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คํานํา
หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการจั ด การประมงและธุ ร กิ จ สั ต ว น้ํ า ฉบั บ นี้
เปนหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 จัดทําขึ้นเพื่อใชในการจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชาการ
จัดการประมงและธุรกิจสัตวน้ํา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิ ชัย ซึ่ ง การปรั บ ปรุง หลัก สูตรไดพิจ ารณาให มีความครอบคลุม และสอดคล องกั บ
ความกาวหนาทางวิชาการและการเปลี่ยนแปลงทางดานการประมงและธุร กิจสัตวน้ําที่เกี่ยวของ
ประกอบกั บ ข อ เสนอแนะจากผูใช บัณ ฑิต ศิ ษย เ กา และศิษ ยปจ จุบั น รวมทั้ง การพัฒ นาดา น
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยคาดวาจะสงผลใหการจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น สามารถรองรับการผลิตบุคลากรทางดานการประมงและธุรกิจสัตวน้ํา ใหมีความสามารถใน
การคิดวิเคราะห มีคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบ เพื่อตอบสนองตอความตองการของ
ตลาดแรงงานทางดานการประมงและธุรกิจสัตวน้ําทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงการพัฒนาตนสูการ
เปนผูประกอบการได
หลัก สูตรฉบับ นี้ได จัดทํ าขึ้น ตามประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิก าร เรื่อง เกณฑม าตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ซึ่งมีความสอดคลองกับแนวทางการบริหารเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา การนําหลักสูตร
ฉบับนี้ไปใชดําเนินการเรียนการสอนควรพิจารณาใหสอดคลองกับ ความมุงหมายและวัตถุประสงค
ของหลัก สู ตร เพื่อ ใหส ามารถใช ห ลั ก สู ต รอยา งมี ป ระสิท ธิภ าพและตรงตามวั ตถุ ป ระสงคข อง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการประมง
วิทยาเขตตรัง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

สารบัญ
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ขอมูลทั่วไป
ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร
ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล
หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา
การพัฒนาคณาจารย
การประกันคุณภาพหลักสูตร
การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
รายละเอียดเหตุผลและความจําเปนในการปรับปรุงหลักสูตร
รายละเอียดความสอดคลองระหวางวัตถุประสงคของหลักสูตรกับ
รายวิชา
ตารางเปรียบเทียบโครงสรางหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการประมงและธุรกิจสัตวน้ํา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
กับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558
ตารางเปรียบเทียบโครงสรางหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการประมงและธุรกิจสัตวน้ํา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
กับหลักสูตรปรับปรุง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการประมงและธุรกิจสัตวน้ํา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ตารางเปรียบเทียบปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการประมงและธุรกิจสัตวน้ํา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) กับหลักสูตรปรับปรุง หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการประมงและธุรกิจสัตวน้ํา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ตารางเปรียบเทียบอาจารยประจําหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการประมงและธุรกิจสัตวน้ํา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) กับอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการประมงและธุรกิจ
สัตวน้ํา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ประวัติ ผลงานทางวิชาการ และประสบการณสอนของ
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร
ตารางสรุปสมรรถนะหลักสูตร

หนา
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการประมงและธุรกิจ
สัตวน้ํา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
วาดวยการเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ. 2551
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการประมงและธุรกิจสัตวน้ํา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/สาขา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
วิทยาเขตตรัง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการประมง
สาขาเทคโนโลยีการประมง
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการประมงและธุรกิจสัตวน้ํา
Bachelor of Science Program in
Fishery Management and Aquatic Business

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็มภาษาไทย
วิทยาศาสตรบัณฑิต (การจัดการประมงและธุรกิจสัตวน้ํา)
ชื่อยอภาษาไทย
วท.บ. (การจัดการประมงและธุรกิจสัตวน้ํา)
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Bachelor of Science
(Fishery Management and Aquatic Business)
ชื่อยอภาษาอังกฤษ
B.Sc. (Fishery Management and Aquatic Business)
3. วิชาเอก
ไมมี
4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
ไมนอยกวา 134 หนวยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ป
5.2 ประเภทของหลักสูตร หลักสูตรทางวิชาการ
5.3 ภาษาที่ใช ภาษาไทย และภาษาอังกฤษไมนอยกวารอยละ 25 ในทุกรายวิชา
5.4 การรับเขาศึกษา รับนักศึกษาไทยและ/หรือนักศึกษาตางชาติทมี่ ีความเขาใจภาษาไทย
ไดเปนอยางดี
5.5 ความรวมมือกับสถาบันอื่น เปนหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัย
5.6 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
1

มคอ.2
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการประมงและธุรกิจสัตวน้ํา (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2560) ปรับปรุงจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการประมงและธุรกิจสัตวน้ํา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) เริ่มดําเนินการใชหลักสูตรในภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2560
สภาวิชาการ ใหความเห็นชอบหลักสูตร ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2559
วันที่ 25 กรกฎาคม 2559
สภามหาวิทยาลัย ใหความเห็นชอบหลักสูตร ในคราวประชุมครั้งที่ 143-8/2559
วันที่ 26 สิงหาคม 2559
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพรอมเผยแพรวาเปนหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 ในปการศึกษา 2562
8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
8.1 นักวิชาการในหนวยงานรัฐและเอกชน
8.2 เจาหนาที่หองปฏิบัติการในหนวยงานรัฐและเอกชน
8.3 พนักงานฝายการตลาดในหนวยงานเอกชน
8.4 ประกอบธุรกิจสวนตัว
8.5 เปนผูสอนในสถานศึกษา
9. ชื่อ เลขประจําตัวประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผรู ับผิดชอบหลักสูตร
ลําดับ
1
2

3
4
5

ชื่อ – สกุล
ตําแหนงทาง
คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปที่สําเร็จการศึกษา
เลขประจําตัวประชาชน วิชาการ
นายธงชัย นิติรัฐสุวรรณ
ผูช วย
ปร.ด. (วาริชศาสตร), 2553
3 9299 00330 66 4
ศาสตราจารย วท.ม. (วิทยาศาสตรการประมง), 2537
ทษ.บ. (ประมงน้ําจืด), 2534
นายอภิรักษ สงรักษ
ผูชวย
ปร.ด. (วิทยาศาสตรการประมง), 2558
3 8408 00151 88 4
ศาสตราจารย วท.ม. (การจัดการประมง), 2544
วท.บ. (เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา), 2540
นางสาวรัตนาพร
ผูชวย
M.Sc. (Aquaculture and Aquatic
อนันตสุข ศาสตราจารย Resource Management), 2548
3 3207 00170 76 8
วท.บ. (การจัดการประมง) , 2545
ผูชวย
วท.ม. (วิทยาศาสตรการประมง), 2539
นางชมพูนุช โสมาลีย
ศาสตราจารย ทษ.บ. (สัตวศาสตร ประมงน้ําจืด), 2535
3 9204 00604 12 1
นายปรีดา เกิดสุข
3 1019 00770 11 7

2

อาจารย

สถาบันการศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแมโจ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
Asian Institute of
Technology, Thailand
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแมโจ

วท.ม. (วิทยาศาสตรการประมง), 2536 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วท.บ. (ชีววิทยา), 2531
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
วิทยาเขตตรัง
11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
การผลิตสัตวน้ําทั้งจากการเพาะเลี้ยงและการจับจากแหลงน้ําธรรมชาตินับวามีบทบาทสําคัญ
ต อ การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ของประเทศ สามารถสร า งงานสร า งรายได ใ ห กั บ ชาวประมงและ
ผูประกอบการธุรกิจสัตวน้ํา รวมถึง ธุรกิจตอเนื่องจํานวนมาก ปจจุบันประเทศไทยเปนประเทศ
ผูผลิตและสงออกสัตวน้ําที่สําคัญของโลก เนื่องจากขอไดเปรียบทางดานสัตวน้ําที่มีคุณภาพและมี
ความหลากหลาย รวมทั้งการมีศักยภาพในการผลิตสินคาสัตวน้ําที่ไดมาตรฐานและมีความปลอดภัย
จากแนวโนม ความตองการบริโ ภคอาหารของโลกที่เ พิ่มสูงขึ้น ประกอบกับ การเขารวมกลุมทาง
เศรษฐกิจภายใตกรอบการคาเสรีของอาเซียนกับประเทศจีน ญี่ปุน และอินเดีย รวมทั้งการเขารวม
กลุมประชาคมอาเซียน (ASEAN Community, AC) นับเปนการเพิ่มโอกาสทางดานการตลาดของ
สินคาประมงไทยในภูมิภาคและประชาคมโลก นอกจากนี้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ไดกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาที่มุง เนนการใชประโยชนและการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติท างทะเลและชายฝง อยางยั่งยืน โดยนํา วิท ยาศาสตรและเทคโนโลยี
รวมถึงนวัตกรรมและองคความรูจากการวิจัยมาใช ดังนั้นการผลิตบุคลากรทางดานการจัดการประมง
และธุรกิจสัตวน้ําที่มีความรูความเชี่ยวชาญและมีศักยภาพ สามารถตอบสนองการพัฒนาประเทศ
รวมถึงความตองการของตลาดแรงงานจึงเปนสิ่งจําเปน ทั้งนี้เพื่อรองรับการขยายตัวและการพัฒนา
ทางดานการประมงและธุรกิจสัตวน้ําที่มีการเปลี่ยนแปลง อันจะเปนการเพิ่มขีดความสามารถในการ
แขงขันและสรางความมั่นคงใหกับธุรกิจประมงของไทย
11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม ทั้งดานจํานวนประชากรที่เพิ่มสูงขึ้นและความ
หลากหลายของวัฒนธรรม สงผลใหมีความตองการอาหารทั้งดานปริมาณและความหลากหลายของ
รูปแบบผลิตภัณฑเพิ่มมากขึ้น ซึ่งความตองการดังกลาวรวมถึงอาหารในกลุมสัตวน้ําและผลิตภัณฑ
ประมง ดังนั้น เพื่อตอบสนองความตองการดังกลาว จึงมีการนําทรัพยากรสัตวน้ําขึ้นมาใชประโยชน
เปนจํานวนมาก และปจจุบันพบวาประเทศไทยไดใชประโยชนทรัพยากรสัตวน้ําเกินศักยการผลิตของ
ธรรมชาติ (Over fishing) จนกอใหเกิดการลดลงของทรัพยากรและไมสามารถทดแทนไดทันกับความ
ตองการ อยางไรก็ตาม การจัดการประมงที่ดีสามารถชวยรักษาดุลยภาพของการใชประโยชนและ
การคงอยูของทรัพยากรไดในระยะยาว ประกอบกับการดําเนินธุรกิจเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา ซึ่งถือเปนอีก
แนวทางหนึ่งที่สามารถเพิ่มผลผลิตทดแทนการทําประมงในแหลงน้ําธรรมชาติ รวมถึงธุรกิจสัตวน้ํา
เกี่ยวเนื่องอื่นๆ ที่ดําเนินการเพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภค ลวนแลวแตตองการการบริหาร
จัดการที่ดีเชนกัน ดังนั้นการเตรียมความพรอมดานบุคลากรที่มีความรูความสามารถทางการจัดการ
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ประมงและธุรกิจ สัตวน้ํา จึงสามารถรองรับและสนับสนุนใหการดําเนินงานของหนวยงานดานการ
ประมงและองคกรธุรกิจสัตวน้ําเปนไปอยางมีประสิทธิภาพได
12. ผลกระทบจากขอ 11.1 และ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจ
ของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
จากการเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจและสังคมสงผลใหเกิดการพัฒนาทางดานการประมง
และธุรกิจสัตวน้ําเปนอยางมาก ซึ่งในการพัฒนาบุคลากรทางดานการจัดการประมงและธุรกิจสัตวน้ํา
ที่มีความรู ความเชี่ยวชาญ นับเปนกําลัง สําคัญ ในการพัฒ นาการประมงของประเทศใหส ามารถ
แขง ขั นในตลาดโลกและภูมิ ภาคได ทํ าให มีความจํ าเป นตอ งพัฒ นาหลั ก สูต รให ทันสมัยเพื่อให
สอดคล องกับการเปลี่ยนแปลงที่เ กิดขึ้น โดยมุงเนนการผลิตบัณฑิตที่มีความรู และทัก ษะในการ
ปฏิบัติง านทางดานการจัดการประมงและธุรกิจ สัตวน้ํา มีความสามารถในการคิดวิเคราะหและ
สื่อสาร มีคุณธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบ เพื่อตอบสนองตอความตองการของตลาดแรงงาน
ทางดานการจัดการประมงและธุรกิจสัตวน้ํา และการแขงขันทั้งในตลาดโลกและภูมิภาคตอไป
12.2 ความเกีย่ วของกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
การพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการประมงและธุรกิจสัตวน้ํา
มีความสอดคลองกับ พันธกิจ ของมหาวิท ยาลัยในการมุง เนนการผลิตบัณฑิตนัก ปฏิบัติท างดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและมีความพรอมเขาสูอาชีพ สามารถสรางงานวิจัยและ
นวัตกรรมสูการผลิตและบริการที่สามารถถายทอดและสรางมูลคาเพิ่มใหแกประเทศ รวมทั้งการ
ใหบริการวิชาการแกสังคมบนพื้นฐานการมีสวนรวมกับชุมชน ตลอดจนการทํานุบํารุงศาสนา อนุรักษ
ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม
13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/สาขาอื่นของมหาวิทยาลัย
13.1 รายวิชาในหลักสูตรที่เปดสอนโดยสาขาอื่น
รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไดแก กลุม วิชาภาษา ดําเนินการสอนโดยวิท ยาลัย
การโรงแรมและการทองเที่ยว
13.2 รายวิชาในหลักสูตรที่เปดสอนใหคณะ/สาขาอื่น
ไมมี
13.3 การบริหารจัดการ
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรประสานงานกับอาจารยผูสอนจากสาขาวิชาอื่นหรือหลักสูตร
หรือคณะอื่นที่เกี่ยวของ ภายใตการกํากับของคณะวิท ยาศาสตรและเทคโนโลยีก ารประมง และ
ดําเนินงานดานวิชาการภายใตระเบียบ ขอบังคับ ของคณะและมหาวิทยาลัย เพื่อบริหารจัดการการ
เรียนการสอนใหมีผลมาตรฐานการเรียนรูเปนไปตามที่ระบุในหลักสูตร.รวมทั้งจัดทํารายละเอียดของ
รายวิชา รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร เพื่อการ
ติดตามและประเมินคุณภาพการเรียนการสอน
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หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
มุงผลิตบัณฑิตที่มีความรูและทักษะทางดานการจัดการประมงและธุรกิจสัตวน้ํา สามารถ
ประยุก ตใ ชค วามรู ในการปฏิ บัติ ง านในสายวิช าชีพ ได อย างเหมาะสม รวมถึง เป นผู มีคุ ณธรรม
จริยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพ และความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม
1.2 ความสําคัญของหลักสูตร
หลักสูตรการจัดการประมงและธุรกิจสัตวน้ํา เปนหลักสูตรที่ตอบสนองการพัฒนาดานการ
ประมงของประเทศไทย เนื่องจากการแขงขันทางดานการประมง โดยเฉพาะการประมงทะเลทั่วโลก
สูงขึ้น การแยงชิงทรัพยากรประมงที่มีจํากัด การใชประโยชนจากทรัพยากรประมงใหคุมคา รวมถึง
การจัดการดานธุรกิจและการตลาดสินคาประมงใหตอบสนองความตองการของคนในประเทศ และ
สงออกเพื่อเพิ่มรายไดทางเศรษฐกิจ การสรางบัณฑิตที่มีความรูความสามารถในสาขาวิชาการจัดการ
ประมงและธุรกิจสัตวน้ํา เปนการเตรียมทรัพยากรบุคคลเพื่อรองรับการแขงขันของภาคธุรกิจดาน
การประมงของประเทศไทย ในการใชทรัพยากรภายในประเทศใหมีความเหมาะสมและมีความยั่งยืน
กอใหเกิดผลประโยชนตอชุมชนและสังคมในวงกวาง อันจะสงผลใหประเทศไทยอยูในกลุมผูผลิต
สินคาทางการประมงติดอันดับประเทศผูผลิตอาหารของโลก และเปนธุรกิจประมงที่ไดการยอมรับ
ตามหลักจรรยาบรรณระหวางประเทศ
1.3 วัตถุประสงคของหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการประมงและธุรกิจสัตวน้ํา มีวัตถุประสงค
เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติดังนี้
1.3.1 มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ ตลอดจนมีความรับผิดชอบตอหนาที่ของ
ตนเองและสังคม
1.3.2 มีความรูทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติทางดานการจัดการประมงและธุร กิจสัตวน้ํา
สามารถประยุกตและบูรณาการความรูเพื่อการประกอบอาชีพหรือศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้นไดอยาง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
1.3.3 มีความสามารถใชและพัฒนาความรูที่ตนมีเพื่อประโยชนตอตนเองและสังคม รวมถึง
สามารถแกไขปญหาไดอยางเหมาะสม
1.3.4 มีมนุษยสัมพันธและมีความสามารถในการทํางานรวมกับผูอื่น สามารถบริหารจัดการ
การทํางานไดอยางเหมาะสม และมีทัศนคติที่ดีในการทํางาน
1.3.5 มีความรูความสามารถในการติดตอสือ่ สารและมีการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
อยางถูกตองเหมาะสม
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง
คาดวาจะดําเนินการแลวเสร็จภายในเวลา 5 ป ตั้งแตป พ.ศ. 2560 ถึง พ.ศ. 2564
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง

กลยุทธ

หลักฐาน/ตัวบงชี้

1. ปรับปรุงหลักสูตรใหมีมาตรฐาน
ตามทีส่ ํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) กําหนด

1.1 พัฒนาหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ (TQF)
1.2 มีการกํากับดูแลและติดตาม
ประเมินหลักสูตรอยางตอเนื่อง
2.1 สํารวจความความพึงพอใจของ
ผูใชบัณฑิต นักศึกษาปสุดทาย และ
บัณฑิตใหมที่มีตอคุณภาพหลักสูตร

1.1 หนังสือรับรองหลักสูตรจาก
สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
1.2 รายงานผลการดําเนินงานของ
หลักสูตรประจําป (มคอ.7)
2.1 รายงานผลการประเมินความพึง
พอใจของผูใชบัณฑิต นักศึกษาป
สุดทาย และบัณฑิตใหม (คะแนน
ความพึงพอใจเฉลี่ยไมนอยกวา
3.51 จากคะแนนเต็ม 5.00)
2.2.1 รายละเอียดของรายวิชา
(มคอ.3) รายงานผลการดําเนินการ
ของรายวิชา (มคอ.5) และรายงาน
ผลการดําเนินงานของหลักสูตร
(มคอ.7)
2.2.2 รายงานผลการสํารวจ
ภาวะการมีงานทําของบัณฑิต
(บัณฑิตมีงานทําภายใน 1 ป ไมนอย
กวารอยละ 80)

2. ปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลอง
กับความตองการของผูใชบัณฑิต
และการพัฒนาทางวิชาการและ
เทคโนโลยีดานการประมงและธุรกิจ
สัตวน้ํา

2.2 ปรับปรุงหลักสูตรใหมีความ
ทันสมัย โดยติดตามการพัฒนาทาง
วิชาการ เทคโนโลยีและความ
ตองการของตลาดแรงงาน

3.พัฒนาอาจารยและบุคลากรใหมี
ความรูทางวิชาการและวิชาชีพ

3.1 สนับสนุนการเขารวมประชุม
อบรม สัมมนา และศึกษาดูงานเพื่อ
การพัฒนาตนเอง
3.2 สนับสนุนการทํางานวิจัยและ
การตีพิมพเผยแพร / นําเสนอ
ผลงานทางวิชาการ

3.3 สนับสนุนการศึกษาตอและการ
ขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ
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3.1 อาจารยและบุคลากรเขารวมการ
ฝกอบรม สัมมนาทางวิชาการหรือ
วิชาชีพ ไมนอยกวา 1 ครั้ง/คน/ป
3.2.1 จํานวนโครงการวิจัยที่ไดรับ
การสนับสนุนทุนวิจัยไมนอยกวาปละ
2 โครงการ
3.2.2 อาจารยมบี ทความวิจัยตีพิมพ
เผยแพร / นําเสนอผลงานทาง
วิชาการไมนอยกวา 1 เรื่อง/ป
3.3 จํานวนอาจารยที่ศึกษาตอ / มี
ตําแหนงทางวิชาการเพิ่มขึ้นไมนอย
กวารอยละ 10 ของอาจารยประจํา
หลักสูตร

มคอ.2
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง

กลยุทธ

หลักฐาน/ตัวบงชี้

4. พัฒนานักศึกษา

4.1 จัดโครงการใหนักศึกษาเขารวม 4.1 รายงานผลการดําเนินงาน
และฝกนําเสนอผลงานทางวิชาการ โครงการ/จํานวนนักศึกษาที่
นําเสนอผลงานไมนอยกวารอย 50
ของจํานวนนักศึกษาในหลักสูตรที่
เขารวมโครงการทั้งหมด
4.2 จัดโครงการหรือกิจกรรมเสริม 4.2 รายงานผลการดําเนินงาน
หลักสูตรทางดานภาษา
โครงการ/จํานวนนักศึกษาเขารวม
โครงการไมนอยกวารอยละ 50 ของ
จํานวนนักศึกษาในหลักสูตรทั้งหมด
4.3 จัดโครงการใหนักศึกษามีสวน 4.3 รายงานผลการดําเนินงาน
รวมในการอนุรักษ
โครงการ/จํานวนนักศึกษาที่เขารวม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โครงการไมนอยกวารอยละ 80 ของ
จํานวนนักศึกษาในหลักสูตรทั้งหมด
5. การสรางความรวมมือกับ
5.1 การฝกประสบการณวิชาชีพ
5.1 รายงานผลการประเมินการ
หนวยงานภาครัฐ/เอกชน และ
และการฝกสหกิจศึกษาในหนวยงาน ฝกประสบการณวิชาชีพและการ
ชุมชน
ภาครัฐหรือเอกชนที่เกี่ยวของ
ฝกสหกิจศึกษา
5.2 การเรียนรูรวมกับชุมชน โดย
5.2 โครงการหรือรายวิชาที่
เปดโอกาสใหนักศึกษาไดนําความรู กอใหเกิดการเรียนรูรวมกับชุมชน
ไปใชในการแกปญหาและถายทอด จํานวนอยางนอย 1 โครงการหรือ
องคความรูใหกับชุมชน
รายวิชาตอป
6. พัฒนาและปรับปรุง
6.1 จัดซื้อครุภัณฑ อุปกรณ และ
6.1 จํานวนครุภัณฑ อุปกรณ และ
สภาพแวดลอมและสิ่งสนับสนุนการ วัสดุการเรียนการสอนใหเพียงพอ
วัสดุการเรียนการสอนที่ไดรับ
เรียนการสอนของหลักสูตร
การจัดสรรในแตละปการศึกษา
ไมนอยกวารอยละ 50 ของจํานวนที่
ขอจัดซื้อ
6.2 ปรับปรุงสภาพแวดลอมของ
6.2 ความพึงพอใจของอาจารยและ
หองเรียนใหมีความพรอมตอการ
นักศึกษาตอสภาพแวดลอมและสิ่ง
จัดการเรียนการสอน
สนับสนุนการเรียนการสอน
ไมนอยกวารอยละ 80
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มคอ.2
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ใชระบบทวิภาค โดย 1 ปการศึกษาแบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติ
มีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห ไมรวมเวลาที่ใชในการสอบ
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน
มหาวิทยาลัยอาจมีการจัดการศึกษาภาคฤดูรอน โดยกําหนดระยะเวลาและจํานวนหนวยกิต
ใหมีสัดสวนเทียบเคียงกันไดกับภาคการศึกษาปกติ ทั้งนี้ใหเปนไปตามขอบังคับ หรือประกาศของ
มหาวิทยาลัย
1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค
ไมมี
2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วัน - เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาที่ 1
มิถุนายน – กันยายน
ภาคการศึกษาที่ 2
ตุลาคม – กุมภาพันธ
ภาคฤดูรอน
มีนาคม – พฤษภาคม
2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
2.2.1 เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) แผนการเรียนวิทยาศาสตรคณิตศาสตร ศิลปคํานวณ หรือเทียบเทา หรือเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.) ในสาขาที่เกี่ยวของ
2.2.2 มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วาดวยการศึกษา
ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
การคัดเลือกผูเขาศึกษา
- โดยวิธีการรับตรงในระบบโควตา
- โดยวิธีการสอบคัดเลือกของมหาวิทยาลัย
- โดยวิธีการสอบคัดเลือกผานสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
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มคอ.2
2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา
2.3.1 นัก ศึ ก ษามี พื้ น ฐานความรู แ ละทั ก ษะที่ แ ตกต า งกั น โดยเฉพาะรายวิ ช าในกลุ ม
วิทยาศาสตร คณิตศาสตร และภาษาอังกฤษสงผลใหการเรียนรูและทําความเขาใจเนื้อหาในรายวิชา
ดังกลาวของนักศึกษาแตกตางกัน และในระยะยาวอาจกระทบตอผลการเรียนของนักศึกษาบางรายที่
ไมสามารถปรับปรุงการเรียนรูใหดีขึ้น เกิดปญหาการพนสภาพระหวางเรียน
2.3.2 นักศึกษามีปญหาในการปรับตัวทั้งตอระบบการเรียนและการใชชีวิตในมหาวิทยาลัย
ซึ่งมีรูปแบบที่แตกตางกับการเรียนในระดับมัธยมศึกษา
2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา/ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3
2.4.1 จัดการเรียนการสอนเพื่อปรับ ความรูพื้นฐานดานวิท ยาศาสตร คณิตศาสตร และ
ภาษาอังกฤษ ใหกับนักศึกษากอนเปดภาคการศึกษาในชั้นปที่ 1
2.4.2 จัดใหมีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม โดยมหาวิทยาลัย เพื่อแนะนําแนวทางการใชชีวิต
และการเรียนในมหาวิทยาลัย
2.4.3 จัดใหมีอาจารยที่ปรึกษาโดยมอบหมายใหดูแลและติดตามผลการเรียนของนักศึกษา
อยางสม่ําเสมอ รวมถึงใหคําแนะนําเพื่อแกปญหาเรื่องการเรียนอยางทันทวงที
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป
2.5.1 จํานวนนักศึกษาที่จะรับเขาศึกษาตามคุณสมบัติขอ 2.2.1
นักศึกษาชั้นปที่
1

ปการศึกษา
2560

2561

2562

2563

2564

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

120

120

30

30

2
3
4
รวม
คาดวาจะสําเร็จการศึกษา

30

60

90

2.6 งบประมาณตามแผน
ใชงบประมาณคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย โดยคาใชจายในการผลิตบัณฑิตตอคนตอป (หนวย : บาท) มีรายละเอียด ดังนี้
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มคอ.2
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หนวย : บาท)
ประเภทรายรับ
1. รายรับเงินรายได
1.1 คาธรรมเนียมการศึกษา
แบบเหมาจาย
จํานวนนักศึกษา (คน)
รายรับเฉลี่ยตอนักศึกษา 1 คน

2560

ปงบประมาณ
2561
2562
2563

2564

720,000 1,440,000 2,160,000 2,880,000 2,880,000
30
60
90
120
120
24,000 24,000 24,000 24,000 24,000

2.6.2 งบประมาณรายจาย (หนวย : บาท)
หมวดรายจาย
1. งบบุคลากร
2. งบดําเนินงาน
3. งบลงทุน
4. งบอุดหนุน
5. งบรายจายอื่นๆ
รวม
จํานวนนักศึกษา
รายจายเฉลี่ยตอนักศึกษา 1 คน

2560
0
400,000
90,000
0
0
490,000
30
16,333

ปงบประมาณ
2561
2562
0
0
500,000 600,000
100,000 100,000
0
0
0
0
600,000 700,000
60
90
10,000
7,778

2563

2564

0
650,000
100,000
0
0
750,000
120
6,250

0
650,000
130,000
0
0
780,000
120
6,500

2.7 ระบบการศึกษา
 แบบชั้นเรียน
 แบบทางไกลผานสื่อสิ่งพิมพเปนหลัก
 แบบทางไกลผานสื่อแพรภาพและเสียงเปนสื่อหลัก
 แบบทางไกลอิเล็กทรอนิกสเปนสื่อหลัก (E-learning)
 แบบทางไกลทางอินเตอรเน็ต
 อื่น ๆ (ระบุ)
2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนเขามหาวิทยาลัย
เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 และระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิ ชัย วาดวยการเทียบโอนผล
การเรียน พ.ศ. 2551
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มคอ.2
3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไมนอยกวา
3.1.2 โครงสรางหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไมนอยกวา
1.1 กลุมวิชาภาษา
1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
1.3 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
1.4 กลุมวิชาคณิตศาสตร
1.5 กลุมวิชาสุขพลานามัยและนันทนาการ
1.6 กลุมวิชาเลือก (ศึกษาทั่วไป)
2. หมวดวิชาเฉพาะ
ไมนอยกวา
2.1 กลุมวิชาพืน้ ฐานวิชาชีพ
2.2 กลุมวิชาชีพบังคับ
2.3 กลุมวิชาชีพเลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไมนอยกวา

134 หนวยกิต
32
12
6
3
3
2
6
96
43
41
12
6

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
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มคอ.2
3.1.3 รายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุมวิชาภาษา

จํานวนไมนอยกวา
จํานวนไมนอยกวา

32 หนวยกิต
12 หนวยกิต

ใหเลือกศึกษารายวิชาภาษาอังกฤษไมนอยกวา 9 หนวยกิต และรายวิชาภาษาอื่นๆ
อีกไมนอยกวา 3 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้
1.1.1 รายวิชาภาษาไทย
01-011-001

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai for Communication
01-011-003 ทักษะการเขียนภาษาไทย
Thai Writing Skills
01-011-004 ศิลปะการพูด
Art of Speaking
01-011-005 การอานและการเขียนเชิงวิชาการ
Academic Reading and Writing
1.1.2 รายวิชาภาษาตางประเทศ
01-312-001
01-312-002
01-312-003
01-312-004
01-312-005
01-312-006
01-312-007
01-313-009
01-314-010
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ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน
English for Everyday Use
ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
English Communication Skills
สนทนาภาษาอังกฤษ
English Conversation
ทักษะการอานภาษาอังกฤษ
Reading Skills in English
ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ
Writing Skills in English
ภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน
English for Work
ภาษาอังกฤษทางวิทยาศาสตร
English for Science
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
Chinese for Communication
ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร
Malay for Communication

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

มคอ.2
01-315-011

ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร
Japanese for Communication

1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จํานวนไมนอยกวา
ใหศึกษา 3 หนวยกิต ในรายวิชาตอไปนี้
01-022-001 พลเมืองกับจิตสํานึกตอสังคม
Citizen and Public Consciousness
และเลือกศึกษาอีกไมนอยกวา 3 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้
1.2.1 รายวิชามนุษยศาสตร
01-021-001 คุณธรรมจริยธรรม
Morals and Ethics
01-021-002 มนุษยสัมพันธและการพัฒนาบุคลิกภาพ
Human Relations and Personality
Development
01-021-003 จิตวิทยาทั่วไป
General Psychology
01-021-010 วัฒนวิถีแหงการดํารงชีวิต
Life Style Enhancement
1.2.2 รายวิชาสังคมศาสตร
01-022-004 อารยธรรมไทยในบริบทโลกาภิวัตน
Thai Civilization in Globalization Context
01-022-008 อาเซียนศึกษา
ASEAN Studies
01-022-012 เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน
Economics for Everyday Use
05-022-013 การเปนผูประกอบการ
Entrepreneurship
05-022-014 การวางแผนการเงินสวนบุคคล
Personal Financial Planning

3(3-0-6)
6 หนวยกิต
3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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มคอ.2
1.3 กลุม วิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
จํานวนไมนอยกวา
ใหเลือกศึกษาไมนอยกวา 3 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้
1.3.1 รายวิชาวิทยาศาสตร
02-031-004

มนุษยกับสิ่งแวดลอม
Man and Environment
02-031-005 สิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร
Environment and Resources Management
02-031-006 ความยั่งยืนทางทรัพยากรธรรมชาติ
Natural Resource Sustainability
02-031-009 แหลงพลังงานทางเลือก
Alternative Energy Resources
1.3.2 รายวิชาเทคโนโลยี
01-032-001

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

สารสนเทศเพื่อการศึกษา
Information Technology for Study Skills
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร
Computer Technology

3(3-0-6)

1.4 กลุมวิชาคณิตศาสตร
จํานวนไมนอยกวา
ใหเลือกศึกษาไมนอยกวา 3 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้

3 หนวยกิต

02-032-002

02-040-001
02-040-004
02-040-005
02-040-006

คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
Mathematics for Everyday Use
คณิตศาสตรสําหรับธุรกิจ
Mathematics for Business
คณิตศาสตรสําหรับวิทยาศาสตร
Mathematics for Science
สถิติในชีวิตประจําวัน
Statistics for Everyday Use

1.5 กลุมวิชาสุขพลานามัยและนันทนาการ

จํานวนไมนอยกวา

ใหเลือกศึกษาไมนอยกวา 2 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้
01-050-001 สุขภาพและสวัสดิภาพ
Health and Well-Being

14

3 หนวยกิต

3(2-2-5)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2 หนวยกิต
2(1-2-3)

มคอ.2
01-050-003
01-050-004
01-050-005
01-050-006
01-050-007
01-050-008
01-050-009
01-050-010
01-050-011
01-050-012
01-050-013
01-050-014
01-050-015
01-050-016

การรักษาสุขภาพ
Health Care
ผูนํานันทนาการ
Recreation Leadership
กีฬาลีลาศ
DanceSport
จักรยานเพื่อนันทนาการ
Leisure Cycling
พลศึกษา
Physical Education
ฟุตบอล
Football
บาสเกตบอล
Basketball
ตะกรอ
Takraw
ฟุตซอล
Futsal
แบดมินตัน
Badminton
วายน้ํา
Swimming
วอลเลยบอล
Volleyball
เทนนิส
Tennis
กอลฟ
Golf

2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)

1.6 กลุมวิชาเลือก (ศึกษาทั่วไป)
จํานวนไมนอยกวา 6 หนวยกิต
นักศึกษาเลือกศึกษารายวิชาใดก็ไดอีกไมนอยกวา 6 หนวยกิต โดยตองเปนรายวิชา
ในหมวดศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย หลักสูตรปรับปรุง 2558 โดยกลุม
วิชาสุขพลานามัยและนันทนาการ เลือกศึกษาไดอีกไมเกิน 1 หนวยกิต
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มคอ.2
2. หมวดวิชาเฉพาะ
จํานวนไมนอยกวา
2.1 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
จํานวน
ใหศึกษา 43 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้
02-211-003
02-213-001
02-221-002
02-221-003
02-241-001
02-241-003
05-311-106
06-121-102
06-121-201
06-121-306
06-122-202
06-123-202
06-125-203
06-125-302
06-125-304
16

96 หนวยกิต
43 หนวยกิต

คณิตศาสตรเบื้องตน
Introduction to Mathematics
หลักสถิติ
Principles of Statistics
หลักเคมี
Principles of Chemistry
ปฏิบัติการหลักเคมี
Principles of Chemistry Laboratory
ชีววิทยาทั่วไป
General Biology
จุลชีววิทยาทั่วไป
General Microbiology
องคการและการจัดการ
Organization and Management
การประมงทั่วไป
General Fisheries
การจัดการธุรกิจสัตวน้ํา
Aquatic Business Management
การจัดการประมง
Fishery Management
คอมพิวเตอรเพื่อการประมงและธุรกิจสัตวน้ํา
Computer for Fisheries and Aquatic Business
ชีววิทยาและอนุกรมวิธานสัตวน้ําเศรษฐกิจ
Biology and Taxonomy of Economic
Aquatic Animals
การจัดการวัตถุดิบเพื่อธุรกิจสัตวน้ํา
Raw Material Management for Aquatic
Business
การจัดการการเลี้ยงปลา
Fish Culture Management
โลจิสติกสสําหรับธุรกิจสัตวน้ํา
Logistics for Aquatic Business

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)

มคอ.2
2.2 กลุมวิชาชีพบังคับ
จํานวน 41
ใหศึกษา 34 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้
06-121-308 การสงเสริมการประมง
Fishery Extension
06-121-413 กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการประมงและธุรกิจ
สัตวน้ํา
Laws and Regulations of Fishery and Aquatic
Business
06-122-203 สารสนเทศทางการจัดการประมงและธุรกิจสัตวน้ํา
Information for Fishery Management and
Aquatic Business
06-123-203 การวิเคราะหคุณภาพน้ําเพื่อการจัดการประมง
Water Quality Analysis for Fishery
Management
06-124-303 ระเบียบวิธีวิจัยทางการจัดการประมงและธุรกิจสัตวน้ํา
Research Methodology for Fishery
Management and Aquatic Business
06-124-304 สัมมนาทางการจัดการประมงและธุรกิจสัตวน้ํา
Seminar in Fishery Management and Aquatic
Business
06-125-301 เศรษฐศาสตรประมง
Fishery Economics
06-125-303 การจัดการฟารมกุง
Shrimp Farming Management
06-125-305 หลักการตลาดเพื่อธุรกิจสัตวน้ํา
Principles of Marketing for Aquatic Business
06-125-402 การจัดการอุตสาหกรรมและตลาดสินคาสัตวน้ํา
Aquatic Products Industry and Marketing
Management
06-125-407 การจัดการวิสาหกิจประมงขนาดกลางและขนาดยอม
Small and Medium Fishery Enterprises
Management
06-211-203 ชีววิทยาการประมง
Fishery Biology

หนวยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
1(0-2-1)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-3-5)
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มคอ.2
และใหศึกษาอีก 7 หนวยกิต จากกลุม 2.2.1 หรือ 2.2.2
2.2.1 สําหรับนักศึกษาที่เลือกการฝกประสบการณวิชาชีพ ใหศึกษารายวิชาตอไปนี้
06-124-305 ทักษะทางการจัดการประมงและธุรกิจสัตวน้ํา
1(0-2-1)
Fishery Management and Aquatic Business
Skills
06-124-307 ปญหาพิเศษทางการจัดการประมงและธุรกิจสัตวน้ํา 1 1(0-3-0)
Special Problems in Fishery Management
and Aquatic Business I
06-124-408 ปญหาพิเศษทางการจัดการประมงและธุรกิจสัตวน้ํา 2 2(0-6-0)
Special Problems in Fishery Management
and Aquatic Business II
06-124-409 การฝกประสบการณวิชาชีพทางการจัดการประมง
3(0-40-0)
และธุรกิจสัตวน้ํา
Internship in Fishery Management and
Aquatic Business
2.2.2 สําหรับนักศึกษาที่เลือกสหกิจศึกษา ใหศึกษารายวิชาตอไปนี้
06-124-306 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา
Preparation for Co-operative Education
06-124-410 สหกิจศึกษาทางการจัดการประมงและธุรกิจสัตวน้ํา
Co-operative Education in Fishery
Management and Aquatic Business
2.3 กลุมวิชาชีพเลือก

จํานวนไมนอยกวา

6(0-40-0)

12 หนวยกิต

ใหเลือกศึกษาไมนอยกวา 12 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้
06-112-201 นิเวศวิทยาทางน้ํา
Aquatic Ecology
06-114-301 อาหารและการใหอาหารสัตวน้ํา
Aquatic Animals Feed and Feeding
06-115-301 โรคและปรสิตสัตวน้ํา
Diseases and Parasite of Aquatic Animals
06-116-304 เครื่องมือทางการประมง
Fishing Gears
06-121-307 การจัดการสถานแสดงพันธุสัตวน้ํา
Aquarium Management
18

1(0-2-1)

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

มคอ.2
06-122-204

06-122-308
06-122-310
06-122-311
06-122-312

06-122-407
06-122-408
06-124-302
06-125-306
06-125-403
06-125-406
06-211-407
06-213-201
06-732-312
06-733-304

สถิติเพื่อการตัดสินใจทางการจัดการประมงและธุรกิจ
สัตวน้ํา
Statistics for Decision Making in Fisheries
Management and Aquatic Business
ระบบภูมิสารสนเทศเบื้องตน
Introduction to Geoinformatics
โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติเพือ่ การวิจัยทางการประมง
Statistical Package for Fishery Research
ภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการประมงและธุรกิจสัตวน้ํา
Geoinformatics for Fishery Management and
Aquatic Business
ซอฟตแวรตารางทํางานสําหรับงานประมงและธุรกิจ
สัตวน้ํา
Spreadsheet Software for Fishery and
Aquatic Business
การวางแผนโครงการประมง
Fishery Project Planning
การพยากรณทางการประมงและธุรกิจสัตวน้ํา
Fishery and Aquatic Business Forecasting
เรื่องเฉพาะทางการจัดการธุรกิจเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
Selected Topics in Aquaculture Business
Management
การบัญชีเพื่อธุรกิจสัตวน้ํา
Accounting for Aquatic Business
การจัดการฟารมสัตวน้ํา
Aquatic Farm Management
หลักการขายเพื่อธุรกิจสัตวน้ํา
Principles of Selling for Aquatic Business
การเพาะเลี้ยงแพลงกตอนทะเล
Marine Plankton Culture
สมุทรศาสตรทั่วไป
General Oceanography
เทคโนโลยีผลิตภัณฑประมง
Fishery Products Technology
การใหความเย็นสัตวน้ําและผลิตภัณฑ
Refrigeration of Fish and Fishery Products

3(2-2-5)

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-3-5)
3(3-0-6)
3(2-3-5)
3(3-0-6)
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มคอ.2
06-738-302

การใชประโยชนวัสดุเศษเหลือจากการแปรรูปสัตวน้ํา 3(2-3-5)
Utilization of By-Products from Fish
Processing

3. หมวดวิชาเลือกเสรี
จํานวนไมนอยกวา 6 หนวยกิต
นักศึกษาเลือกศึกษารายวิชาใดก็ไดอีกไมนอยกวา 6 หนวยกิต โดยเปนรายวิชาที่เปด
สอนในระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
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มคอ.2
3.1.4 แผนการศึกษา
ปการศึกษาที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
01-312-YZZ
UU-VWX-YZZ
UU-VWX-YZZ
01-050-YZZ
02-211-003
02-241-001
06-121-102

กลุมวิชาภาษา (1)
กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
กลุมวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
กลุมวิชาสุขพลานามัยและนันทนาการ (1)
คณิตศาสตรเบื้องตน
ชีววิทยาทั่วไป
การประมงทั่วไป

3(T-P-E)
3(T-P-E)
3(T-P-E)
1-2(T-P-E)
3(3-0-6)
3(2-3-5)
3(2-2-5)
รวม 19-20 หนวยกิต

ภาคการศึกษาที่ 2
01-022-001
01-312-YZZ
02-040-YZZ
01-050-YZZ
UU-VWX-YZZ
02-221-002
02-221-003
05-311-106

พลเมืองกับจิตสํานึกตอสังคม
3(3-0-6)
(รายวิชาบังคับ กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร)
กลุมวิชาภาษา (2)
3(T-P-E)
กลุมวิชาคณิตศาสตร
3(T-P-E)
กลุมวิชาสุขพลานามัยและนันทนาการ (2)
0-1(T-P-E)
กลุมวิชาเลือก (ศึกษาทั่วไป) 1
3(T-P-E)
หลักเคมี
3(3-0-6)
ปฏิบัติการหลักเคมี
1(0-3-1)
องคการและการจัดการ
3(3-0-6)
รวม 19-20 หนวยกิต

หมายเหตุ: กลุมวิชาสุขพลานามัยและนันทนาการ หากลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 1
จํานวน 2 หนวยกิต ไมตองลงทะเบียนในภาคการศึกษาที่ 2
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ปการศึกษาที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
01-312-YZZ
UU-VWX-YZZ
02-213-001
02-241-003
06-121-201
06-122-202

กลุมวิชาภาษา (3)
กลุมวิชาเลือก (ศึกษาทั่วไป) 2
หลักสถิติ
จุลชีววิทยาทั่วไป
การจัดการธุรกิจสัตวน้ํา
คอมพิวเตอรเพื่อการประมงและธุรกิจสัตวน้ํา

3(T-P-E)
3(T-P-E)
3(3-0-6)
3(2-3-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
รวม 18 หนวยกิต

ภาคการศึกษาที่ 2
01-VWX-YZZ
06-122-203
06-123-202
06-123-203
06-125-203
06-VWX-YZZ
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กลุมวิชาภาษา (4)
สารสนเทศทางการจัดการประมงและธุรกิจสัตวน้ํา
ชีววิทยาและอนุกรมวิธานสัตวน้ําเศรษฐกิจ
การวิเคราะหคุณภาพน้ําเพื่อการจัดการประมง
การจัดการวัตถุดิบเพื่อธุรกิจสัตวน้ํา
วิชาชีพเลือก (1)
รวม 18

3(T-P-E)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(T-P-E)
หนวยกิต

มคอ.2
ปการศึกษาที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
06-121-306
06-124-303
06-125-301
06-125-302
06-125-305
06-VWX-YZZ

การจัดการประมง
3(2-2-5)
ระเบียบวิธีวิจัยทางการจัดการประมงและธุรกิจสัตวน้ํา
3(2-2-5)
เศรษฐศาสตรประมง
3(2-2-5)
การจัดการการเลี้ยงปลา
3(2-2-5)
หลักการตลาดเพื่อธุรกิจสัตวน้ํา
3(3-0-6)
วิชาชีพเลือก (2)
3(T-P-E)
รวม 18 หนวยกิต

ภาคการศึกษาที่ 2 (สําหรับนักศึกษาที่เลือกการฝกประสบการณวิชาชีพ)
06-121-308
06-124-304
06-124-305
06-124-307
06-125-303
06-125-304
06-211-203
06-VWX-YZZ

การสงเสริมการประมง
สัมมนาทางการจัดการประมงและธุรกิจสัตวน้ํา
ทักษะทางการจัดการประมงและธุรกิจสัตวน้ํา
ปญหาพิเศษทางการจัดการประมงและธุรกิจสัตวน้ํา 1
การจัดการฟารมกุง
โลจิสติกสสําหรับธุรกิจสัตวน้ํา
ชีววิทยาการประมง
วิชาชีพเลือก (3)
รวม 18

3(2-2-5)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-3-0)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-3-5)
3(T-P-E)
หนวยกิต

ภาคการศึกษาที่ 2 (สําหรับนักศึกษาที่เลือกสหกิจศึกษา)
06-121-308
06-124-304
06-124-306
06-125-303
06-125-304
06-211-203
06-VWX-YZZ

การสงเสริมการประมง
สัมมนาทางการจัดการประมงและธุรกิจสัตวน้ํา
การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา
การจัดการฟารมกุง
โลจิสติกสสําหรับธุรกิจสัตวน้ํา
ชีววิทยาการประมง
วิชาชีพเลือก (3)

3(2-2-5)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-3-5)
3(T-P-E)
รวม 17 หนวยกิต
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มคอ.2
ปการศึกษาที่ 4 (สําหรับนักศึกษาที่เลือกการฝกประสบการณวิชาชีพ)
ภาคการศึกษาที่ 1
06-121-413
06-124-408
06-125-402
06-125-407
06-VWX-YZZ
UU-VWX-YZZ
UU-VWX-YZZ

กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการประมงและธุรกิจสัตวน้ํา 3(2-2-5)
ปญหาพิเศษทางการจัดการประมงและธุรกิจสัตวน้ํา 2
2(0-6-0)
การจัดการอุตสาหกรรมและตลาดสินคาสัตวน้ํา
3(2-2-5)
การจัดการวิสาหกิจประมงขนาดกลางและขนาดยอม
3(2-2-5)
วิชาชีพเลือก (4)
3(T-P-E)
วิชาเลือกเสรี (1)
3(T-P-E)
วิชาเลือกเสรี (2)
3(T-P-E)
รวม 20 หนวยกิต

ภาคการศึกษาที่ 2
06-124-409

การฝกประสบการณวิชาชีพทางการจัดการประมงและ
3(0-40-0)
ธุรกิจสัตวน้ํา
รวม 3 หนวยกิต
ปการศึกษาที่ 4 (สําหรับนักศึกษาทีเ่ ลือกสหกิจศึกษา)

ภาคการศึกษาที่ 1
06-121-413
06-125-402
06-125-407
06-VWX-YZZ
UU-VWX-YZZ
UU-VWX-YZZ

กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการประมงและธุรกิจสัตวน้ํา 3(2-2-5)
การจัดการอุตสาหกรรมและตลาดสินคาสัตวน้ํา
3(2-2-5)
การจัดการวิสาหกิจประมงขนาดกลางและขนาดยอม
3(2-2-5)
วิชาชีพเลือก (4)
3(T-P-E)
วิชาเลือกเสรี (1)
3(T-P-E)
วิชาเลือกเสรี (2)
3(T-P-E)
รวม 18 หนวยกิต

ภาคการศึกษาที่ 2
06-124-410
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สหกิจศึกษาทางการจัดการประมงและธุรกิจสัตวน้ํา
รวม

6(0-40-0)
6 หนวยกิต

มคอ.2
3.1.5 คําอธิบายรายวิชา
ความหมายของเลขรหัสรายวิชา
UU-VWX-YZZ
UU หมายถึง คณะ
01 คือ คณะศิลปศาสตร
02 คือ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
05 คือ คณะบริหารธุรกิจ
06 คือ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการประมง
สําหรับหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
V
หมายถึง สาขา
0 คือ สาขาศึกษาทั่วไป
3 คือ สาขาภาษาตางประเทศ
WX หมายถึง กลุมวิชา/วิชายอย
10 หมายถึง กลุมวิชาภาษา
11 คือ รายวิชาภาษาไทย
12 คือ รายวิชาภาษาอังกฤษ
13 คือ รายวิชาภาษาจีน
14 คือ รายวิชาภาษามลายู
15 คือ รายวิชาภาษาญี่ปนุ
20 หมายถึง กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
21 คือ รายวิชามนุษยศาสตร
22 คือ รายวิชาสังคมศาสตร
30 หมายถึง กลุมวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
31 คือ รายวิชาวิทยาศาสตร
32 คือ รายวิชาเทคโนโลยี
40 หมายถึง กลุมวิชาคณิตศาสตร
50 หมายถึง กลุมวิชาสุขพลานามัยและนันทนาการ
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มคอ.2
สําหรับหมวดวิชาเฉพาะ
1. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
V หมายถึง สาขา
0 คือ สาขาศึกษาทั่วไป
2 คือ สาขาวิทยาศาสตร
WX หมายถึง กลุมวิชา/วิชายอย
10 คือ วิชายอยคณิตศาสตร
20 คือ วิชายอยเคมี
30 คือ วิชายอยฟสิกส
40 คือ วิชายอยชีววิทยา
2. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการประมง
V
หมายถึง สาขา
1 คือ สาขาเทคโนโลยีประมง
2 คือ สาขาวิทยาศาสตรทางทะเล
7 คือ สาขาอุตสาหกรรมอาหารและผลิตภัณฑประมง
WX หมายถึง สาขาวิชา/กลุมวิชา
20 คือ สาขาวิชาการจัดการประมงและธุรกิจสัตวน้ํา
21 คือ วิชายอยการบริหารและการจัดการ
22 คือ วิชายอยสถิติและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการจัดการประมง
23 คือ วิชายอยการประเมินทรัพยากรและสิ่งแวดลอมทางการประมง
24 คือ วิชายอยสัมมนา วิธีวิจัย ปญหาพิเศษ เรื่องเฉพาะทางการ
จัดการประมง การฝกประสบการณวิชาชีพและสหกิจศึกษา
25 คือ วิชายอยเศรษฐศาสตร การบัญชี การตลาดและธุรกิจสัตวน้ํา
Y
หมายถึง ปที่ควรศึกษา
0 คือ รายวิชาที่ไมกําหนดชั้นปที่ควรศึกษา
1 คือ รายวิชาที่ควรศึกษาในชั้นปที่ 1
2 คือ รายวิชาที่ควรศึกษาในชั้นปที่ 2
3 คือ รายวิชาที่ควรศึกษาในชั้นปที่ 3
4 คือ รายวิชาที่ควรศึกษาในชั้นปที่ 4
ZZ
หมายถึง ลําดับที่ของรายวิชาในกลุมวิชา/วิชายอย
C(T-P-E)
C
T
P
E
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ความหมายของรหัสหนวยกิตและการจัดชั่วโมงเรียน
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

จํานวนหนวยกิตของรายวิชานั้น
จํานวนชั่วโมงเรียนภาคทฤษฎีตอสัปดาห
จํานวนชั่วโมงเรียนภาคปฏิบัตติ อสัปดาห
จํานวนชั่วโมงการคนควานอกเวลาตอสัปดาห

