5) 

 00-035-002 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ 
English Reading and Writing  

3(2-2-5) 

  ให้เลือกศึกษา 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ 
 00-034-001 มนุษย์กับวรรณกรรม   

Man and Literature 
3(3-0-6) 

 00-034-002 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
Thai for Communication 

3(2-2-5) 

 00-034-003 ทักษะการอ่านภาษาไทย 
Thai Reading Skills 

3(2-2-5) 

 00-034-004 ทักษะการเขียนภาษาไทย 
Thai Writing Skills 

3(2-2-5) 

 00-034-005 ศิลปะการพูด 
Art of Speaking 

3(2-2-5) 
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 00-034-006 การอ่านและการเขียนเชิงวิชาการ 
Academic Reading and Writing 

3(2-2-5) 

 00-034-007 การอ่านเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
Reading for Lifelong Learning 

3(2-2-5) 

  และให้เลือกศึกษา 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ 
 00-035-003 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 

English for Communication 
3(2-2-5) 

 00-035-004 ภาษาอังกฤษเพ่ือการท้างาน 
English for Work 

3(2-2-5) 

 00-035-005 ภาษาอังกฤษเพ่ือการน้าเสนอ 
English for Presentation 

3(2-2-5) 

 00-035-006 ภาษาอังกฤษเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
English for Lifelong Learning 

3(2-2-5) 

 00-035-007 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 
Chinese for Communication 

3(2-2-5) 

 00-035-008 ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร 
Malay for Communication 

3(2-2-5) 

 00-035-009 ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสาร 
Japanese for Communication 

3(2-2-5) 

  1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ให้ศึกษา 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ 

ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

 00-048-001 เทคโนโลยีและนวัตกรรม  
Technology and Innovation  

3(2-2-5) 

  และให้เลือกศึกษา 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้  
 00-046-001 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ้าวัน 

Mathematics for Everyday Use  
3(2-2-5) 

 00-046-002 ความรู้เชิงตัวเลข 
Numerical Literacy 

3(2-2-5) 

 00-046-003 คณิตศาสตร์ส้าหรับธุรกิจ 
Mathematics for Business 

3(2-2-5) 

 00-046-004 ความงามของคณิตศาสตร์ 
Beauty of Mathematics  

3(2-2-5) 

 00-046-005 ระบบสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจ 
Information Systems for Decision Making 

3(2-2-5) 

 00-047-001 มนุษย์กับผลิตภัณฑ์เคมี 
Man and Chemical Products 
 

3(3-0-6) 
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 00-047-002 สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร 
Environment and Resources Management 

3(3-0-6) 

 00-047-003 ยาและสารเสพติด 
Drugs and Narcotics 

3(3-0-6) 

 00-047-004 เทคโนโลยีสีเขียว  
Green Technology 

3(2-2-5) 

 00-047-005 ปรากฏการณ์ส้าคัญทางวิทยาศาสตร์ 
Great Moments in Science 

3(2-2-5) 

 00-047-006 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือคุณภาพชีวิต  
Science and Technology for Quality of Life  

3(2-2-5) 

 00-048-002 การจัดการนวัตกรรมส้าหรับผู้ประกอบการ 
Innovation Management for Entrepreneurs 

3(2-2-5) 

 00-048-003 การพัฒนาทักษะการคิดนอกกรอบ 
Lateral Thinking Skill Development 

3(2-2-5) 

 2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 89 หน่วยกิต 
  2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 29 หน่วยกิต 

 ให้ศึกษารายวิชาต่อไปนี้  
02-213-001 สถิติพ้ืนฐาน 

Fundamental Statistics 
3(3-0-6) 

02-221-001 เคมีพ้ืนฐาน 
Fundamental Chemistry 

3(3-0-6) 

02-221-002 ปฏิบัติการเคมีพ้ืนฐาน 
Fundamental Chemistry Laboratory 

1(0-3-0) 

02-241-001 ชีววิทยาพ้ืนฐาน 
Fundamental Biology 

3(3-0-6) 

02-241-002 ปฏิบัติการชีววิทยาพ้ืนฐาน 
Fundamental Biology Laboratory 

1(0-3-0) 

02-241-005 พันธุศาสตร์ทั่วไป 
General Genetics 

3(2-3-4) 

02-241-006 
 

จุลชีววิทยาทั่วไป 
General Microbiology 

3(2-3-4) 

03-111-203 ชีวเคมีเพ่ือการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า 
Biochemistry for Aquaculture 

3(2-3-4) 

03-211-101 ระบบการผลิตเกษตรสมัยใหม่ 
Modern Agricultural Production Systems 

3(2-3-4) 

03-212-311 การจัดการธุรกิจเกษตรสมัยใหม่  
Modern Agribusiness Management 

3(2-3-4) 
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03-231-101 ทักษะงานช่างเกษตร 
Agricultural Workshop Skills  

3(2-3-4) 

 2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ   ไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต 
 ให้ศึกษารายวิชาต่อไปนี้  
03-111-201 มีนวิทยา 

Ichthyology 
3(2-3-4) 

03-111-202 
 

สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในแหล่งน้้า 
Aquatic Invertebrates 

3(2-3-4)  
 

03-111-304 
 

การวางแผนการทดลองทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า  
Experimental Design in Aquaculture 

3(3-0-6)  
 

03-112-201 
 

03-112-202 
 

03-112-303 

คุณภาพน้้าเพ่ือการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า 
Water Quality in Aquaculture 
อาหารมีชีวิตเพ่ือการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า 
Live Feeds for Aquaculture 
เทคโนโลยีการเพาะและอนุบาลสัตว์น้้าจืด 
Breeding and Nursing of Freshwater 
Animals Technology 

3(2-3-4) 
 
     3(2-3-4) 

 
      3(2-3-4) 

03-112-304 โรคสัตว์น้้า 
Diseases of Aquatic Animals 

3(2-3-4) 

03-112-305 เทคโนโลยีการเพาะและอนุบาลสัตว์ทะเล 
Breeding and Nursing Marine Animals 
Technology 

3(2-3-4) 

03-112-306 โภชนศาสตร์ อาหารและการให้อาหารสัตว์น้้า  
Fish Nutrition Feeds and Feeding 

3(2-3-4) 
 

03-112-307 ระบบการเลี้ยงสัตว์น้้า 
Aquaculture System 

3(2-3-4) 

03-113-404 
 
 

03-114-201 

เทคโนโลยีหลังการจับและผลิตภัณฑ์ประมง 
Postharvest Technology and Fishery 
Product 
ทักษะพ้ืนฐานทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า 
Basic Skills in Aquaculture 

3(2-3-4) 
 
 

2(0-6-0) 

    03-114-202 ทักษะเฉพาะทางเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า 
Specific Skills in Aquaculture Technology 

2(0-6-0) 

03-114-403 การเตรียมความพร้อมการฝึกงานและสหกิจศึกษา 
Preparation for Internship and Cooperative 
Education 
 

1(0-2-1) 
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03-114-404 สัมมนาทางเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า 
Seminar in Aquaculture Technology 

1(0-2-1) 

และให้เลือกศึกษา 6 หน่วยกิต จากทางเลือกใดทางเลือกหนึ่งดังต่อไปนี้ 
ทางเลือกส้าหรับนักศึกษาฝึกงาน  

03-114-405 การฝึกงานทางเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า 
Internship in Aquaculture Technology 

3(320) 

03-114-406 ปัญหาพิเศษทางเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า 
Special Problems in Aquaculture 
Technology 

3(0-9-0) 

ทางเลือกส้าหรับนักศึกษาสหกิจศึกษา  
03-114-407 สหกิจศึกษา 

Cooperative Education 
6(640) 

 2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
 ให้เลือกศึกษา 15 หน่วยกิต  จากรายวิชาต่อไปนี้ 
03-112-308 การผลิตอาหารสัตว์น้้าวัยอ่อน  

Fish Larval Feed Production 
3(2-3-4) 

03-112-309 มาตรฐานฟาร์มสัตว์น้้า  
Aquatic Animal Farm Standards  

3(2-3-4) 

03-112-410 เทคโนโลยีชีวภาพทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า  
Biotechnology in Aquaculture 

3(2-3-4) 

03-112-411 การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจปลาสวยงาม 
Entrepreneurship in Ornamental Fish 

3(2-3-4) 

03-112-412 การใช้ประโยชน์จากสาหร่ายขนาดใหญ่เชิงพาณิชย์ 
Commercial Macroalgae Utilization 

3(2-3-4) 

03-112-413 การเลี้ยงกุ้งทะเลอย่างยั่งยืน 
Sustainable Marine Shrimp Culture  

3(2-3-4) 

03-112-414 การจัดการโรคสัตว์น้้า 
Aquatic Animal Diseases Management 

3(2-3-4) 

03-112-415 พันธุศาสตร์สัตว์น้้า  
Aquatic Animal Genetics 

3(2-3-4) 

03-113-301 
 

03-113-302 
 
 
 
 

นิเวศวิทยาทางน้้า 
Aquatic Ecology 
กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการประมง 
Fishery Law and Regulations 
 
 

3(2-3-4) 
 

3(3-0-6) 
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03-113-303 
 
 
 

03-113-405 
 

03-113-406 
 
 

03-113-407 
 

การประมวลผลและการจัดการข้อมูลทางการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้้า 
Data Processing and Management for 
Aquaculture  
นโยบายทางประมงและการส่งเสริม  
Fisheries Policies and Extension 
อินเทอร์เน็ตประสานสรรพสิ่งส้าหรับการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้้า 
Internet of Things for Aquaculture 
การด้าน้้า 
Scuba Diving 

      3(2-3-4) 
 
 
 

3(3-0-6) 
 

3(2-3-4) 
 

 
3(2-3-4) 

   
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6  หน่วยกิต 
     นักศึกษาเลือกศึกษารายวิชาใดก็ได้อีกไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชาที่เปิด

สอนในระดับปริญญาตรี ในมหาวิ ทยาลั ย เทคโนโลยี ราชมงคลศรีวิชัย  หรือ
สถาบันอุดมศึกษาอ่ืน  
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3.1.4 แผนการศึกษา 
 

ปีการศึกษาที่ 1 
 

ภาคการศึกษาที่ 1 
UU-VWX-YZZ กลุ่มวิชาคุณภาพชีวิตดี มีสุข (1) 3(T-P-E) 
00-018-001 ศาสตร์พระราชา 3(2-2-5) 
00-048-001 เทคโนโลยีและนวัตกรรม 3(2-2-5) 
02-221-001 เคมีพ้ืนฐาน 3(3-0-6) 
02-221-002 ปฏิบัติการเคมีพ้ืนฐาน 1(0-3-0) 
02-241-001 ชีววิทยาพ้ืนฐาน 3(3-0-6) 
02-241-002 ปฏิบัติการชีววิทยาพ้ืนฐาน 1(0-3-0) 
03-211-101 ระบบการผลิตเกษตรสมัยใหม่ 3(2-3-4) 
 รวม 20  หน่วยกิต 

 
 
ภาคการศึกษาที่ 2 
UU-VWX-YZZ กลุ่มวิชาคุณภาพชีวิตดี มีสุข (2) 1(T-P-E) 
UU-VWX-YZZ กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร (1) 3(T-P-E) 
UU-VWX-YZZ กลุม่วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3(T-P-E) 
00-023-001 พลเมืองกับจิตส้านึกต่อสังคม 3(3-0-6) 
00-035-001 สนทนาภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 
02-241-005 พันธุศาสตร์ทั่วไป 3(2-3-4) 
03-231-101 ทักษะงานช่างเกษตร 3(2-3-4) 
 รวม 19  หน่วยกิต 
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ปีการศึกษาที่ 2 
 

ภาคการศึกษาที่ 1 
UU-VWX-YZZ กลุ่มวิชาพลเมืองดี วิถีประชาธิปไตย 3(T-P-E) 
00-035-002 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 
02-241-006 จุลชีววิทยาทั่วไป 3(2-3-4) 
03-111-201 มีนวิทยา 3(2-3-4) 
03-111-202 สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในแหล่งน้้า 3(2-3-4) 
03-114-201 ทักษะพ้ืนฐานทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า 2(0-6-0) 
 รวม 17  หน่วยกิต 

 
 
ภาคการศึกษาที่ 2 
UU-VWX-YZZ กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร (2) 3(T-P-E) 
02-213-001 
03-111-203 

สถิติพ้ืนฐาน 
ชีวเคมีเพ่ือการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า 

3(3-0-6) 
3(2-3-4) 

03-112-201 คุณภาพน้้าเพ่ือการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า 3(2-3-4) 
03-112-202 อาหารมีชีวิตเพ่ือการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า 3(2-3-4) 
03-114-202 ทักษะเฉพาะทางเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า  2(0-6-0) 
 รวม 17  หน่วยกิต 
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ปีการศึกษาที่ 3 
 

ภาคการศึกษาที่ 1 
03-111-304 การวางแผนการทดลองทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า  3(3-0-6) 
03-112-303 เทคโนโลยีการเพาะและอนุบาลสัตว์น้้าจืด 3(2-3-4) 
03-112-304 โรคสัตว์น้้า 3(2-3-4) 
03-212-311 การจัดการธุรกิจเกษตรสมัยใหม่ 3(2-3-4) 
UU-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก (1) 3(T-P-E) 
UU-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก (2) 3(T-P-E) 
 รวม 18  หน่วยกิต 

 
 
ภาคการศึกษาที่ 2 
03-112-305 เทคโนโลยีการเพาะและอนุบาลสัตว์ทะเล 3(2-3-4) 
03-112-306 โภชนศาสตร์ อาหารและการให้อาหารสัตว์น้้า 3(2-3-4) 
03-112-307 ระบบการเลี้ยงสัตว์น้้า 3(2-3-4) 
UU-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก (3) 3(T-P-E) 
UU-VWX-YZZ วิชาเลือกเสรี (1) 3(T-P-E) 
UU-VWX-YZZ วิชาเลือกเสรี (2) 3(T-P-E) 
 รวม 18  หน่วยกิต 
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ปีการศึกษาที่ 4 
 

ภาคการศึกษาที่ 1 
03-113-404 เทคโนโลยีหลังการจับและผลิตภัณฑ์ประมง 3(2-3-4) 
03-114-403 การเตรียมความพร้อมการฝึกงานและสหกิจศึกษา 1(0-2-1) 
03-114-404 สัมมนาทางเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า 1(0-2-1) 
UU-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก (4) 3(T-P-E) 
UU-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก (5) 3(T-P-E) 
 รวม 11  หน่วยกิต 

 
 
ภาคการศึกษาที่ 2* 
ส้าหรับนักศึกษาเลือกฝึกงาน 
03-114-405 การฝึกงานทางเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า 3(320) 
03-114-406 ปัญหาพิเศษทางเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า 3(0-9-0) 
 รวม 6  หน่วยกิต 
   
ส้าหรับนักศึกษาเลือกสหกิจศึกษา 
03-114-407 สหกิจศึกษา 6(640) 
 รวม 6  หน่วยกิต 

 
 
หมายเหตุ * หมายถึง จัดการเรียนการสอนในรูปแบบการเรียนวิชาเดียวต่อเนื่อง (Blockcourse) 
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3.1.5 ค้าอธิบายรายวิชา 
ความหมายของเลขรหัสรายวิชา 
UU-VWX-YZZ 
 UU หมายถึง คณะ 
  00 คือ หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  
  02 คือ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
  03 คือ คณะเกษตรศาสตร์  
ส้าหรับหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 V หมายถึง สาขา 
  0 คือ สาขาศึกษาทั่วไป  
 W หมายถึง กลุ่มวิชา 
  1 คือ กลุ่มวิชาคุณภาพชีวิตดี มีสุข  
  2 คือ กลุ่มวิชาพลเมืองดี วิถีประชาธิปไตย  
  3 คือ กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  
  4 คือ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
 X หมายถึง วิชาย่อย 
  1 คือ รายวิชาพลศึกษา  
  2 คือ รายวิชามนุษยศาสตร์  
  3 คือ รายวิชาสังคมศาสตร์  
  4 คือ รายวิชาภาษาไทย  
  5 คือ รายวิชาภาษาต่างประเทศ  
  6 คือ รายวิชาคณิตศาสตร์  
  7 คือ รายวิชาวิทยาศาสตร์  
  8 คือ รายวิชาบูรณาการ  
 Y หมายถึง ปีที่ควรศึกษา 
  0 คือ จัดให้ศึกษาในปีการศึกษาใดก็ได้  
  1 คือ ควรจัดให้ศึกษาในชั้นปีที่ 1  
  2 คือ ควรจัดให้ศึกษาในชั้นปีที่ 2  
  3 คือ ควรจัดให้ศึกษาในชั้นปีที่ 3  
  4 คือ ควรจัดให้ศึกษาในชั้นปีที่ 4  
 ZZ หมายถึง ล้าดับที่ของรายวิชาในกลุ่มวิชา/วิชาย่อย 
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ส้าหรับหมวดวิชาเฉพาะ  
 V หมายถึง สาขา  
  1 สาขาวิทยาศาสตร์การเกษตร  
  2 สาขาเกษตรประยุกต์  
 WX หมายถึง สาขาวิชาหรือกลุ่มวิชา/วิชาย่อย  
  สาขาวิทยาศาสตร์การเกษตร 

10 คือ สาขาวิชาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า 
   11 คือ วิชาย่อยพ้ืนฐานประมง 
   12 คือ วิชาย่อยเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า 
   13 คือ วิชาย่อยการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 

ทางประมง 
  

 
 
 

 14 คือ วิชาย่อยเสริมสร้างทักษะและประสบการณ์ 
ทางเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า 

สาขาเกษตรประยุกต์ 
10 คือ สาขาวิชาธุรกิจเกษตร 

   11 คือ วิชาย่อยเกษตร 
   12 คือ วิชาย่อยการจัดการธุรกิจเกษตร 
   13 คือ วิชาย่อยพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจเกษตร 
   14 คือ วิชาย่อยเสริมสร้างทักษะและประสบการณ์ 

ทางธุรกิจเกษตร 
20 คือ สาขาวิชาพืชสวนประดับและภูมิทัศน์ 
30 คือ สาขาวิชาเกษตรอัจฉริยะ 
 31 คือ วิชาย่อยพ้ืนฐานช่าง 
 32 คือ วิชาย่อยเครื่องต้นก้าลังและเครื่องทุ่นแรง 
 33 คือ วิชาย่อยระบบควบคุมและการจัดการในฟาร์ม 

   34 คือ วิชาย่อยการเก็บรักษาผลผลิตเกษตร 
   35 คือ วิชาย่อยเสริมสร้างทักษะและประสบการณ์ 

ทางเกษตรอัจฉริยะ 
 Y หมายถึง ปีที่ควรศึกษา หรือระดับการศึกษา 
  0 แทนรายวิชาที่ศึกษาในชั้นปีใดก็ได้ 
  1 แทนรายวิชาที่ควรจะศึกษาในชั้นปีที่ 1 
  2 แทนรายวิชาที่ควรจะศึกษาในชั้นปีที่ 2 
  3 แทนรายวิชาที่ควรจะศึกษาในชั้นปีที่ 3 
  4 แทนรายวิชาที่ควรจะศึกษาในชั้นปีที่ 4 
 ZZ หมายถึง ล้าดับที่ของรายวิชาในสาขาวิชาหรือกลุ่มวิชา/วิชาย่อย 
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ความหมายของรหัสหน่วยกิตและการจัดชั่วโมงเรียน  
C(T-P-E) 
  C หมายถึง จ้านวนหน่วยกิตของรายวิชานั้น 
  T หมายถึง จ้านวนชั่วโมงเรียนภาคทฤษฎีต่อสัปดาห์ 
  P หมายถึง จ้านวนชั่วโมงเรียนภาคปฏิบัตติ่อสัปดาห์ 
  E หมายถึง จ้านวนชั่วโมงการศึกษาค้นคว้านอกเวลาต่อสัปดาห์ 
ส้าหรับรายวิชาสหกิจศึกษา การฝึกงานและการฝึกงานวิชาชีพ ให้ก้าหนดชั่วโมงภายในวงเล็บ 
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00-011-001 ฟุตบอล 
Football 

1(0-2-1) 

วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
หลักการพื้นฐาน ทักษะทางกายภาพ และเทคนิควิธีที่ใช้ในกีฬาฟุตบอล  ความรู้
พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์การกีฬาที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย  
กฎระเบียบ ข้อบังคับ กติกา มารยาท กลยุทธ์ เทคนิควิธี และการพัฒนาการเล่นกีฬา
ฟุตบอล  การจัดและการด้าเนินการแข่งขัน 
Basic fundamentals, physical skills and techniques used in football; 
relevant sports science knowledge behind physical fitness; rules, 
regulations, etiquettes, strategies, techniques, tactics, and development 
in the game of football; organizing and arranging football competition. 

  
00-011-002 ว่ายน้้า 

Swimming 
1(0-2-1) 

วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
หลักการพื้นฐาน ทักษะทางกายภาพ และเทคนิควิธีที่ใช้ในกีฬาว่ายน้้า  ความรู้พ้ืนฐาน
ทางวิทยาศาสตร์การกีฬาที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย  
กฎระเบียบ ข้อบังคับ กติกา มารยาท กลยุทธ์ เทคนิควิธี และการพัฒนาการเล่นกีฬา
ว่ายน้้า  การจัดและการด้าเนินการแข่งขัน 
Basic fundamentals, physical skills and techniques used in swimming; 
relevant sports science knowledge behind physical fitness; rules, 
regulations, etiquettes, strategies, techniques, tactics, and development 
in the game of swimming; organizing and arranging swimming 
competition. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดค้าอธิบายรายวิชา 
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00-011-003 กีฬาลีลาศ 
DanceSport 

1(0-2-1) 

วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
หลักการและการฝึกปฏิบัติเทคนิคลีลาศแบบมาตรฐานและละติน  ลักษณะและ
รูปแบบของดนตรีประกอบการลีลาศ  ความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีกับลีลาศ  
องค์ประกอบของการลีลาศเก่ียวกับการก้าวเท้า การทรงตัว การวางท่า การเหนี่ยวรั้ง 
และการกะเวลา  การวางตัวและรูปแบบของการก้าวเท้า จังหวะและลีลา  ดุลยภาพ
ระหว่างการการท้างานของกล้ามเนื้อและหัวใจ 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. 

   
00-011-004 จักรยานเพื่อนันทนาการ 

Leisure Cycling 
1(0-2-1) 

วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
แนะน้าการขับขี่จักรยานเพ่ือนันทนาการ เน้นจักรยานเพ่ือความเพลิดเพลินและ
จักรยานภูเขา  ความรู้และทักษะในการใช้จักรยานเพ่ือความเพลิดเพลิน เพื่อใช้สอย
และการกีฬาในสภาพเส้นทางหลากหลาย  เทคนิคและทักษะในการขับข่ีเกี่ยวกับการ
เบรค การให้สัญญาณ การใช้เกียร์ การถ่ายน้้าหนัก และการขับขี่ลู่เดี่ยว  การขับขี่อย่าง
ปลอดภัยบนท้องถนนและทักษะในการขับขี่เป็นกลุ่ม  กลไกของจักรยานและการ
บ้ารุงรักษา 
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 
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00-011-005 บาสเกตบอล 
Basketball 

1(0-2-1) 

วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
หลักการพื้นฐาน ทักษะทางกายภาพ และเทคนิควิธีที่ใช้ในกีฬาบาสเกตบอล  ความรู้
พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์การกีฬาที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย  
กฎระเบียบ ข้อบังคับ กติกา มารยาท กลยุทธ์ เทคนิควิธี และการพัฒนาการเล่นกีฬา
บาสเกตบอล  การจัดและการด้าเนินการแข่งขัน 
Basic fundamentals, physical skills and techniques used in basketball; 
relevant sports science knowledge behind physical fitness; rules, 
regulations, etiquettes, strategies, techniques, tactics, and development 
in the game of basketball; organizing and arranging basketball 
competition. 