มคอ.2
รายละเอียดคําอธิบายรายวิชา
01-011-001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Thai for Communication
วิชาบังคับกอน: Prerequisite: ทักษะการใชภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร การฝกทักษะการใชภาษาไทยดาน
การฟง การพูด การอาน และการเขียน การอานและการฟงเพื่อจับใจความ
สําคัญ การสื่อความคิดดวยการพูดและการเขียน และการประยุกตใช
เทคโนโลยีสื่อผสมในการนําเสนอ
Thai language skills needed for communication; skill practice in
listening, speaking, reading, and writing; reading and listening for
main idea; speaking and writing to express ideas; applications of
multimedia technology in presentation
01-011-003 ทักษะการเขียนภาษาไทย
3(3-0-6)
Thai Writing Skills
วิชาบังคับกอน: Prerequisite: สํานวนและรูปแบบการเขียนภาษาไทย การพัฒนาทักษะในการเขียน
บทความ ขอความ และเรียงความ เทคนิคในการเขียนวรรณกรรม เรื่องสั้น
นวนิยาย สารคดี บทละคร และรอยแกว หลักการและกลยุทธในการเขียน
เชิงสรางสรรค เทคนิคในการราง การแกไข และการเรียบเรียง การฝกใหเกิด
แนวคิดและรูปแบบสํานวนโวหาร การพัฒนาทักษะในการเขียน
Thai writing styles and forms; writing skills development in
articles, paragraphs and short essays; writing techniques in
particular form of literature: short stories, fictions, non-fictions,
plays, and poetry; principles and strategies of creative writing;
drafting, revising and editing techniques; practicing to generate
ideas and rhetorical styles; practical skills development in writing
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มคอ.2
01-011-004 ศิลปะการพูด
3(3-0-6)
Art of Speaking
วิชาบังคับกอน: Prerequisite: ชนิดและรูปแบบของการพูด การพูดแบบไมตองเตรียม การพูดแบบกลอนสด
การพูดตามตนราง และการพูดจากความจํา การกลาวคําอวยพร การตอบรับ
และการปฏิเสธ การสัมภาษณ การเจรจาตอรอง การประมวลและเสนอ
แนวคิด การพูดนําเสนอ กลยุทธในการแสดงปาฐกถา ทักษะในการใชกริยา
ทาทางและน้ําเสียง กริยามารยาทในการพูด
Types of speech delivery: impromptu, extemporaneous,
manuscript, and memorized speaking; greetings; accepting and
refusing complements, job interview; negotiation; organization
and presentation of ideas; presenting presentation; public
speaking strategies; skills in using gestures and tone; manners
matter in speech
01-011-005 การอานและการเขียนเชิงวิชาการ
3(3-0-6)
Academic Reading and Writing
วิชาบังคับกอน: Prerequisite: รูปแบบของภาษาเขียนเอกสารและตําราทางวิชาการ ความรูพื้นฐานและ
ทักษะทางปญญาที่จําเปนในการอานและการเขียน วิธีการสืบคนขอมูลและ
การอางอิง ทักษะในการคิดวิเคราะหในการตีความ ถอดความ วิเคราะห สรุป
และประเมินเนื้อหาสาระในการอานเชิงวิชาการ การฝกปฏิบัติการเขียนใน
รูปแบบตาง ๆ งานที่มอบหมายในการอานและเขียน
Language patterns of academic writing; basic knowledge and
cognitive skills related to academic reading and writing; retrieving
information and reference; critical thinking skills in interpreting,
paraphrasing, analyzing, summarizing, and evaluating academic
reading; practicing writing in various forms; class discussion,
reading and writing assignments
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มคอ.2
01-021-001 คุณธรรมจริยธรรม
3(3-0-6)
Morals and Ethics
วิชาบังคับกอน: Prerequisite: ธรรมชาติของชีวติ ความจําเปนที่มนุษยตองมีคุณธรรมจริยธรรม
ความแตกตางระหวางคานิยม คุณธรรม และจริยธรรม แนวคิดและทฤษฎี
ทางจริยธรรม เปาหมายและหลักเกณฑการตัดสินตามหลักจริยธรรมและการ
ตัดสินใจดวยคุณธรรม ทฤษฎีและประเด็นปญหาทางจริยธรรมรวมสมัย
ความเชื่อมโยงระหวางศาสนาคุณธรรมและจริยธรรม กฎเกณฑทางคุณธรรม
และจริยธรรมและการประยุกตใชเนนความเขาใจและการปฏิบัติเพื่อการอยู
รวมกันอยางสันติ
Nature of life; moral and ethical essence of humans; the
distinction of values, morals and ethics; ethical concepts and
ethical theories; goal and criteria for ethical decision making and
moral judgment; ethical theories and contemporary issues; the
connection of religions, morals and ethics; ethical and moral
criteria and application for understanding and proper practice for
peaceful co-existence
01-021-002 มนุษยสัมพันธและการพัฒนาบุคลิกภาพ
3(3-0-6)
Human Relations and Personality Development
วิชาบังคับกอน: Prerequisite: ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ พฤติกรรมการอยูรวมกันของมนุษย
การปรับปรุงตนเองเพื่อสรางมนุษยสัมพันธกับบุคคลในองคการและสังคม
มารยาททางสังคมและกิจกรรมนันทนาการ การพัฒนาบุคลิกภาพ
Basic knowledge of human relations; human behavior and social
interactions; self-improvement to create relationship within
organization and society; social manners and recreational
activities; personality development
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มคอ.2
01-021-003 จิตวิทยาทั่วไป
3(3-0-6)
General Psychology
วิชาบังคับกอน: Prerequisite: ทฤษฎีและแนวคิดทางจิตวิทยา รูปแบบของพฤติกรรม กระบวนการทาง
จิตวิทยาเพื่อการพัฒนามนุษย การรับสัมผัส การรับรู การเรียนรู เชาวน
ปญญา อารมณ การจูงใจ บุคลิกภาพ และสุขภาพจิต ปจจัยทางจิตวิทยาและ
บทบาทของสังคมตอพฤติกรรมของมนุษย การปรับตัวเพื่อคุณภาพของชีวิต
Psychological theories and concepts; psychological aspects of
human behavior; psychological procedures for human
development; sensation, perception, learning, intelligence,
emotion, motivation, personality, and mental health;
psychological factors and social influences on human behavior;
personal adjustments for quality of life
01-021-010 วัฒนวิถีแหงการดํารงชีวิต
3(3-0-6)
Life Style Enhancement
วิชาบังคับกอน: Prerequisite: สุขภาวะองครวม ชีวิตกับสิ่งแวดลอม ทักษะชีวิตกับการพัฒนาจิตสาธารณะ
เศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปญญาทองถิ่น พหุวัฒนธรรมกับวิถีประชาธิปไตย
และการเรียนรูตลอดชีวิตเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน
Holistic well-being; life and environment; life skills and the
cultivation of public minded value; sufficiency economy and folk
wisdom; pluralism and democratic ways of life; life-long learning
for sustainable development
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มคอ.2
01-022-001 พลเมืองกับจิตสํานึกตอสังคม
3(3-0-6)
Citizen and Public Consciousness
วิชาบังคับกอน: Prerequisite: องคความรูเกี่ยวกับความเปนพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตย กติกาทาง
สังคม สิทธิมนุษยชน การยอมรับความหลากหลายและความแตกตาง
ความรับผิดชอบตอสังคม หลักความเสมอภาค และพึ่งพาตนเอง
จิตสาธารณะและจิตสํานึกทางศีลธรรมของพลเมืองโดยใชกระบวนการเรียนรู
ดวยกิจกรรมและการปฏิบัติ
Knowledge of being good citizen in democracy; social
regulations; human rights; recognition of diversity and difference;
social responsibility; equality and self-reliance; public mind and
moral consciousness of citizen by learning and practicing good
manners
01-022-004 อารยธรรมไทยในบริบทโลกาภิวัตน
3(3-0-6)
Thai Civilization in Globalization Context
วิชาบังคับกอน: Prerequisite: ความโดดเดนของอารยธรรมตะวันตกและตะวันออก อารยธรรมไทยยุคกอน
ประวัติศาสตรและอาณาจักรโบราณ สภาพการเมือง สังคม เศรษฐกิจไทย
สมัยสุโขทัยถึงปจจุบัน ผลดี ผลเสียของการพัฒนาประเทศตามกระแสโลก
และการปรับเปลี่ยนอารยธรรมไทยในกระแสโลกาภิวัตน
The distinction of western and eastern civilizations; prehistoric
Thai history and the ancient kingdoms; Thai political, social and
economic development from Sukhothai up to contemporary
period; advantages and disadvantages of western-oriented
development; Thai culture adjustment in the globalization
context
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มคอ.2
01-022-008 อาเซียนศึกษา
3(3-0-6)
ASEAN Studies
วิชาบังคับกอน: Prerequisite: ประวัติศาสตรสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาของประเทศอาเซียน
ความหลากหลายทางการเมืองและวัฒนธรรมศาสนาและประเพณีที่โดดเดน
ลักษณะพื้นที่ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดลอม ความขัดแยงและการ
รวมมือระหวางประเทศอาเซียน สังคมสมัยใหมและความเปนสากล
การพัฒนาและความรวมมือของอาเซียนดานการเกษตรอุตสาหกรรมและ
การคา ระบบเศรษฐกิจของอาเซียน พัฒนาการของประชาคมอาเซียน
บทบาทของอาเซียนกับภูมิภาคอื่น
History, sociology, and anthropology of ASEAN countries; political
and cultural diversity; religious and the prominent traditions;
landforms, natural resources, and environment; conflicts and
cooperation of ASEAN countries; modernization and
globalization; agricultural, industrialized and merchandized
cooperation and development; ASEAN economic system; ASEAN
Community development; roles of ASEAN on other regions
01-022-012 เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Economics for Everyday Use
วิชาบังคับกอน: Prerequisite: ความรูทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร อรรถประโยชน การตัดสินใจ และตนทุน
คาเสียโอกาส บทบาทของรัฐบาลและองคกรทางธุรกิจในระบบเศรษฐกิจ
การพิทักษสิทธิ์และผลประโยชนของผูบริโภค เศรษฐกิจครัวเรือน การเปน
ผูประกอบการ การเงินและการธนาคาร และกลไกราคากับการประยุกตใน
ชีวิตประจําวัน
General knowledge of economics; utility, decision making, and
opportunity cost; roles of government and economic
organization in economic systems; consumer rights and benefits
protection; household economy; entrepreneur; finance and
banking; price mechanism and applications in everyday situations
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มคอ.2
01-032-001 สารสนเทศเพื่อการศึกษา
3(3-0-6)
Information Technology for Study Skills
วิชาบังคับกอน: Prerequisite: การประยุกตใชคอมพิวเตอรและระบบสารสนเทศ แหลงสารสนเทศ
วิธีแสวงหาสารสนเทศ การวิเคราะหและสังเคราะหสารสนเทศ
การเรียบเรียงและนําเสนอสารสนเทศ การเก็บรวบรวมขอมูลและการจัดการ
ฐานขอมูล จริยธรรมและระบบปองกันขอมูลสารสนเทศ การฝกฝนและการ
ประยุกตใชระบบสารสนเทศ
Computer applications and information systems; information
sources; information searching; information analysis and
synthesis, information composition and presentation; data
collection and database management; ethics and information
protection; hands-on practice and information system
applications
01-050-001 สุขภาพและสวัสดิภาพ
2(1-2-3)
Health and Well-Being
วิชาบังคับกอน: Prerequisite: ความหมายและหลักการของสุขภาพและสวัสดิภาพ สุขภาพทางกายและ
จิตใจ องคประกอบที่มีผลตอสุขภาพทางกาย ความจําเปนในการควบคุม
สุขภาพทางอารมณและจิตใจ พิสัยของสวัสดิภาพเชน สภาพทางอาชีพ
สภาพทางสังคม สภาพทางทรัพยสินเงินทอง สภาพทางกายภาพ และสภาพ
ทางชุมชน สุขภาพในแงกายภาพและจิตภาวะ ลําดับขั้นความตองการของ
มนุษยตามแนวคิดของมาสโลว พฤติกรรมของมนุษยที่มีผลเกี่ยวของกับ
สุขภาพและสวัสดิภาพ
Meaning and principles of health and well-being; physical and
mental health; factors effecting physical health; essentials of
emotional and mental health; domains of wellbeing: career,
social, financial, physical, and community wellbeing; subjective
and psychological aspects of wellbeing; Maslow’s hierarchy of
needs; contemporary health and wellbeing consideration; human
behavior related to health and well-being
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มคอ.2
01-050-003 การรักษาสุขภาพ
2(1-2-3)
Health Care
วิชาบังคับกอน: Prerequisite: หลักการทางสุขภาพกายและสุขภาพจิต อิทธิพลของจิตวิทยา สังคมและ
สิ่งแวดลอม ที่มีผลตอสุขภาพและความอยูดีมีสุข ความสัมพันธระหวาง
สุขภาพกับชีวิต หลักการและวิธีการออกกําลังกาย การเลนกีฬา เกมส และ
การพักผอนหยอนใจ หลักการและวิธีการฝกสมาธิ การบําบัดโรคตาม
ธรรมชาติ ธัญญาหารที่เปนประโยชนตอสุขภาพ ปญหาทางสุขภาพเกี่ยวกับ
อาหารและโภชนาการ ยา การควบคุมน้ําหนัก บุหรี่และสารเสพติด
A brief guide to physical and mental health; psychological,
sociological, and environmental factors on health and wellness;
interrelationship between health and life; principles and
methods of physical fitness, sport, games, and recreation;
theories and practices of meditation; natural therapy;
macrobiotics and their effect on health; health problems
involving with food and nutrition, drugs, weight control, smoking
and other addictions
01-050-004 ผูนํานันทนาการ
2(1-2-3)
Recreation Leadership
วิชาบังคับกอน: Prerequisite: ความรูและทักษะสําหรับผูนํานันทนาการ บทบาทของผูนําการติดตอสื่อสาร
ระหวางบุคคลและองคกร ทฤษฎีแรงจูงใจและกระบวนการกลุม การเตรียม
ตัวเพื่อกิจกรรมกลางแจงและการเดินทาง การบริหารจัดการนันทนาการ
เกี่ยวกับ การกําหนดตารางเวลา การตลาด งบลงทุน การเงิน และสิ่งอํานวย
ความสะดวกอื่น ๆ การจัดการความปลอดภัยและความเสี่ยง
Foundational leadership knowledge and skills within the
recreational field; roles of leadership in interpersonal and
organizational communication; motivational theories and group
dynamics; outdoor activities and trips preparation; recreational
management related to scheduling, marketing, budgeting,
financing, and facilities; safety and risk management
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มคอ.2
01-050-005 กีฬาลีลาศ
2(1-2-3)
DanceSport
วิชาบังคับกอน: Prerequisite: หลักการและการฝกปฏิบัติเทคนิคลีลาศแบบมาตรฐานและละติน ลักษณะ
และรูปแบบของดนตรีประกอบการลีลาศ ความสัมพันธระหวางดนตรีกับ
ลีลาศ องคประกอบของการลีลาสเกี่ยวกับการกาวเทา การทรงตัว
การวางทา การเหนี่ยวรั้งและการกะเวลา การวางตัวและรูปแบบของการ
กาวเทา จังหวะและลีลา ดุลยภาพระหวางการทํางานของกลามเนื้อและ
หัวใจ กฎ กติกา มารยาทของกีฬาลีลาศ
Principles and practices in Standard and Latin Dances techniques;
character and style of music for dances; dance-music
relationship; elements of dances: footwork, poise, posture, hold,
and timing; dance positions and basic step patterns; rhythm and
styles; a unique blended balance of cardio and muscle; rules,
regulations, and etiquettes
01-050-006 จักรยานเพื่อนันทนาการ
2(1-2-3)
Leisure Cycling
วิชาบังคับกอน: Prerequisite: แนะนําการขับขี่จักรยานเพื่อนันทนาการเนนจักรยานเพื่อความเพลิดเพลิน
และจักรยานภูเขา ความรูและทักษะในการใชจักรยานเพื่อความเพลิดเพลิน
เพื่อใชสอย และการกีฬาในสภาพเสนทางหลากหลาย เทคนิคและทักษะใน
การขับขี่เกี่ยวกับการเบรค การใหสัญญาณ การใชเกียร การถายน้ําหนัก และ
การขับขี่ลูเดี่ยว การขับขี่อยางปลอดภัยบนทองถนนและทักษะในการขับขี่
เปนกลุม กลไกของจักรยานและการบํารุงรักษา
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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มคอ.2
01-050-007 พลศึกษา
1(0-2-1)
Physical Education
วิชาบังคับกอน: Prerequisite: ความรูพื้นฐาน การปฏิบัติเกี่ยวกับกิจกรรมพลศึกษา การสรางเสริม
สมรรถภาพทางกาย การทํางานเปนทีม ระเบียบ กติกา มารยาท
การจัดการและการดําเนินการแขงขันโดยเลือกชนิดกีฬาตามความเหมาะสม
Basic knowledge; physical education activities; developing
physical fitness; team working; rules, regulations and etiquettes;
organizing and arranging selected sport competition
01-050-008 ฟุตบอล
1(0-2-1)
Football
วิชาบังคับกอน: Prerequisite: ความรูพ ื้นฐาน การปฏิบัติทักษะพื้นฐาน การเลนเปนทีม การสรางเสริม
สมรรถภาพทางกาย ระเบียบ กติกา มารยาท และการดําเนินการแขงขัน
Basic knowledge; basic skills practice; team playing; developing
physical fitness; rules, regulations, and etiquettes; arranging
football competition
01-050-009 บาสเกตบอล
1(0-2-1)
Basketball
วิชาบังคับกอน: Prerequisite: ความรูพื้นฐาน การปฏิบัติทักษะพื้นฐาน การเลนเปนทีม การสรางเสริม
สมรรถภาพทางกาย ระเบียบ กติกา มารยาท และการดําเนินการแขงขัน
Basic knowledge; basic skills practice; team playing; developing
physical fitness; rules, regulations, and etiquettes; arranging
basketball competition
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มคอ.2
01-050-010 ตะกรอ
1(0-2-1)
Takraw
วิชาบังคับกอน: Prerequisite: ความรูพื้นฐาน การปฏิบัติทักษะพื้นฐาน การเลนเปนทีม การสรางเสริม
สมรรถภาพทางกาย ระเบียบ กติกา มารยาท และการดําเนินการแขงขัน
Basic knowledge; basic skills practice; team playing; developing
physical fitness; rules, regulations, and etiquettes; arranging
takraw competition
01-050-011 ฟุตซอล
1(0-2-1)
Futsal
วิชาบังคับกอน: Prerequisite: ความรูพื้นฐาน การปฏิบัติทักษะพื้นฐาน การเลนเปนทีม การสรางเสริม
สมรรถภาพทางกาย ระเบียบ กติกา มารยาท และการดําเนินการแขงขัน
Basic knowledge; basic skills practice; team playing; developing
physical fitness; rules, regulations, and etiquettes; arranging futsal
competition
01-050-012 แบดมินตัน
1(0-2-1)
Badminton
วิชาบังคับกอน: Prerequisite: ความรูพื้นฐาน การปฏิบัติทักษะพื้นฐาน การเลนเปนทีม การสรางเสริม
สมรรถภาพทางกาย ระเบียบ กติกา มารยาท และการดําเนินการแขงขัน
Basic knowledge; basic skills practice; team playing; developing
physical fitness; rules, regulations, and etiquettes; arranging
badminton competition
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มคอ.2
01-050-013 วายน้ํา
1(0-2-1)
Swimming
วิชาบังคับกอน: Prerequisite: ความรูพื้นฐาน การปฏิบัติทักษะพื้นฐาน ความปลอดภัยทางน้ํา การสราง
เสริมสมรรถภาพทางกาย ระเบียบ กติกา มารยาท
Basic knowledge; basic skills practice; water safety; developing
physical fitness; rules, regulations, and etiquettes; arranging
swimming competition
01-050-014 วอลเลยบอล
1(0-2-1)
Volleyball
วิชาบังคับกอน: Prerequisite: ความรูพื้นฐาน การปฏิบัติทักษะพื้นฐาน การเลนเปนทีม การสรางเสริม
สมรรถภาพทางกาย ระเบียบ กติกา มารยาท และการดําเนินการแขงขัน
Basic knowledge; basic skills practice; team playing; developing
physical fitness; rules, regulations, and etiquettes; arranging
volleyball competition
01-050-015 เทนนิส
1(0-2-1)
Tennis
วิชาบังคับกอน: Prerequisite: ความรูพื้นฐาน การปฏิบัติทักษะพื้นฐาน การเลนเปนทีม การสรางเสริม
สมรรถภาพทางกาย ระเบียบ กติกา มารยาท และการดําเนินการแขงขัน
Basic knowledge; basic skills practice; team playing; developing
physical fitness; rules, regulations, and etiquettes; arranging
tennis competition
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มคอ.2
01-050-016 กอลฟ
1(0-2-1)
Golf
วิชาบังคับกอน: Prerequisite: ความรูทั่วไปและทักษะในการเลนกอลฟ การพัฒนารางกายและอารมณจาก
การเลนกอลฟ วงสวิง การเลือกใชอุปกรณ การจับไมกอลฟ ทายืน และการ
วางตําแหนงลําตัว การพัตกอลฟ การตีลูกสั้นและลูกยาว การตีลูกจาก
อุปสรรคและกรณีพิเศษ กฎกติกามารยาทของกอลฟ
General knowledge and skills of golf; physical and emotional
benefit from golf; golf swing; selection of golf equipments;
proper grips, stance, and alignment; stroke production for
putting, short and long game; hitting special shots; rules and
etiquettes of golf
01-312-001 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
English for Everyday Use
วิชาบังคับกอน: Prerequisite: ทักษะภาษาอังกฤษดานการฟง การพูด การอาน การเขียน และไวยากรณที่ไม
ซับซอน คําศัพทและสํานวนที่ใชในชีวิตประจําวัน
English language skills: listening, speaking, reading and writing;
fundamental grammar; vocabulary and expressions in everyday
use
01-312-002 ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
English Communication Skills
วิชาบังคับกอน: Prerequisite: ทักษะการฟง พูด อาน เขียนภาษาอังกฤษ คําศัพทและไวยากรณทจี่ ําเปนใน
การสื่อสาร การอานเรื่องสั้น การเขียนเพื่อสื่อความ
English listening, speaking, reading, and writing skills; vocabulary
and grammar necessary for communication; reading short
passages; writing to communicate
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มคอ.2
01-312-003 สนทนาภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
English Conversation
วิชาบังคับกอน: Prerequisite: การทักทาย การแนะนําตนเองและผูอื่น การกลาวลา การขอโทษ
การขอบคุณ การกลาวแสดงความรูสึกยินดีและเสียใจ การแสดงความ
คิดเห็น การนัดหมาย การพูดโทรศัพท การซื้อขายและตอรองราคา การสั่ง
อาหาร การสอบถามและบอกทิศทาง
Greetings; introducing oneself and others; saying good bye;
apologizing; thanking; expressing feelings: congratulations,
sympathy; giving opinions; making an appointment; telephoning;
purchasing and bargaining; ordering food; asking and giving
directions
01-312-004 ทักษะการอานภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
Reading Skills in English
วิชาบังคับกอน: Prerequisite: กลยุทธในการอาน การหาหัวขอเรื่อง ประโยคใจความหลัก และรายละเอียด
สนับสนุน การใชพจนานุกรมภาษาอังกฤษ การเดาความหมายจากบริบท
คําเติม คําอางอิง การคาดการณและการทํานายขอความลวงหนา
ขอเท็จจริงและความคิดเห็น การอานแบบเร็ว การลําดับเหตุการณ
การตีความ
Reading strategies: identifying topics, main ideas, and supporting
details; using English-English dictionary; guessing the meaning
using contextual clues, affixes and references; previewing and
predicting; facts and opinions; speed reading; sequencing;
inference
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มคอ.2
01-312-005 ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
Writing Skills in English
วิชาบังคับกอน: Prerequisite: ความคลายคลึงและความแตกตางระหวางภาษาพูดและภาษาเขียน
การเขียนประโยค การเขียนเรียงความระดับยอหนา ประเภทของงานเขียน
การกรอกแบบฟอรม การเขียนจดหมายสวนตัว การบันทึกประจําวัน
และการจดขอความโดยยอ การเขียนสรุปจากเรื่องที่อาน
Similarities and differences between spoken and written
languages; sentence writing; paragraph writing; types of written
pieces: form filling, personal letter writing, diary writing, and notetaking; writing a summary from reading articles
01-312-006 ภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน
3(3-0-6)
English for Work
วิชาบังคับกอน: Prerequisite: การอานประกาศรับสมัครงาน การเขียนประวัติสวนตัวและจดหมายสมัครงาน
การสัมภาษณงาน โครงสรางองคกร คําศัพทและสํานวนเพื่อการปฏิบัติงาน
และการสื่อสารในสํานักงาน การนําเสนอ
Reading job advertisements; writing resume and application
letter; job interview; organization chart; vocabulary and
expressions for working and communicating in offices;
presentation
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มคอ.2
01-312-007 ภาษาอังกฤษทางวิทยาศาสตร
3(3-0-6)
English for Science
วิชาบังคับกอน: Prerequisite: ลักษณะของภาษาและวจนิพนธที่ใชในบทความและตําราทางวิทยาศาสตร
ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับศัพทเฉพาะทางและวากยสัมพันธ ภาษาวิชาการดาน
วิทยาศาสตร คําศัพทที่ใชทั่วไปในเอกสารตําราทางวิทยาศาสตร ลักษณะ
รูปแบบของกรรมวาจกที่ใชในภาษาวิทยาศาสตร การฝกทําหมายเหตุ
ประกอบภาพ การฝกอานและอภิปรายกลุมเกี่ยวกับบทความทาง
วิทยาศาสตร
Linguistic and discourse features of scientific articles and texts;
basic knowledge of lexicon and morpho-syntactic structures;
academic language of science; common vocabulary in scientific
texts; passive structures in scientific language; practicing writing
annotation of diagrams; practicing reading scientific articles and
group discussion
01-313-009 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Chinese for Communication
วิชาบังคับกอน: Prerequisite: พื้นฐานการใชภาษาจีนกลางในการสื่อสาร รูปแบบอักษรภาษาจีน การออก
เสียงภาษาจีน โครงสรางประโยคภาษาจีนกลาง การวางตําแหนงคําและ
ไวยากรณ คํา ถอยคํา และสํานวนภาษาจีนกลางที่ใชในชีวิตประจําวัน
Basic of Mandarin for communication; Chinese characters; Pinyin
pronunciation; Mandarin sentence structure, word order, and
grammar; common Mandarin words, phrases and expressions for
everyday use
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มคอ.2
01-314-010 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Malay for Communication
วิชาบังคับกอน: Prerequisite: ความรูพ ื้นฐานเกี่ยวกับภาษามลายูและอักษรรูมี คําที่ใชทั่วไปและการอาน
ออกเสียง คํา ถอยคํา โครงสรางประโยค และไวยากรณ ทักษะเบื้องตนใน
การฟงและการสนทนาในชีวิตประจําวันดวยถอยคําและสํานวนภาษาที่ถูกตอง
Basic knowledge of Malay and Rumi alphabet; common words
and pronunciation; words, phrases, sentence structures, and
grammar; basic skills in listening and speaking for everyday
conversation with appropriate expressions
01-315-011 ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Japanese for Communication
วิชาบังคับกอน: Prerequisite: รูปแบบอักษรฮิระงะนะ คาตาคะนะ และคันจิ การออกเสียงภาษาญี่ปุน คํา
ถอยคําและประโยค ทักษะเบื้องตนในการฟงและการสนทนาใน
ชีวิตประจําวันดวยถอยคําและสํานวนภาษาที่ถูกตอง
Character sets used in Japanese language-Heragana, Katakana,
and Kanji; Japanese pronunciation; Japanese words, phrases, and
sentences; basic skills in listening and speaking everyday
conversation with appropriate expressions
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มคอ.2
02-031-004 มนุษยกับสิ่งแวดลอม
3(3-0-6)
Man and Environment
วิชาบังคับกอน: Prerequisite: ระบบนิเวศ ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรทางธรณีและสิ่งทําลายดิน
บรรยากาศและมลพิษทางอากาศ น้ําและมลพิษทางน้ํา สารปราบศัตรูพืช
สารปนเปอนอาหาร การวิเคราะหระบบของประชากร ชุมชน และ
สิ่งแวดลอม ทัศนศึกษาเชิงนิเวศ
Ecological systems; natural resources; geologic natural resources
and geo-hazards; the atmosphere and air pollution; water and
water pollution; pesticides; food additives; population,
community, and environment systems analysis; eco field trip
required
02-031-005 สิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร
3(3-0-6)
Environment and Resources Management
วิชาบังคับกอน: Prerequisite: ความรูพื้นฐานทางสิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร หลักนิเวศวิทยาและ
สมดุลธรรมชาติ ประเภทของทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ มลพิษ
สิ่งแวดลอม การปองกันและแกไขมลพิษ มลพิษกับปญหาสุขภาพ
กฎขอบังคับเกี่ยวกับผลกระทบทางสิ่งแวดลอม การจัดการสิ่งแวดลอมแบบ
ผสมผสานและการพัฒนาอยางยั่งยืน
Basic knowledge of environment and resources management;
principles of ecology and natural balance; classifications of
natural resources and their conservation; environmental
pollution; preventing and solving pollution problems; pollution
and health problems; law and regulations related to
environmental impacts; integrated environmental management
and sustainable development
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มคอ.2
02-031-006 ความยั่งยืนทางทรัพยากรธรรมชาติ
3(3-0-6)
Natural Resource Sustainability
วิชาบังคับกอน: Prerequisite: แนวคิดในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ หลักการความยั่งยืน มลพิษ
สิ่งแวดลอมและผลกระทบตอสังคม การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
อยางยั่งยืน การตัดสินใจและหลักจริยธรรมที่เกี่ยวของกับการออกแบบความ
ยั่งยืน พลังงานหมุนเวียนและแหลงพลังงานที่ยั่งยืน อัตราการใชพลังงาน
ของชาติและการพัฒนาพลังงานหมุนเวียน
Concepts of natural resources conservation; principles of
sustainability; environmental pollution and social impacts;
sustainable management of natural resources; decision making
and ethical issues related to sustainable design; renewable
energy and sustainable energy resources; national energy
consumption and renewable energy development
02-031-009 แหลงพลังงานทางเลือก
3(3-0-6)
Alternative Energy Resources
วิชาบังคับกอน: Prerequisite: แหลงพลังงานทางเลือก พลังงานแสงอาทิตย ความรอนใตพิภพ ชีวมวล
น้ําขึ้นน้ําลง ไฟฟาจากพลังน้ํา ลมและคลื่น ระบบและกระบวนการที่ใชใน
การเปลี่ยนรูปของพลังงาน เทคโนโลยีการผลิตพลังงาน ขอดีขอเสียของ
พลังงานทางเลือก การจัดเก็บพลังงาน
Sources of alternative energy; solar, geothermal, biomass, tidal,
hydroelectric, wind, and wave energy; systems and methods of
energy conversion; energy production technology; advantages
and disadvantages of alternative energy; energy storages
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มคอ.2
02-032-002 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร
3(2-2-5)
Computer Technology
วิชาบังคับกอน: Prerequisite: ฮารดแวร ซอฟตแวร การประมวลผลขอมูล และเครือขายคอมพิวเตอร
การประยุกตใชสารสนเทศในองคการ เทคนิคการโปรแกรม การพัฒนาระบบ
การออกแบบฐานขอมูล อีเมล การใชเบราวเซอรและโปรแกรมคนหา
เครือขายสังคม คลาวดคอมพิวติ้ง การออกแบบเว็บ และการโปรแกรมเว็บ
การใชเครือขายคอมพิวเตอรเพื่อการสื่อสาร การฝกปฏิบัติและการ
ประยุกตใชงาน
Hardware, software, data processing, and computer network;
information applications for organization; programming
techniques, systems development, database design, e-mail, uses
of browsers and search engines; social network, Cloud
computing, web design, and web programming; using computer
networks for communication; hands-on practice in computer
applications
02-040-001 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Mathematics for Everyday Use
วิชาบังคับกอน: Prerequisite: ระบบจํานวน คณิตศาสตรพื้นฐานและการนําไปใช เชน เศษสวน ทศนิยม
อัตราสวน รอยละ การชั่งตวงวัด การแปรผัน พื้นที่และปริมาตร เรขาคณิต
วิเคราะห สมการเชิงเสนและกราฟ อัตราสวนตรีโกณมิติ ทักษะและ
กระบวนการทางคณิตศาสตรกับการนําไปใชในชีวิตประจําวัน
Number system; basic mathematics and applications: fractions,
decimals, ratios and percentage; weights and measurements;
variation; area and volume; analytic geometry; linear equations
and graphs; trigonometric ratios; mathematical skills and process
and applications for everyday use
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มคอ.2
02-040-004 คณิตศาสตรสําหรับธุรกิจ
3(3-0-6)
Mathematics for Business
วิชาบังคับกอน: Prerequisite: ระบบจํานวน สัดสวนและรอยละ อสมการและสมการเชิงเสน กําไรขาดทุน
ดอกเบี้ย ภาษี คาเสื่อมราคา การประกัน คาบําเหน็จคานายหนา ทักษะ
และกระบวนการทางคณิตศาสตรกับการนําไปใช
Number system; proportion and percentage; inequality and linear
equation; gain and loss; interest; taxes; depreciation; assurance;
commission; mathematical skill and process and their application
02-040-005 คณิตศาสตรสําหรับวิทยาศาสตร
3(3-0-6)
Mathematics for Science
วิชาบังคับกอน: Prerequisite: ระบบจํานวน สมการพหุนาม ระบบสมการเชิงเสน อสมการและกราฟ
ฟงกชันเลขชี้กําลังและฟงกชันลอการิทึม เรขาคณิตวิเคราะห ภาคตัดกรวย
ตรีโกณมิติ เมทริกซและการประยุกต ทักษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตรกับการนําไปใช
Number system; polynomial equation; system of linear equation;
inequality and graph; exponential function and logarithmic
function; analytic geometry; conic section; trigonometry; matrices
and their application; mathematical skill and process and their
application
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มคอ.2
02-040-006 สถิติในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Statistics for Everyday Use
วิชาบังคับกอน: Prerequisite: ความรูพื้นฐานทางสถิติ สถิติพรรณนา ความนาจะเปนและการแจกแจง
ความนาจะเปนของตัวแปรสุม การแจกแจงทวินามและการแจกแจงปกติ
การประมาณคาพารามิเตอร การทดสอบสมมติฐาน สหสัมพันธและการ
วิเคราะหการถดถอย การประยุกตสถิติในการใชงานทั่วไป
Foundations of statistics; descriptive statistics; probability and
probability distribution of random variables; binomial and normal
distributions; parameter estimation; hypothesis testing;
correlation and regression analysis; statistical applications for
everyday use
02-211-003 คณิตศาสตรเบื้องตน
3(3-0-6)
Introduction to Mathematics
วิชาบังคับกอน: Prerequisite: ระบบจํานวนจริง ตรรกศาสตรเบื้องตน อัตราสวนและรอยละ ลําดับ
และอนุกรมของจํานวนจริง ความนาจะเปน
Real number system; basic logic; ratio and percent; sequences
and series of real numbers; probabilities
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มคอ.2
02-213-001 หลักสถิติ
3(3-0-6)
Principles of Statistics
วิชาบังคับกอน: Prerequisite: ความรูพื้นฐานทางสถิติ ความนาจะเปน ตัวแปรสุมและการแจกแจงความ
นาจะเปนของตัวแปรสุม การแจกแจงของสิ่งตัวอยาง การประมาณคา
และการทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว
การถดถอยเชิงเดีย่ ว และสหสัมพันธเชิงเดีย่ ว การใชโปรแกรมสําเร็จรูป
ทางสถิติ
Basic knowledge of statistics; probability; random variables and
probability distributions; sampling distribution; estimation and
hypothesis testing; one-way analysis of variance; simple
regression and simple correlation; statistical software applications
02-221-002 หลักเคมี
3(3-0-6)
Principles of Chemistry
วิชาบังคับกอน: Prerequisite: หลักการและแนวคิดทางเคมี ทฤษฎีอะตอม พันธะเคมี ตารางธาตุ
สารละลาย อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี สมดุลเคมี สมดุลของไอออน ไฟฟา
เคมีเบื้องตน สารประกอบไฮโดรคารบอน
Principles and concepts of chemistry; atomic theory; chemical
bonding; periodic table of the elements; solution; rate of
chemical reaction; chemical equilibrium; equilibrium of ion;
elementary electrochemistry; hydrocarbon compounds
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มคอ.2
02-221-003 ปฏิบัติการหลักเคมี
1(0-3-1)
Principles of Chemistry Laboratory
วิชาบังคับกอน: Prerequisite: วิชาเรียนควบคู: 02-221-002 หลักเคมี
Corequisite: 02-221-002 Principles of Chemistry
ปฏิบัติการที่สอดคลองกับเนื้อหารายวิชาเคมีพื้นฐาน ในหัวขอที่เกี่ยวกับ
สมบัติของธาตุ สารละลาย อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี สมดุลเคมี สมดุล
ไอออน ไฟฟาเคมี และสารประกอบไฮโดรคารบอน
Laboratory experiments pertaining to lecture course covered in
02-221-002 Principles of Chemistry; topics include properties of
elements, solution, rate of chemical reaction, chemical
equilibrium, ionic equilibrium, electrochemistry, and hydrocarbon
compounds
02-241-001 ชีววิทยาทั่วไป
3(2-3-5)
General Biology
วิชาบังคับกอน: Prerequisite: กําเนิดและวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต โครงสรางและหนาที่ของสิ่งมีชีวิต
ประกอบดวยเซลล เนื้อเยื่อ และอวัยวะ การจําแนกและความหลากหลายของ
สิ่งมีชีวิต พื้นฐานทางนิเวศวิทยาและพันธุศาสตร ปฏิบัติการทดลองในหัวขอที่
สอดคลองกับการบรรยาย
Origin and evolution of life; structures and functions of living
things: cells, tissues, and organs; taxonomy and biodiversity of
living organisms; basic concepts of ecology and genetics;
laboratory experiments coordinated with lecture materials
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มคอ.2
02-241-003 จุลชีววิทยาทั่วไป
3(2-3-5)
General Microbiology
วิชาบังคับกอน: 02-241-001 ชีววิทยาทั่วไป
Prerequisite: 02-241-001 General Biology
โครงสราง ชนิด และความหลากหลายของจุลนิ ทรียในธรรมชาติ การจําแนก
หมวดหมูจุลนิ ทรีย การเจริญเติบโตและปจจัยการเติบโตของจุลินทรีย
แบคทีเรีย เชื้อรา และไวรัสที่ทําใหเกิดโรค การแพรกระจาย ภูมิตานทาน
และภูมิคุมกันโรค ปฏิบัติการทดลองในหัวขอที่สอดคลองกับการบรรยาย
Structure, classification, and diversity of microorganisms in the
nature; taxonomy of microorganisms; microbial growth and
growth factors; pathogenesis of bacterial, fungal, and viral
diseases; disease transmission, host resistance, and immunity;
laboratory experiments coordinated with lecture materials
05-022-013 การเปนผูประกอบการ
3(3-0-6)
Entrepreneurship
วิชาบังคับกอน: Prerequisite: ความทาทาย ทิศทาง และลักษณะการลงทุนเปนผูประกอบการ สภาพสังคม
และมนุษยที่มีผลเกี่ยวของกับการดําเนินการธุรกิจ การบริหารจัดการและ
ภาวะผูนํา เทคนิคการตลาด การโฆษณาและการขาย ระบบและหลักการ
บัญชี ระบบการเงินสําหรับธุรกิจ และการเขียนแผนธุรกิจ
Challenges, trends and characteristics of entrepreneur venture;
social and human factors necessary to opening and operating a
business; management and leadership; marketing techniques;
advertising and sales; accounting principles and systems; business
finance; writing a business plan
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มคอ.2
05-022-014 การวางแผนการเงินสวนบุคคล
3(3-0-6)
Personal Financial Planning
วิชาบังคับกอน: Prerequisite: แนวคิดเกี่ยวกับการวางแผนทางการเงิน กระบวนการวางแผนทางการเงิน
การบริหารรายได รายจายและภาระหนี้สิน การออมและทางเลือกการลงทุน
การวางแผนประกัน การวางแผนการศึกษาบุตร การวางแผนเพื่อการ
เกษียณ การเตรียมความพรอมกอนลงทุน
Concept of financial planning; financial planning process; income,
expenditure and debt management; saving and alternatives in
investment; insurance planning; children education planning;
financial planning for retirement; preparation before investing
05-311-106 องคการและการจัดการ
3(3-0-6)
Organization and Management
วิชาบังคับกอน: Prerequisite: หลักการทั่วไปเกี่ยวกับองคการและการจัดการ แนวความคิดและวิวัฒนาการ
ทางการจัดการ การวางแผน การจัดองคการ การนํา การควบคุม การจัดการ
ทรัพยากรมนุษย การจัดการเชิงกลยุทธ การติดตอสื่อสารและเทคโนโลยี
การสื่อสาร การตัดสินใจ การจัดการความเปลี่ยนแปลง จริยธรรมทางธุรกิจ
และความรับผิดชอบตอสังคม
General principles of organization and management; concepts
and development of management; planning, organizing, leading,
controlling; human resource management; strategic management;
communication and communication technology; decision making;
change management; business ethics and social responsibility
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มคอ.2
06-112-201 นิเวศวิทยาทางน้ํา
3(2-2-5)
Aquatic Ecology
วิชาบังคับกอน: 02-241-001 ชีววิทยาทั่วไป
Prerequisite: 02-241-001 General Biology
ความหมายและขอบเขตของนิเวศวิทยาทางน้ํา โครงสรางของระบบนิเวศ
ทางน้ํา พลังงานในระบบนิเวศทางน้ํา วัฏจักรในระบบนิเวศทางน้ํา ระบบ
นิเวศของแหลงน้ําประเภทตางๆ มลพิษทางน้ํา ปฏิบัติการวัดอัตราการผลิต
เบื้องตนในแหลงน้ํา สํารวจโครงสรางและปจจัยการดํารงชีพของสิ่งมีชีวิตใน
ระบบนิเวศทางน้ําประเภทตางๆ การประเมินสภาพมลพิษทางน้ํา
Meaning and scope of aquatic ecology; aquatic ecosystem
structure; energy in aquatic ecosystem; cycle of aquatic
ecosystem; ecosystem of different water resources; water
pollution; practice in evaluation of water resource primary
productivity; survey of structure and factors influencing a living in
different aquatic ecosystem; assessment of water pollution
06-114-301 อาหารและการใหอาหารสัตวน้ํา
3(2-2-5)
Aquatic Animals Feed and Feeding
วิชาบังคับกอน: Prerequisite: ความสําคัญของอาหารสัตวน้ํา การจัดการดานอาหาร สารอาหารและการใช
ประโยชน วัตถุดิบอาหาร เทคโนโลยีชีวภาพในการผลิตอาหารสัตวน้ํา
ปฏิบัติการการประเมินประสิทธิภาพการใชอาหาร การวิเคราะหคุณภาพ
วัตถุดิบและอาหารสัตวน้ํา การคํานวณสูตรและผลิตอาหารสัตวน้ํา
Importance of aqua feeds; feed managements; nutrient and its
utilization; feed stuff; biotechnology in feed production; practice
in evaluation of feed utilization; proximate analysis of feed stuff
and aqua feeds; feed formulation and feed production
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มคอ.2
06-115-301 โรคและปรสิตสัตวน้ํา
3(2-2-5)
Diseases and Parasite of Aquatic Animals
วิชาบังคับกอน: 02-241-003 จุลชีววิทยาทั่วไป
Prerequisite: 02-241-003 General Microbiology
ความหมายของโรคและปรสิตสัตวน้ํา กลไกการเกิดโรคในสัตวน้ํา ระบบ
ภูมิคุมกันของสัตวน้ํา โรคที่เกิดจากการติดเชื้อและไมติดเชื้อในสัตวน้ํา
ลักษณะอาการของโรคที่เกิดจากปรสิตเชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา และไวรัส
ลักษณะอาการของโรคที่ไมไดเกิดจากการติดเชื้อ การปองกันและรักษาโรค
สัตวน้ํา ปฏิบัติการเกี่ยวกับการตรวจวินิจฉัยโรค การจําแนกชนิดของเชื้อกอโรค
การใชเทคนิคตาง ๆ เพื่อตรวจสุขภาพสัตวน้ํา การบําบัดรักษาโรคดวยยา
และสารเคมี
Meaning of disease and parasite of aquatic animals; pathogenesis
in aquatic animals; immune system of aquatic animals; infectious
disease and non-infectious disease in aquatic animals; disease
symptoms caused by parasite, bacteria, fungi, and virus;
symptoms of non-infectious disease; prevention and treatment
of aquatic animal disease; laboratory exercises in disease
diagnosis; pathogen identification; application of several
techniques for checking aquatic animal health; drug and
chemicals treatment
06-116-304 เครื่องมือทางการประมง
3(2-2-5)
Fishing Gears
วิชาบังคับกอน: Prerequisite: สภาวะทรัพยากรประมง เครื่องมือประมงชนิดตางๆ สวนประกอบและกลไก
การทํางานของเครื่องมือประมง ชนิดและคุณลักษณะของเสนใยที่ใชทําการ
ประมง ชนิดของทุนลอยและตัวถวง เงื่อนตาง ๆ ที่ใชในการประมงและ
ปฏิบัติการ
Fishery resources situation; types of fishing gear; composition and
mechanism of fishing gears; kinds and property of fibers for
fisheries; types of buoyancy and weight; knot for fisheries;
including laboratory work coordinated with lecture materials
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มคอ.2
06-121-102 การประมงทั่วไป
3(2-2-5)
General Fisheries
วิชาบังคับกอน: Prerequisite: ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการประมง แหลงน้ํา และทรัพยากรประมง
การทําประมง การเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา การเก็บถนอมและแปรรูปสัตวน้ํา
การตลาดสัตวน้ํา กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของกับการประมง
การสํารวจภาคสนาม
Basic principles of fishery, water sources and fishery resources;
fisheries; aquaculture; fish processing and preservation; fish
marketing; fishery laws and regulations; field survey
06-121-201 การจัดการธุรกิจสัตวน้ํา
3(2-2-5)
Aquatic Business Management
วิชาบังคับกอน: 05-311-106 องคการและการจัดการ
Prerequisite: 05-311-106 Organization and
Management
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจสัตวน้ํา ระบบธุรกิจสัตวน้ํา หลักการจัดการธุรกิจ
สัตวน้ําประกอบดวย การวางแผน การจัดองคกร การอํานวยการ การควบคุม
การจัดการทรัพยากรมนุษย การจัดการเชิงกลยุทธ กฎหมายและระเบียบ
เกี่ยวกับธุรกิจสัตวน้ํา ปจจัยที่มีผลกระทบตอการพัฒนาระบบธุรกิจสัตวน้ํา
ปฏิบัติการเกี่ยวกับธุรกิจสัตวน้ํา
General information on aquatic business; aquatic business
systems; principles of aquatic business management, including
planning, organizing, directing, controlling, human resource
management; strategic management; laws and regulations
related to aquatic business; factors affecting the development of
aquatic business systems; practical work in aquatic business