  
00-011-006 ตะกร้อ 

Takraw 
1(0-2-1) 

วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
หลักการพื้นฐาน ทักษะทางกายภาพ และเทคนิควิธีที่ใช้ในกีฬาตะกร้อ  ความรู้
พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์การกีฬาที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย  
กฎระเบียบ ข้อบังคับ กติกา มารยาท กลยุทธ์ เทคนิควิธี และการพัฒนาการเล่นกีฬา
ตะกร้อ  การจัดและการด้าเนินการแข่งขัน 
Basic fundamentals, physical skills and techniques used in takraw; 
relevant sports science knowledge behind physical fitness; rules, 
regulations, etiquettes, strategies, techniques, tactics, and development 
in the game of takraw; organizing and arranging takraw competition. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



มคอ.2 

32 

 

00-011-007 แบดมินตัน 
Badminton 

1(0-2-1) 

วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
หลักการพื้นฐาน ทักษะทางกายภาพ และเทคนิควิธีที่ใช้ในกีฬาแบดมินตัน  ความรู้
พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์การกีฬาที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย  
กฎระเบียบ ข้อบังคับ กติกา มารยาท กลยุทธ์ เทคนิควิธี และการพัฒนาการเล่นกีฬา
แบดมินตัน  การจัดและการด้าเนินการแข่งขัน 
Basic fundamentals, physical skills and techniques used in badminton; 
relevant sports science knowledge behind physical fitness; rules, 
regulations, etiquettes, strategies, techniques, tactics, and development 
in the game of badminton; organizing and arranging badminton 
competition. 

  
00-011-008 วอลเลย์บอล 

Volleyball 
1(0-2-1) 

วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
หลักการพื้นฐาน ทักษะทางกายภาพ และเทคนิควิธีที่ใช้ในกีฬาวอลเลย์บอล  ความรู้
พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์การกีฬาที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย  
กฎระเบียบ ข้อบังคับ กติกา มารยาท กลยุทธ์ เทคนิควิธี และการพัฒนาการเล่นกีฬา
วอลเลย์บอล  การจัดและการด้าเนินการแข่งขัน 
Basic fundamentals, physical skills and techniques used in volleyball; 
relevant sports science knowledge behind physical fitness; rules, 
regulations, etiquettes, strategies, techniques, tactics, and development 
in the game of volleyball; organizing and arranging volleyball 
competition. 
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00-011-009 ฟุตซอล 
Futsal 

1(0-2-1) 

วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
หลักการพื้นฐาน ทักษะทางกายภาพ และเทคนิควิธีที่ใช้ในกีฬาฟุตซอล  ความรู้
พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์การกีฬาที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย  
กฎระเบียบ ข้อบังคับ กติกา มารยาท กลยุทธ์ เทคนิควิธี และการพัฒนาการเล่นกีฬา
ฟุตซอล  การจัดและการด้าเนินการแข่งขัน 
Basic fundamentals, physical skills and techniques used in futsal; 
relevant sports science knowledge behind physical fitness; rules, 
regulations, etiquettes, strategies, techniques, tactics, and development 
in the game of futsal; organizing and arranging futsal competition. 

  
00-011-010 เทนนิส 

Tennis 
1(0-2-1) 

วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
หลักการพื้นฐาน ทักษะทางกายภาพ และเทคนิควิธีที่ใช้ในกีฬาเทนนิส  ความรู้
พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์การกีฬาที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย  
กฎระเบียบ ข้อบังคับ กติกา มารยาท กลยุทธ์ เทคนิควิธี และการพัฒนาการเล่นกีฬา
เทนนิส  การจัดและการด้าเนินการแข่งขัน 
Basic fundamentals, physical skills and techniques used in tennis; 
relevant sports science knowledge behind physical fitness; rules, 
regulations, etiquettes, strategies, techniques, tactics, and development 
in the game of tennis; organizing and arranging tennis competition. 
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00-011-011 กอล์ฟ 
Golf 

1(0-2-1) 

วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
ความรู้ทั่วไปและทักษะในการเล่นกอล์ฟ  การพัฒนาร่างกายและอารมณ์จากการเล่น
กอล์ฟ  วงสวิง  การเลือกใช้ไม้กอล์ฟที่เหมาะสม  การจับไม้กอล์ฟ ท่ายืน และการวาง
ต้าแหน่งล้าตัว  การพัตกอล์ฟ การตีลูกสั้นและลูกยาว  การตีลูกจากอุปสรรคและ
กรณพิีเศษ  กฎกติกามารยาทของกอล์ฟ 
General knowledge and skills of golf; physical and emotional benefit 
from golf; golf swing; how to choose the correct golf clubs; proper grips, 
stance, and alignment; stroke production for putting, short and long 
game; hitting special shots; rules and etiquettes of golf. 

  
00-012-001 สารัตถะแห่งความงาม 

Beauty Matters 
3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
ธรรมชาติของความงามตามภววิสัยและจิตวิสัย  ความงามและรสนิยม  ความงามของ
มนุษย์  ความงามตามธรรมชาติและความงามสร้างสรรค์  คุณค่าของความงามและ
สุนทรียะในภาษา วรรณกรรม ดนตรี ศิลปกรรม นาฏศิลป์ และการละเล่นพ้ืนบ้าน  
สุขภาพกายและสุขภาพจิต การดูแลสุขภาพ  มารยาทงามตามคติของไทยและ 
การอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
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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00-012-002 ดนตรีเพื่อชีวิต 
Music for Life  

3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
พ้ืนฐานความรู้ที่จ้าเป็นส้าหรับดนตรี  ดนตรีและสุนทรียศาสตร์  เนื้อหาและรูปแบบ
ของดนตรีตะวันตก  ดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน  ทักษะในการอ่านภาษาดนตรี  การ
ฝึกหัดและเล่นดนตรีเฉพาะชิ้น  เทคนิคในการเล่นดนตรี  การเล่นดนตรีเป็นกลุ่มวง 
การเล่นและแสดงดนตรีในรูปแบบต่าง ๆ 
Basic elements of music; music and aesthetics; contents and forms of 
Western music, Thai music and folk music; music reading skills; 
individual practice and performing a particular instrument; playing 
techniques; ensemble playing; recital and performance of a variety 
forms of music. 

  
00-013-001 ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง 

Life and Sufficiency Economy 
3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
ความเป็นมาและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  วิวัฒนาการของโครงสร้างระบบเศรษฐกิจ
ไทย  การน้าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตและชุมชน  การบริหาร
จัดการที่ดี  การพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชน  
โครงการพระราชด้าริและการน้ามาใช้ในภาคธุรกิจการเกษตรและอุตสาหกรรม  
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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00-013-002 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ้าวัน 
Economics for Everyday Use 

3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์  อรรถประโยชน์ การตัดสินใจ และต้นทุนค่าเสีย
โอกาส  บทบาทของรัฐบาลและองค์กรทางธุรกิจในระบบเศรษฐกิจ  การพิทักษ์สิทธิ์
และผลประโยชน์ของผู้บริโภค  เศรษฐกิจครัวเรือน  เศรษฐศาสตร์ส้าหรับ
ผู้ประกอบการ  กระบวนการวางแผนทางการเงิน  การบริหารรายได้ รายจ่ายและ
ภาระหนี้สิน  การเงินและการธนาคาร  กลไกราคากับการประยุกต์ในชีวิตประจ้าวัน  
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; economics for entrepreneurs; financial planning process; 
income, expenditure, and debt management; finance and banking; price 
mechanism and applications in everyday situations. 

  
00-018-001 ศาสตร์พระราชา 

The King’s Philosophy 
3(2-2-5) 

วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
ชีวิตและการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  พระบรม
ราโชวาทและพระราชด้ารัสในโอกาสต่าง ๆ  พระราชกรณียกิจและโครงการพัฒนาที่
ส้าคัญ  ความหมาย หลักการ แนวคิด และเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนและการ
น้าไปประยุกต์ใช้  มูลนิธิโครงการหลวง  หลักการและแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  การน้าศาสตร์พระราชาไปประยุกต์ใช้ในการด้ารงชีพ   
The life and work of His Majesty the King Bhumibol Adulyadej; royal 
guidances of His Majesty the King in various occasions; distinctive royal 
duties and royal development projects; meaning, principle, concept, 
and goal of the philosophy of sustainable development and its 
applications; the Royal Project Foundation of Thailand; principle and 
concept of the King’s philosophy of sufficiency economy; applications 
of the King’s philosophy for livings. 
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00-018-002 อรรถรสในงานศิลปะ 
Aesthetics in Art 

3(2-2-5) 

วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
ลักษณะของศิลปะ  ประเภทของงานศิลปะ  รสนิยมของมนุษย์  คุณค่าทาง
สุนทรียภาพเกี่ยวกับความงาม ความสละสลวย ความเป็นเลิศ ความน่าสลด 
โศกนาฏกรรม ความตลกขบขัน และความเศร้าสลด  ศิลปะวิจักษ์  คุณค่าทาง
คุณธรรมและคุณค่าทางปัญญาของงานศิลปะ  การพัฒนาและการวินิจฉัย
สุนทรียศาสตร์  ความสัมพันธ์ระหว่างศิลปะกับวัฒนธรรม 
The nature of art; classification of artwork; personal taste; aesthetic 
evaluation of beauty, elegance, sublime, horrible, tragedy, comedy, and 
dreariness; art interpretation; moral and cognitive values of art; 
aesthetic experience development and judgment; culture and art 
interaction. 

  
00-018-003 การส่งเสริมสุขภาพและการออกก้าลังกาย 

Health Promotion and Exercise 
3(2-2-5) 

วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
ภาพรวมของการสร้างเสริมสุขภาพ  องค์ประกอบสมรรถภาพทางกาย  สุขภาพกาย
และสุขภาพจิต  สุขภาพกับชีวิต หลักการและวิธีการออกก้าลังกาย เกมส์ กีฬา และ
การพักผ่อนหย่อนใจ ปัญหาทางสุขภาพเก่ียวกับอาหารและโภชนาการ  ยาและสาร
เสพติด  การวางแผนและการประเมินสุขภาพ  การออกแบบโปรแกรมการออกก้าลัง
กายและการกีฬา  การพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพในระดับท้องถิ่นและ
ระดับประเทศ 
Overview of health promotion; physical fitness components; physical 
and mental health; health and life; principles and methods of exercise, 
games, sport, and recreation; health problems involving with food and 
nutrition; drugs and addictions; health promotion planning and 
evaluation; exercise and sport program design; health promotion 
development at the local and national level. 
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00-018-004 ผู้น้านันทนาการ 
Recreation Leadership  

3(2-2-5) 

วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
ความรู้และทักษะส้าหรับผู้น้านันทนาการ  บทบาทของผู้น้าการติดต่อสื่อสารระหว่าง
บุคคลและองค์กร  ทฤษฎีแรงจูงใจและกระบวนการกลุ่ม  การเตรียมตัวเพื่อกิจกรรม
กลางแจ้งและการเดินทาง  การบริหารจัดการนันทนาการ  การจัดการความปลอดภัย
และความเสี่ยง 
Knowledge and skills for recreation leadership; roles of leader in 
interpersonal and organizational communication; motivation theories 
and group dynamics; preparation for outdoor activities and trips; 
recreation management; safety and risk management. 

  
00-018-005 สมาธิเพื่อการพัฒนาชีวิต 

Meditation for Life Development 
3(2-2-5) 

วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
ประวัติและแนวความคิดเกี่ยวกับการฝึกสมาธิ  การฝึกสมาธิแบบต่าง ๆ  
คุณประโยชน์ที่ได้จากการท้าสมาธิ  ความรู้พื้นฐาน รูปแบบ วิธีการ และข้ันตอนของ
การท้าสมาธิ  การรับรู้ อารมณ์ และการปรับแนวคิด  ความสัมพันธ์ระหว่างสมาธิ 
ความเครียด และสุขภาพ  การบริกรรมและการท้าสมาธิ  การฝึกสมาธิและการเจริญ
สติ  การวางท่าท่ีเหมาะสม เทคนิคการหายใจและการผ่อนคลาย  การฝึกสมาธิเพื่อน้า
ทางไปสู่การรู้แจ้ง  การฝึกสมาธิในชีวิตประจ้าวัน เพื่อความสุขของร่างกาย จิตใจ และ
จิตวิญญาณ 
History and concepts of meditation; types of meditation; meditation 
benefits; basic knowledge, patterns, methods, and steps of meditation; 
feelings, emotion and proper mind set; the relation of meditation,  
stress, and health; recitation and meditation; mindfulness and 
meditation; proper meditation postures, breathing and relaxation 
techniques; meditation on the path to enlightenment; meditation 
practice in everyday life for a happy body mind and soul. 
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00-022-001 จริยธรรมส้าหรับมนุษย์ 
Ethics for Human Beings 

3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับทฤษฎีจริยศาสตร์  ค้าถามและปัญหาในทางจริยปรัชญา  
ระดับชั้นการพัฒนาจริยธรรม  การก้าหนดเกณฑ์ความผิด-ถูก ชั่ว-ดี  การไตร่ตรอง
และการแก้ปัญหาประเด็นขัดแย้งทางจริยธรรม  วัฒนธรรมและประเพณีที่มี
บทบาทเก่ียวกับพฤติกรรมทางจริยธรรม  ขั้นตอนในการตัดสินใจทางจริยธรรม  
ปัญหาเชิงคุณธรรม ค้าถามทางจริยธรรม และพฤติกรรมทางจริยธรรม ในสังคม
ปัจจุบัน 
Introduction to ethical theories; questions and problems in moral 
philosophy; stages of moral development; the standards of right and 
wrong; analyzing and solving moral dilemmas; cultures, traditions 
and their roles in ethical behavior; steps of ethical decision making 
process; moral problems, ethical questions, and ethical behavior in 
contemporary society. 

  
00-022-002 มนุษยสัมพันธ์และการพัฒนาบุคลิกภาพ 

Human Relations and Personality Development 
3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ์  พฤติกรรมการอยู่ร่วมกันของมนุษย์  
บทบาทของการสื่อสารต่อความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  การปรับปรุงตนเองเพ่ือ
สร้างมนุษยสัมพันธ์กับบุคคลในองค์การและสังคม  หลักการพัฒนาบุคลิกภาพ  
การพัฒนาทักษะในการปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน  มารยาททางสังคมและกิจกรรม
นันทนาการ 
Basic knowledge of human relations; human behavior and social 
interactions; role of communication in interpersonal relationship; self-
improvement to create relationship within organization and society; 
principles of personality development; interpersonal interaction skills 
development; social manners and recreational activities. 
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00-022-003 มนุษยสัมพันธ์เพื่อการด้ารงชีวิต 
Human Relations for Living 

3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
ความหมายและความส้าคัญของมนุษยสัมพันธ์  แนวคิดและลักษณะของ
บุคลิกภาพ ความเชื่อ ทัศนคติ และพฤติกรรม  ทักษะชีวิตและทักษะความเชื่อ
ส่วนตน  ภาวะผู้น้าและการท้างานเป็นทีม  บทบาทของความคิดเชิงบวกในการ
สร้างความสุขและความเป็นอยู่ที่ดี  ทฤษฎีทางจิตวิทยาในการสร้างความสัมพันธ์
ของมนุษย์  เทคนิคของการสร้างทัศนะด้านมนุษยสัมพันธ์  ปัจจัยที่มีอิทธิพลและ
ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการด้ารงชีวิตของมนุษย์ 
Meaning and importance of human relations; concepts and 
characteristics of personality, beliefs, attitudes, and behaviors; life 
skills and self-belief skills; leadership and teamwork; the power of 
positive thinking to improve well-beings and happiness; 
psychological theories in developing human relations in life and 
work; skill-building techniques in attitude creation of human 
relations; influential factors and related problems of human life. 

  
00-022-004 วัฒนวิถีแห่งการด้ารงชีวิต 

Life Style Enhancement 
3(3-0-6) 

 วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
การดูแลสุขภาพและสุขภาวะแบบองค์รวม  ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม  บทบาทของการ
ออกก้าลังกาย โภชนาการ สังคม เศรษฐกิจ จิตวิญญาณ  และสภาพแวดล้อม ที่มี
ผลต่อการด้าเนินชีวิต สุขภาพ และความผาสุข  ทักษะชีวิตกับการพัฒนาจิต
สาธารณะ  เศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาท้องถิ่น  พหุวัฒนธรรมกับวิถี
ประชาธิปไตย   
การเรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
Holistic approach to health and wellbeing; life and environment; the 
role of exercise, nutrition, society, economy, spirituality, and 
environment in lifestyle, health and well-being; life skills of public 
mind development; sufficiency economy and folk wisdoms; 
pluralism and democratic ways of life; life-long learning for 
sustainable development. 
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00-022-005 จิตวิทยาเชิงบวก 
Positive Psychology  

3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
การเชื่อม่ันในตัวเองและการจูงใจผู้อื่น  การเรียนรู้ที่จะผิดพลาดหรือผิดพลาดที่จะ
เรียนรู้  การยอมรับในคุณค่าของความเป็นมนุษย์  การมองโลกในแง่ดี การให้อภัย 
ความกตัญญู และความเมตตา  การสร้างความสัมพันธ์กับบุคลอื่น  การเชื่อมต่อ
ระหว่างร่างกายและจิตใจ  การท้าตนเองให้เป็นที่รู้จัก  การเปลี่ยนแปลงรูปแบบ
พฤติกรรมและแนวคิด 
Self-confidence and influence others; learning to fail or failing to 
learn; recognizing the values of human beings; optimism, forgiveness, 
gratitude, and kindness; mind-body connection; being known by 
others; changing behavior and thought pattens. 

  
00-022-006 จิตวิทยาในการท้างาน 

Psychology in Working  
3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
แนวคิดพ้ืนฐานที่เกี่ยวกับจิตวิทยาร่วมสมัย  พฤติกรรม และกระบวนการทางจิตใน
เชิงชีวภาพและสังคม  องค์การและระบบการท้างานในองค์การ  ทฤษฎีองค์การ  
ทฤษฎีผู้น้า  การแก้ปัญหาข้อขัดแย้งและการท้างานเป็นทีม  การบริหารเวลา  
แรงจูงใจในการท้างาน  การจัดการความเครียด  หลักการทางจิตวิทยาเชิงบวก
และการท้างานอย่างมีความสุข 
Basic concepts within contemporary psychology, biological and 
social aspects of behavior and mental process; organization and 
work systems; organization theories; leadership theories; conflict 
resolution and teamwork skills; time management; motivation in 
working; stress management; principles of positive psychology and 
happiness at work. 
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00-022-007 ภาวะผู้น้าและการท้างานเป็นทีม 
Leadership and Teamwork 

3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
บทบาทของผู้น้าและภาวะผู้น้า  คุณลักษณะและความรับผิดชอบในการเสริมสร้าง
คุณภาพงาน  เทคนิคและกลยุทธ์ในการท้างานเป็นทีม  แนวทางและเทคนิคการ
จัดการสมัยใหม่ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  การจัดการองค์การให้สอดคล้องกับ
สภาวการณ์ในปัจจุบัน 
Roles of leaders and leadership; characteristics and responsibility for 
enhance work quality; techniques and strategies for successful 
teamwork; guidelines and techniques of modern management with 
information technology; organizational management in accordance 
with current situations. 

  
00-023-001 พลเมืองกับจิตส้านึกต่อสังคม 

Citizens and Public Consciousness 
3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
องค์ความรู้เกี่ยวกับความเป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตย  กติกาทางสังคม  
สิทธิมนุษยชน  การยอมรับความหลากหลายและความแตกต่าง  ความรับผิดชอบ
ต่อสังคม  หลักความเสมอภาค และพ่ึงพาตนเอง  การแยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  ความละอายและความไม่ทนต่อ
การทุจริต  หน้าที่ของพลเมืองและความรับผิดชอบต่อสังคมในการต้านทุจริต  จิต
สาธารณะและจิตส้านึกทางศีลธรรมของพลเมืองโดยใช้กระบวนการเรียนรู้ด้วย
กิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
Knowledge of being good citizen in democracy; social regulations; 
human rights; recognition of diversity and difference; social 
responsibility; equality and self-reliance; discerning of self interest 
and public interest; intolerance and ashamed to involve in 
corruption; civic duty and responsibility for anti-corruption; public 
mind and moral consciousness of citizen by learning and practicing 
good manners. 
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00-023-002 สังคมกับการปกครอง 
Society and Government 

3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
วิวัฒนาการของระบบการเมืองและการปกครองของไทย  อ้านาจอธิปไตยและ
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. 

  
00-023-003 อารยธรรมไทยในบริบทโลกาภิวัตน์ 

Thai Civilization in Globalization Context 
3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
ความแตกต่างระหว่างอารยธรรมตะวันตกและตะวันออก  อารยธรรมไทยยุคก่อน
ประวัติศาสตร์และอาณาจักรโบราณ  สภาพการเมือง สังคม และเศรษฐกิจไทย
สมัยสุโขทัยถึงปัจจุบัน  การพัฒนาประเทศตามกระแสโลก  กระแสโลกาภิวัตน์ที่มี
บทบาทต่อการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของวัฒนธรรมไทย 
The difference between Western and Eastern civilizations; prehistoric 
Thai civilization and ancient empires; political, social and economic 
conditions from Sukhothai period to the present; country 
development according to global trends; globalization influences to 
changing Thai cultural patterns. 
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00-023-004 ไทยศึกษา 
Thai Studies 

3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
ความเป็นมาของชนชาติไทย  สังคม เศรษฐกิจและการปกครองของไทย  ศาสนา
และประเพณีไทย  ภาษาและวรรณกรรมไทย  ทัศนศิลป์และหัตถกรรม  นาฏศิลป์
และดนตรีไทย  อาหารไทย  วัฒนธรรมพื้นบ้านและภูมิปัญญาไทย  ความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพ่ือนบ้าน ในทางการเมือง สังคมและเศรษฐกิจ 
Thai ethnic origin; Thai society, economy and government; religions 
and Thai traditions; Thai language and literatures; visual arts and 
handicrafts; Thai classical dances and music; Thai food; Thai folk 
culture and wisdom; relationship between Thailand and neighboring 
countries in political, social and economic aspects. 

   
00-023-005 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย 

Introduction to Law 
3(3-0-6) 

 

วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
ประเภทของกฎหมาย  ระบบกฎหมายไทยและกฎหมายระหว่างประเทศ  ระบบ
ศาลยุติธรรม  กฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายปกครอง  กฎหมายและสิทธิตาม
กฎหมายที่จ้าเป็นต้องรู้  ประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค กฎหมายอสังหาริมทรัพย์ กฎหมายเฉพาะ
เรื่อง และกฎหมายอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องกับการใช้ชีวิตประจ้าวัน 
Categories of law; international law and Thai legal systems; court 
system; constitutional law and administrative law; law and legal 
rights everyone should know; criminal code, civil and commercial 
code, consumer protection law, real estate law, special law and 
other laws related to everyday life. 
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00-023-006 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา 
Southeast Asia Studies 

3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
ประวัติศาสตร์ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ความ
หลากหลาย ทางวัฒนธรรม ศาสนา และประเพณีที่โดดเด่น  ลักษณะพ้ืนที่ 
ทรัพยากรธรรมชาติ และสภาพแวดล้อม  สังคมสมัยใหม่และความเป็นสากล  
ระบบเศรษฐกิจและการพัฒนาประชาคม  การค้าระหว่างประเทศในภูมิภาคด้วย
กันเอง การอ้านวยความสะดวกทางการค้า และความร่วมมือในภูมิภาค  บทบาท
ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับภูมิภาคอ่ืน 
History, sociology, and anthropology of Southeast Asia; cultural 
diversity, religious, and the prominent traditions; landforms, natural 
resources, and environment; modernization and globalization; 
economic systems and community development; intra-regional 
trade, trade facilitation and regional cooperation; roles of Southeast 
Asia on other regions. 

  
00-023-007 ชุมชนศึกษา 

Community Studies  
3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
แนวคิด เทคนิค วิธีการ และเครื่องมือในการศึกษาชุมชน  กระบวนการศึกษา
ชุมชนในเรื่องของสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง วัฒนธรรม และสาธารณสุขของชุมชน  การวิเคราะห์ชุมชน  การ
วางแผนชุมชน  การเขียนโครงการพัฒนาชุมชน  
Concepts, techniques, methods, and tools used in community 
studies; processes of community studies involving the physical 
environment, history, economy, society, politics, culture, and public 
health; community analysis; community planning; launching a 
successful community development project. 
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00-023-008 วัฒนธรรมและขนบประเพณีภาคใต้ 
Southern Cultures and Traditions 

3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
อัตลักษณ์ของชาวใต้ ภาษาพ้ืนเมือง ส้าเนียงภาษา วัฒนธรรมและความเชื่อ คติ
ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น ประเพณีและพิธีกรรมทางศาสนา  สังคมไทย
มุสลิมและไทยพุทธ  เทศกาลเฉลิมฉลองและงานรื่นเริง  การอนุรักษ์และรักษา
ประเพณีของชาวใต้ในยุคปัจจุบัน  ทัศนศึกษาและกิจกรรมทางวัฒนธรรม 
Identity of the Southerner; indigenous language, dialects, culture 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 cultural activities. 