55

มคอ.2
06-121-306 การจัดการประมง
3(2-2-5)
Fishery Management
วิชาบังคับกอน: Prerequisite: ลักษณะของทรัพยากรประมง ปญหาการใชประโยชน แบบจําลองผลจับ
สวนเกิน แบบจําลองผลจับตอหนวยทดแทน วัตถุประสงคของการจัดการ
ประมง นโยบายและมาตรการที่ใชในการจัดการประมงและขอจํากัด
การพัฒนาแบบแผนการจัดการประมง ปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดการประมง
Characteristics of fishery resource; problems of fishery resource
utilization; surplus yield model; yield per recruitment model;
fishery management objectives, policies, measurements and
limitations; development of fishery management forms; practical
work in fishery management
06-121-307 การจัดการสถานแสดงพันธุสัตวน้ํา
3(2-2-5)
Aquarium Management
วิชาบังคับกอน: Prerequisite: ประวัติของสถานแสดงพันธุสัตวน้ํา การออกแบบสถานแสดงพันธุสัตวน้ํา
การจัดการระบบน้ํา ระบบเติมอากาศในน้ําและระบบไฟฟา เทคนิคการ
เลี้ยงสัตวน้ําในสถานแสดงพันธุสัตวน้ํา การจัดนิทรรศการและกิจกรรมใน
สถานแสดงพันธุสัตวน้ํา การประชาสัมพันธและการตลาดของสถานแสดง
พันธุสัตวน้ํา ปฏิบัติการในหัวขอที่สอดคลองกับเนื้อหาการบรรยาย
History of aquariums; aquarium design; water system
management; water aeration and electrical systems; aquaculture
techniques in aquariums; exhibition and activities arrangement in
aquariums; public relations and marketing of aquariums; practical
work coordinated with lecture materials