  
00-034-001 มนุษย์กับวรรณกรรม 

Man and Literature 
3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรมกับ บุคคล สังคม และประเพณี  บทบาทของ
วรรณกรรมต่อทัศนคติ ค่านิยม และพฤติกรรมของมนุษย์  การเห็นคุณค่าของ
ภาษาและวรรณกรรม  แนวทางการศึกษาวรรณกรรม  ความเหมือนและและ
ความแตกต่างระหว่าง ต้านาน มหากาพย์ บทกวี นิทาน บทสวดมนต์ บทเพลง 
ร้อยแก้ว และบทละคร  แนวคิด ปรัชญา อุดมการณ์ ค่านิยม และวัฒนธรรมที่ส่อง
สะท้อนในวรรณกรรม  นักประพันธ์ที่มีชื่อเสียงของไทยและผลงานที่โดดเด่น 
Relationship of literature with humans, society and culture; the 
influence of literature on attitudes, values, and behavior; the 
appreciation of language and literature; literature study guides; 
similarities and differences in the myths, epic, poetry, fables, sacred 
texts, prose, and drama; concepts, philosophy, ideology, values and 
culture reflected in literatures; legendary Thai authors and their 
work. 
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00-034-002 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
Thai for Communication 

3(2-2-5) 

วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
หลักการสื่อสาร  ความรู้พ้ืนฐานการใช้ภาษาไทย  การฟังอย่างมีวิจารณญาณ  การ
อ่านจับใจความ  การวิเคราะห์และประเมินค่าสาร  การเขียนหนังสือราชการ 
จดหมายสมัครงาน และโครงการ  การพูดในโอกาสต่าง ๆ  การใช้เทคโนโลยีใน
การสื่อสาร 
Communication principles; basic knowledge of Thai language; 
listening discretion; reading comprehension; analysis and evaluation 
of substances; official letter, cover letter, and project paper; speaking 
ability in various occasions; use of technology in communication. 

  
00-034-003 ทักษะการอ่านภาษาไทย 

Thai Reading Skills  
3(2-2-5) 

วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
ทฤษฎีการอ่านและการอ่านเพ่ือความเข้าใจ  ภาษาโดยตรงและภาษาโดยนัย  การ
อ่านออกเสียงเพ่ือความจ้า  การฝึกทักษะในการการถอดความ วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ สรุปความ และประเมินค่างานเขียนของไทย  ความสนใจ ความ
ต้องการ และพ้ืนฐาน ความรู้ที่มีบทบาทต่อการเลือกอ่านหนังสือ  การใช้ห้องสมุด
และอินเตอร์เน็ตเพ่ือการศึกษาค้นคว้า 
Reading theories and reading comprehension; implicit and explicit 
language; reading aloud for improve memory retention; practical 
skills in paraphrasing, analyzing, synthesizing, summarizing, and 
evaluating Thai treatises; interests, needs, and background 
knowledge that influence selecting reading materials; the use of 
library and Internet resources for study. 
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00-034-004 ทักษะการเขียนภาษาไทย 
Thai Writing Skills  

3(2-2-5) 

วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
หลักการเขียนภาษาไทย  ภาษาไทยร่วมสมัย ภาษาเฉพาะกลุ่ม และการเรียบเรียง
งานวิชาการ  การเว้นวรรค การใช้เครื่องหมายวรรคตอน และสัญลักษณ์  การใช้
ส้านวนโวหารในการเขียน  การเขียนเรียงความ การเขียนบทความ การเขียนสาร
คดี การเขียนเชิงวิชาการ และการเขียนเชิงสร้างสรรค์  การฝึกและพัฒนาลายมือ 
Principles of Thai writing; contemporary Thai language, jargon 
language, and academic writing; proper use of spacing, punctuation 
marks, and symbols; rhetorical writing strategies; essay writing, 
articles writing, documentary writing, academic writing, and creative 
writing; handwriting practice and development. 

   
00-034-005 ศิลปะการพูด 

Art of Speaking 
3(2-2-5) 

วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
ทฤษฏีวัจนกรรม  ประเภทการพูด  การวิเคราะห์ผู้ฟัง  การเลือกหัวข้อในการพูด  
ขั้นตอนการเตรียมการพูด  การพัฒนาสมรรถภาพการพูด  การฝึกทักษะการพูดใน
รูปแบบต่าง ๆ เช่น การกล่าวอวยพร การพูดน้าเสนอ การพูดกล่าวน้าในฐานะ
พิธีกร การพูดโน้มน้าวใจ การพูดในทางธุรกิจ และการสัมภาษณ์  จริยธรรมและ
มารยาทในการพูด 
Speech act theory; types of speech delivery; audience analysis, 
selecting a speech topic; steps for preparing a speech; speech 
performance development; speaking skills practice including greeting, 
presentation, master of ceremony opening speech, persuasive 
speech, business speech, and interviewing; ethics and manners in 
speaking. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ.2 

49 

 

00-034-006 การอ่านและการเขียนเชิงวิชาการ 
Academic Reading and Writing 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 

3(2-2-5) 

รูปแบบของภาษาเขียนเอกสารและต้าราทางวิชาการ  ความรู้พ้ืนฐานและทักษะ
ทางปัญญาที่จ้าเป็นในการอ่านและการเขียน  วิธีการสืบค้นข้อมูลและการอ้างอิง  
ทักษะในการคิดวิเคราะห์ในการตีความ ถอดความ วิเคราะห์ สรุป และประเมิน
เนื้อหาในเอกสารทางวิชาการ  การฝึกปฏิบัติการเขียนในรูปแบบต่าง ๆ  งานที่
มอบหมายในการอ่านและเขียน 
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 the academic 
documents; writing practice in various forms; reading and writing 
assignments. 

   
00-034-007 การอ่านเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

Reading for Lifelong Learning 
3(2-2-5) 

วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
หลักการอ่านเพ่ือความเข้าใจ  การอ่านวรรณกรรมประเภทต่าง ๆ  กลยุทธ์ในการ
อ่านสารคดี บันเทิงคดี นิทาน นวนิยาย เรื่องสั้น การ์ตูน และงานสร้างสรรค์ทั้ง
ร้อยแก้วร้อยกรอง  การอ่านตามรสนิยม  รูปแบบและวิธีการเชื่อมโยงความคิด  
ศิลปะการอ่านและการบูรณาการกับศาสตร์และศิลป์แขนงอ่ืน ๆ 
Principles of reading compehension; literature reading of various 
types; reading strategies for fiction, non-fiction, tales, novels, short 
stories, cartoons, and creative work in both prose and poetry; reading 
according to personal taste; types and methods of linking ideas, the 
art of reading and reading integration with science and art in various 
fields. 
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00-035-001 สนทนาภาษาอังกฤษ 
English Conversation 

3(2-2-5) 

วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
การแนะน้าตนเองและผู้อ่ืน  การทักทาย การบอกลา และการกล่าวลาใน
ภาษาอังกฤษ  การแสดงความยินดี การขอบคุณ และ การขอโทษ  การแสดง
ความเห็นอกเห็นใจ  การแสดงความคิดเห็น  การนัดหมาย  การพูดโทรศัพท์   
การซื้อขายและต่อรองราคา  การสั่งอาหาร  การสอบถามและบอกทิศทาง 
Introducing oneself and others; greetings, farewells and ways to say 
goodbye in English; congratulating, thanking, and apologizing; 
expressing empathy and sympathy; giving opinions; making an 
appointment; telephoning; purchasing and bargaining; ordering food; 
asking and giving directions. 

   
00-035-002 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ 

English Reading and Writing 
3(2-2-5) 

วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
การอ่านข่าว โฆษณา ประกาศ ค้าแนะน้าและข้อความสั้น ๆ  การกรอกแบบฟอร์ม 
การจดบันทึก และการเขียนข้อความสั้น ๆ  การสรุปการสังเคราะห์ข้อมูลจากแหล่ง 
ต่าง ๆ วิธีการเขียนแบบอธิบาย การเขียนแบบโน้มน้าว การเขียนเล่าเรื่อง และการ
เขียนแบบบรรยาย  การปรับปรุงและการแก้ไขงานเขียน 
Reading news, advertisements, announcements, instructions, and 
short passages; form filling, note-taking, and writing short passages; 
summarizing and synthesize information from several sources; 
expository, persuasive, narrative, and descriptive writing; revising and 
editing written work. 
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00-035-003 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
English for Communication 

3(2-2-5) 

วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
ทักษะพ้ืนฐานทางด้านการฟัง การออกเสียง การพูด การอ่าน และการเขียน
ภาษาอังกฤษ เพ่ือการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ  การแสดงความคิดเห็น อารมณ์
และความรู้สึก  การใช้กิจกรรมบทบาทสมมติเพ่ือพัฒนาทักษะการสื่อสาร  ความรู้
พ้ืนฐานเกี่ยวกับค้าวลีและประโยคที่ใช้ทั่วไป โดยเน้นการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารในสถานการณ์ประจ้าวัน 
Basic skills in listening, pronunciation, speaking, reading, and writing 
English in order to communicate effectively; expressions of idea, 
opinions, emotions, and feeling; the use of role-play activities to 
develop communication skills; basic knowledge of common words, 
phrases, and sentences with an emphasis on using English for 
communication regarding everyday life situations. 

  
00-035-004 ภาษาอังกฤษเพื่อการท้างาน 

English for Work 
3(2-2-5) 

วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
ค้าศัพท์ ส้านวนและโครงสร้างภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมความพร้อมในการ
ประกอบอาชีพ  การอ่านโฆษณาสมัครงาน  การกรอกใบสมัครงาน  การเขียน
ประวัติย่อ  การเขียนจดหมายสมัครงาน  การสัมภาษณ์งาน  การสื่อสารเบื้องต้น
ในองค์กร  การสื่อสารทางโทรศัพท์  การส่งอีเมล 
English vocabulary, expressions, and structures for career 
preparation; reading job advertisements; filling in an application 
form; interviewing for jobs; writing resumes; writing application letter; 
basic communication in organizations; telephoning; sending emails. 
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00-035-005 ภาษาอังกฤษเพื่อการน้าเสนอ 
English for Presentation 

3(2-2-5) 

 

วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
ค้าศัพท์และเทคนิควิธีที่จ้าเป็นส้าหรับการน้าเสนอ  การใช้กลไกทางภาษาเพ่ือ
พัฒนาทักษะการน้าเสนอ  การใช้น้้าเสียง  จังหวะ การหยุดคิด และท้านองเสียง  
การใช้ค้าศัพท์ ส้านวน และรูปแบบประโยคภาษาอังกฤษที่ใช้ส้าหรับการน้าเสนอ 
การสื่อสารด้วยการใช้ถ้อยค้าและไม่ใช้ถ้อยค้า  การเตรียมเนื้อหา  การใช้สื่อ
ประกอบการน้าเสนอ  เทคนิคการน้าเสนอ  การจัดการกับค้าถาม 
The necessary English vocabulary and techniques for presentation; 
using linguistic devices to improve presentation skills; effective use of 
voice, rhythm, pausing, and intonation; English words, expressions, 
and sentence patterns used in presentation; verbal and non-verbal 
communication; content preparation; using media for presentation; 
presentation techniques; question handling. 

  
00-035-006 ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

English for Lifelong Learning 
3(2-2-5) 

วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
ทักษะและกลวิธีการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเองที่จ้าเป็นในการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต  การสร้างทัศนคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษทั้งส้าหรับการพัฒนาตนเอง
และวิชาชีพผ่านการศึกษาด้วยตนเองในหัวข้อที่สนใจ  การสืบค้นข้อมูลที่เก่ียวข้อง   
การพิจารณาความเหมาะสมของข้อมูล  การน้าเสนอผลการเรียนรู้  การประเมิน
การเรียนรู้ของตนเอง 
English language skills and self-learning strategies necessary for 
lifelong learning; creating a positive attitude in learning English both 
for personal and professional development through self-study on 
topics of interest; searching relevant information; evaluating 
information; presenting learning outcomes; evaluating one’s own 
learning. 
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00-035-007 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 
Chinese for Communication 

3(2-2-5) 

วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
แนะน้าภาษาที่ใช้ในชีวิตประจ้าวันในจีน  ค้าศัพท์ ส้านวน และรูปประโยคเพ่ือการ
สื่อสารในสถานการณ์ทั่วไป  ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับภาษาจีนกลาง  รูปแบบอักษร
ภาษาจีน  การออกเสียงภาษาจีน การวางต้าแหน่งค้าและไวยากรณ์  โครงสร้าง
ประโยคภาษาจีนกลาง ค้าวลี และส้านวนภาษาจีนกลางที่ใช้ในชีวิตประจ้าวัน 
Introduction to everyday language used in China; essential 
vocabulary, expressions, and sentence structures for communication 
in general situations; basic knowledge of Mandarin; Chinese 
characters; Pinyin pronunciation; word orders and grammar; Mandarin 
sentences structure; words, phrases, and expressions for everyday 
use. 

  
00-035-008 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร 

Malay for Communication 
3(2-2-5) 

วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
แนะน้าภาษาที่ใช้ในชีวิตประจ้าวันในมาเลเซีย  ค้าศัพท์ ส้านวน และรูปประโยคเพ่ือ
การสื่อสารในสถานการณ์ทั่วไป  ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับภาษามลายูและอักษรรูมี   
ค้าและวลีที่ใช้ทั่วไป  โครงสร้างค้า วลี และประโยค  ทักษะเบื้องต้นในการสนทนา
ในชีวิตประจ้าวัน ด้วยถ้อยค้าและภาษาที่ถูกต้อง 
Introduction to everyday language used in Malaysia; essential 
vocabulary, expressions, and sentence structures for communication 
in general situations; basic knowledge of Malay and Rumi alphabet; 
common words and expressions; words, phrases, and sentences 
structure; basic skills in everyday conversation with appropriate 
words and expressions. 
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00-035-009 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 
Japanese for Communication 

3(2-2-5) 

วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
แนะน้าภาษาที่ใช้ในชีวิตประจ้าวันในญี่ปุ่น  ค้าศัพท์ ส้านวน และรูปประโยคเพ่ือ
การสื่อสารในสถานการณ์ทั่วไป  รูปแบบอักษรฮิระงะนะ คาตาคะนะ และคันจิ  
การออกเสียงภาษาญี่ปุ่น  ค้าวลี และประโยค  ทักษะเบื้องต้นในการสนทนาใน
ชีวิตประจ้าวันด้วยถ้อยค้าและภาษาท่ีถูกต้อง 
Introduction to everyday language used in Japan; essential 
vocabulary, expressions, and sentence structures for communication 
in general situations; character sets used in Japanese language 
Hiragana, Katakana, and Kanji; Japanese pronunciation; Japanese 
words, phrases, and sentences; basic skills in everyday conversation 
with appropriate words and expressions. 

   
00-046-001 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ้าวัน 

Mathematics for Everyday Use 
3(2-2-5) 

วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
ระบบจ้านวน  การด้าเนินการทางคณิตศาสตร์ส้าหรับจ้านวนเต็ม  การใช้ตัวเลข
ทศนิยม เศษส่วน เปอร์เซ็นต์ และสัดส่วน  ค่าเฉลี่ยเลขคณิต  มิติ หน่วยการวัด 
และตัวเลขนัยส้าคัญ  การวัดระยะทาง พื้นที่ และปริมาตร  เรขาคณิตวิเคราะห์  
สมการพีชคณิต  กราฟและไดอะแกรม  เวนไดอะแกรม  การตีความข้อมูลทาง
สถิติ 
Number systems; arithmetic operations with integers; using decimals, 
fractions, percentages, and ratios; arthemetic mean; dimensions, 
units and significant digits; measurement of distance, area and 
volume; analytic geometry; algebraic equations; graphs and diagrams; 
Venn diagram; interpreting statistical data and information. 
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00-046-002 ความรู้เชิงตัวเลข 
Numerical Literacy 

3(2-2-5) 

วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
ทักษะพ้ืนฐานทางตัวเลขเพ่ือใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจ้าวัน  การด้าเนินการทาง
คณิตศาสตร์และการใช้จ้านวนเต็ม ทศนิยม เศษส่วน เปอร์เซ็นต์ เลขยกก้าลัง และ
กรณฑ์  ตัวเลขโดยประมาณและเลขนัยส้าคัญ  การใช้ข้อมูล กราฟ ตาราง และ 
ฮิสโตแกรม  การด้าเนินการเกี่ยวกับข้อมูล ค่าสหสัมพันธ์ ค่าความแปรปรวน  
การกระจายความถี่ การชักตัวอย่าง และความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการวัด   
สูตรและการค้านวณเก่ียวกับรูปทรงเรขาคณิต 
Basic numeracy skills needs for solving real life problems; arithmetic 
operations and working with whole numbers, decimals, fractions, 
percentage, exponents, and radicals; approximating number and 
significant numbers; the use of data, graphs, charts, and histograms; 
statistical processing of data, correlation, variance, frequency 
distributions, sampling, and standard error of measurement; 
calculations formulars and calculations of geometric shapes. 

  
00-046-003 คณิตศาสตร์ส้าหรับธุรกิจ 

Mathematics for Business 
3(2-2-5) 

วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
ทักษะทางคณิตศาสตร์ที่จ้าเป็นส้าหรับการแก้ปัญหาและการตัดสินใจทางธุรกิจ   
ระบบจ้านวน  ฟังก์ชั่นและโมเดลทางคณิตศาสตร์  สัดส่วนและร้อยละ  อสมการ
และสมการเชิงเส้น  กราฟ พื้นที่ และปริมาตร  ก้าไรขาดทุน ดอกเบี้ย ภาษี  
ค่าเสื่อมราคา ค่าของเงินตามเวลา การประกัน และจุดคุ้มทุน  ค่าบ้าเหน็จและค่า
นายหน้า  การจัดสรรทรัพยากร การหาจุดคุ้มทุน การหาค่าเหมาะที่สุดโดยวิธี
กราฟและวิธีซิมเพล็กซ์ 
The mathematical skills required for problem solving and decision 
making in business; number systems; functions and mathematical 
models; proportion and percentage; inequality and linear equations; 
graphs, area, and volume; gain and loss, interest, taxes, depreciation, 
time value of money, assurance, and break-even point; pension and 
broker commission; finding the optimal value by graph and the 
simplex method. 
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00-046-004 ความงามของคณิตศาสตร์ 
Beauty of Mathematics 

3(2-2-5) 

วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
การมองเห็นและการตระหนักถึงความงามของคณิตศาสตร์จากเนื้อหาสาระในเชิง
ศิลปะและสุนทรียะของคณิตศาสตร์  การรู้จ้าแบบ จ้านวนเฉพาะ ความสามารถท่ี
จะหารลงตัว ความสามารถถอดกรณท์ เลขคณิตมอดูลาร์ ทฤษฎีสุดท้ายของแฟร์
มา เลขฟีบอนนาชี อัตราส่วนทอง ทฤษฎีบทของปิทาโกรัส สมมาตร ความไม่มีที่
สิ้นสุด แฟร็กทัล ปริภูมิทอพอโลยี การค้นหาทรงตันเพลโตล้าดับที่หก และภาพ
จินตนาการมิติที่สี่  เน้นการอภิปรายในชั้นเรียนและการน้าเสนอผลงานของ
นักศึกษา 
Visualization and appreciation of the beauty of mathematics through 
selected topics concerning art and aesthetics of mathematics; 
pattern recognition, prime numbers, divisibility, rationality, modular 
arithmetics, Fermat's Last Theorem, Fibonacci Numbers, Golden 
Ratio, Pythagorean Theorem, symmetry, infinity, fractals, topological 
spaces, hunting for a Sixth Platonic Solid, and visualizing the fourth 
dimension; emphasizing on class discussion and student 
presentation. 

   
00-046-005 ระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ 

Information Systems for Decision Making  
3(2-2-5) 

วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
หลักการพื้นฐานของระบบสารสนเทศ  ศาสตร์และศิลป์ในการตัดสินใจ  การใช้
ระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจระดับบุคคล ระดับกลุ่ม และระดับ
องค์กร  การใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผน จัดระบบกระบวนการ และการ
ด้าเนินงานขององค์กร  การรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล การอนุมานเชิง
สถิติและสถิติพรรณาเพ่ือการตัดสินใจ 
Fundamentals of information systems; the art and science of 
decision making; the use of information systems to support 
individual, group, and organizational decision making; the 
applications of information systems in strategic planning, processing 
and operating the organizations; data collection and data analysis; 
statistical inference and descriptive statistics for decision making. 
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00-047-001 มนุษย์กับผลิตภัณฑ์เคมี 
Man and Chemical Products  

3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
ความสัมพันธ์ระหว่างสารเคมีกับชีวิตมนุษย์  ผลิตภัณฑ์ท้าความสะอาด  สารเคมีที่
ปนเปื้อนในอาหารและสารเติมในอาหาร  ยาและสารเสพติด  เครื่องส้าอาง  
สารเคมีที่ใช้ในการเกษตร  สารกัมมันตรังสีและผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี  ผลกระทบ
ของสารเคมีกับมวลมนุษย์ 
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. 

  
00-047-002 สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร 

Environment and Resources Management 
3(3-0-6) 

 วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
ความหมาย ประเภท ลักษณะและขอบเขตของสิ่งแวดล้อม  การจัดการทรัพยากร  
ระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ  สมดุลของระบบนิเวศ  มลพิษ
สิ่งแวดล้อม  ปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน  การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  กฎหมาย
สิ่งแวดล้อม  การใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อการจัดการทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม   
Definition, types, characteristics, and boundaries of environment; 
resources management; eco-system and biodiversity; ecological 
balance; environmental pollutions; current environment problems; 
environmental conservation; environmental laws; geographic 
information systems applications in resources and environmental 
management. 
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00-047-003 ยาและสารเสพติด 
Drugs and Narcotics 

3(3-0-6) 

 วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
การส้ารวจสืบค้นการใช้ยาในทางท่ีผิดและการติดยาในสังคม  ชนิดของสารเสพติด
และยาที่น้ามาใช้ผิดประเภท  สาเหตุและปัจจัยเสี่ยงของการติดยาและสารเสพติด  
วิทยาศาสตร์ของสภาวะการติดยาในเชิงประสาทวิทยาเกี่ยวกับความสัมพันธ์
ระหว่างยา สมอง และพฤติกรรม  อาการและสัญญาณแสดงของการติดยาและ
สารเสพติด  การเยียวยารักษาการติดสารเสพติดโดยวิธีการใช้ยา การขับสารพิษ 
และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและจิตส้านึก  การใช้ชีวิตปลอดสิ่งเสพติด 
Investigation in drug abuse and addiction facts in our society; types 
of additive substances and drugs commonly abused; cases 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. 

  
00-047-004 เทคโนโลยีสีเขียว 

Green Technology 
3(2-2-5) 

วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
ความรู้พื้นฐานของเทคโนโลยีสีเขียว  พลังงานและสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบกับ 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก  แหล่งพลังงานทางเลือก  พลังงาน
หมุนเวียนและพลังงานสิ้นเปลือง  การอนุรักษ์และการจัดการพลังงาน  การลดของ
เสีย  ผลิตภัณฑ์สีเขียว  คาร์บอนเครดิตและคาร์บอนฟุตพริ้นท์  การจัดการ
สิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
Introduction to green technology; energy and environment impacts 
on global climate change; sources of alternative energy; renewable 
energy and non-renewable energy; energy conservation and 
management; waste reduction; green production; carbon credit and 
carbon footprint; environmental management with modern 
technology for sustainable development. 
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00-047-005 
 

ปรากฏการณ์ส้าคัญทางวิทยาศาสตร์ 
Great Moments in Science  

3(2-2-5) 

วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
การศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับปรากฏการณ์ท่ีส้าคัญในคริสต์ศตวรรษที่ผ่านมาเกี่ยวกับ
การค้นพบ การทดลอง สิ่งประดิษฐ์ เอกสารงานวิจัย และนักวิทยาศาสตร์ เช่น 
รังสีแกมมา ทฤษฎีควอนตัม การจัดกลุ่มเลือดของมนุษย์ รางวัลโนเบล เอกซเรย์ 
ทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษของไอน์สไตน์ การสื่อสารไร้สาย ยาโนฝะเคน 
รัทเทอร์ฟอร์ดและอะตอม รังสีคอสมิค วิตามิน เพนนิซิลิน ทฤษฎีเกม 
คอมพิวเตอร์ การแยกอะตอมของเฟอร์มี ระเบิดปรมาณู ดีเอนเอ ไวรัสเอดส์ 
เวิลด์ไวด์เว็บ และการค้นพบอนุภาคมูลฐานในดวงอาทิตย์ 
General survey of the great discoveries, experiments, inventions, 
publications, and people in the last century such as Gamma-rays, 
Quantum theory, human blood types, Nobel prize, X-ray, Einstein's 
special theory of relativity, wireless communication, Novocain, 
Rutherford and atom, cosmic rays, vitamins, Penicillin, Game theory, 
Computer, Fermi splits the atom, atomic bomb, DNA, AIDS virus, 
World Wide Web, and solar neutrinos captured. 