56

มคอ.2
3(2-2-5)
06-121-308 การสงเสริมการประมง
Fishery Extension
วิชาบังคับกอน: Prerequisite: ปรัชญาและวัตถุประสงคของการสงเสริม ความสําคัญและสิ่งจําเปน
พื้นฐานของการสงเสริมการประมง นโยบายและการดําเนินงานสงเสริม
การประมง การเรียนรูแ ละแลกเปลี่ยนความรูในงานสงเสริม หลักการ
สงเสริมการเกษตร การวางแผนโครงการสงเสริม รูปแบบและวิธีการ
สงเสริมการประมง การวิเคราะหผลการสงเสริมประมง ปฏิบัติการ
เกี่ยวกับการสงเสริมประมง
Philosophy and objectives of extension; importance and basic
necessities of fishery extension; policy and implementation of
fishery extension; learning and knowledge sharing in fishery
extension; principles of agricultural extension; planning, types,
and tools of fishery extension; analysis of fishery extension’s
result; practical work in fishery extension
06-121-413 กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการประมงและธุรกิจสัตวน้ํา
3(2-2-5)
Laws and Regulations of Fishery and Aquatic
Business
วิชาบังคับกอน: Prerequisite: กฎหมายเบื้องตน พระราชบัญญัติการประมง ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง และ
กฎกระทรวงที่เกี่ยวกับการประมงและธุรกิจสัตวน้ําของไทย กฎหมายประมง
และธุรกิจสัตวน้ําระหวางประเทศ กฎหมายเกี่ยวกับการจัดตั้งองคกรธุรกิจ
สัตวน้ํา กฎหมายควบคุมการดําเนินงานของธุรกิจสัตวน้ํา กรณีศึกษา
เกี่ยวกับกฎหมายประมงและธุรกิจสัตวน้ํา
Introduction to laws; Thai Fishery Act; regulations and
announcements of Thai fishery and aquatic business;
international fishery and aquatic business laws; legal issues on
establishment of aquatic business; laws governing aquatic
business operation; case study in fishery and aquatic business laws
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มคอ.2
06-122-202 คอมพิวเตอรเพื่อการประมงและธุรกิจสัตวน้ํา
3(2-2-5)
Computer for Fisheries and Aquatic Business
วิชาบังคับกอน:Prerequisite: ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร โปรแกรมประมวลผลคํา โปรแกรม
คํานวณ โปรแกรมนําเสนอผลงาน การประมวลผลขอมูลดานการประมง
และธุรกิจสัตวน้ําดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ การแปลผลและรายงานผล
การวิเคราะห ฝกปฏิบัติการใชซอฟตแวรประยุกต
Introduction to computer; word processing program; calculation
program; presentation program; fishery and aquatic business data
analysis using statistical package program; result interpretation
and reporting; hands-on practice in application software
06-122-203 สารสนเทศทางการจัดการประมงและธุรกิจสัตวน้ํา
3(2-2-5)
Information for Fishery Management and
Aquatic Business
บังคับกอน: Prerequisite: แนะนําสารสนเทศทางการจัดการประมงและธุรกิจสัตวน้ํา การสืบคน
การเก็บขอมูล และการประมวลผลสารสนเทศ เพื่อใชในงานดานการผลิตและ
การตลาดสัตวน้ํา การเขียนรายงานทางวิชาการและการนําเสนอ
ฝกปฏิบัติการใชซอฟตแวรประยุกต
Introduction to information for fishery management and aquatic
business; searching, collecting data and information analysis for
fishery production and marketing; academic writing and
presentation; hands-on practice in application software
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มคอ.2
06-122-204 สถิติเพื่อการตัดสินใจทางการจัดการประมงและธุรกิจสัตวน้ํา 3(2-2-5)
Statistics for Decision Making in Fisheries
Management and Aquatic Business
วิชาบังคับกอน: Prerequisite: ขอมูลและสถิตทิ างการประมง หลักการสถิติ การเก็บรวบรวมขอมูล
การนําเสนอขอมูล การวิเคราะหขอมูลเบื้องตน กรณีศึกษาการใชสถิติ
วิเคราะหขอมูลทางการประมงเพื่อการพยากรณและการตัดสินใจทางการ
จัดการประมงและธุรกิจสัตวน้ํา ฝกปฏิบัติในการใชซอฟตแวรทางสถิติ
Fishery data and statistics; principles of statistics; data collection;
data presentation; elementary of data analysis; case study in
fishery data analysis using statistics for forecast and decision
making in fisheries management and aquatic business; hands-on
practice in statistical software
06-122-308 ระบบภูมิสารสนเทศเบื้องตน
3 (2-2-5)
Introduction to Geoinformatics
วิชาบังคับกอน:Prerequisite: ระบบภูมิสารสนเทศ ขอมูลของระบบภูมิสารเทศ การประมวลผลขอมูล
ภูมิศาสตร การนําเสนอ ฝกปฏิบัติใชซอฟตแวรประยุกตของระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร
Introduction to geoinformatics; geoinformatics data;
geoprocessing; presentation; hands-on practice in GIS software
applications
06-122-310 โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติเพื่อการวิจัยทางการประมง
3(2-2-5)
Statistical Package for Fishery Research
วิชาบังคับกอน: 02-032-002 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร
Prerequisite: 02-032-002 Computer Technology
การเลือกและประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติเพื่อการวิจัยดานการ
ประมง การวิเคราะหขอมูล การแปลผล การอภิปรายผล และการรายงานผล
ฝกปฏิบัตกิ ารใชซอฟตแวรทางสถิติ
Selection and application of statistical software for fishery
research; data analysis, interpretation, result discussion, and
reporting; hands-on practice in statistical software
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มคอ.2
06-122-311 ภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการประมงและธุรกิจสัตวน้ํา
3(2-2-5)
Geoinformatics for Fishery Management and
Aquatic Business
วิชาบังคับกอน: 06-122-308 ระบบภูมิสารสนเทศเบื้องตน
Prerequisite: 06-122-308 Introduction to
Geoinformatics
การสํารวจสืบคนแหลงขอมูลเชิงพื้นที่ที่เกี่ยวกับการประมงและการเพาะเลี้ยง
สัตวน้ํา การรับรูระยะไกลและการทําแผนที่ของทรัพยากรการประมง
การวางทําเลที่ตั้ง การแบงเขต การวางแผน การจัดการ การเฝาระวัง และ
การวิเคราะหขอมูลทางการประมง ขอมูลแหลงที่อยูอาศัยของสัตวน้ํา
การติดตามสัตวน้ําชนิดตาง ๆ ดวยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ฝกปฏิบัติการ
ใชซอฟตแวรประยุกต
Investigations of spatial data sources relevant to fisheries and
aquaculture; remote sensing and mapping of fishery resources;
locating, zoning, planning, managing, monitoring, and fishing data
analysis, spatial data on aquatic habitats; GPS tracking of fish;
hands-on practice in application software
06-122-312 ซอฟตแวรตารางทํางานสําหรับงานประมงและธุรกิจ
3(2-2-5)
สัตวน้ํา
Spreadsheet Software for Fishery and Aquatic
Business
วิชาบังคับกอน: Prerequisite: ซอฟตแวรตารางทํางานเบื้องตน การประยุกตใชซอฟตแวรตารางทํางานใน
งานคํานวณประมง แผนภูมิประมง สถิติประมง ชีววิทยาประมง การจัดการ
ประมงและธุรกิจสัตวน้ํา ฝกปฏิบัตใิ นการใชซอฟตแวรตารางทํางาน
Introduction to spreadsheet software; applies spreadsheet
software for fishery calculator; fishery chart; fishery statistics;
fishery biology; fishery and aquatic business management; handson practice in spreadsheet software
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มคอ.2
06-122-407 การวางแผนโครงการประมง
3(2-2-5)
Fishery Project Planning
วิชาบังคับกอน: Prerequisite: ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการวางแผนโครงการ การวางแผนโครงการทางการ
ประมง การวิเคราะหโครงการ วิธกี ารตัดสินใจเลือกโครงการ การควบคุม
และการประเมินผลโครงการ ปฏิบัติการที่เกี่ยวของกับการวางแผนโครงการ
ประมง
General information of project planning; fishery project planning;
project analysis; decision methods for project selection, project
controlling and evaluation; practical work in fishery project
planning
06-122-408 การพยากรณทางการประมงและธุรกิจสัตวน้ํา
3(2-2-5)
Fishery and Aquatic Business Forecasting
วิชาบังคับกอน: Prerequisite: วิธีการพยากรณสถานะทางการประมงและธุรกิจสัตวน้ํา การประยุกตวิธีการ
ทางสถิตเิ พื่อการพยากรณ การสํารวจและการทดสอบ การวิเคราะห
แนวโนม การวิเคราะหสหสัมพันธและการถดถอย การวิเคราะหอนุกรมเวลา
กรณีศึกษาการพยากรณเกี่ยวกับการประมงและธุรกิจสัตวน้ํา ฝกปฏิบัติการ
ใชซอฟตแวรประยุกต
The methods of forecasting in fishery and aquatic business
situation; application of statistical methods for forecasting; survey
and testing; trend analysis; correlation and regression analysis;
time series analysis; a case study in fishery and aquatic business
forecasting; hands-on practice in application software
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มคอ.2
06-123-202 ชีววิทยาและอนุกรมวิธานสัตวน้ําเศรษฐกิจ
3(2-2-5)
Biology and Taxonomy of Economic Aquatic
Animals
วิชาบังคับกอน: 02-241-001 ชีววิทยาทั่วไป
Prerequisite: 02-241-001 General Biology
โครงสรางรางกาย ระบบสรีระภายใน แหลงที่อยูอาศัยของสัตวน้ําเศรษฐกิจ
การจัดจําแนกหมวดหมูทางอนุกรมวิธาน ปฏิบัติการทดลองในหัวขอที่
เกี่ยวของกับการบรรยาย
Body structure; internal physiological system; habitat of
economic aquatic animals; taxonomic identification and
classification; laboratory exercises in related topics of lecture
materials
06-123-203 การวิเคราะหคุณภาพน้ําเพื่อการจัดการประมง
3(2-2-5)
Water Quality Analysis for Fishery Management
วิชาบังคับกอน: Prerequisite: วิธีการประเมินคุณภาพน้ําทางการประมง หลักการวิเคราะหคุณภาพของน้ํา
การตรวจวิเคราะหน้ําทางกายภาพ ทางเคมี และทางชีวภาพ เครื่องมือที่ใช
ในการตรวจวิเคราะหน้ํา การเก็บตัวอยางและการควบคุมรักษาตัวอยางน้ํา
การจัดการคุณภาพน้ํา การทดลองในหองปฏิบัติการในหัวขอที่สอดคลองกับ
เนื้อหาการบรรยาย
Evaluation methods of water quality in fishery; principles of
water quality analysis; physical, chemical, and biological analysis
of water quality; instruments for water testing and analysis; water
sample collection, storage, and preservation; water quality
management; laboratory experiment related to lecture materials
06-124-302 เรื่องเฉพาะทางการจัดการธุรกิจเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
3(2-2-5)
Selected Topics in Aquaculture Business
Management
วิชาบังคับกอน: Prerequisite: การรวบรวมและประมวลขอมูลในหัวขอเรื่องทางการจัดการธุรกิจเพาะเลี้ยง
สัตวน้ํานาสนใจ การเขียนรายงานและการนําเสนอ
Collection and process information of interested issues in
aquaculture business management; report writing and presentation
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มคอ.2
06-124-303 ระเบียบวิธีวิจัยทางการจัดการประมงและธุรกิจสัตวน้ํา
3(2-2-5)
Research Methodology for Fishery Management
and Aquatic Business
วิชาบังคับกอน: 02-213-001 หลักสถิติ
Prerequisite: 02-213-001 Principles of Statistics
ความหมาย ความสําคัญ และวัตถุประสงคของการวิจัยทางการจัดการประมง
และธุรกิจสัตวน้ํา กระบวนการวิจัย ความสําคัญและประเภทของตัวแปร
ปฏิบัติการเขียนโครงการวิจัยทางการจัดการประมงและธุรกิจสัตวน้ํา
การออกแบบการวิจัย การเลือกเครื่องมือวัด การเก็บรวบรวมขอมูล
สถิติและโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับวิเคราะหขอมูล การตีความขอมูล
การนําเสนอขอมูล
Meaning, importance, and objective of fishery and aquatic
business research; research process; importance and type of
variable; practice in fishery and aquatic business research
proposal writing; research design; measuring instrument selection;
data collections; statistics and program package for data analysis;
data interpretation; data presentation
06-124-304 สัมมนาทางการจัดการประมงและธุรกิจสัตวน้ํา
1(0-2-1)
Seminar in Fishery Management and Aquatic
Business
วิชาบังคับกอน: Prerequisite: การสืบคนวรรณกรรม การเขียนรายงาน การอภิปราย และการนําเสนอหัวขอ
ที่นาสนใจในปจจุบันทางการจัดการประมงและ/หรือธุรกิจสัตวน้ํา
Literature searching, report writing, discussion, and presentation
of current interested topics in fishery management and/or
aquatic business
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มคอ.2
06-124-305 ทักษะทางการจัดการประมงและธุรกิจสัตวน้ํา
1(0-2-1)
Fishery Management and Aquatic Business Skills
วิชาบังคับกอน: Prerequisite: ความรูและการฝกทักษะเบื้องตนทางการจัดการประมงและธุรกิจสัตวน้ําเพื่อ
เตรียมความพรอมสําหรับการฝกประสบการณวิชาชีพ ความรูทั่วไปเกี่ยวกับ
การทํางานในองคกร วัฒนธรรมองคกร หนาที่และความรับผิดชอบ
การปฏิบัติตนเพื่อการทํางานอยางมีความสุข
Knowledge and basic skills practice in fishery management and
aquatic business in order to prepare for internship; general
knowledge of working in organization; organizational culture;
functions and responsibilities; conducting oneself to find happiness
at work
06-124-306 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา
1(0-2-1)
Preparation for Co-operative Education
วิชาบังคับกอน: Prerequisite: ปรัชญาและเปาประสงคของการจัดการศึกษาแบบสหกิจ การเตรียมเอกสาร
สมัครงาน เกี่ยวกับจดหมายนํา ประวัติ ประสบการณ เอกสารอางอิง
และหนังสือรับรอง การพัฒนาทักษะทางดานการสื่อสารระหวางบุคคลใน
สถานที่ทํางาน และทักษะตาง ๆ ที่จําเปนสําหรับสหกิจศึกษา จรรยาบรรณใน
การทํางาน ความปลอดภัย และมนุษยสัมพันธ
The philosophy and goal of co-operative education; preparation
of the necessary paper work to apply for job including effective
cover letter, resume, reference and letter of recommendation;
the development of basic interpersonal communication skills
expected in the workplace and general skills required to be
successful in the co-operative program; work ethic, workplace
safety, and human relations
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มคอ.2
06-124-307 ปญหาพิเศษทางการจัดการประมงและธุรกิจสัตวน้ํา 1
1(0-3-0)
Special Problems in Fishery Management and
Aquatic Business I
วิชาบังคับกอน: Prerequisite: ศึกษาคนควาและเตรียมการทําวิจัยในปญหาที่นาสนใจทางดานการจัดการ
ประมงและธุรกิจสัตวน้ําโดยไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา
การเขียนโครงรางงานวิจัยและการนําเสนอ
Study and preparation for the research on current interested
problems in fishery management and aquatic business and be
mutual interest to both student and course supervisor; research
proposal writing and presentation
06-124-408 ปญหาพิเศษทางการจัดการประมงและธุรกิจสัตวน้ํา 2
2(0-6-0)
Special Problems in Fishery Management and
Aquatic Business II
วิชาบังคับกอน: 06-124-307 ปญหาพิเศษทางการจัดการ
ประมงและธุรกิจสัตวน้ํา 1
Prerequisite: 06-124-307 Special Problems in
Fishery Management and
Aquatic Business I
เปนวิชาตอเนื่องจาก 06-124-307 ปญหาพิเศษทางการจัดการประมงและ
ธุรกิจสัตวน้ํา 1 การดําเนินการโครงการวิจัย การนําเสนอผลการวิจัย และ
การเขียนเอกสารงานวิจัย
Continuation of 06-124-407 Special Problems in Fishery
Management and Aquatic Business I. Execute the research
project, result presentation, and writing a research paper
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มคอ.2
06-124-409 การฝกประสบการณวิชาชีพทางการจัดการประมงและ
3(0-40-0)
ธุรกิจสัตวน้ํา
Internship in Fishery Management and
Aquatic Business
วิชาบังคับกอน: 06-124-305 ทักษะทางการจัดการประมง
และธุรกิจสัตวน้ํา
Prerequisite: 06-124-305 Fishery Management and
Aquatic Business Skills
แผนการฝกประสบการณวิชาชีพใหนักศึกษามีความสามารถในการบูรณาการ
ความรูกับประสบการณจากการทํางานเพื่อพัฒนาความรูเชิงวิชาการและ
ทักษะในการแกปญหาในสถานการจริง มุงเนนใหนักศึกษามีประสบการณตรง
สามารถประเมินลักษณะงานในอาชีพที่เหมาะสมกับตน นักศึกษาสามารถเลือก
ลักษณะงานที่สนใจ ฝกฝนการเรียนรูงานที่ไมสามารถปฏิบัติไดในสถานศึกษา
An internship course offers students to integrate classroom
study with practical experience in the work place to develop
academic knowledge and skills to actual problems. Students
select a specific area within the field of study and explore it in
greater depth outside the normal classroom situation
06-124-410 สหกิจศึกษาทางการจัดการประมงและธุรกิจสัตวน้ํา
6(0-40-0)
Co-operative Education in Fishery Management
and Aquatic Business
วิชาบังคับกอน: 06-124-306 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา
Prerequisite: 06-124-306 Preparation for
Co-operative Education
แผนสหกิจศึกษาสําหรับการฝกงานตลอดระยะเวลาหนึ่งภาคการศึกษาใน
สถานประกอบการที่คณะใหความเห็นชอบหรือองคกรตาง ๆ นักศึกษา
สามารถบูรณาการความรูเชิงวิชาการกับประสบการณจากการปฏิบัติงาน และ
เปดโอกาสใหนักศึกษาพิจารณาลักษณะงานที่เหมาะสม แสดงความสามารถ
ทักษะในการทํางาน และเปดโอกาสใหไดรับการวาจางหลังจากจบการศึกษา
This is a semester long experience in a faculty-approved
employer or organizations. Students will apply academic
knowledge and integrating classroom learning with related work
experience. The course offers students the opportunity to
evaluate career selection, demonstrate employability skills, and
may receive offers for future full-time employment.
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มคอ.2
06-125-203 การจัดการวัตถุดิบเพื่อธุรกิจสัตวน้ํา
3(2-2-5)
Raw Material Management for Aquatic Business
วิชาบังคับกอน: Prerequisite: แหลงที่มาและการตรวจสอบแบบยอนกลับที่มาของวัตถุดิบ การจัดซื้อและ
ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ มาตรฐานของวัตถุดิบสัตวน้ําสําหรับกระบวนการ
ผลิตสินคาประมง การเก็บรักษาวัตถุดิบ การเปลี่ยนแปลงคุณภาพและการ
เสื่อมเสียของวัตถุดิบในระหวางการเก็บรักษา การขนสง และการจําหนาย
การบรรจุและการขนสงวัตถุดิบสัตวน้ํา
Sources and traceability of raw material; purchasing and quality
inspection of raw material; standard of raw material for fish
processing plant; storage of raw material; quality change and
spoilage of raw material during storage, transportation, and
distribution; packaging and transportation
06-125-301 เศรษฐศาสตรประมง
3(2-2-5)
Fishery Economics
วิชาบังคับกอน: Prerequisite: แนวคิดเบื้องตนและขอบเขตของเศรษฐศาสตรประมง การลงทุนทางการ
ประมง การวิเคราะหอุปสงค-อุปทาน การวิเคราะหตนทุน-ผลตอบแทน
การตลาด การคาสงและคาปลีก ดุลยภาพการทําประมง ปฏิบัติเกี่ยวกับการ
วิเคราะหตนทุน-ผลตอบแทนจากการทําประมงและเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา ดุลยภาพ
การทําประมง และการประยุกตแบบจําลองผลจับ
Fundamental concepts and scope of the fishery economics;
capital investment; demand-supply analysis; cost-benefit
analysis; marketing, wholesaling and retailing; equilibrium of
fishery; practice in cost-benefit analysis of fishery and
aquaculture, equilibrium of fishery, and application of yield
models
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มคอ.2
06-125-302 การจัดการการเลี้ยงปลา
3(2-2-5)
Fish Culture Management
วิชาบังคับกอน: Prerequisite: การสํารวจสถานการณปจจุบันของกิจการเลี้ยงปลา รูปแบบและวิธีการเลี้ยง
ปลา การจัดการบอ การใหอาหาร การจัดการสภาพแวดลอมที่เกี่ยวของ
การประเมินการเจริญเติบโตและผลผลิต การตรวจและควบคุมโรคปลา
ปฏิบัติการเกี่ยวกับการเลี้ยงปลา
Survey of current situation of fish culture enterprise; types and
methods of fish culture; pond management; fish feeding;
management of environment related to fish culture; growth and
yield evaluation; checking and controlling in fish diseases;
practical work in fish culture
06-125-303 การจัดการฟารมกุง
3(2-2-5)
Shrimp Farming Management
วิชาบังคับกอน: Prerequisite: ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการจัดการอุตสาหกรรมกุง การเพาะขยายพันธุ
การเลี้ยง การจับ การจําหนาย และการขนสง กฎระเบียบที่เกีย่ วของกับ
อุตสาหกรรมกุง การวางแผนธุรกิจเพื่อการเลี้ยงกุงทะเลอยางยั่งยืน
ปฏิบัติการเกี่ยวกับการเลี้ยงกุง
Introduction to shrimp industry management; shrimp breeding,
culture, harvest, distribution, and transportation; laws and
regulations relevant to shrimp industry; business planning for
sustainable marine shrimp culture; practical work in shrimp
culture
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มคอ.2
06-125-304 โลจิสติกสสําหรับธุรกิจสัตวน้ํา
3(3-0-6)
Logistics for Aquatic Business
วิชาบังคับกอน: Prerequisite: บทบาทของโลจิสติกส การดําเนินงานดานโลจิสติกส พาณิชยอิเล็กทรอนิกส
กฎหมายที่เกี่ยวของ การคํานวณและการประมาณตนทุน การวิเคราะหหวงโซ
คุณคา โลจิสติกสทางธุรกิจสัตวน้ํา การจัดการความเสี่ยงในระบบโลจิสติกส
Roles of Logistics; logistics operation; electronic commerce;
related laws; calculation and estimation of costs; value chain
analysis; logistics in aquatic business; risk management in logistics
system
06-125-305 หลักการตลาดเพื่อธุรกิจสัตวน้ํา
3(3-0-6)
Principles of Marketing for Aquatic Business
วิชาบังคับกอน: Prerequisite: บทบาทและความสําคัญของการตลาดที่มีตอธุรกิจสัตวน้ํา หลักการตลาดที่
เกี่ยวของกับธุรกิจสัตวน้ําประกอบดวย การวิเคราะหสภาพแวดลอมทาง
การตลาด กิจกรรมและหนาที่ทางการตลาด ลักษณะและพฤติกรรมการซื้อใน
ตลาดผูบริโภคและตลาดอุตสาหกรรม สวนประสมทางการตลาด กลยุทธ
การตลาด จริยธรรมการตลาดและความรับผิดชอบตอสังคม
Roles and importance of marketing to aquatic business;
principles of marketing related aquatic business, including
marketing environment analysis, marketing activities and
marketing functions, buying behavior in consumer market and
industrial market, marketing mix, marketing strategies, marketing
ethics and social responsibilities
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มคอ.2
06-125-306 การบัญชีเพื่อธุรกิจสัตวน้ํา
3(2-2-5)
Accounting for Aquatic Business
วิชาบังคับกอน: Prerequisite: ลักษณะและแนวคิดพื้นฐานของการบัญชี หลักการและวิธีการบัญชีสําหรับ
ธุรกิจสัตวน้ํา งบการเงิน การอานและวิเคราะหรายงานทางการเงิน
การวางแผนประสานงาน การควบคุมทางการบัญชี การนําขอมูลทางบัญชี
ไปใชเพื่อการจัดการธุรกิจสัตวน้ํา ฝกปฏิบัติการทําบัญชีธุรกิจสัตวน้ํา
Characteristics and fundamental concepts of accounting;
principles and method of accounting for aquatic business;
financial statement; financial report reading and analysis;
coordinate planning; accounting control; use accounting data for
aquatic business management; practical work in aquatic business
accounting
06-125-402 การจัดการอุตสาหกรรมและตลาดสินคาสัตวน้ํา
3(2-2-5)
Aquatic Products Industry and Marketing
Management
วิชาบังคับกอน: 06-125-305 หลักการตลาดเพื่อธุรกิจสัตวน้ํา
Prerequisite: 06-125-305 Principles of Marketing for
Aquatic Business
แนวคิด ขอบเขต และหลักการของการจัดการผลิตภัณฑสัตวน้ํา หนาที่ของ
การจัดการ บทบาทและหนาที่ของผูจัดการผลิตภัณฑ การจัดการการตลาด
และกลยุทธการตลาด การตลาดระดับสากล การจัดการขาย การจัด
จําหนายและการขนสง ปฏิบัติการเกี่ยวกับการตลาดสินคาสัตวน้ํา
Concepts, scope, and principles of fishery products management;
management functions; roles and functions of product manager;
marketing management and marketing strategies; international
marketing; sales management; distribution and transportation;
practical work in fishery products marketing
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มคอ.2
06-125-403 การจัดการฟารมสัตวน้ํา
3(2-2-5)
Aquatic Farm Management
วิชาบังคับกอน: Prerequisite: หลักการดําเนินการและการจัดการฟารมสัตวน้ํา หลักการทางเศรษฐศาสตร
และการประยุกตสําหรับการตัดสินใจ บัญชีและแบบบันทึก การวิเคราะห
และวินิจฉัยฟารมสัตวน้ํา การวิเคราะหผลกระทบตอธุรกิจฟารมสัตวน้ํา
การวางแผนการผลิตของธุรกิจฟารมสัตวน้ํา การตัดสินใจภายใตความเสี่ยง
แนวทางการดําเนินธุรกิจฟารมสัตวน้ําแบบยั่งยืน ปฏิบัติการวิเคราะหการ
ลงทุนทําฟารมสัตวน้ํา
Principles of aquatic farm operations and management;
economic principles and application for decision making;
accounting and record form; analysis of impact factors affecting
aquatic farm business; production planning of aquatic farm;
decision making under risk; approach in sustainable aquatic farm;
practical work in aquatic farm investment analysis
06-125-406 หลักการขายเพื่อธุรกิจสัตวน้ํา
3(2-2-5)
Principles of Selling for Aquatic Business
วิชาบังคับกอน: Prerequisite: บทบาทสําคัญของฝายขายในองคกร ประเภทและลักษณะการขายสัตวน้ํา
และผลิตภัณฑที่เกี่ยวของ เทคนิคการขาย การแสวงหาลูกคา การเตรียมตัว
กอนเขาพบลูกคา การดําเนินการเขาพบ การเสนอขายและการสาธิต คูแขง
คุณสมบัติและจรรยาบรรณของพนักงานขาย และการใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย
ที่เกี่ยวของกับงานขาย ปฏิบัติการที่เกี่ยวของกับเทคนิคการเจรจา การปด
การขาย การติดตามผลการขาย และบริการหลังการขาย
The important role of sales in an organization; types and
characteristics of sales for aquatic animals and related products;
sale techniques; customer seeking, preparation before customer
meeting, conducting an effective meeting; offering and
demonstration; qualifications and ethics of salesman and the use
of modern technology for sales; hands-on practice in negotiation
techniques, closing the sale, and following the sales results aftersales services
71