  
00-047-006 
 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิต  
Science and Technology for Quality of Life  

3(2-2-5) 

วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
การประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
การเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร คุณภาพของอาหาร การพัฒนาที่ยั่งยืน การติดต่อไร้
พรมแดน อินเตอร์เน็ตในทุกสิ่ง การบริการสุขภาพ และการขนส่ง  การใช้
คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ เทคโนโลยีเว็บและอินเตอร์เน็ต ส้าหรับการพัฒนา
คุณภาพของชีวิต 
Applications of science and technology for developing life quality, 
improving agricultural productivity, food quality, sustainable 
development, bounderless communication and Internet of Things, 
healthcare services, and transportation; the use of computer, 
mobilephone, and web/Internet based technologies for improving 
quality of life. 
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00-048-001 เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
Technology and Innovation  

3(2-2-5) 

วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
ความสัมพันธ์ระหว่าง เทคโนโลยี นวัตกรรม และการสร้างสรรค์  นโยบายของชาติ
เกี่ยวกับ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม  เครื่องมือส้าหรับการสังเคราะห์
และพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม  บทบาทของเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่อการ
เติบโต ความส้าเร็จ และการพัฒนาธุรกิจ  นวัตกรรมทางเทคโนโลยีเพ่ือการแข่งขัน  
วิธีการทางเทคโนโลยีส้าหรับนวัตกรรมและการประยุกต์ใช้  อินเตอร์เน็ตส้าหรับทุก
สิ่ง ปัญญาประดิษฐ์  การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 
The relationship between technology, innovation, and creativity; 
national policy on science, technology and innovation; tools for 
synthesis and development of technology and innovation; roles of 
technology and innovation for business growth, success, and future 
development; technological innovation for competitiveness; 
innovative technological methods and their applications; Internet of 
Things; artificial intelligent; intellectual property protection. 

  
00-048-002 การจัดการนวัตกรรมส้าหรับผู้ประกอบการ  

Innovation Management for Entrepreneurs 
3(2-2-5) 

 วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
แนวคิดและลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ  ปัจจัยทางสังคมและมนุษย์กับการ
ด้าเนินการธุรกิจ  การบริหารจัดการและภาวะผู้น้า  เทคนิคการตลาด  ระบบ
การเงินส้าหรับธุรกิจ  การเขียนแผนธุรกิจ  การจัดการนวัตกรรม  
กระบวนการพัฒนาบริการใหม่  การออกแบบบริการ  นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์
และกระบวนการผลิต  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และการสร้างตราสินค้า  
นวัตกรรมเชิงยุทธศาสตร์  ทรัพย์สินทางปัญญาและการอนุญาตใช้สิทธิทาง
เทคโนโลยี  การลงทุนในธุรกิจนวัตกรรม  การจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์กร
นวัตกรรม 
Concepts of entrepreneurship and innovation management; 
investment in innovation business; leadership essentials; marketing 
techniques; financial system for business; writing a business plans; 
processes for new service development; service design; new product 
development and branding; tools needed to analyze 
firms’innovation and technology strategies; human resources and 
innovative organization management. 
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00-048-003 การพัฒนาทักษะการคิดนอกกรอบ 
Lateral Thinking Skill Development 

3(2-2-5) 

วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
หลักการเกี่ยวกับความคิดในกรอบกับความคิดนอกกรอบ  ความคิดนอกกรอบ
ส้าหรับการขับเคลื่อนนวัตกรรมและการสร้างงาน  เทคนิคการใช้ความคิดนอก
กรอบประกอบด้วย การหาทางเลือกใหม่ การปรับภาพให้เห็นชัด ความท้าทาย 
การเข้าถึงแบบสุ่ม การยั่วยุ การเก็บเก่ียว และวิธีการใช้แนวคิด  เทคนิคการระดม
ความคิดและหลักการหมวกหกใบ  ตัวอย่างความคิดนอกกรอบ  การใช้เกม 
ปริศนา และกรณีศึกษาเพ่ือพิจารณาว่าจะพัฒนาหรือประยุกต์ใช้ความคิดนอก
กรอบอย่างไร 
Vertical thinking and lateral thinking principles; driving innovation and 
create work with lateral thinking; lateral thinking techniques including 
alternative, focus, challenge, random entry, provocation, harvesting, 
and treatment of ideas; brainstorming techniques and the six thinking 
hats; lateral thinking example; the use of games, puzzles and case 
studies to examine how lateral thinking can be developed and 
applied. 

   
02-213-001 สถิติพื้นฐาน 

Fundamental Statistics 
3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
การรวบรวม การวิเคราะห์ การแปลความหมาย และการน้าเสนอข้อมูล  ความน่าจะ
เป็นเบื้องต้น  ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม  การ
ประมาณค่าและการทดสอบสมมติฐาน  การทดสอบไคสแควร์ 
Data collection, analysis, interpretation and presentation; elementary 
probability; random variables and probability distributions; estimation 
and hypothesis testing; Chi-square tests. 
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02-221-001 
 

เคมีพื้นฐาน  
Fundamental Chemistry 

3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
ปริมาณสารสัมพันธ์และมูลฐานของทฤษฎีอะตอม  คุณสมบัติของก๊าซ ของเหลว 
ของแข็ง และสารละลาย  สมดุลเคมี  สมดุลไอออน  จลนศาสตร์เคมี  โครงสร้าง
ของอะตอม  พันธะเคมี  คุณสมบัติพิริออดิก  สารเรพรีเซนทาทีฟ  อโลหะและ
โลหะแทรนซิชั่น 
Stoichiometry and basis of atomic theory; properties of gas, liquid, 
solid, and solution; chemical equilibrium; ionic equilibrium; chemical 
kinetics; electronic structure of atoms; chemical bonds; periodic 
properties; representative elements; nonmetals and transition 
metals. 
 

02-221-002 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน  
Fundamental Chemistry Laboratory 

1(0-3-0) 

วิชาบังคับก่อน หรือเรียนควบคู่: 02-221-001 เคมีพ้ืนฐาน 
Prerequisite or Corequisite: 02-221-001 Fundamental Chemistry 
ปฏิบัติการทดลองที่สอดคล้องกับเนื้อหาในรายวิชา 02-221-001 เคมีพ้ืนฐาน 
Laboratory experiments pertaining to lecture course covered in  
02-221-001 Fundamental Chemistry. 

   
02-241-001 ชีววิทยาพื้นฐาน 

Fundamental Biology 
3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ส้าหรับชีววิทยา  อาณาจักรของสิ่งมีชีวิต  เซลล์และ
การแบ่งเซลล์  โครงสร้างและการท้างานของเนื้อเยื่อ อวัยวะ และระบบอวัยวะ
ของสิ่งมีชีวิต  เคมีของสิ่งมีชีวิต  เมแทบอลิซึมของเซลล์  พันธุศาสตร์เบื้องต้น 
Scientific method in biology; kingdoms of life; cells and cell division; 
structure and function of tissues, organs, and organ system; 
chemistry of life, cellular metabolism; fundamentals of genetics. 
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02-241-002 ปฏิบัติการชีววิทยาพื้นฐาน 
Fundamental Biology Laboratory  

1(0-3-0) 

วิชาบังคับก่อน หรือเรียนควบคู่: 02-241-001 ชีววิทยาพ้ืนฐาน 
Prerequisite or Corequisite: 02-241-001 Fundamental Biology 
ปฏิบัติการทดลองที่สอดคล้องกับเนื้อหาในรายวิชา 02-241-001 ชีววิทยาพ้ืนฐาน  
Laboratory experiments pertaining to lecture course covered in  
02-241-001 Fundamental Biology. 

   
02-241-005 
 
 
 

พันธุศาสตร์ทั่วไป 
General Genetics 

3(2-3-4) 

วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 

 
 
 
 
 
 
 
 

แนวคิดและวิธีการส้าหรับการศึกษาทางพันธุศาสตร์  ทฤษฎีความน่าจะเป็น   
พันธุศาสตร์ของเมนเดล  พันธุศาสตร์นอกเหนือกฎเมนเดล  ลักษณะทางพันธุกรรม
ที่ควบคุมโดยยีนหลายคู่ พันธุศาสตร์ประชากรและวิวัฒนาการ  สารพันธุกรรม   
การกลายพันธุ์  ปฏิบัติการทดลองท่ีสอดคล้องกับหัวข้อการบรรยาย 
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. 

  
02-241-006 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จุลชีววิทยาทั่วไป 
General Microbiology 

3(2-3-4) 

วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
ประวัติและขอบเขตการศึกษาจุลชีววิทยา  ประเภทของจุลินทรีย์  พันธุกรรมของ
จุลินทรีย์  การเจริญเติบโตและการควบคุมจุลินทรีย์ ภูมิคุ้มกันโรค  จุลชีววิทยา
ประยุกต์  ปฏิบัติการทดลองที่สอดคล้องกับหัวข้อการบรรยาย 
History and scope of microbiology; types of microorganisms; 
microbial genetics, growth and control of microorganisms; immunity; 
applied microbiology; laboratory experiments coordinated with 
lecture materials. 
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03-111-201 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
03-111-202 
 

มีนวิทยา                                                                       3(2-3-4) 
Ichthyology 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
โครงสร้างและหน้าที่ทางชีวภาพของสารชีวโมเลกุล  เมแทบอลิซึมของสารชีว
โมเลกุล เมแทบอลิซึมของสารชีวโมเลกุล ล้าดับและกลไกการใช้พลังงานจากสาร
ชีวโมเลกุลในสัตว์น้้า บทบาทของฮอร์โมนในการเจริญเติบโต การเจริญพันธุ์และ
การลอกคราบ กระบวนการถ่ายทอดข้อมูลทางพันธุกรรม การเสื่อมสลายหลังการ
ตายในสัตว์น้้า  ทักษะปฏิบัติเบื้องต้นของเทคนิคทางด้านชีวเคมี 
Structures and biological functions of biomolecules; metabolism of 
biomolecules; sequences and mechanisms of replenish energy 
obtained from biomolecules in aquatic animals; roles of hormones in 
growth, reproduvction and moltig; central dogma; postmotern 
autolysis in aquatics animals; basic practical skills in biochemical 
techniques. 
 
สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในแหล่งน้้า                                         3(2-3-4) 
Aquatic Invertebrates  
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
ชีววิทยา นิเวศวิทยา และการจ้าแนกสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในแหล่งน้้า  
ความส้าคัญของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในแหล่งน้้าต่อระบบนิเวศ  การใช้
ประโยชน์จากสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ  ปฏิบัติการที่
สอดคล้องในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง 
Biology, ecology and classifications of aquatic invertebrates; 
significance of aquatic invertebrates to ecosystem; utilization of 
commercial aquatic invertebrates; practice in related topics. 
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03-111-203 ชีวเคมีเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า 
Biochemistry for Aquaculture 

3(2-3-4) 

วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
โครงสร้างและหน้าที่ทางชีวภาพของสารชีวโมเลกุล  เมแทบอลิซึมของสารชีว
โมเลกุล เมแทบอลิซึมของสารชีวโมเลกุล ล้าดับและกลไกการใช้พลังงานจากสาร
ชีวโมเลกุลในสัตว์น้้า บทบาทของฮอร์โมนในการเจริญเติบโต การเจริญพันธุ์และ
การลอกคราบ กระบวนการถ่ายทอดข้อมูลทางพันธุกรรม การเสื่อมสลายหลังการ
ตายในสัตว์น้้า  ทักษะปฏิบัติเบื้องต้นของเทคนิคทางด้านชีวเคมี 
Structures and biological functions of biomolecules; metabolism of 
biomolecules; sequences and mechanisms of replenish energy 
obtained from biomolecules in aquatic animals; roles of hormones in 
growth, reproduvction and moltig; central dogma; postmotern 
autolysis in aquatics animals; basic practical skills in biochemical 
techniques. 

   
03-111-304 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การวางแผนการทดลองทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า  
Experimental Design in Aquaculture 

3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
หลักการวางแผนการทดลองทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า การวางแผนการทดลองขั้น
พ้ืนฐาน การทดสอบด้วยสถิติที การวิเคราะห์ความแปรปรวน การเปรียบเทียบ
เชิงซ้อน การทดลองแบบแฟคทอเรียล การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์  
การใช้โปรแกรมส้าเร็จรูปทางสถิติ  
Principles of experimental design in aquaculture; basic experimental 
design; t-test; analysis of variance; multiple comparisons; factorial 
experiment; regression and correlation analysis; the use of statistical 
analysis software. 
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03-112-201      คุณภาพน้้าเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า                                        3(2-3-4) 
Water Quality in Aquaculture  
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: -  
ความรู้เบื้องต้นทางคุณภาพน้้า  ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพน้้า  ค่ามาตรฐานและการ
จัดการคุณภาพน้้าเพ่ือการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า  การติดตามการเปลี่ยนแปลงคุณภาพ
น้้าในระยะไกล  ปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพน้้า 
Introduction to water quality; water quality parameters; water quality 
standards and management for aquaculture; water quality monitoring 
and assessment using remote sensing; laboratory exercise in water 
quality. 
 

03-112-202   อาหารมีชีวิตเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า 
Live Feeds for Aquaculture 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 

3(2-3-4) 
 
 

 

 

ชนิดของแพลงก์ตอนพืช แพลงก์ตอนสัตว์และสัตว์หน้าดินที่ส้าคัญ  นิเวศวิทยา
และปัจจัยพื้นฐานต่อการเพาะเลี้ยง  การคัดเลือกและแยกสายพันธุ์  เทคนิคการ
เพาะเลี้ยงและการเก็บเกี่ยวผลผลิต  การเก็บรักษาสายพันธุ์  การใช้ประโยชน์ใน
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า  ปฏิบัติการที่สอดคล้องในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง 
Species of importantly phytoplankton, zooplankton and benthos; 
ecology and basic factors for culture; selection and isolation; culture 
and harvesting techniques; preservation of strain; utilization to 
aquaculture; practice in related topics. 
 

03-112-303 เทคโนโลยีการเพาะและอนุบาลสัตว์น้้าจืด  
Breeding and Nursing of Freshwater Animals 
Technology 

3(2-3-4) 

วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
ชีววิทยาการสืบพันธุ์ของสัตว์น้้าจืดเศรษฐกิจ  คัพภะวิทยาของปลา  การเพาะและ
อนุบาลสัตว์น้้าจืดที่มีความส้าคัญทางเศรษฐกิจ  หลักการปรับปรุงพันธุ์  สภาพ
การตลาดและธุรกิจการจ้าหน่ายพันธุ์สัตว์น้้าจืด  ฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการ 
Reproductive biology of economic freshwater animals; fish 
embryology; breeding and nursing of economic freshwater animals; 
principles of genetic improvement; marketing aspects of freshwater 
animal seed supply; workplace practices. 
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03-112-304 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
03-112-305 

โรคสัตว์น้้า 
Diseases of Aquatic Animals  

3(2-3-4) 

วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโรคและปรสิตในสัตว์น้้าที่มีความส้าคัญทางเศรษฐกิจ  กลไก
การเกิดโรค  ชนิดของเชื้อโรคและปรสิตที่ส้าคัญในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า  หลักการ
การตรวจวินิจฉัย  หลักการป้องกันและการควบคุมโรค  การใช้สารเคมี  
ยาปฏิชีวนะ สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพและสมุนไพร  ปฏิบัติการที่สอดคล้องใน
หัวข้อที่เก่ียวข้อง 
General knowledge of diseases and parasites of economically 
important aquatic animals; disease pathogenesis; types of important 
pathogen and parasite in aquaculture; principle of diagnosis; 
principle of disease prevention and control; utilization of chemicals, 
antibiotics, bioactive compounds and herbs; practice in related 
topics. 
 
เทคโนโลยีการเพาะและอนุบาลสัตว์ทะเล                                 3(2-3-4) 
Breeding and Nursing Marine Animals Technology  

 

วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
หลักและวิธีการการเพาะฟักและอนุบาลสัตว์ทะเล เช่น กุ้ง ปลา หอย ปู และอ่ืนๆ
ที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ  ปฏิบัติการที่สอดคล้องในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง  
Principles and method on breeding, spawning, and nursing of 
marine shrimp, fish, shellfish, crab, and other economically marine 
species; practice in related topics. 
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03-112-306 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
03-112-307 

โภชนศาสตร์ อาหารและการให้อาหารสัตว์น้้า 
Fish Nutrition Feeds and Feeding 

3(2-3-4) 

วิชาบังคับก่อน: - 03-111-203 ชีวเคมีเพ่ือการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า 
Prerequisite: -  03-111-203 Biochemistry of Aquaculture 
สารอาหารและความต้องการสารอาหาร  ชีวพลังงานศาสตร์  ระบบย่อยอาหาร
และการดูดซึมสารอาหาร  เมแทบอลิซึมของสารอาหารและการใช้ประโยชน์   
การค้านวณสูตรอาหารและกระบวนการผลิตอาหารสัตว์น้้า  การให้อาหารสัตว์น้้า  
วัตถุดิบอาหารและการตรวจสอบคุณภาพ  การวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการ  
การปรับปรุงคุณภาพอาหารสัตว์น้้า  ปฏิบัติการที่สอดคล้องในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง 
Nutrients and nutrient requirement; bioenergetic; digestive system 
and nutrient absorption; nutrient metabolism and utilization; feed 
formulation and feed production process; aquatic animal feeding; 
raw materials and quality evaluation; nutritional analysis; feed 
quality improvement; practice in related topics. 
 
ระบบการเลี้ยงสัตว์น้้า                                                        3(2-3-4) 
Aquaculture System  
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
ระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า  การออกแบบระบบเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าสมัยใหม่   
การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิต  การจัดการคุณภาพ และปริมาณแร่ธาตุในน้้า  
หลักการและเทคนิคการควบคุมปริมาณจุลินทรีย์ในระบบเพาะเลี้ยง  การติดตาม
และควบคุมระบบเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าระยะไกล  ฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการ 
Aquaculture system; design of modern aquaculture systems; analysis 
of production cost; quantity and quality management of minerals in 
rearing water; principles and techniques for bacterial control in 
culture system; remote monitoring and control of aquaculture 
system; workplace practices. 
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03-112-308   
 

การผลิตอาหารสัตว์น้้าวัยอ่อน                                              3(2-3-4) 
Fish Larval Feed Production 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
การพัฒนาของระบบย่อยอาหารสัตว์น้้าวัยอ่อน  ความต้องการสารอาหารของสัตว์
น้้าวัยอ่อน  ชนิดของอาหารสัตว์น้้าวัยอ่อน อาหารมีชีวิต การค้านวณและการผลิต  
เทคโนโลยีการผลิตอาหารสัตว์น้้าวัยอ่อน  ปฏิบัติการที่สอดคล้องในหัวข้อที่
เกี่ยวข้อง 
Ontogeny of digestive system of fish larvae; nutrient requirement of 
fish larvae; types of larval feeds; live feeds; feed formulation and 
production; fish larval feed production technology; practice in 
related topics. 
 

03-112-309 มาตรฐานฟาร์มสัตว์น้้า 
Aquatic Animal Farm Standards  

       3(2-3-4) 

วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
โครงสร้างฟาร์มสัตว์น้้า  ระบบจัดการน้้าและระบบให้อากาศ  การจัดการ
สุขอนามัยและเครื่องมือในโรงเพาะฟก  มาตรฐานและข้อปฏิบัติต่อสิ่งแวดล้อม
และชุมชน  กฎระเบียบและนโยบายสากลในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า  มาตรฐาน
กระบวนการผลิตของฟาร์มสัตว์น้้าเพ่ืออาหารปลอดภัย  ปฏิบัติการที่สอดคล้องใน
หัวข้อที่เก่ียวข้อง 
Structure of aquatic farm; water management and aeration system; 
hygiene management and hatchery equipment; standard and 
practices for the environment and communities; international 
regulations and policies for aquaculture; aquaculture farming 
standards for producing safe food; practice in related topics. 
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03-112-410 เทคโนโลยีชีวภาพทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า  
Biotechnology in Aquaculture 

3(2-3-4) 

วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
เทคโนโลยีชีวภาพเพ่ือการเพ่ิมผลผลิตทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า  การคัดแยก การ
ทดสอบประสิทธิภาพ และการประยุกต์ใช้พรีไบโอติกและโพรไบโอติก  หลักการ
เบื้องต้นทางพันธุวิศวกรรม  เทคนิคทางชีววิทยาโมเลกุลเพ่ือการวิเคราะห์และ
จัดการโรคสัตว์น้้า  เทคโนโลยีเอนไซม์ในการพัฒนาอาหาร สุขภาพสัตว์น้้า และ
สิ่งแวดล้อม  ปฏิบัติการที่สอดคล้องในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง 
Biotechnology for aquaculture production improvement; screening, 
efficiency measurement and application of prebiotics and probiotics; 
basic principles in genetic engineering; molecular techniques for 
disease analysis and management in aquatic animals; enzyme 
technologies for improvement of feed, aquatic animal health and 
environment; practice in related topics.     
 

03-112-411 การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจปลาสวยงาม 
Entrepreneurship in Ornamental Fish 

3(2-3-4) 

วิชาบังคับก่อน: -  
Prerequisite: -   
สภาวการณ์ปัจจุบันของธุรกิจปลาสวยงามและพืชน้้า ศักยภาพในการส่งออกและ
ความเป็นไปได้ในการประกอบอาชีพ เทคนิคการเพาะพันธ์และการเลี้ยง  
นวัตกรรมเพ่ือปลาสวยงามน้้า และพืชน้้า  การสร้างมูลค่าเพ่ิมในการท้าธุรกิจ 
บรรจุภัณฑ์เพ่ือการขนส่ง  ระเบียบพิธีการทางศุลกากรระหว่างประเทศ  การเป็น
ผู้ประกอบการปลาสวยงามและพืชน้้าในธุรกิจออนไลน์  ปฏิบัติการที่สอดคล้องใน
หัวข้อที่เก่ียวข้อง 
Current status of ornamental fish and aquatic plant trading; export 
potential and career opportunities; breeding and culture techniques; 
innovation for ornamental fish and aquatic plants; value added in 
business; packaging for transportation; customs procedures for 
import/export and international trade law; online marketing of 
ornamental fish and aquatic plants; practice in related topics. 
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03-112-412 การใช้ประโยชน์จากสาหร่ายขนาดใหญ่เชิงพาณิชย์ 
Commercial Macroalgae Utilization 

3(2-3-4) 

วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
การจัดจ้าแนกชนิดของสาหร่ายขนาดใหญ่ที่ส้าคัญทางเศรษฐกิจ  เทคโนโลยีการ
เพาะเลี้ยง  การใช้ประโยชน์ของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ  ผลิตภัณฑ์เครื่องส้าอาง
และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ผลิตภัณฑ์แปรรูปของสาหร่าย  การตลาดของ
ผลิตภัณฑ์สาหร่าย  ปฏิบัติการที่สอดคล้องในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง 
Classification of economically important macroalgae; cultivation 
technology; extraction technique; utilization of bioactive substance 
in aquaculture, cosmeceuticals, nutraceuticals product; processed 
algal products; marketing of algae products; practice in related 
topics. 

   
03-112-413 การเลี้ยงกุ้งทะเลอย่างยั่งยืน 

Sustainable Marine Shrimp Culture 
3(2-3-4) 

วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
ชีววิทยากุ้งทะเลที่ส้าคัญทางเศรษฐกิจ  การวิเคราะห์คุณภาพลูกพันธุ์  อาหารและ
การให้อาหาร  โรคกุ้งและการจัดการ  เทคนิคการเลี้ยงและการจัดการฟาร์มเลี้ยง
กุ้งอย่างยั่งยืน  การวางแผนการผลิตและบริหารต้นทุน  กฎหมายและข้อก้าหนด
ระหว่างประเทศท่ีเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมกุ้ง  หัวข้อส้าคัญที่เก่ียวข้องกับ
สถานการณ์อุตสาหกรรมกุ้งในปัจจุบัน  ปฏิบัติการที่สอดคล้องในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง 
Biology of economically important marine shrimps; seed quality 
analysis; feeds and feeding; shrimp diseases and management; 
techniques for shrimp culture and sustainable farming; production 
planning and cost management; international laws and regulations 
relevant to shrimp industry; important topics related to current 
situation of shrimp industry; practice in related topics. 
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03-112-414 การจัดการโรคสัตว์น้้า 
Aquatic Animal Diseases Management 

3(2-3-4) 

วิชาบังคับก่อน: -  
Prerequisite: -   
หลักการและข้อก้าหนดเบื้องต้นของการผลิตอาหารปลอดภัย  เชื้อก่อโรคที่ส้าคัญ
ในสัตว์น้้า  คุณสมบัติและการท้างานของยาต้านจุลชีพและสารเคมี  การตกค้าง
ของสารปฏิชีวนะในผลิตภัณฑ์สัตว์น้้า  เทคโนโลยีสมัยใหม่ด้านโพรไบโอติก  
และพรีไบโอติก  สารกระตุ้นภูมิคุ้มกัน  การใช้สมุนไพรในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า  
ปฏิบัติการที่สอดคล้องในหัวข้อที่เก่ียวข้อง 
Concepts and basic regimen of food safety production; important 
pathogens in aquatic animals; properties and actions of 
antimicrobials and chemicals; antibiotic residues in aquatic animal 
products; modern technology of probiotics and prebiotics; 
immunostimulants; application of medicinal herbs to aquaculture; 
practice in related topics. 

   
03-112-415 พันธุศาสตร์สัตว์น้้า 

Aquatic Animal Genetics 
3(2-3-4) 

วิชาบังคับก่อน: 02-241-005 พันธุศาสตร์ทั่วไป 
Prerequisite:  02-241-005 General Genetics 
ประโยชน์ของพันธุศาสตร์ต่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า  ลักษณะปริมาณและการ
ปรับปรุงพันธุ์  การถ่ายทอดลักษณะคุณภาพ  พันธุศาสตร์ประชากรในสัตว์น้้า  
พันธุกรรมในการก้าหนดเพศในสัตว์น้้าและการควบคุมเพศ  ปฏิบัติการที่
สอดคล้องในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง 
Contributions of genetics in aquaculture; quantitative traits and 
genetic improvement; inheritance of qualitative traits; population 
genetics of aquatic animals; genetics sex determination and 
manipulation in aquatic animals; practice in related topics. 
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03-113-301 นิเวศวิทยาทางน้้า 
Aquatic Ecology 

3(2-3-4) 

 
 
 
 
 
 
 
 

วิชาบังคับก่อน: -  
Prerequisite: -   

 

ความรู้ทั่วไปทางนิเวศวิทยา  การจ้าแนกประเภทของแหล่งน้้า ปัจจัยทางกายภาพ
และเคมีที่ส้าคัญในระบบนิเวศแหล่งน้้า ก้าลังผลิตเบื้องต้นในระบบนิเวศแหล่งน้้า  
การแพร่กระจายของสิ่งมีชีวิตในแหล่งน้้า  ผลกระทบจากกิจกรรมทางการประมง
ต่อระบบนิเวศ  ค่าดัชนีทางนิเวศวิทยาและการประยุกต์ใช้  หลักการฟื้นฟูระบบ
นิเวศของทรัพยากรทางน้้า  ปฏิบัติการที่สอดคล้องในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง 
Principles of ecology; aquatic resources categorization; physical and 
chemical factors in aquatic ecosystems; primary productivity; 
distribution of aquatic organisms; effects of fisheries activities to 
ecosystems; ecological index applications; principles for the ecological 
restoration of aquatic resources; practice in related topics. 
 

03-113-302 กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการประมง 
Fishery Law and Regulations 

3(3-0-6) 

 วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite:  - 

 

 กฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการประมงต่าง ๆ เช่น 
พระราชบัญญัติการประมง พระราชกฤษฎีกา พระราชก้าหนดการประมง ค้าสั่ง
นายกรัฐมนตรี กฎกระทรวง ระเบียบและประกาศกระทรวง ระเบียบ ข้อบังคับ 
ค้าสั่ง และประกาศระดับกรมและระดับจังหวัด  แนะน้ากฎหมายทางการประมง
ระหว่างประเทศ  การท้าประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม  
การขออนุญาตและจดทะเบียนอาชีพในการประมง 
Fisheries law and law enforcement in Thailand such as fisheries act, 
royal decree, emergency decree, orders of the prime minister, 
ministerial regulations, ministerial rules, ministerial notifications, 
regulations, rules, and notifications in department and provincial 
level; introduction to international fisheries law; illegal unreported 
and unregulated (IUU) fishing; fisheries certification requirements and 
request for certification. 
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03-113-303 การประมวลผลและการจัดการข้อมูลทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า 
Data Processing and Management for Aquaculture 

3(2-3-4) 

วิชาบังคับก่อน: -  
Prerequisite: -   
การรวบรวมข้อมูลและการจัดการฐานข้อมูล  การค้านวณเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้้า  การใช้โปรแกรมเพ่ือการประมวลผล  การใช้โปรแกรมประยุกต์เพ่ือการ
วิเคราะห์ข้อมูล การแสดงผล และการน้าเสนอ  การเลือกใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูล
ขนาดใหญ่เพ่ือการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า และการน้าไปใช้ประโยชน์  ปฏิบัติการที่
สอดคล้องในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง 
Data collection and database management; fish farming calculation; 
using application software for data analysis; using application software 
for data analysis, visualization and presentation; using data from big 
data for aquacultire and applications; practice in related topics. 

   
03-113-404 เทคโนโลยีหลังการจับและผลิตภัณฑ์ประมง 

Postharvest Technology and Fishery Product 
3(2-3-4) 

 วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite:  - 

 ลักษณะทางกายภาพของสัตว์น้้า  องค์ประกอบทางเคมีของสัตว์น้้า การ
เปลี่ยนแปลงทางคุณภาพของสัตว์น้้าหลังการจับ  การดูแลรักษาและการขนส่งสัตว์
น้้าหลังการจับ  กฎหมายและมาตรฐานอาหารในการผลิตสินค้าประมง  การถนอม
และแปรรูปสัตว์น้้า  การเพ่ิมมูลค่าในสินค้าประมง  ปฏิบัติการที่สอดคล้องในหัวข้อ
ที่เก่ียวข้อง 
Physical characteristics of aquatic animals; chemical composition of 
fish and fishery products; changes in the quality of aquatic animals 
after harvesting; laws and standards for fishery product processing; 
processing and preservation of fish; value-added fishery products; 
practice in related topics. 
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03-113-405 นโยบายทางประมงและการส่งเสริม  
Fisheries Policies and Extension 

3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite:  - 
นโยบายและขอบข่ายงานส่งเสริมการประมง  รูปแบบการส่งเสริมการประมง   
การผลิตสื่อโสตทัศนูปกรณ์เพ่ือการส่งเสริม  การวางแผนและการประเมินผลเพ่ือ
การส่งเสริมและพัฒนาการประมง  ปฏิบัติการส่งเสริมการประมงนอกสถานที่ 
Policies, and scopes on fisheries extension; pattern of fisheries 
extension; media production for extension; planning and evaluation 
for extension and development; fisheries extension field practices. 

  
03-113-406 อินเทอร์เน็ตประสานสรรพสิ่งส้าหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า 

Internet of Things for Aquaculture 
3(2-3-4) 

วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite:  - 
อินเทอร์เน็ตประสานสรรพสิ่งและการประยุกต์ใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า  หน่วย
ประกอบโครงสร้างของไอโอทีประกอบด้วย  เซนเซอร์  และชิปเซ็ต  การเลือกใช้
ไมโครคอนโทรลเลอร์  ไอโอที แพลตฟอร์ม  การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นส้าหรับไอ
โอทีคลาวด์  การประยุกต์ใช้ระบบควบคุมอัตโนมัติของอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งใน
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า  ปฏิบัติการทดลองในหัวข้อที่เก่ียวข้อง      
An overview of Internet of Things (IoT) and its applications in 
aquaculture; IoT building blocks consists of sensors, and system on a 
chip; selecting a microcontroller; IoT platforms; the basic of IoT 
cloud programming; applications of IoT automatic control systems in 
aquaculture; laboratory experiment in related topics. 
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03-113-407 การด้าน้้า  
Scuba Diving 

3(2-3-4) 

วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite:  - 
หลักการด้าน้้าเบื้องต้น  การใช้และการบ้ารุงรักษาอุปกรณ์ด้าน้้า  ความเสี่ยงและ
อันตรายจากการด้าน้้า  กฎระเบียบและข้อห้ามในการด้าน้้า  สภาวะแวดล้อมที่
ส่งผลต่อการด้าน้้า  การด้าน้้าเพ่ือการศึกษาและอนุรักษ์ทรัพยากรประมง  
ปฏิบัติการที่สอดคล้องในหัวข้อที่เก่ียวข้อง 
Principle of scuba diving; using and maintenance of diving 
equipment; risks associated with open water and diving hazards; 
precautions and rules of scuba diving; environment affecting to 
scuba diving; scuba diving for study and maintenance of fishery 
resources; practice in related topics. 
 

03-114-201 ทักษะพื้นฐานทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า  
Basic Skills in Aquaculture 

2(0-6-0) 

วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite:  - 
ฝึกงานในสถานศึกษา เกี่ยวกับการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ขั้นพ้ืนฐานส้าหรับการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้้า  การเตรียมบ่อ  การปฏิบัติงานในโรงเพาะฟักและอนุบาล 
สัตว์น้้า  การให้อาหารสัตว์น้้า  การเก็บเกี่ยวผลผลิต  การจัดการบ่อ  การสร้าง
จิตส้านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรประมง   
In campus work experiences; the use of basic tools and equipment 
in aquaculture; pond preparation; hatchery and nursery operations; 
aquatic animal feeding; fish harvesting; pond management; 
processing; raising awareness of fishery conservation. 
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03-114-202 ทักษะเฉพาะทางเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า 
Specific Skills in Aquaculture Technology 

2(0-6-0) 

วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite:  - 
ฝึกงานในสถานศึกษาภายใต้ความร่วมมือองค์กรภาครัฐและเอกชน  เกี่ยวกับการ
ฝึกใช้ระบบติดตามอัจฉริยะเพ่ือการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า เครื่องมือวิเคราะห์ที่
เกี่ยวข้องทางเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า  การวางแผนและควบคุมการผลิตทางเพาะเลี้ยง
สัตว์น้้า  การจัดท้ารายงานสรุปและการน้าเสนอเพ่ือประเมินผล  
In campus work experiences coordinated with public or private 
sectors for training on the use of intelligent monitoring system for 
aquaculture; equipment analytic in aquaculture; production planning 
and control in aquaculture; final written report and oral presentation 
are required for evaluation. 

   
03-114-403 การเตรียมความพร้อมการฝึกงานและสหกิจศึกษา  1(0-2-1) 

Preparation for Internship and Cooperative Education 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite:  - 
หลักการ แนวคิดและกระบวนการของการฝึกงานและสหกิจศึกษา  กระบวนการ
และข้ันตอนในการสมัครงาน  ความปลอดภัยและจรรยาบรรณในสถานที่ท้างาน  
การสื่อสาร การพัฒนาบุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธ์  การเขียนรายงานและการ
น้าเสนอ 
Principles, concepts and processes of internship and cooperative 
education; job application process; safety and ethics in workplace; 
communication, personality development and human relations; 
report writing and presentation. 
 

03-114-404 สัมมนาทางเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า 
Seminar in Aquaculture Technology 

1(0-2-1) 

วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite:  - 
การค้นคว้าอย่างเป็นระบบ  การรวบรวมข้อมูลงานวิจัยหรือข้อมูลทางวิชาการด้าน
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า  การเขียนและน้าเสนอผลงานด้านเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้้า 
Systematically searching; data compiling of research result or 
technical paper in aquaculture; writing and presentation in 
aquaculture technology. 
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03-114-405 การฝึกงานทางเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า 
Internship in Aquaculture Technology 

3(320) 

วิชาบังคับก่อน: 03-114-403 การเตรียมความพร้อมการฝึกงานและสหกิจศึกษา 
Prerequisite:  03-114-403 Preparation for Internship and Cooperative   

 Education 
ฝึกปฏิบัติงานในองค์กรเอกชนหรือภาครัฐ โดยน้าความรู้และทักษะมาประยุกต์ใช้
ในการท้างาน ภายใต้ค้าแนะน้าของผู้ควบคุมดูแลในสถานประกอบการและ
อาจารย์ที่ปรึกษา เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 320 ชั่วโมง หรือ 8 สัปดาห์ การจัดท้า
รายงานสรุปและการน้าเสนอเพ่ือการประเมินผล 
Internship in either the public or private sectors by applying 
classroom knowledge and skills in working under the supervision of 
both an approved internship provider and a faculty advisor for a 
period not less than 320 hours or 8 weeks; a final written report, and 
oral presentation for evaluation. 
 

03-114-406 ปัญหาพิเศษทางเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า 
Special Problems in Aquaculture Technology 

3(0-9-0) 

วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite:  - 

 การศึกษาปัญหาพิเศษท่ีมีเนื้อหานอกเหนือจากวิชาปกติในหลักสูตร การเลือก
หัวข้อโดยนักศึกษาต้องได้รับความเห็นชอบก่อนจากอาจารย์ประจ้าวิชา  
การสืบค้น การวิเคราะห์ การอภิปรายในหัวข้อที่ทันสมัย มีสาระส้าคัญ และเป็นที่
น่าสนใจในศาสตร์ทางด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า 
Special problems addresses material beyond the scope and depth of 
the ordinary courses in the program; topic selection chosen by 
students and approved in advance by the instructor; investigation, 
analysis and discussion of contemporary, significant and current 
interested topics in the field of aquaculture. 
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03-114-407 สหกิจศึกษา 
Cooperative Education 

6(640) 

วิชาบังคับก่อน: 03-114-403 การเตรียมความพร้อมการฝึกงานและสหกิจศึกษา 
Prerequisite:  03-114-403 Preparation for Internship and Cooperative   

  Education 
การท้าโครงงานที่เป็นปัญหาร่วมกับสถานประกอบการ เพ่ือบูรณาการความรู้และ
ทักษะจากการท้างาน เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 640 ชั่วโมง หรือ 16 สัปดาห์   
การจัดท้ารายงานสรุปผลการท้างานฉบับสมบูรณ์ การน้าเสนอ และประเมินผล
การปฏิบัติงานโดยพนักงานผู้ควบคุมดูแลจากสถานประกอบการณ์และอาจารย์ที่
ปรึกษา 
Project based learning resolution with co-op employers to integrated 
knowledge and skills on working for a period not less than 640 hours 
or 16 weeks; writing the final report, oral presentation, and work 
performance evaluation by job supervisor and co-op advisor. 

   
03-211-101 ระบบการผลิตเกษตรสมัยใหม่ 

Modern Agricultural Production Systems 
3(2-3-4) 

วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
ความรู้พื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่น้ามาประยุกต์ใช้
ในการผลิตเกษตรสมัยใหม่  สถานการณ์เกษตรในประเทศไทยและต่างประเทศ  
ปัจจัยและสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร  ความรู้พ้ืนฐานด้านการผลิต
พืช การผลิตสัตว์และสัตว์น้้า  เกษตรแม่นย้า  เกษตรทฤษฎีใหม่  มาตรฐานสินค้า
เกษตร  ปฏิบัติการที่สอดคล้องในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง 
Scientific knowledge, technologies and innovations applicable to 
agricultural production; situations of agriculture in Thailand and other 
countries; factors and environmental conditions related to 
agriculture; basic knowledge of crop, animal and fish production; 
precision agriculture; new theory agriculture; agricultural commodity 
standards; practice in related topics. 
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03-212-311 การจัดการธุรกิจเกษตรสมัยใหม่  

Modern Agribusiness Management 
3(2-3-4) 

วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
หลักการพื้นฐานในการประกอบธุรกิจ  เครื่องมือส้าหรับการจัดการธุรกิจ  ขั้นตอน
ในการเริ่มต้นธุรกิจเกษตร  อุปสงค์และอุปทาน  ต้นทุนคงที่และต้นทุนผันแปร  
การบัญชีและภาษีอากร  การเงินธุรกิจ  เทคโนโลยีในการติดต่อสื่อสารส้าหรับ
ธุรกิจเกษตร  การประเมินช่องทางและโอกาสทางธุรกิจเกษตร  เทคนิคการ
โฆษณาสินค้า  การตลาดดิจิทัล แผนธุรกิจและการตัดสินใจทางธุรกิจเกษตร  
ธุรกิจเกษตรระหว่างประเทศ  ปฏิบัติการที่สอดคล้องในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง 
Basic business principles; business management tools; steps to start 
agribusiness venture; supply and demand; fixed and variable costs; 
accounting and taxation; business financing; communication 
technology in agribusiness; evaluating agribusiness opportunities; 
advertising techniques; digital marketing; business plan and decision 
making in agribusiness; international agribusiness; practice in related 
topics. 

   
03-231-101 
 

ทักษะงานช่างเกษตร 
Agricultural Workshop Skills 

3(2-3-4) 

 วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์  ความปลอดภัยในการ
ปฏิบัติงาน  การเชื่อมโลหะ  งานไฟฟ้าพ้ืนฐาน  งานประปา  งานปูน  การประกอบ
และการปรับแต่งเครื่องมืออุปกรณ์งานฟาร์ม  การตรวจสอบ และการบ้ารุงรักษา 
Introduction to farm workshop tools; safe working practices; arc 
welding; basic electrical work; plumbing work; cement work; fixing 
and adjusting farm instrument and equipment; inspection, and 
maintenance. 
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 3.2  ชื่อ สกุล เลขประจ้าตัวประชาชน ต้าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 
   3.2.1 อาจารย์ประจ้าหลักสูตร 

ล้าดับ ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิ สาขา/วิชาเอก สถาบันทีจ่บ ปีที่จบ 
ต้าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
ภาระงานสอน (ชม./ปกีารศึกษา) 
2564 2565 2566 2567 

1 นายสิริพงษ์  วงศ์พรประทีป 
3 1012 0271x xx x 

ปร.ด. 
วท .ม.  

 
วท .บ.  

เพาะเลี้ยงสัตว์น้้า 
วิทยาศาสตร์การประมง 
 
ประมง 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

2564 
2552 

 
2547 

อาจารย ์ 600 675 675 675 

2 นายนรสิงห์  เพ็ญประไพ 
3 9101 0030x xx x 

วท .ม.  
ทษ .บ.  

วิทยาศาสตร์การประมง 
ประมงน้้าจดื 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแมโ่จ้ 

2542 
2532 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

450 450 450 450 

3 นายสุไหลหมาน  หมาดโหยด  
3 9009 0011x xx x 

วท .ม.  
วท .บ.  

วิทยาศาสตร์การเกษตร 
ประมง 

มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์
สถาบันเทคโนโลยรีาชมงคล 

2554 
2544 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

380 380 380 380 

4 นายธรรมนญู  ง่านวิสุทธิพันธ ์
3 8001 0045x xx x 

วท .ม.  
วท .บ.  

วิทยาศาสตร์การประมง 
วาริชศาสตร ์

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

2531 
2528 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

220 220 - - 

5 นายสัมพันธ์  พรหมหอม  
3 9103 0003x xx x 

ปร.ด. 
 

วท .ม.  
ทษ .บ.   

การจัดการทรัพยากร
ทะเลและชายฝั่ง 
การจัดการสิ่งแวดล้อม  
ประมงน้้าจดื 
 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแมโ่จ้ 
 

2561 
 

2539 
2531 

อาจารย ์ 480 480 480 480 
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     3.2.2 อาจารย์ผู้สอน  

ล้าดับ ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิ สาขา/วิชาเอก สถาบันทีจ่บ ปีที่จบ 
ต้าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
ภาระงานสอน (ชม./ปกีารศึกษา) 
2564 2565 2566 2567 

1 นายสิริพงษ์  วงศ์พรประทีป 
3 1012 0271x xx x 

ปร.ด. 
วท .ม.  

 
วท .บ.  

เพาะเลี้ยงสัตว์น้้า 
วิทยาศาสตร์การประมง 
 
ประมง 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

2564 
2552 

 
2547 

อาจารย ์ 600 675 675 675 

2 นายนรสิงห์  เพ็ญประไพ 
3 9101 0030x xx x 

วท .ม.  
ทษ .บ.  

วิทยาศาสตร์การประมง 
ประมงน้้าจดื 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแมโ่จ้ 

2542 
2532 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

450 450 450 450 

3 นายสุไหลหมาน  หมาดโหยด  
3 9009 0011x xx x 

วท .ม.  
วท .บ.  

วิทยาศาสตร์การเกษตร 
ประมง 

มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์
สถาบันเทคโนโลยรีาชมงคล 

2554 
2544 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

380 380 380 380 

4 นายธรรมนญู  ง่านวิสุทธิพันธ ์
3 8001 0045x xx x 

วท .ม.  
วท .บ.  

วิทยาศาสตร์การประมง 
วาริชศาสตร ์

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

2531 
2528 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

220 220 - - 

5 นายสัมพันธ์  พรหมหอม  
3 9103 0003x xx x 

ปร.ด. 
 

วท .ม.  
ทษ .บ.  

การจัดการทรัพยากรทะเล
และชายฝั่ง 
การจัดการสิ่งแวดล้อม  
ประมงน้้าจดื 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแมโ่จ้ 

2561 
 

2539 
2531 

อาจารย ์ 480 480 480 480 

6 นางวรรณณิี  จันทร์แก้ว 
3 8007 0028x xx x 

ปร.ด. 
 

วท.ม. 
ทษ.บ. 

นิเวศวิทยาและความ
หลากหลายทางชีวภาพ 
วิทยาศาสตร์การประมง 
ประมงน้้าจดื 

มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์
 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแมโ่จ้ 

2556 
 

2540 
2533 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

570 570 570 570 
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ล้าดับ ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิ สาขา/วิชาเอก สถาบันทีจ่บ ปีที่จบ 
ต้าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
ภาระงานสอน (ชม./ปกีารศึกษา) 
2564 2565 2566 2567 

7 นายกิตติชนม์  อุเทนะพันธ์ุ 
3 9011 0012x xx x 

ปร.ด. 
วท.ม. 
วท .บ.  

วาริชศาสตร ์
วาริชศาสตร์  
เทคโนโลยีชีวภาพ 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

2555 
2550 
2545 

อาจารย ์ 450 450 450 450 

8 นางสาวมณี  ศรีชะนันท์ 
3 9301 0039x xx x 

ปร .ด.  
วท .บ.  

วาริชศาสตร ์
เทคโนโลยีชีวภาพ 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

2557 
2546 

อาจารย ์ 530 530 530 530 

9 นางสาวนิอร  จิรพงศธรกุล 
3 8399 0000x xx x 

ปร.ด. 
วท .บ.  

ชีวเคมี 
เทคโนโลยีชีวภาพ 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

2551 
2545 

อาจารย ์ 300 370 370 370 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม 
 4.1 การฝึกงาน 

 4.1.1 ค้าอธิบายโดยย่อ 
 เพ่ือให้นักศึกษามีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานและประสบการณ์ทางวิชาชีพในสถาน

ประกอบการ สามารถน้าความรู้และทักษะมาประยุกต์ใช้ในการท้างาน จึงก้าหนดรายวิชาการฝึกงาน
ทางเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า 

4.1.2  มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
1) มีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ และตระหนักในคุณค่าของศาสนาและ

วัฒนธรรม 
2) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความขยันหมั่นเพียร ความมีระเบียบวินัยอย่างสม่้าเสมอ 
3) มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม และปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับของ

องค์กรและสังคม 
4) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส้าคัญในเนื้อหาวิชา 
5) เข้าใจปัญหา และใช้ความรู้เพื่อการแก้ปัญหา 
6) สามารถศึกษาปัญหา และวิเคราะห์ เสนอแนะแนวทางในการแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์ 

โดยค้านึงถึงความรู้ทางภาคทฤษฎี ประสบการณ์ทางภาคปฏิบัติและผลกระทบจากการตัดสินใจ 
7) สามารถประยุกต์ความรู้ และทักษะกับการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
8) สามารถให้ความช่วยเหลือและอ้านวยความสะดวกแก่การแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ 

ในกลุ่มท้ังในบทบาทของผู้น้า หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมท้างาน 
9) มีความรับผิดชอบในการกระท้าของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม 
10) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในการพูดและการเขียน  
11) สามารถเลือกใช้รูปแบบการน้าเสนอท่ีเหมาะสมกับงาน บุคคลและกลุ่มคนที่แตกต่าง

กันได้อย่างเหมาะสม 
4.1.3 ช่วงเวลา 

ภาคการศึกษาที่ 2  ปีการศึกษาท่ี 4 
4.1.4 การจัดเวลาและตารางสอน  

รายวิชา 03-114-405  การฝึกงานทางเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า  
จัดเวลาไม่น้อยกว่า 320 ชั่วโมง  
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 4.2 สหกิจศึกษา 
 4.2.1 ค้าอธิบายโดยย่อ 

 เพ่ือให้นักศึกษาที่จะส้าเร็จการศึกษาได้รับประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการก่อนเข้าสู่ระบบการท้างาน  และสามารถบูรณาการความรู้ ทักษะจากการท้างานในการ
แก้ปัญหาร่วมกับสถานประกอบการ  ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า  จึงก้าหนดให้นักศึกษามีการศึกษา
รายวิชาสหกิจศึกษา  

 4.2.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
 1) มีความตระหนักในจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
 2) มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม และปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับของ

องค์กรและสังคม 
 3) มีภาวะความเป็นผู้น้าและผู้ตาม เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนรวมทั้ง

เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 
 4) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส้าคัญในเนื้อหาวิชา 
 5) เข้าใจปัญหา และใช้ความรู้เพื่อการแก้ปัญหา 
 6) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 7) สามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 8) มีความสามารถในการค้นหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับแนวคิดและหลักฐานใหม่ ๆ จาก

แหล่งข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งสามารถท้าความเข้าใจและประเมินข้อมูลเพ่ือใช้ในการแก้ไขปัญหาในงานที่
เกี่ยวข้องและงานอื่น ๆ ได้ด้วยตนเอง 

 9) สามารถศึกษาปัญหา และวิเคราะห์ เสนอแนะแนวทางในการแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์ 
โดยค้านึงถึงความรู้ทางภาคทฤษฎี ประสบการณ์ทางภาคปฏิบัติและผลกระทบจากการตัดสินใจ 

 10) สามารถประยุกต์ความรู้ และทักษะกับการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
 11) มีความรับผิดชอบในการกระท้าของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม 
 12) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัว และส่วนรวม

พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม 
 13) สามารถเลือกและประยุกต์ใช้เทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องอย่าง

เหมาะสมในการศึกษาค้นคว้าและเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหา  
 14) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในการพูดและการเขียน  
 15) สามารถเลือกใช้รูปแบบการน้าเสนอที่เหมาะสมกับงาน บุคคลและกลุ่มคนที่แตกต่าง

กันได้อย่างเหมาะสม 
  4.2.3  ช่วงเวลา  
   ภาคการศกึษาที่ 2 ปีการศึกษาท่ี 4 
  4.2.4  การจัดเวลาและตารางสอน  
  รายวิชา 03-114-407  สหกิจศึกษา  จัดเวลาไม่น้อยกว่า 640 ชั่วโมง 
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5. ข้อก้าหนดเกี่ยวกับการท้าโครงงานหรืองานวิจัย 
 5.1 ค้าอธิบายโดยย่อ  

 หลักสูตรก้าหนดให้นักศึกษาเรียนวิชาปัญหาพิเศษทางเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า 
ตามหัวข้อที่นักศึกษาสนใจมีการประยุกต์ และ/หรือบูรณาการความรู้จากรายวิชาต่าง  ๆ ที่ได้จาก
การศึกษามาใช้โดยต้องใช้ระเบียบวิธีการวิจัยที่ถูกต้อง โดยให้นักศึกษาน้าเสนอโครงร่าง (Proposal) 
ปัญหาพิเศษต่อคณะกรรมการที่ปรึกษา เพ่ือพิจารณาอนุมัติก่อนด้าเนินการ และมีการเขียนรายงานผล
การศึกษาต่อคณะกรรมการที่ปรึกษาปัญหาพิเศษ ตามรูปแบบที่ก้าหนดไว้ในคู่มือการท้าปัญหาพิเศษ 

 5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้  
1) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความขยันหมั่นเพียร ความมีระเบียบวินัยอย่างสม่้าเสมอ 
2) มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม และปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับขององค์กร

และสังคม 
3) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส้าคัญในเนื้อหาวิชา  
4) เข้าใจปัญหา และใช้ความรู้เพื่อการแก้ปัญหา 
5) สามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
6) มีความสามารถในการค้นหาข้อเท็จจริงแนวคิดและหลักฐานใหม่ ๆ จากแหล่งข้อมูล  

ต่าง ๆ รวมทั้งสามารถท้าความเข้าใจและประเมินข้อมูลเพ่ือใช้ในการแก้ไขปัญหาในงานที่เกี่ยวข้องและ
งานอ่ืน ๆ ได้ด้วยตนเอง 

7) สามารถศึกษาปัญหา และวิเคราะห์ เสนอแนะแนวทางในการแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์ 
โดยค้านึงถึงความรู้ทางภาคทฤษฎี ประสบการณ์ทางภาคปฏิบัติและผลกระทบจากการตัดสินใจ 

8) สามารถสื่อสารกับบุคคลอื่นอย่างมีประสิทธิภาพ 
9) สามารถให้ความช่วยเหลือและอ้านวยความสะดวกแก่การแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ  

ในกลุ่มท้ังในบทบาทของผู้น้า หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมท้างาน 
10) สามารถเลือกและประยุกต์ใช้เทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม

ในการศึกษาค้นคว้าและเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหา  
11) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล แปลความหมาย

และน้าเสนอข้อมูลสารสนเทศอย่างสม่้าเสมอ 
12) สามารถเลือกใช้รูปแบบการน้าเสนอที่เหมาะสมกับงาน บุคคลและกลุ่มคนที่แตกต่างกัน

ได้อย่างเหมาะสม 
 5.3 ช่วงเวลา  

ภาคการศึกษาที่ 2  ปีการศึกษาท่ี 4 

 5.4 จ้านวนหน่วยกิต  
  รายวิชา 03-114-406  ปัญหาพิเศษทางเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า  จ้านวน 3(0-9-0) 

หน่วยกิต 
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 5.5  การเตรียมการ  
1) นักศึกษาติดต่ออาจารย์ประจ้าเพื่อท้าปัญหาพิเศษ 
2) หัวหน้าสาขาแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาปัญหาพิเศษ  โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาปัญหา

พิเศษเป็นประธาน 
3) นักศึกษาน้าเสนอโครงร่างปัญหาพิเศษต่อคณะกรรมการที่ปรึกษาปัญหาพิเศษ 
4) นักศึกษาด้าเนินการท้าปัญหาพิเศษตามโครงร่างปัญหาพิเศษที่น้าเสนอ 

 5.6  กระบวนการประเมินผล  
1) นักศึกษาน้าเสนอผลงานต่อคณะกรรมการที่ปรึกษาปัญหาพิเศษตามคู่มือของรายวิชา

ปัญหาพิเศษทางเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า   
2) คณะกรรมการด้าเนินการประเมินผลโดยพิจารณาจากความสมบูรณ์ของรายงาน  

ความรอบรู้ ความสามารถในการน้าเสนอ 
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หมวดที่ 4  ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

1. มีความรอบรู้และสามารถปฏิบัติงานด้าน
เพาะเลี้ยงสัตว์น้้าโดยใช้การคิดวิเคราะห์ และ
ทักษะการแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 

1. ก้าหนดให้ ร้อยละ 70 ของรายวิชาชีพบังคับมีการ
ค้นคว้างานด้านเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า 
ที่ทันสมัย มีการน้าเสนอ วิเคราะห์ วิจารณ์ ตลอดจน
การสร้างเงื่อนไขของการน้าไปใช้  
2. ส่งเสริมและกระตุ้นให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วม
กิจกรรมแข่งขัน การประกวดโครงงาน หรือเข้าร่วม
สัมมนาทางวิชาการ  
3. จัดให้มีกิจกรรมศึกษาดูงาน ในสถานประกอบการ
ที่เก่ียวข้องที่ได้มาตรฐาน 
4.จัดให้มีกิจกรรมเสวนาระหว่างนักศึกษาปัจจุบันกับ
ศิษย์เก่า เพ่ือแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ด้าน
เทคโนโลยีสมัยใหม่ และสถานการณ์การเพาะเลี้ยง
สัตว์น้้าปัจจุบัน  
5. เชิญวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญในสาขาที่
เชื่อมโยงจากหน่วยงานภายนอก เพ่ือเสริม
ประสบการณ ์และโลกทัศน์ นอกเหนือจากการ
ฝึกงาน และสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ 

2. มีความเชี่ยวชาญในการเลือกใช้เทคโนโลยี
ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าอย่างเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

1. ฝึกปฏิบัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า โดยใช้เทคโนโลยี
มาแก้ปัญหาในรายวิชาทักษะเฉพาะทางเทคโนโลยี
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า และกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ด้านการใช้ระบบอัตโนมัติ  
2.จัดให้รายวิชาฝึกงาน และสหกิจศึกษา กระตุ้นและ
ส่งเสริมให้นักศึกษาไปฝึกปฏิบัติ ณ สถานประกอบ
การณ์ที่มีความโดดเด่นในด้านการใช้เทคโนโลยีเพ่ือ
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า อย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
3. พัฒนาความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาและสถาน
ประกอบการ เพ่ือใช้เป็นแหล่งศึกษา ค้นคว้า วิจัย 
ของนักศึกษา เพ่ือเป็นแนวทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า
อย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านของหลักสูตรสาขาวิชา 
 2.1  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
  1. คุณธรรม จริยธรรม 
    1.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

     1) พัฒนานิสัยให้มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
     2) ปลูกจิตส้านึกในความมีระเบียบวินัย เคารพกฎระเบียบ และตรงต่อเวลา 
     3) ปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรมอันดีงาม สามารถด้าเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเหมาะสม

และมีความสุข 
     4) สร้างเสริมจิตสาธารณะ 

    1.2 กลยุทธ์การเรียนการสอน 
    1) ปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย การตรงต่อเวลา ตลอดจนปฏิบัติตนให้เหมาะสม 

ถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ 
    2) สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ในระหว่างการเรียนการสอน โดยยกตัวอย่าง

สถานการณ์จริงหรือกรณีตัวอย่าง และบทบาทสมมุติ 
    3) ให้นักศึกษาจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ที่บ่งบอกถึงคุณธรรมจริยธรรม 

และความเสียสละ เพ่ือส่งเสริมการปลูกฝังจิตสาธารณะ ในการถือประโยชน์สังคมเป็นที่ตั้ง 
    1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียน 

    1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน  
    2) ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรม 
    3) สังเกตและประเมินพฤติกรรมของผู้เรียนในขณะจัดการเรียนการสอนและเข้าร่วม

กิจกรรม 
    4) ประเมินจากบุคคลภายนอกที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมของนักศึกษา โดยใช้แบบ

ส้ารวจหรือแบบสัมภาษณ์ 
 2. ความรู ้

    2.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
    1) รู้และเข้าใจในศาสตร์หรือเนื้อหาสาระที่เก่ียวข้อง 
    2) จ้าแนกข้อมูล และน้าเสนอข้อมูลประเด็นความส้าคัญจากการเรียนรู้ได้อย่างถูกต้อง
ครบถ้วน 
    3) ประยุกต์ใช้ความรู้ หลักการ ทฤษฎีตลอดจนกระบวนการต่าง ๆ ใช้ได้อย่างเหมาะสม 
    4) เป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต 

   2.2 กลยุทธ์การเรียนการสอน 
   1) ใช้การสอนหลายรูปแบบรูปแบบในชั้นเรียนที่หลากหลาย เช่น การบรรยาย 

การเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติ (Active Learning) สถานการณ์การจ้าลอง (Simulation) โดยเปิดโอกาส
ให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็น และซักถาม 

   2) มอบหมายการค้นคว้า ทั้งแบบรายบุคคล/กลุ่ม ในหัวข้อที่สอดคล้องสถานการณ์โลก  
   3) จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง โดยการศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
   4) จัดให้มีการอภิปรายกลุ่มเพ่ือบูรณาการความรู้ที่เรียนกับเนื้อหาวิชาอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 
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   5) เชิญวิทยากรหรือศิษย์เก่า ผู้มีความรู้ และถ่ายทอดประสบการณ์มาให้แก่นักศึกษา 
  2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียน 
   1) ทดสอบหลักการ และทฤษฎีด้วยการสอบข้อเขียน การสอบปากเปล่า 
   2) ประเมินจากการท้างานที่ได้รับมอบหมายในชั้นเรียนรายกลุ่ม/รายบุคคล 
   3) ประเมินจากการน้าเสนอรายงานในชั้นเรียนรายกลุ่ม/รายบุคคล 
    4) ประเมินจากใบงานกิจกรรมการเรียนการสอนที่จัดในห้องเรียนและนอกห้องเรียน 
    5) ประเมินจากรายงานผลการศึกษาดูงานนอกสถานที่ 

   3. ทักษะทางปัญญา 
  3.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

1) เข้าใจปัญหา และสามารถแก้ปัญหาได้บนพื้นฐานของข้อมูลและข้อเท็จจริง 
2) เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างสร้างสรรค์ 
3) รู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์โลก และชีวิต 

  3.2 กลยุทธ์การเรียนการสอน 
      1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักศึกษามีความคิด ในการแก้ปัญหา เช่น การ

เรียนรู้แบบแก้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based Instruction; PBI) การเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน 
(Project-base Learning; PjBL) และกรณีศึกษา (Case Study) 

      2) มอบหมายงานให้นักศึกษา คิด วิเคราะห์และสังเคราะห์ จากรูปแบบการสอนที่
หลากหลาย และจากสถานการณ์จริงในปัจจุบัน 

      3) จัดกิจกรรมให้นักศึกษาสามารถบูรณาการความรู้กับศาสตร์อ่ืน ๆ เพ่ือประยุกต์ใช้
ความคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 

3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียน 
         1) ใช้แบบทดสอบในการฝึกการแก้ปัญหา 
   2) ประเมินจากงานที่ได้รับมอบหมายทั้งงานกลุ่มและงานเดี่ยว 
   3) ประเมินจากรายงาน/การน้าเสนอการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาและผลสัมฤทธิ์จากงาน

ที่ได้รับมอบหมาย 
         4) ประเมินจากใบงานกิจกรรมการเรียนการสอนที่จัดในห้องเรียนและนอกห้องเรียน 
   5) ประเมินผลการปฏิบัติการจากสถานการณ์จริง 
   6) รายงานจากการศึกษาค้นคว้าความรู้ต่าง ๆ ข้อมูลในสาขาวิชาและศาสตร์อ่ืน ๆ ที่

เกี่ยวข้องกับการบูรณาการเพ่ือน้ามาสร้างองค์ความรู้ใหม่และนวัตกรรม 
4.  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

  4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
  1) ปฏิบัติตนเหมาะสมตามกฎ ระเบียบของสังคม 
  2) ท้างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี เข้าใจบทบาทการเป็นผู้น้าผู้ตามตามสถานการณ์ 
  3) เคารพความคิดเห็นของผู้อ่ืน ยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล และเรียนรู้ที่จะ

อยู่ร่วมกันกับผู้อื่นอย่างมีความสุข 
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  4.2 กลยุทธ์การเรียนการสอน 
   1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการท้างานเป็นกลุ่ม และงานที่มีการปฏิสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล เช่นการระดมความคิดเห็น การอภิปราย หรือการสัมมนา  
   2) ก้าหนดการท้างานกลุ่มให้มีการหมุนเวียนบทบาทการเป็นผู้น้า  
   3) สอดแทรกความรับผิดชอบต่อตนเองและองค์กร เข้าใจวัฒธรรมองค์กร การปรับตัว

ให้เข้ากับสภาพแวดล้อม การยอมรับความเห็นของผู้อื่น 
   4) เปิดโอกาสในการแสดงความคิดเห็น (Brainstorming) โดยการจัดเวทีอภิปรายและ

เสวนาในหัวข้อที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือฝึกการยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นด้วยเหตุผล  
4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียน 

 1) ประเมินพฤติกรรมภาวการณ์เป็นผู้น้าและผู้ตามที่ดี  
 2) สังเกตจากพฤติกรรม ขณะท้ากิจกรรมกลุ่ม หรือการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  
 3) ประเมินจากแบบประเมินตนเอง หรือจากสมาชิกในกลุ่ม ในด้านความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ  
 4) ประเมินผลงานกลุ่มท่ีได้รับมอบหมาย 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้  

1) สืบค้นและน้าเสนอข้อมูลตามหลักการ ทฤษฎี ได้อย่างตรงประเด็นและถูกต้อง 
2) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสมและรู้เท่าทันสื่อ ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ 
3) ใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมกับโอกาสและสถานการณ์ 
4) เก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล และน้าไปใช้ในการวางแผนหรือประกอบการ

ตัดสินใจได้ 
 

5.2 กลยุทธ์การเรียนการสอน 
 1) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียน สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ

การสืบค้นข้อมูล เก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล และการน้าเสนอ 
 2) ส่งเสริมการค้นคว้า เรียบเรียงข้อมูลและน้าเสนอให้ผู้อ่ืนเข้าใจได้ถูกต้อง และให้

ความส้าคัญในการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล 
 3) มอบหมายงานที่ต้องค้นคว้าข้อมูลและน้าเสนอ บนพื้นฐานของข้อมูลเชิงตัวเลขเพ่ือ

การตัดสินใจ 
 4) มอบหมายการค้นคว้าองค์ความรู้ และนวัตกรรมสมัยใหม่ที่สอดคล้อง พร้อมการ

น้าเสนอ 
 5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียน 

 1) ประเมินจากรายงาน/เทคนิคการน้าเสนอจากงานที่ได้รับมอบหมาย  
 2) ประเมินจากเทคนิคการน้าเสนอโดยใช้สื่อสารสนเทศหรือเทคโนโลยีสารสนเทศที่

เหมาะสม 
 3) ประเมินจากรายงาน และการน้าเสนอ โดยการใช้ข้อมูลเชิงตัวเลขหรือเชิงสถิติที่

ได้รับมอบหมาย 
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2.2  หมวดวิชาเฉพาะ 
1. คุณธรรม จริยธรรม 

    1.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
      1) มีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ และตระหนักในคุณค่าของศาสนาและ

วัฒนธรรม 
       2) มีความตระหนักในจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ  
       3) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความขยันหมั่นเพียร ความมีระเบียบวินัยอย่างสม่้าเสมอ 
       4) มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม และปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับของ
องค์กรและสังคม 
       5) มีภาวะความเป็นผู้น้าและผู้ตาม เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนรวมทั้ง
เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 
     1.2 กลยุทธ์การเรียนการสอน 
     1) ปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้นการเข้าชั้นเรียน ให้ตรงเวลา ตลอดจน
การแต่งกายท่ีเป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
     2) ก้าหนดกิจกรรมกลุ่มในรายวิชาที่เกี่ยวข้องที่นักศึกษาต้องท้าร่วมกัน เพ่ือฝึกความ
รับผิดชอบ ความขยันหมั่นเพียร โดยในการท้างานกลุ่มนั้นต้องฝึกให้รู้หน้าที่ของการเป็นผู้น้ากลุ่มและ
การเป็นสมาชิกกลุ่ม 
     3) อาจารย์ผู้สอนสอดแทรกเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา รวมทั้ง
จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม เช่น ยกย่องนักศึกษาที่ท้าดี  ท้าประโยชน์แก่ส่วนรวม  
เสียสละ 
   1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียน 
      1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน  การส่งงานที่ได้รับ
มอบหมายและการเข้าร่วมกิจกรรม 
       2) ประเมินจากการมีวินัยและความพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรม
เสริมหลักสูตร 
      3) สังเกตและประเมินพฤติกรรมของผู้เรียนในขณะจัดการเรียนการสอนและเข้าร่วม
กิจกรรม 
      4) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 

2. ความรู้ 
    2.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
       1) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส้าคัญในเนื้อหาวิชา 
       2) เข้าใจปัญหา และใช้ความรู้เพื่อการแก้ปัญหา 
       3) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเรียนรู้ตลอดชีวิต 
       4) สามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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     2.2 กลยุทธ์การเรียนการสอน 
       1) ใช้การสอนหลายรูปแบบรูปแบบในชั้น เรียนที่หลากหลาย เช่น การบรรยาย 
การเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติ (Active Learning) สถานการณ์การจ้าลอง (Simulation) โดยเปิดโอกาส
ให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็น และซักถาม 
       2) มอบหมายการค้นคว้า ทั้งแบบรายบุคคล/กลุ่ม ในหัวข้อที่สอดคล้องสถานการณ์ที่มี
การเปลี่ยนแปลง 
       3) จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง โดยการศึกษาดูงาน หรือเชิญผู้เชี่ยวชาญหรือ 
ศิษย์เก่า ที่มีประสบการณ์ตรง มาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง และถ่ายทอดประสบการณ์ให้แก่
นักศึกษา 
       4) จัดให้มีการอภิปรายกลุ่มเพ่ือบูรณาการความรู้ที่เรียนกับเนื้อหาวิชาอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้อง 
       5) การฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการเพ่ือให้การเรียนการสอนมีความหลากหลาย 
ผู้เรียนสามารถคิดเป็น ท้าเป็น และสามารถน้าข้อมูลที่ได้มาเข้าสู่กระบวนการคิดวิเคราะห์ จัดท้าเป็น
โครงงานหรือสหกิจศึกษา ให้สามารถเกิดเป็นองค์ความรู้ไปใช้ในการแก้ไขปัญหาได้ 
  2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียน 
     1) ทดสอบหลักการ และทฤษฎีด้วยการสอบข้อเขียน การสอบปากเปล่า 
     2) ประเมินจากการท้างานที่ได้รับมอบหมายในชั้นเรียนรายกลุ่ม/รายบุคคล 
     3) ประเมินจากการน้าเสนอรายงานในชั้นเรียนรายกลุ่ม/รายบุคคล 
     4) ประเมินจากใบงานกิจกรรมการเรียนการสอนที่จัดในห้องเรียนและนอกห้องเรียน
     5) ประเมินจากรายงานผลการศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
     6) ประเมินจากรายวิชาการฝึกงานหรือสหกิจศึกษา 

3. ทักษะทางปัญญา 
  3.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
       1) มีความสามารถในการค้นหาข้อเท็จจริงแนวคิดและหลักฐานใหม่ ๆ จากแหล่งข้อมูล
ต่าง ๆ รวมทั้งสามารถท้าความเข้าใจและประเมินข้อมูลเพ่ือใช้ในการแก้ไขปัญหาในงานที่เกี่ยวข้องและ
งานอ่ืน ๆ ได้ด้วยตนเอง 
       2) สามารถศึกษาปัญหา และวิเคราะห์ เสนอแนะแนวทางในการแก้ไขได้อย่าง
สร้างสรรค์โดยค้านึงถึงความรู้ทางภาคทฤษฎี ประสบการณ์ทางภาคปฏิบัติและผลกระทบจากการ
ตัดสินใจ 
       3) สามารถประยุกต์ความรู้ และทักษะกับการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
     3.2 กลยุทธ์การเรียนการสอน 
        1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักศึกษามีความคิด ในการแก้ปัญหา เช่น การ
เรียนรู้แบบแก้ปัญหา เป็นฐาน (Problem-based Instruction; PBI) การเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน 
(Project-base Learning; PjBL) และกรณีศึกษา (Case Study) 
        2) มอบหมายงานให้นักศึกษา คิด วิเคราะห์และสังเคราะห์ จากรูปแบบการสอนที่
หลากหลาย และจากสถานการณ์จริงในปัจจุบัน 
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        3) จัดกิจกรรมให้นักศึกษาสามารถบูรณาการความรู้กับศาสตร์อ่ืน ๆ เพ่ือประยุกต์ใช้
ความคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
        4) การฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ หรือสหกิจศึกษา 
        5) ก้าหนดรายวิชาปัญหาพิเศษ เพ่ือให้นักศึกษาได้ค้นหาข้อเท็จจริงแนวคิดและ
หลักฐานใหม่ ๆ จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งสามารถท้าความเข้าใจและประเมินข้อมูล เพ่ือน้ามาใช้ใน
การแก้ไขปัญหาในงานที่เก่ียวข้องได้อย่างเหมาะสม 
  3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียน 
     1) ประเมินจากงานที่ได้รับมอบหมายทั้งงานกลุ่มและงานเดี่ยว 
     2) ประเมินจากรายงาน/การน้าเสนอการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาและผลสัมฤทธิ์จากงาน 
ที่ได้รับมอบหมาย 
     3) ประเมินจากใบงานกิจกรรมการเรียนการสอนที่จัดในห้องเรียนและนอกห้องเรียน 
     4) ประเมินผลการปฏิบัติการจากสถานการณ์จริง 
     5) รายงานจากการศึกษาค้นคว้าความรู้ต่าง ๆ ข้อมูลในสาขาวิชาและศาสตร์อ่ืน ๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับการบูรณาการเพ่ือน้ามาสร้างองค์ความรู้ใหม่และนวัตกรรม 
     6) ประเมินจากรายวิชาการฝึกงานหรือสหกิจศึกษา 
     7) ประเมินจากรายวิชาปัญหาพิเศษ 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
   4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

1) สามารถสื่อสารกับบุคคลอ่ืนอย่างมีประสิทธิภาพ 
2) สามารถให้ความช่วยเหลือและอ้านวยความสะดวกแก่การแก้ปัญหาสถานการณ์ 

ต่าง ๆ ในกลุ่มทั้งในบทบาทของผู้น้า หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมท้างาน 
3) มีความรับผิดชอบในการกระท้าของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม 
4) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัว และส่วนรวม

พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม 
5) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

     4.2 กลยุทธ์การเรียนการสอน 
        1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการท้างานเป็นกลุ่ม และงานที่มีการปฏิสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล เช่น การระดมความคิดเห็น การอภิปราย หรือการสัมมนา  
        2) ก้าหนดการท้างานกลุ่มให้มีการหมุนเวียนบทบาทการเป็นผู้น้าและผู้ตาม  
        3) สอดแทรกความรับผิดชอบต่อตนเองและองค์กร เข้าใจวัฒธรรมองค์กร การปรับตัว
ให้เข้ากับสภาพแวดล้อม การยอมรับความเห็นของผู้อื่น 
        4) เปิดโอกาสในการแสดงความคิดเห็น (Brainstorming) โดยการจัดเวทีอภิปรายและ
เสวนาในหัวข้อที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือฝึกการยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นด้วยเหตุผล  
  4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียน 
     1) ประเมินพฤติกรรม และการแสดงออกของนักศึกษาภาวการณ์เป็นผู้น้าและผู้ตามที่ดี  
     2) สังเกตจากพฤติกรรม ขณะท้ากิจกรรมกลุ่ม หรือการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  
     3) ประเมินจากผลงานและการน้าเสนอของนักศึกษาทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม 
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     4) ประเมินจากรายงานการสืบค้นและการน้าเสนอของนักศึกษา 
     5) ประเมินความสม่้าเสมอในการเข้าร่วมกิจกรรมและความรับผิดชอบในงานที่ได้รับ
มอบหมาย 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

   5.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
1) สามารถเลือกและประยุกต์ใช้เทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องอย่าง

เหมาะสมในการศึกษาค้นคว้าและเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหา  
2) สามารถใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล 

แปลความหมาย และน้าเสนอข้อมูลสารสนเทศอย่างสม่้าเสมอ 
3) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในการพูดและการเขียน  
4) สามารถเลือกใช้รูปแบบการน้าเสนอที่เหมาะสมกับงาน บุคคลและกลุ่มคนที่

แตกต่างกันได้อย่างเหมาะสม 
     5.2 กลยุทธ์การเรียนการสอน 

1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคล  
ทั้งการพูด การฟังและการเขียนในกลุ่มผู้เรียนระหว่างผู้เรียนและผู้สอนและบุคคลที่เกี่ยวข้องใน
สถานการณ์ท่ีหลากหลาย 

2) จัดการเรียนรู้โดยน้าเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือโปรแกรมส้าเร็จรูปที่เหมาะสมและ
ทันสมัย  

3) ฝึกแก้ปัญหาหรือโจทย์ที่จ้าเป็นต้องใช้แบบจ้าลองคณิตศาสตร์หรือสถิติ 
  5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียน 

1) การทดสอบ หรือการประเมินจากงานที่มอบหมาย 
2) ประเมินจากเทคนิคการน้าเสนอผลงานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศหรือคณิตศาสตร์

และสถิต ิ
3) ประเมินจากการสรุปและอภิปรายงานที่ได้รับมอบหมายร่วมกันและสังเกต

พฤติกรรมนักศึกษา ด้านความมีเหตุผลและการตัดสินใจ 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 
(Curriculum mapping) 

 ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้ 
 3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  

1. คุณธรรม จริยธรรม 
1) พัฒนานิสัยให้มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
2) ปลูกจิตส้านึกในความมีระเบียบวินัย เคารพกฎระเบียบ และตรงต่อเวลา 
3) ปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรมอันดีงาม สามารถด้าเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเหมาะสมและ 

มีความสุข 
4) สร้างเสริมจิตสาธารณะ 

2. ความรู้ 
1) รู้และเข้าใจในศาสตร์หรือเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้อง 
2) จ้าแนกข้อมูล และน้าเสนอข้อมูลประเด็นความส้าคัญจากการเรียนรู้ได้อย่างถูกต้อง

ครบถ้วน 
3) ประยุกต์ใช้ความรู้ หลักการ ทฤษฎีตลอดจนกระบวนการต่าง ๆ ใช้ได้อย่างเหมาะสม 
4) เป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต 

3. ทักษะทางปัญญา 
     1) เข้าใจปัญหา และสามารถแก้ปัญหาได้บนพื้นฐานของข้อมูลและข้อเท็จจริง 
     2) เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างสร้างสรรค์ 
     3) รู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์โลก และชีวิต 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
1) ปฏิบัติตนเหมาะสมตามกฎ ระเบียบของสังคม 
2) ท้างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี เข้าใจบทบาทการเป็นผู้น้าผู้ตามตามสถานการณ์ 
3) เคารพความคิดเห็นของผู้อ่ืน ยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล และเรียนรู้ที่จะอยู่

ร่วมกันกับผู้อื่นอย่างมีความสุข 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) สืบค้นและน้าเสนอข้อมูลตามหลักการ ทฤษฎี ได้อย่างตรงประเด็นและถูกต้อง 
2) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสมและรู้เท่าทันสื่อ ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ 
3) ใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมกับโอกาสและสถานการณ์ 
4) เก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผลและน้าไปใช้ในการวางแผนหรือประกอบการตัดสินใจได้  
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3.2 หมวดวิชาเฉพาะ  
  1. คุณธรรม จริยธรรม 

    1) มีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ และตระหนักในคุณค่าของศาสนาและ
วัฒนธรรม 
    2) มีความตระหนักในจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ  
    3) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความขยันหมั่นเพียร ความมีระเบียบวินัยอย่างสม่้าเสมอ  
    4) มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม และปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับขององค์กร

และสังคม 
    5) มีภาวะความเป็นผู้น้าและผู้ตาม เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนรวมทั้งเคารพ

ในคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 
 2. ความรู้ 
   1) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส้าคัญในเนื้อหาวิชา 
   2) เข้าใจปัญหา และใช้ความรู้เพื่อการแก้ปัญหา 
   3) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเรียนรู้ตลอดชีวิต 
   4) สามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 3. ทักษะทางปัญญา 
   1) มีความสามารถในการค้นหาข้อเท็จจริงแนวคิดและหลักฐานใหม่ ๆ จากแหล่งข้อมูล  

ต่าง ๆ รวมทั้งสามารถท้าความเข้าใจและประเมินข้อมูลเพ่ือใช้ในการแก้ไขปัญหาในงานที่เกี่ยวข้องและ
งานอ่ืน ๆ ได้ด้วยตนเอง 

   2) สามารถศึกษาปัญหา และวิเคราะห์ เสนอแนะแนวทางในการแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์  
โดยค้านึงถึงความรู้ทางภาคทฤษฎี ประสบการณ์ทางภาคปฏิบัติและผลกระทบจากการตัดสินใจ 

   3) สามารถประยุกต์ความรู้ และทักษะกับการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
   1) สามารถสื่อสารกับบุคคลอื่นอย่างมีประสิทธิภาพ 
   2) สามารถให้ความช่วยเหลือและอ้านวยความสะดวกแก่การแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ  

ในกลุ่มท้ังในบทบาทของผู้น้า หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมท้างาน 
   3) มีความรับผิดชอบในการกระท้าของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม 
   4) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัว และส่วนรวมพร้อม

ทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม 
   5) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   1) สามารถเลือกและประยุกต์ใช้เทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม

ในการศึกษาค้นคว้าและเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหา  
   2) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล แปลความหมาย 

และน้าเสนอข้อมูลสารสนเทศอย่างสม่้าเสมอ 
   3) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในการพูดและการเขียน  
   4) สามารถเลือกใช้รูปแบบการน้าเสนอที่เหมาะสมกับงาน บุคคลและกลุ่มคนที่แตกต่างกัน

ได้อย่างเหมาะสม 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้สู่จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
  ความรับผิดชอบหลัก              ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ 
ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห ์
เชิงตัวเลข  

การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 
กลุ่มวชิาคุณภาพชีวิตดี มีสุข                   
00-011-001 ฟุตบอล             

00-011-002 ว่ายน้้า          

00-011-003 กีฬาลีลาศ           

00-011-004 จักรยานเพื่อนันทนาการ           

00-011-005 บาสเกตบอล                

00-011-006 ตะกร้อ           

00-011-007 แบดมินตัน           

00-011-008 วอลเลย์บอล           

00-011-009 ฟุตซอล            

00-011-010 เทนนิส             

00-011-011 กอล์ฟ             

00-012-001 สารัตถะแห่งความงาม                 

00-012-002 ดนตรเีพื่อชีวิต                

00-013-001 ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง                   

00-013-002 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ้าวัน                   
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้สู่จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
  ความรับผิดชอบหลัก              ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ 
ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห ์
เชิงตัวเลข  

การสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 
กลุ่มวชิาคุณภาพชีวิตดี มีสุข  (ต่อ)                   
00-018-001 ศาสตร์พระราชา            

00-018-002 อรรถรสในงานศิลปะ                

00-018-003 การส่งเสริมสุขภาพและการออกก้าลังกาย             

00-018-004 ผู้น้านันทนาการ          

00-018-005 สมาธิเพื่อการพัฒนาชีวิต              

กลุ่มวชิาพลเมืองดี วิถีประชาธิปไตย                   

00-022-001 จริยธรรมส้าหรับมนุษย ์         

00-022-002 มนุษยสัมพันธ์และการพัฒนาบุคลกิภาพ           

00-022-003 มนุษยสัมพันธ์เพื่อการด้ารงชีวิต           

00-022-004 วัฒนวิถีแห่งการด้ารงชีวิต             

00-022-005 จิตวิทยาเชิงบวก                 

00-022-006 จิตวิทยาในการท้างาน               

00-022-007 ภาวะผู้น้าและการท้างานเป็นทีม             

00-023-001 พลเมืองกับจิตส้านึกต่อสังคม                   

00-023-002 สังคมกับการปกครอง                   
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้สู่จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
  ความรับผิดชอบหลัก              ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ 
ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห ์
เชิงตัวเลข  

การสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 
กลุ่มวชิาพลเมืองดี วิถีประชาธิปไตย  (ต่อ)                   
00-023-003 อารยธรรมไทยในบริบทโลกาภิวัตน ์                   

00-023-004 ไทยศึกษา                   

00-023-005 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย                    

00-023-006 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา               

00-023-007 ชุมชนศึกษา                   

00-023-008 วัฒนธรรมและขนบประเพณภีาคใต้                  

กลุ่มวชิาภาษาและการสื่อสาร                  

00-034-001 มนุษย์กับวรรณกรรม                  

00-034-002 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                

00-034-003 ทักษะการอ่านภาษาไทย              

00-034-004 ทักษะการเขียนภาษาไทย                

00-034-005 ศิลปะการพูด                 

00-034-006 การอ่านและการเขียนเชิงวิชาการ               

00-034-007 การอ่านเพื่อการเรียนรูต้ลอดชีวิต                   

00-035-001 สนทนาภาษาอังกฤษ                   
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้สู่จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
  ความรับผิดชอบหลัก              ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ 
ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห ์
เชิงตัวเลข  

การสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 
กลุ่มวชิาภาษาและการสื่อสาร  (ต่อ)                   
00-035-002 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ                   
00-035-003 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร                   
00-035-004 ภาษาอังกฤษเพื่อการท้างาน                   
00-035-005 ภาษาอังกฤษเพื่อการน้าเสนอ                    
00-035-006 ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต                   

00-035-007 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร                   

00-035-008 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร                   

00-035-009 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร                   

กลุ่มวชิาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี                  

00-046-001 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ้าวัน             

00-046-002 ความรู้เชิงตัวเลข             

00-046-003 คณิตศาสตร์ส้าหรับธรุกิจ             

00-046-004 ความงามของคณิตศาสตร ์             

00-046-005 ระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ             

00-047-001 มนุษย์กับผลิตภณัฑเ์คม ี              
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้สู่จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
  ความรับผิดชอบหลัก              ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ 
ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห ์
เชิงตัวเลข  

การสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 
กลุ่มวชิาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี (ต่อ)                   
00-047-002 สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร                   

00-047-003 ยาและสารเสพตดิ               

00-047-004 เทคโนโลยีสเีขียว                   

00-047-005 ปรากฏการณส์้าคัญทางวิทยาศาสตร ์                   

00-047-006 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยเีพื่อคณุภาพชีวิต                   

00-048-001 เทคโนโลยีและนวัตกรรม                   

00-048-002 การจัดการนวัตกรรมส้าหรับผู้ประกอบการ             

00-048-003 การพัฒนาทักษะการคดินอกกรอบ               
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาเฉพาะ  

  ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง   
 

รายวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ 
ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะความสมัพันธ ์
ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห ์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

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

กลุ่มวชิาพ้ืนฐานวชิาชีพ                      
02-213-001 สถิติพื้นฐาน                      

02-221-001 เคมีพื้นฐาน                       

02-221-002 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน                       

02-241-001 ชีววิทยาพื้นฐาน                      

02-241-002 ปฏิบัติการชีววิทยาพื้นฐาน                      

02-241-005 พันธุศาสตร์ทั่วไป                      

02-241-006 จุลชีววิทยาท่ัวไป                      

03-111-203 ชีวเคมีเพื่อการเพาะเลีย้งสัตว์น้้า                      

03-211-101 ระบบการผลิตเกษตรสมัยใหม ่                      

03-212-311 การจัดการธุรกิจเกษตรสมัยใหม ่                      

03-231-101 ทักษะงานช่างเกษตร              

กลุ่มวชิาชีพบังคับ                      

03-111-201 มีนวิทยา                      

03-111-202 สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในแหล่งน้้า                      

03-111-304 การวางแผนการทดลองทางการเพาะเลีย้ง
สัตว์น้้า 
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  ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง   
 

รายวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ 
ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะความสมัพันธ ์
ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห ์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

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

กลุ่มวชิาชีพบังคับ  (ต่อ)                      
03-112-201 คุณภาพน้้าเพื่อการเพาะเลีย้งสัตวน์้้า                      

03-112-202 อาหารมีชีวิตเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า                      

03-112-303 เทคโนโลยีการเพาะและอนุบาลสตัว์น้้าจืด                      

03-112-304 โรคสตัว์น้้า                      

03-112-305 เทคโนโลยีการเพาะและอนุบาลสตัว์ทะเล                      

03-112-306 โภชนศาสตร์ อาหารและการให้อาหาร 
สัตว์น้้า 

                     

03-112-307 ระบบการเลีย้งสัตว์น้้า                      

03-113-404 เทคโนโลยีหลังการจับและผลิตภณัฑ์ประมง                      

03-114-201 ทักษะพื้นฐานทางการเพาะเลี้ยงสตัว์น้้า                      

03-114-202 ทักษะเฉพาะทางเทคโนโลยีการเพาะเลีย้ง
สัตว์น้้า 

             

03-114-403 การเตรียมความพร้อมการฝึกงานและ 
สหกิจศึกษา 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาเฉพาะ 
 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง   

 

รายวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ 
ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะความสมัพันธ ์
ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห ์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

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

กลุ่มวชิาชีพบังคับ  (ต่อ)                      
03-114-404 สัมมนาทางเทคโนโลยีการเพาะเลีย้ง 

สัตว์น้้า 
                     

03-114-405 การฝึกงานทางเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยง 
สัตว์น้้า 

                     

03-114-406 ปัญหาพิเศษทางเทคโนโลยีการเพาะเลีย้ง 
สัตว์น้้า 

                    

03-114-407 สหกิจศึกษา                      

กลุ่มวชิาชีพเลือก                      
03-112-308 การผลิตอาหารสตัว์น้้าวัยอ่อน                      

03-112-309 มาตรฐานฟาร์มสัตว์น้้า                      

03-112-410 เทคโนโลยีชีวภาพทางการเพาะเลีย้งสัตว์น้้า                      

03-112-411 การเป็นผูป้ระกอบการธุรกิจปลาสวยงาม                      

03-112-412 การใช้ประโยชน์จากสาหร่ายขนาดใหญ ่
เชิงพาณิชย ์
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาเฉพาะ 
  ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง   

 

รายวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ 
ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะความสมัพันธ ์
ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห ์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

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

กลุ่มวชิาชีพเลือก  (ต่อ)                      

03-112-413 การเลีย้งกุ้งทะเลอย่างยั่งยืน                      

03-112-414 การจัดการโรคสัตว์น้า้                      

03-112-415 พันธุศาสตรส์ัตว์น้้า                      

03-113-301 นิเวศวิทยาทางน้้า                      

03-113-302 กฎหมายและระเบยีบเกี่ยวกับการประมง                      

03-113-303 การประมวลผลและการจัดการข้อมูลทางการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้้า 

                     

03-113-405 นโยบายทางประมงและการส่งเสรมิ                      

03-113-406 อินเทอร์เน็ตประสานสรรพสิ่งส้าหรับ 
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า 

                     

03-113-407 การด้าน้้า                      
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หมวดที่ 5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
  ให้พิจารณาจากพัฒนาการของนักศึกษา ความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรมการเรียน  
การร่วมกิจกรรม การสอบ หรือวิธีการอ่ืนใดที่ก้าหนดไว้ในหลักสูตรรายวิชา การวัดผลการศึกษาอาจมี
หลายครั้งในระหว่างภาคการศึกษา และมีการวัดผลการศึกษาเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาอย่างน้อย 
ภาคการศึกษาละหนึ่งครั้ง เพ่ือประเมินผลการศึกษา 
  นักศึกษาที่มีสิทธิได้รับการประเมินผลการศึกษาแต่ละรายวิชา ต้องมีระยะเวลาศึกษา  
ไม่น้อยกว่าร้อยละแปดสิบของระยะเวลาศึกษาทั้งหมดของแต่ละรายวิชา เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นกรณี
พิเศษจากอาจารย์ผู้สอน 
  การประเมินผลการศึกษาส้าหรับรายวิชาที่มีการประเมินผลเป็นระดับคะแนน มีล้าดับขั้นดังนี้ 

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) 
 
 

 



มคอ.2 
 

108 

 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส้าเร็จการศึกษา 

1) การทวนสอบในระดับรายวิชา โดยมีการประเมินทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 
2) มีการประเมินการสอนของผู้สอนโดยนักศึกษา เพ่ือการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการ

เรียนรู้ของนักศึกษา 
3) การสัมภาษณ์นักศึกษาเพ่ือน้ามาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังนักศึกษาส้าเร็จการศึกษา 
การก้าหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาหลังส้าเร็จการศึกษาเพ่ือ

น้ามาใช้ปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอน  และหลักสูตร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตร  
ใช้การประเมินต่อไปนี้ 

1) ภาวะการได้งานท้าของบัณฑิต โดยประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่ส้าเร็จการศึกษาทั้งด้าน
ของระยะเวลาในการหางานท้า ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการ
ประกอบการงานอาชีพ เงินเดือนที่ได้รับ และการได้งานท้าตรงตามสาขา 

2) การทวนสอบจากผู้ประกอบการ เพ่ือประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้า
ท้างานในสถานประกอบการนั้น ๆ 

3) การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในส่วนของความพร้อมและความรู้จากสาขาวิชา
ที่เรียนตามหลักสูตร เพ่ือน้าข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น 

4) การสัมภาษณ์บัณฑิตเพ่ือน้ามาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนและกระบวนการเรียนรู้ของ
นักศึกษา 

 
3. เกณฑ์การส้าเร็จการศึกษา 
  1) นักศึกษาได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยต้อง
ศึกษารายวิชาต่าง ๆ ครบถ้วนตามหลักสูตรและข้อก้าหนดของสาขาวิชา มีหน่วยกิตสะสมไม่ต่้ากว่า  
ที่หลักสูตรก้าหนดไว้ และได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่้ากว่า 2.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือ
เทียบเท่า  
 2) เป็นผู้มีความประพฤติที่ไม่ขัดต่อระเบียบของมหาวิทยาลัย และต้องผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม
เสริมหลักสูตรตามท่ีมหาวิทยาลัยก้าหนด และมีใบแสดงผลกิจกรรม 
 3) นักศึกษาต้องผ่านเกณฑ์การทดสอบวัดสมรรถนะพ้ืนฐานและสมรรถนะวิชาชีพตามที่
มหาวิทยาลัยก้าหนด และได้รับใบรับรอง 
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มคอ.2 

หมวดที่ 6  การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1. การเตรียมการส้าหรับอาจารย์ใหม่ 
1) มีการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของมหาวิทยาลัย/คณะตลอดจน

หลักสูตรที่สอน 
2) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและการวิจัย

อย่างต่อเนื่องโดยผ่านการท้าวิจัยสายตรง การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรมดูงาน ทางวิชาการ
และวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ หรือการลาเพ่ือ
เพ่ิมพูนประสบการณ ์

3) ให้ข้อมูลแก่อาจารย์ใหม่เกี่ยวกับรายละเอียดรายวิชาที่สอนและรายละเอียดหลักสูตรเพ่ือให้เข้าใจ
และเตรียมการตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรและรายวิชา 

 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
 2.1  การพัฒนาทักษะการการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

1) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและ
การวิจัยอย่างต่อเนื่อง โดยการสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพใน
องค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการในประเทศหรือต่างประเทศ หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์ 

2) การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย 
3) ส่งเสริมให้มีงานวิจัยในชั้นเรียน 

 2.2  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ 
1) มีการกระตุ้นและสนับสนุนให้อาจารย์ให้ผลิตผลงานทางวิชาการ และสนับสนุนให้อาจารย์

เข้ารับการฝึกอบรมหรือประชุมสัมมนาทางวิชาการ การวิจัย ที่เป็นประโยชน์ในการเรียนการสอนและ
การพัฒนาตนเอง 

2) ส่งเสริมงานวิจัยและบริการทางวิชาการท่ีเป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่นและชุมชน 
3) ส่งเสริมการศึกษา อบรม และดูงานที่มีประโยชน์ต่อการผลิตผลงานทางวิชาการ 
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มคอ.2 

หมวดที่ 7  การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

การด้าเนินงานของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
และระบบประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาของส้านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 2557 
รวมทั้งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.  2558 โดยใช้เกณฑ์การประเมิน 6 
องค์ประกอบ ดังนี้ 1) การก้ากับมาตรฐาน 2) บัณฑิต 3) นักศึกษา 4) อาจารย์ 5) หลักสูตร การเรียน
การสอน การประเมินผู้เรียน 6) สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และหลักสูตรมีการด้าเนินงานตามตัวบ่งชี้  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการด้าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี 
 
1. การก้ากับมาตรฐาน  มีการบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และระบบประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาของ
ส้านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รวมทั้งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. 2558 ดังนี้ 
 1.1 หลักสูตรมีการบริหารจัดการให้มีจ้านวนและคุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
และอาจารย์ประจ้าหลักสูตร เป็นไปตาม เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 
โดยเฉพาะจ้านวนและคุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรซึ่งท้าหน้าที่ในการบริหารและพัฒนา
หลักสูตรและการเรียนการสอน ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผล  
ต้องเป็นไปตามเกณฑ์ฯและข้อก้าหนดของหลักสูตรและอยู่ประจ้าหลักสูตรนี้เพียงหลักสูตรเดียวตลอด
ระยะเวลาของการจัดการศึกษา 

1.2 มีการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก้าหนด (ภายใน 5 ปี) ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร 
 
2. บัณฑิต หลักสูตรมีการบริหารจัดการให้บัณฑิตมีคุณภาพดังนี้ 
 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มีการก้าหนด
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ครอบคลุมผลการเรียนรู้อย่างน้อย 5 ด้าน คือ 1) ด้านคุณธรรม
จริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ และ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
โดยหลักสูตรมีการประเมินคุณภาพบัณฑิตในมุมมองของผู้ใช้บัณฑิต ซึ่งต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า 3.51 
จากคะแนนเต็ม 5 
 2.2 การมีงานท้าหรือประกอบอาชีพอิสระของผู้ส้าเร็จการศึกษาของหลักสูตรภายใน 1 ปี 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของผู้ส้าเร็จการศึกษา 
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3. นักศึกษา หลักสูตรให้ความส้าคัญกับนักศึกษาโดยมีการด้าเนินการดังนี้ 
 3.1 การรับนักศึกษา หลักสูตรมีระบบและกลไกด้าเนินการรับและการเตรียมความพร้อมให้กับ
นักศึกษา โดยในการด้าเนินการรับนักศึกษาก้าหนดให้มีคุณสมบัติของนักศึกษาที่สอดคล้องกับธรรมชาติ
ของหลักสูตรมีการก้าหนดเกณฑ์รับเข้าที่โปร่งใสชัดเจน การคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติและความ
พร้อมเข้าศึกษาในหลักสูตร และมีกิจกรรมเตรียมความพร้อมด้านวิชาการก่อนเข้าศึกษา มีการปรับพ้ืน
ฐานความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และระบบสารสนเทศ เพ่ือให้สามารถส้าเร็จการศึกษาได้ใน
ระยะเวลาที่ก้าหนด  

3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา หลักสูตรมีระบบและกลไกในการควบคุมการให้ค้าปรึกษา
วิชาการ  และแนะแนวแก่นักศึกษา รวมทั้งมีการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพ่ือให้นักศึกษาเรียนอย่างมีความสุขและมีทักษะที่จ้าเป็นต่อการประกอบอาชีพ
ในอนาคต 
 3.3 หลักสูตรมีการบริหารจัดการให้นักศึกษามีความพร้อมและมีความพึงพอใจต่อการบริหาร
หลักสูตรไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 รวมทั้งมีการเปิดโอกาสให้มีช่องทางให้นักศึกษาได้ให้ข้อเสนอแนะและ
มีการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของนักศึกษา เพ่ือให้มีนักศึกษาคงอยู่และส้าเร็จตามแผนการศึกษา
ของหลักสูตร  

 
4. อาจารย์  

4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ หลักสูตรมีระบบและกลไกในการบริหารและพัฒนาอาจารย์
ที่ครอบคลุมประเด็น ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ้าหลักสูตร ระบบการบริหารอาจารย์ และ
ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ เพ่ือให้ได้อาจารย์ที่มีคุณภาพ ที่ท้าให้หลักสูตรมีอาจารย์ที่มี
คุณสมบัติเหมาะสมทั้งในด้านคุณวุฒิการศึกษาและต้าแหน่งทางวิชาการเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรอย่างต่อเนื่อง และมีการส่งเสริมให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถของอาจารย์ เพ่ือสร้าง
ความเข้มแข็งทางวิชาการของหลักสูตร 

4.2 คุณภาพอาจารย์ มีการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์
ประจ้าหลักสูตรและ ให้มีคุณวุฒิและต้าแหน่งทางวิชาการ รวมทั้งมีความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชาชีพ  
มีประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการผลิตบัณฑิต และมีความก้าวหน้าในการผลิตผลงานวิชาการอย่าง
ต่อเนื่องให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตรเพ่ือการผลิตบัณฑิตอย่างมีคุณภาพ 
 4.3 หลักสูตรมีการบริหารจัดการให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ้าหลักสูตร
คงอยู่และมีความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตรและมีผลการประเมินความพึงพอใจไม่น้อยกว่า 3.51 
จากคะแนนเต็ม 5  
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5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน หลักสูตรมีการบริหารจัดการดังนี้ 
5.1 หลักสูตรมีระบบและกลไกในการด้าเนินงานตามสาระรายวิชาในหลักสูตร โดยมีการ

ออกแบบหลักสูตร และปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาวิชา และมีการ
ปรับปรุงสาระรายวิชาในแต่ละปีการศึกษา ที่ท้าให้หลักสูตรมีความทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาดแรงงานและความต้องการของประเทศ 

5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรมีระบบและกลไกใน
การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน โดยค้านึงถึงความรู้ความสามารถและความ
เชี่ยวชาญในวิชาที่สอน เพ่ือให้นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์ โดยมีการก้าหนดผู้สอน  
การก้ากับ ติดตามและตรวจสอบการจัดท้าแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) และการจัดการเรียน
การสอนที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการท้านุบ้ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาตามที่ส้านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาก้าหนด ที่ท้าให้กระบวนการจัดการเรียนการสอนตอบสนองความแตกต่างของผู้เรียน 
การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ ก่อให้เกิดผลการเรียนรู้บรรลุเป้าหมาย 

5.3 การประเมินผู้เรียน หลักสูตรมีระบบและกลไกในการประเมินผู้เรียนตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 มีการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
และก้ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7) และมีการ
ทวนสอบผลการเรียนรู้ในรายวิชา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา เพ่ือให้
ได้ข้อมูลสารสนเทศที่เป็นประโยชน์  ต่อการปรับปรุงการเรียนการสอนและการพัฒนาผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษา  ให้นักศึกษาพัฒนาวิธีการเรียนจนเกิดการเรียนรู้ และเป็นไปตามความคาดหวังของหลักสูตร 
ด้วยวิธีการ เครื่องมือประเมินที่เชื่อถือได้ ที่ท้าให้ผู้สอนและผู้เรียนมีแนวทางในการปรับปรุง พัฒนาการ
เรียนการสอนต่อไป 

5.4 หลักสูตรมีการบริหารจัดการตามตัวบ่งชี้การด้าเนินงานเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ที่ปรากฏในหลักสูตร หมวด 7 ข้อที่ 7 โดยมีผลการด้าเนินงานรวมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการด้าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี 
 
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

หลักสูตรมีระบบและกลไกในการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เพ่ือให้มีปริมาณเพียงพอและ
เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนตามธรรมชาติของหลักสูตร มีคุณภาพพร้อมใช้งาน ผลการ
ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ได้คะแนนไม่น้อยกว่า 3.51 
จากคะแนนเต็ม 5 และมีกระบวนการปรับปรุงเพ่ือเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้อย่าง  
มีประสิทธิภาพประสิทธิผลตามมาตรฐานการเรียนรู้ โดยหลักสูตรมีห้องปฏิบัติการและครุภัณฑ์หลัก 
ที่จ้าเป็นในการจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 

6.1  ฐานข้อมูลวิชาการทางอินเทอร์เน็ต 
1) ฐานข้อมูล ACM Digital Library 
2) ฐานข้อมูล IEEE/IET Electronic Library (IEL) 
3) ฐานข้อมูล ProQuest Dissertation & Theses Global 
4) ฐานข้อมูล SpringerLink – Journal 
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5) ฐานข้อมูล Web of Science 
6) ฐานข้อมูล Academic Search Complete 
7) ฐานข้อมูล Science Direct 
8) ฐานข้อมูล GALE Power Search 
9) ฐานข้อมูล EBSCO 
 

6.2  ห้องปฏิบัติการและอุปกรณ์การสอน ใช้ครุภัณฑ์สาขาวิชาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า 
ดังนี้ 

6.2.1 อุปกรณ์การสอนและครุภัณฑ์หลัก ประจ้าสาขาวิชาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า  
มีดังต่อไปนี้ 

ล้าดับ อุปกรณ์การสอน / ครุภัณฑ์ จ้านวน 
1 ตู้ดูดควัน 1 ตู้ 
2 ตู้เก็บสารเคมี 6 ตู้ 
3 เครื่องล้างปิเปต 1 ชุด 
4 เครื่องชั่งทศนิยม 2 ต้าแหน่ง (SARTORIOUS รุ่น BA 2100S) 1 เครื่อง 
5 ตู้อบไฟฟ้า (Hot air oven) 2 ตู้ 
6 ตู้ดูดความชื้นไฟฟ้า 2 ตู้ 
7 กระบอกเก็บตัวอย่างน้้า 1 ชุด 
8 เครื่องดูดอากาศ (Suction pump) 2 เครื่อง 
9 เครื่องวัดพีเอช 1 เครื่อง 
10 ตู้ควบคุมอุณหภูมิต่้า 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 ตู้เก็บกล้องจุลทรรศน์ 2 ชุด 
19 กล้องจุลทรรศน์ก้าลังขยายสูง 40 กล้อง 
20 กล้องจุลทรรศน์ สเตอริโอ 10 กล้อง 
21 กล้องจุลทรรศน์ส้าหรับงานวิจัย 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 
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ล้าดับ อุปกรณ์การสอน / ครุภัณฑ์ จ้านวน 
26 เครื่อง Stirrer 1 เครื่อง 
27 เครื่องชั่งทศนิยม 4 ต้าแหน่ง 1 ชุด 
28 เครื่องกลั่นน้้า 2 ชุด 
29 เครื่อง LCD 2 เครื่อง 
31 เครื่องฉายทึบแสง 1 เครื่อง 
32 เครื่องวัดสี 1 เครื่อง 
33 เครื่องอ่านค่าการดูดกลืนแสงใน Microplate 1 เครื่อง 
34 เครื่องท้าลายเซลล์ด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง 1 เครื่อง 
35 เครื่องปั่นเหวี่ยงควบคุมอุณหภูมิ 1 เครื่อง 
36 เครื่องผสมวัตถุดิบและอัดเม็ดอาหาร 1 เครื่อง 
37 เครื่องสเปคไตรโตมิเตอร์ชนิดวิเคราะห์สารปริมาณน้อย 1 เครื่อง 
38 ชุดปฏิบัติการเก็บรักษาสารสกัดชีวภาพ และผลิตอาหารสัตว์น้้า 1 ชุด 

 

6.2.2 อุปกรณ์การสอนและครุภัณฑ์หลัก ประจ้าโรงเพาะฟักสัตว์น้้าสาขาวิชาเทคโนโลยี
เพาะเลี้ยงสัตว์น้้า มีดังต่อไปนี้ 

ล้าดับ อุปกรณ์การสอน / ครุภัณฑ์ จ้านวน 
1 เครื่องกรองน้้า  1 เครื่อง 
2 ปั๊มลมแบบโรตารี่  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 
 

6.2.3 อุปกรณ์การสอนและครุภัณฑ์หลัก ที่ต้องการเพิ่มในอนาคต  มีดังต่อไปนี้ 
ล้าดับ อุปกรณ์การสอน / ครุภัณฑ์ จ้านวน 

1 เครื่องกลั่นน้้าแบบกลั่นสองครั้ง 1 เครื่อง 
2 เครื่องชั่งทศนิยม 4 ต้าแหน่ง 1 เครื่อง 
3 ชุดวิเคราะห์คุณภาพน้้าภาคสนาม 1 ชุด 
4 ตู้ดูดควัน 1 ชุด 
5 ชุดวิเคราะห์อาหารสัตว์น้้า 1 ชุด 
6 ถังไฟเบอร์ทรงกลม ขนาดความจุ 500 ลิตร 12 ใบ 
7 ถังไฟเบอร์ ขนาด  1.0 X 2.0 X 0.7 ม. 12 ใบ 
8 ชุดมัลติมีเดียเพ่ือการเรียนการสอน 5 ชุด 
9 เครื่องชั่งทศนิยม 2 ต้าแหน่ง 1 เครื่อง 
10 ตู้ปลอดเชื้อแบบ Laminar flow 1 ตู้ 
11 คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ 15 ชุด 
12 คอมพิวเตอร์แบบ Notebook  5 ชุด 
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ล้าดับ อุปกรณ์การสอน / ครุภัณฑ์ จ้านวน 
13 ห้องปฏิบัติการเรียนการสอนออนไลน์ 1 ห้อง 

 
6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ได้จัดสรรงบประมาณ
ในการจัดซื้อหนังสือและมีการประสานงานกับแผนกงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
งานบริหารวิชาการและวิจัย ในการจัดซื้อหนังสือ และต้าราที่เกี่ยวข้อง เพ่ือบริการให้อาจารย์และ
นักศึกษาได้ค้นคว้า และใช้ประกอบการเรียนการสอน ในการติดต่อประสาน การจัดซื้อหนังสือนั้น 
อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชามีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ ตลอดจนสื่ออ่ืน ๆ ที่จ้าเป็น  
คณะและวิทยาเขตนครศรีธรรมราช มีการจัดสื่อการสอนอ่ืนเพ่ือใช้ประกอบการสอนของอาจารย์ อาทิ 
เครื่องมัลติมีเดีย โปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์ เป็นต้น โดยการด้าเนินการจัดหาทรัพยากรการเรียนการ
สอนเพ่ิมเติม มีการด้าเนินการดังนี้ 

1) ส้ารวจทรัพยากรการเรียนการสอนที่ต้องการเพ่ิมเติม โดยจัดการทรัพยากรที่เน้นถึงการ
ใช้ทรัพยากรร่วมกันทั่วถึงและคุ้มค่า 

2) เสนอโครงการบรรจุในแผนปฏิบัติการประจ้าปี 
3) เสนอของบประมาณสนับสนุน 

  
7. ตัวบ่งชี้ผลการด้าเนินงาน (Key Performance Indicators)   
 หลักสูตรมีการบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามระบบการประกันคุณภาพหลักสูตรและเป็นไป
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยมีการด้าเนินงานตามตัวบ่งชี้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 ของตัวบ่งชี้ผลการด้าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี 
 

องค์ประกอบ ดัชนีบ่งชี้ผลการด้าเนินงาน ปีท่ี1 ปีท่ี2 ปีท่ี3 ปีท่ี4 ปีท่ี5 
1. การก้ากับ   
   มาตรฐาน 

1) มีการบริหารจัดการให้มีจ้านวนและคุณสมบัติ
ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจ้าหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558  
และสภาวิชาชีพก้าหนด  (ถ้ามี) 

X X X X X 

2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2  
ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/
สาขาวิชา 

X X X X X 

3) มีการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลา 
ที่ก้าหนด (ภายใน 5 ปี) ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร 

    X 
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องค์ประกอบ ดัชนีบ่งชี้ผลการด้าเนินงาน ปีท่ี1 ปีท่ี2 ปีท่ี3 ปีท่ี4 ปีท่ี5 
2. บัณฑิต 4) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อ

บัณฑิต โดยการประเมินคุณภาพบัณฑิตให้
ครอบคลุมผลการเรียนรู้อย่างน้อย 5 ด้าน คือ  
(1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม (2) ด้านความรู้ 
(3) ด้านทักษะทางปัญญา (4) ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ และ (5) ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และมีคะแนนประเมิน 
ไม่น้อยกว่า 3.50 จากคะแนนเต็ม 5 

    
X 
 

 5) มีการส้ารวจติดตามการมีงานท้าของบัณฑิต 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของบัณฑิต     
ที่จบการศึกษา และผลการมีงานท้าหรือ
ประกอบอาชีพอิสระของผู้ส้าเร็จการศึกษา 
ของหลักสูตรภายใน 1 ปี ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 ของผู้ตอบแบบส้ารวจ 

    
X 
 

3. นักศึกษา 6) มรีะบบและกลไกด้าเนินงานครอบคลุมประเด็น  
 (1) การรับและการเตรียมความพร้อมให้กับ
นักศึกษา (2) การควบคุมดูแลการให้ค้าปรึกษา
วิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา  
(3) การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการ
เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
และ (4) มีช่องทางการรับข้อเสนอแนะของ
นักศึกษาและการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
และผลการด้าเนินงานตามระบบ  มีคะแนน
ประเมินไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

4. อาจารย์ 
 

7) มีระบบและกลไกด้าเนินงานครอบคลุมประเด็น      
(1) ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ้า
หลักสูตร (2) ระบบการบริหารอาจารย์ และ  
(3) ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์  
และผลการด้าเนินงานตามระบบ มีคะแนน
ประเมินไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
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องค์ประกอบ ดัชนีบ่งชี้ผลการด้าเนินงาน ปีท่ี1 ปีท่ี2 ปีท่ี3 ปีท่ี4 ปีท่ี5 
 8) อาจารย์ประจ้าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80  

มีส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม 
และทบทวนการด้าเนินงานหลักสูตร 

X X X X X 

9) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศ 
 หรือค้าแนะน้าด้านการจัดการเรียนการสอน 

X X X X X 

10) อาจารย์ประจ้าทุกคนได้รับการพัฒนา 
ทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ  
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

X X X X X 

11) จ้านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

X X X X X 

5. หลักสูตร   
   การเรียน 
   การสอน   
   การประเมิน 
   ผู้เรียน 

12) มรีะบบและกลไกด้าเนินงานครอบคลุม
ประเด็น 
(1) การออกแบบหลักสูตรและปรับปรุง
หลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าใน
ศาสตร์สาขาวิชา (2) การปรับปรุงสาระ
รายวิชาในแต่ละปีการศึกษา (3) การก้าหนด
ผู้สอน (4) การก้ากับ ติดตาม การตรวจสอบ
การจัดท้าแผนการเรียนรู้และการจัดการ
เรียนการสอน (5) การจัดการเรียนการสอนที่
มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการ
วิชาการทางสังคม  และการท้านุบ้ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม (6) การประเมินผู้เรียนตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ และ (7) การก้ากับการประเมินการ
จัดการเรียนการสอนและมีการทวนสอบผล
การเรียนรู้ และผลการด้าเนินงานตามระบบ 
มีคะแนนประเมินไม่น้อยกว่า 3.51  
จากคะแนนเต็ม 5 

X X X X X 

13) มีรายละเอียดของรายวิชา และประสบการณ์ 
     ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4  
     อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละ 

ภาคการศึกษาให้ครบทุกวิชา 

X X X X X 
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 14)  จัดท้ารายงานผลการด้าเนินงานรายวิชา และ

ประสบการณ์ภาคสนาม  ตามแบบ มคอ.5 
และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุด 
ภาคการศึกษา ที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

15) จัดท้ารายงานผลการด้าเนินการของหลักสูตร         
     ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน  

หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 
X X X X X 

16) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก้าหนดใน มคอ.3 
และ มคอ.4 อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชา
ที่เปิดสอน ในแต่ละปีการศึกษา 

X X X X X 

 17) มีแผนการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียน
การสอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผล
การเรียนรู้จากผลการประเมินการด้าเนินงาน 
ที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

 X X X X 

18) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/
บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร  
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

   X X 

6. สิ่งสนับสนุน   
การเรียนรู้ 

 

19) มีระบบและกลไกด้าเนินงาน การจัดหา 
สิ่งสนับสนุน การเรียนรู้เพ่ือให้มีปริมาณ
เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการ
สอนตามธรรมชาติของหลักสูตร และผลการ
ด้าเนินงานตามระบบ มีคะแนนประเมิน  
ไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

X X X X X 

รวมตัวบ่งชี้ในแต่ละปี 14 15 15 16 19 
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หมวดที่ 8  การประเมินและปรับปรุงการด้าเนินการของหลักสูตร 
 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 

 กระบวนการที่ใช้ในการประเมิน และปรับกลยุทธ์ที่วางแผนไว้ เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนนั้น 
พิจารณาจากตัวผู้เรียน โดยอาจารย์ผู้สอนต้องประเมินผู้เรียนในแต่ละข้อว่ามีความเข้าใจหรือไม่ 
โดยอาจประเมินจากการทดสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การอภิปรายโต้ตอบจาก
นักศึกษา การตอบค้าถามของนักศึกษาในชั้นเรียน ซึ่งเมื่อรวบรวมข้อมูลจากที่กล่าวข้างต้นแล้ว สามารถ
ประเมินเบื้องต้นได้ว่า ผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่ หากวิธีการที่ใช้ไม่สามารถท้าให้ผู้เรียนเข้าใจได้  
ต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีสอน 

 การทดสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน จะสามารถชี้ได้ว่าผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่  
ในเนื้อหาที่ได้สอนไป หากพบว่ามีปัญหาก็จะต้องมีการด้าเนินการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
ในโอกาสต่อไป 
 1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

ให้นักศึกษาได้มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน ทั้งด้านทักษะกลยุทธ์การสอน 
การตรงต่อเวลา การชี้แจงเป้าหมาย วัตถุประสงค์รายวิชา ชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลรายวิชา และการ
ใช้สื่อการสอนในทุกรายวิชา 

 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
 2.1 โดยนักศึกษาและบัณฑิต 

การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในภาคการศึกษาที่ 2 ก่อนส้าเร็จ
การศึกษาในรูปแบบสอบถาม หรือการประชุมตัวแทนนักศึกษากับตัวแทนอาจารย์ 
 2.2 โดยผู้ทรงคุณวุฒิ และ/หรือผู้ประเมินภายนอก 

การประเมินจากข้อเสนอแนะและข้อมูลในรายงานผลการด้าเนินการหลักสูตร 
 2.3 โดยผู้ใช้บัณฑิต และ/หรือผู้มีส่วนได้เสียอ่ืน ๆ 

1) แบบประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพของบัณฑิตโดยผู้ใช้บัณฑิต 
2) การประชุมทบทวนหลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้ใช้บัณฑิต 
 

3. การประเมินผลการด้าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
 ให้ประเมินตามตังบ่งชี้ผลการด้าเนินงานที่ระบุไว้ในหมวดที่ 7  ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาประจ้าปี  
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
จากการรวบรวมข้อมูลท้าให้ทราบปัญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวมและในแต่ละรายวิชา 

กรณีที่พบปัญหาของรายวิชา ก็สามารถที่จะด้าเนินการปรับปรุงรายวิชานั้น ๆ ได้ทันทีซึ่งจะเป็นการ
ปรับปรุงย่อย ในการปรับปรุงย่อยนั้นจะท้าได้ตลอดเวลาที่พบปัญหา ส้าหรับการปรับปรุงหลักสูต ร 
ทั้งฉบับจะกระท้าทุก 5 ปี ทั้งนี้เพ่ือให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของ  
ผู้ใช้บัณฑิต โดยมีขั้นตอนการด้าเนินการดังนี้ 

1) อาจารย์ประจ้าวิชาทบทวนผลการประเมินประสิทธิผลการสอนในวิชาที่รับผิดชอบระหว่าง  
ภาคการศึกษา ท้าการปรับปรุงหลังจากข้อมูลที่ได้รับเมื่อสิ้นภาคการศึกษา จัดท้ารายละเอียดของ
รายวิชา (มคอ.3) รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4) รายงานผลการด้าเนินการของ
รายวิชา (มคอ.5) และรายงานผลการด้าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.6) เสนอหัวหน้า
สาขาผ่านหัวหน้าหลักสูตรสาขาวิชาหรืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

2) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรติดตามผลการด้าเนินการตามตัวบ่งชี้ผลการด้าเนินงาน จากการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

3) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรายงานผลการด้าเนินการของหลักสูตรประจ้าปี (มคอ.7) โดย
รวบรวมข้อมูลการประเมินประสิทธิผลของการสอน รายงานผลการด้าเนินการของรายวิชา รายงานผล
การประเมินการสอน และสิ่งอ้านวยความสะดวก รายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
รายงานผลการประเมินหลักสูตร รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ 
จัดท้ารายงานผลการด้าเนินงานหลักสูตรประจ้าปี เสนอหัวหน้าสาขา 

4) ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร พิจารณาทบทวนสรุปผลการด้าเนินการหลักสูตร จากร่าง
รายงานผลการด้าเนินงานหลักสูตรและความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ ระดมความคิดเห็น วางแผน
ปรับปรุงการด้าเนินการเพ่ือใช้ในรอบการศึกษาต่อไป โดยจัดท้ารายงานผลการด้าเนินการของหลักสูตร
เสนอคณบดีผ่านหัวหน้าสาขา เพ่ือรายงานคณะกรรมการประจ้าคณะ 
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