มคอ.2
06-125-407 การจัดการวิสาหกิจประมงขนาดกลางและขนาดยอม
(2-2-5)
Small and Medium Fishery Enterprises Management
วิชาบังคับกอน: 06-125-305 หลักการตลาดเพื่อธุรกิจสัตวน้ํา
Prerequisite: 06-125-305 Principles of Marketing for
Aquatic Business
การดําเนินงานในรูปแบบวิสาหกิจประมงขนาดกลางและขนาดยอม รูปแบบ
การเปนเจาของ การวางแผนทางธุรกิจ การสรรหาเงินลงทุน การตลาด
การจัดการบัญชีและการเงิน ระบบการจัดการ กฎหมายที่เกี่ยวของกับ
วิสาหกิจประมงขนาดกลางและขนาดยอม ปฏิบัติการการเขียนแผนธุรกิจ
Small and medium fishery enterprises operation; types of
ownership; business planning; investment funding; marketing;
accounting and financial management; management systems;
laws related to small and medium fishery enterprises; hands-on
practice in writing a business plan
06-211-203 ชีววิทยาการประมง
3(2-3-5)
Fishery Biology
วิชาบังคับกอน: Prerequisite: การเจริญของสัตวน้ํา การสืบพันธุ การกินและแหลงอาหาร การเคลื่อนยาย
วงจรชีวิต การเปลี่ยนแปลงประชากรของสัตวน้ํา วิธีการจับปลาโดยเนน
ทรัพยากรสัตวน้ําในทะเลเขตรอนและปฏิบัติการ
The growth of aquatic animals; reproduction, eating and food
sources; migration; life cycle; population dynamic of aquatic
animal; fishing method with emphasis on aquatic animal
resources in tropical sea; practice in laboratory
06-211-407 การเพาะเลี้ยงแพลงกตอนทะเล
3(2-3-5)
Marine Plankton Culture
วิชาบังคับกอน: Prerequisite: ปจจัยที่มีผลตอการเจริญเติบโตของแพลงกตอนทะเล การเตรียมอาหาร
การเพาะเลี้ยงแพลงกตอนทะเลในหองปฏิบัติการและการเพาะเลี้ยงแบบมหมวล
Factors affecting on growth of marine plankton; practice skill in
preparation of culture media; marine plankton culture in
laboratory and mass culture
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มคอ.2
06-213-201 สมุทรศาสตรทั่วไป
3(3-0-6)
General Oceanography
วิชาบังคับกอน: Prerequisite: ประวัติของการศึกษาทางสมุทรศาสตร กําเนิดของทะเลและมหาสมุทร
ลักษณะชายฝงทะเลและพื้นทองทะเล องคประกอบทางเคมีและฟสิกสของ
น้ําทะเล การไหลเวียนของกระแสน้ํา ภูมิอากาศเหนือมหาสมุทร คลื่น
น้ําขึ้นน้ําลง ตะกอนและการกระจายในมหาสมุทร
History of oceanography studies; origin of the sea and ocean;
characteristic of coast and sea floor; chemical composition and
physical properties of seawater; ocean current circulation; ocean
atmospheric, circulation; wave; tide; ocean sediment and
distribution
06-732-312 เทคโนโลยีผลิตภัณฑประมง
3(2-3-5)
Fishery Products Technology
วิชาบังคับกอน: Prerequisite: องคประกอบทางเคมีของสัตวน้ํา การเปลี่ยนแปลงคุณภาพของสัตวน้ําและ
ผลิตภัณฑ การแปรรูปสัตวน้ํา การแชแข็ง การบรรจุกระปอง การใชเกลือ
การทําแหง การรมควัน และการหมักดอง ผลิตภัณฑมูลคาเพิ่ม การใช
ประโยชนเศษเหลือจากการแปรรูปสัตวน้ํา การควบคุมคุณภาพและ
มาตรฐานของผลิตภัณฑประมง การฝกปฏิบัติการ
Chemical composition of fish; quality changes of fish and fish
products; fish processing, freezing, canning, salting, drying,
smoking, and fermentation; value added products, utilization of
by-product from fish processing; quality controls and standards
of fishery products; practical skills developed in laboratory
assignments
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มคอ.2
06-733-304 การใหความเย็นสัตวน้ําและผลิตภัณฑ
3(3-0-6)
Refrigeration of Fish and Fishery Products
วิชาบังคับกอน: Prerequisite: หลักการและระบบของเครื่องทําความเย็น หลักการสรางหองเย็น
การใชความเย็นเก็บรักษาสัตวน้ํา กรรมวิธีการผลิตสัตวน้ําแชเยือกแข็ง
การเปลี่ยนแปลงคุณภาพของสัตวน้ําแชแข็ง บรรจุภัณฑสําหรับสัตวน้ําแชแข็ง
การศึกษานอกสถานที่
Principles and systems of freezer; principles of freezer
construction; fish handling by refrigeration; fish freezing process;
quality changes in frozen fish; packaging for frozen fish; field trips
06-738-302 การใชประโยชนวัสดุเศษเหลือจากการแปรรูปสัตวน้ํา
3(2-3-5)
Utilization of By-Products from Fish Processing
วิชาบังคับกอน: Prerequisite: แหลงของวัสดุเศษเหลือจากการแปรรูปสัตวน้ํา รวมทั้งกระบวนการผลิตที่
สําคัญซึ่งเปนที่มาของวัสดุเศษเหลือ องคประกอบของวัสดุเศษเหลือ เชน
โปรตีน ไขมัน ไคติน คารโรทีนอยด และเอนไซม กรรมวิธีในการแปรรูปวัสดุ
เศษเหลือ แนวทางการใชประโยชนวัสดุเหลือใช การฝกปฏิบัติการ
Sources of by-products from fish processing including by-products
process; components of by-products such as protein, fat, chitin,
carotenoid and enzyme; by-product processing; guidelines for byproducts utilization; practical skills developed in laboratory
assignments
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มคอ.2
3.2 ชื่อ สกุล เลขประจําตัวประชาชน ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย
3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร
ชื่อ-นามสกุล

คุณวุฒิ

สาขา/วิชาเอก

สถาบันที่จบ

1

นายธงชัย นิติรัฐสุวรรณ
3 9299 00330 66 4

2

นายอภิรักษ สงรักษ
3 8408 00151 88 4

3

นางสาวรัตนาพร อนันตสุข
3 3207 00170 76 8

ปร.ด.
วท.ม.
ทษ.บ.
ปร.ด.
วท.ม.
วท.บ.
M.Sc.

วาริชศาสตร
วิทยาศาสตรการประมง
ประมงน้ําจืด
วิทยาศาสตรการประมง
การจัดการประมง
เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
Aquaculture and
Aquatic Resource
Management
การจัดการประมง
วิทยาศาสตรการประมง
สัตวศาสตร ประมงน้ําจืด
วิทยาศาสตรการประมง
ชีววิทยา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแมโจ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
Asian Institute of Technology,
Thailand

ตําแหนง ภาระงานสอน(ชม./ปการศึกษา)
วิชาการ 2560 2561 2562 2563
2553
ผูชวย
450 450 450 450
2537 ศาสตราจารย
2534
2558
ผูชวย
450 450 450 450
2544 ศาสตราจารย
2540
2548
ผูชวย
450 450 450 450
ศาสตราจารย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแมโจ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2545
2539
ผูชวย
450
2535 ศาสตราจารย
2536
อาจารย
300
2531

ลําดับ

4
5

นางชมพูนุช โสมาลีย
3 9204 00604 12 1
นายปรีดา เกิดสุข
3 1019 00770 11 7

วท.บ.
วท.ม.
ทษ.บ.
วท.ม.
วท.บ.

ปที่จบ

450

450

450

300

300

300

มคอ.2

75

75

มคอ.2
มคอ.2
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3.2.2 อาจารยผูสอน
ลําดับ

ชื่อ-นามสกุล

คุณวุฒิ

1

วาที่พันตรีดํารงค
โลหะลักษณาเดช
3 4097 00031 68 4
นางปรีดา ภูมี
3 9103 00145 50 7

วท.ม.
วท.บ.

เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
ประมง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

2540
2537

Ph.D.

Aquatic Biology

2554

วท.ม.
วท.บ.
วท.ม.
วท.บ.
วท.ม.
วท.บ.
วท.ม.
วท.บ.
วท.ม.
วท.บ.
วท.ม.
วท.บ.
วท.บ.

วาริชศาสตร
วาริชศาสตร
เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
ประมง
วิทยาศาสตรการประมง
วิทยาศาสตรทั่วไป
เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
เทคโนโลยีการประมง
วิทยาศาสตรการประมง
ประมง
ผลิตภัณฑประมง
ประมง
เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

Universiti Sains Malaysia,
Malaysia
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

2

3
4
5
6
7
8
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นายมาโนช ขําเจริญ
3 8103 00136 09 6
นายโกสินทร พัฒนมณี
3 8604 00338 29 4
นายอุทร เจริญเดช
1 8006 00007 31 7
นายวัฒนา วัฒนกุล
3 9099 00255 38 7
นางสุแพรวพันธ โลหะลักษณาเดช
3 9301 00057 58 2
นายสุชาติ แดงหนองหิน
3 8604 00066 27 8

สาขา/วิชาเอก

สถาบันที่จบ

ปที่จบ

2542
2532
2543
2536
2534
2527
2555
2550
2536
2533
2539
2536
2540

ตําแหนง ภาระงานสอน(ชม./ปการศึกษา)
วิชาการ 2560 2561 2562 2563
ผูชวย
150 150 150 150
ศาสตราจารย
ผูชวย
ศาสตราจารย

150

150

150

150

ผูชวย
ศาสตราจารย
ผูชวย
ศาสตราจารย
อาจารย

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

ผูชวย
ศาสตราจารย
ผูชวย
ศาสตราจารย
อาจารย

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

มคอ.2
3.2.3 อาจารยพิเศษ
ลําดับ

ชื่อ-นามสกุล

คุณวุฒิ

สาขา/วิชาเอก

สถาบันที่จบ

ปที่จบ

1

นายอํานวย คงพรหม

วท.ม.
วท.บ.

วิทยาศาสตรการประมง
วาริชศาสตร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

2546
2532

2

นางสาวอัสนี หวังพิทยา

3

นางสาวชุติมา หวังเบ็ญหมัด

วท.ม.
วท.บ.
Ph.D.

การจัดการประมง
วาริชศาสตร
Strategic of Marketing

2551
2548
2554

บธ.ม.
พย.บ.

การบริหารธุรกิจ
พยาบาลศาสตร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
Universiti Sains Malaysia,
Malaysia
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ

2542
2534

ตําแหนง ภาระงานสอน(ชม./ปการศึกษา)
วิชาการ 2560 2561 2562 2563
นักวิชาการ 20
20
20
20
ประมง
ชํานาญการ
พิเศษ
นักวิชาการ 20
20
20
20
ศึกษา
อาจารย
20
20
20
20
(หลักสูตร
บริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต,
ม.หาดใหญ)
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4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม
4.1 การฝกประสบการณวิชาชีพทางการจัดการประมงและธุรกิจสัตวน้ํา
เพื่อใหนักศึกษามีประสบการณการทํางานดานวิชาชีพกอนเขาสูการทํางานจริงจึงจัดใหมีการ
ฝกประสบการณภาคสนาม โดยเปนการฝกประสบการณวิชาชีพในสถานประกอบการทางดานการ
ประมงเอกชนหรือหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของ ภายใตการดูแลของอาจารยและตัวแทนจากสถาน
ประกอบการหรือหนวยงานของภาครัฐนั้นๆ
4.1.1 มาตรฐานผลการเรียนรูการฝกประสบการณวิชาชีพทางการจัดการประมงและ
ธุรกิจสัตวน้ํา
1) เคารพกฎระเบียบขอบังคับขององคกรและสังคม
2) มีความรูในสาขาวิชาที่เกี่ยวของกับการผลิตสัตวน้ํา การจัดการประมง และทรัพยากร
ทางทะเล
3) สามารถประยุกตทักษะภาคปฏิบัติเพื่อการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ
4) มีความรับผิดชอบในงานที่ไดรับมอบหมาย
5) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศใหเกิดประโยชน
6) สามารถใชงานภาษาไทยและภาษาอังกฤษไดอยางถูกตองและเหมาะสม
4.1.2 ชวงเวลา
สํา หรั บ นั ก ศึ ก ษาที่ เ ลื อกการฝก ประสบการณ วิ ช าชีพ กํ า หนดให นัก ศึ ก ษาออกฝ ก
ประสบการณวิชาชีพในหนวยงานของรัฐ เอกชน หรือสถานประกอบการทางการประมงและธุรกิจ
สัตวน้ํา ซึ่งสามารถออกฝกไดภายหลังจากที่นักศึกษาเรียนผานรายวิชา 06-124-305 ทักษะทางการ
จัดการประมงและธุรกิจสัตวน้ํา 1(0-2-1) และกําหนดใหนักศึกษาลงทะเบียนรายวิชา 06-124-409
การฝ ก ประสบการณ วิ ช าชี พ ทางการจั ด การประมงและธุ ร กิ จ สั ต ว น้ํ า 3(0-40-0) และไปฝ ก
ประสบการณวิชาชีพในภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษาที่ 4 และไดรับการประเมินผลการฝกโดย
หนวยงานหรือสถานประกอบการ และอาจารยนิเทศฝกงาน พรอมทั้งจัดทํารายงานผลการฝกและ
นําเสนอสาระของการฝกประสบการณวิชาชีพนั้นในชั้นเรียน เพื่อใหอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา
ประเมินผลการเรียน
4.1.3 การจัดเวลาและตารางสอน
นั ก ศึ ก ษาฝ ก ประสบการณ วิ ช าชี พ ในหน ว ยงานของรั ฐ รั ฐ วิ ส าหกิ จ หรื อ สถาน
ประกอบการทางการประมงและธุรกิจสัตวน้ํา ในภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษาที่ 4
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4.2 สหกิจศึกษาทางการจัดการประมงและธุรกิจสัตวน้ํา
เพื่อใหนักศึก ษามีประสบการณก ารทํางานในสายวิชาชีพกอนเขาสูก ารทํางานจริง และมี
คุณสมบัติตรงกับความตองการของตลาดแรงงานทั้งภาครัฐหรือเอกชนดานการจัดการประมงและ
ธุรกิจสัตวน้ํา ภายใตการดูแลของอาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษารวมกับ ตัวแทนจากหนวยงานหรือ
สถานประกอบนั้นๆ
4.2.1 มาตรฐานผลการเรียนรูของสหกิจศึกษาทางการจัดการประมงและธุรกิจสัตวน้ํา
1) มีจิตสํานึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
2) เคารพกฎระเบียบขอบังคับขององคกรและสังคม
3) มีความรูหลักการทฤษฎีดานการผลิตสัตวน้ํา การจัดการประมง และทรัพยากรทางทะเล
4) มีความรูในสาขาวิชาที่เกี่ยวของกับการผลิตสัตวน้ํา การจัดการประมง และทรัพยากร
ทางทะเล
5) สามารถประยุกตทักษะภาคปฏิบัติเพื่อการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ
6) สามารถศึกษาวิเคราะหปญหาและนําความรูทางทฤษฎีและปฏิบัติมาใชในการแกไข
ปญหาอยางเปนระบบ
7) มีความรับผิดชอบในงานที่ไดรับมอบหมาย
8) วางตัวและแสดงความคิดเห็นไดเหมาะสมกับบทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบ
9) สามารถใชงานภาษาไทยและภาษาอังกฤษไดอยางถูกตองและเหมาะสม
4.2.2 ชวงเวลา
สําหรับนักศึกษาที่เลือกแผนการเรียนสหกิจศึกษา สามารถออกสหกิจศึกษาในหนวยงาน
หรือสถานประกอบการภาครัฐหรือเอกชน ที่ดําเนินงานดานการประมงหรือธุร กิจสัตวน้ําไดภาย
หลังจากนักศึกษาเรียนผานรายวิชา 06-124-306 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา 1(0-2-1) โดย
กําหนดใหลงทะเบียนรายวิชา 06-124-410 สหกิจศึกษาทางการจัดการประมงและธุรกิจสัตวน้ํา
6(0-40-0) และออกสหกิจศึกษา
4.2.3 การจัดเวลาและตารางสอน
นักศึกษาออกปฏิบัติสหกิจศึกษาเต็มเวลา ในภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษาที่ 4
5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย
5.1 คําอธิบายโดยยอ
การบรรยายกระบวนการทําวิจัย รายละเอียดตามรายวิชา 06-124-307 ปญหาพิเ ศษ
ทางการจัดการประมงและธุรกิจสัตวน้ํา 1 และ รายวิชา 06-124-408 ปญหาพิเศษทางการจัดการ
ประมงและธุรกิจสัตวน้ํา 2 โดยการทําวิจัยเดี่ยวหรือจัดกลุมนักศึกษาในการทําวิจัยกลุมละ 2 คน
ขึ้นอยูกับการพิจาณาของอาจารยที่ปรึกษาปญหาพิเศษ ทํางานวิจัยเชิงสํารวจและทดลองตามโจทย
ที่สนใจ ภายใตก ารดูแลของอาจารยที่ปรึกษา นําเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบรายงานและวาจา
และตองผานการประเมิน ผลงานวิจัย
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5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู
5.2.1 มีจิตสํานึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
5.2.2 มีความรูหลักการทฤษฎีดานการผลิตสัตวน้ํา การจัดการประมง และทรัพยากรทางทะเล
5.2.3 สามารถประยุกตใชความรูหลักการทฤษฎีดานการผลิตสัตวน้ํา การจัดการประมง
และทรัพยากรทางทะเล
5.2.4 มีความรับผิดชอบในงานที่ไดรับมอบหมาย
5.2.5 สามารถระบุและใชเทคนิคทางสถิติและคณิตศาสตร
5.2.6 สามารถใชงานภาษาไทยและภาษาอังกฤษไดอยางถูกตองและเหมาะสม
5.3 ชวงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษาที่ 3 และภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษาที่ 4
5.4 จํานวนหนวยกิต
ปญหาพิเศษทางการจัดการประมงและธุรกิจสัตวน้ํา 1 จํานวน 1 หนวยกิต
ปญหาพิเศษทางการจัดการประมงและธุรกิจสัตวน้ํา 2 จํานวน 2 หนวยกิต
5.5 การเตรียมการ
5.5.1 จัดอาจารยทปี่ รึกษาใหกับนักศึกษาเพื่อใหคําแนะนําแกนักศึกษาทุกคน โดยนักศึกษา
เปนผูเลือกอาจารยที่ปรึกษาซึ่งมีความเชี่ยวชาญในเรื่องที่สนใจ
5.5.2 อาจารยจัดตารางเวลาเพื่อใหคําปรึกษาและติดตามการทํางานของนักศึกษา
5.5.3 จัด เตรีย มอุป กรณ เ ครื่อ งมื อ ให เ พี ย งพอต อการใชง าน มีเ จา หนา ที่ดู แ ลอุ ป กรณ
เครื่องมือ ใหอยูในสภาพพรอมใชงาน
5.5.4 มีก ารดูแลความปลอดภัยของนัก ศึก ษาในการใชอุป กรณ เครื่องมือ สารเคมี การ
ทํางานนอกเวลา
5.5.5 มีคอมพิวเตอรและโปรแกรมคอมพิวเตอรบ ริการ ทั้ง ในศูนยคอมพิวเตอรและใน
หองปฏิบัติการของสาขา
5.6 กระบวนการประเมินผล
5.6.1 ประเมินคุณภาพขอเสนอโครงการวิจัย โดยอาจารยประจําวิชาและอาจารยที่ปรึกษา
5.6.2 ประเมินความกาวหนาในระหวางการทํางานวิจัย โดยอาจารยที่ป รึก ษาจากการ
สังเกตและจากการรายงานดวยวาจาและเอกสาร
5.6.3 ประเมินผลการทํางานของนักศึกษาในภาพรวม จากการติดตามการทํางาน ผลงานที่
เกิดขึ้นในแตละขั้นตอน และรายงานโดยอาจารยที่ปรึกษา
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา
1. มีทักษะทางการจัดการ เพือ่ ให
1.1 กําหนดใหมีรายวิชาเกี่ยวกับการจัดการที่มีชั่วโมงเรียน
สามารถปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค ภาคปฏิบัติ เพื่อใหนักศึกษาไดนําหลักการทางทฤษฎีมา
อยางมีประสิทธิภาพ
ประยุกตใชจริง
1.2 สอดแทรกกิจกรรมในรายวิชาที่เกี่ยวของหรือจัด
โครงการเสริมหลักสูตร โดยกําหนดใหนักศึกษาเขารวม
ดําเนินการทุกขั้นตอนเพื่อใหเกิดการเรียนรูทั้งระบบ อาทิ
กิจกรรมฝกทักษะการเปนผูประกอบการธุรกิจสัตวน้ํา
โครงการบริษัทจําลอง เปนตน
2. ดานภาวะผูนําและความ
2.1 มีกิจกรรมที่มอบหมายใหนักศึกษาหมุนเวียนกันเปน
รับผิดชอบ
หัวหนาในการดําเนินกิจกรรมเพื่อฝกใหนักศึกษามีความ
รับผิดชอบและมีภาวะผูนํา
2.2 กําหนดกติการวมทั้งในหองเรียน การจัดกิจกรรม
โครงการ รวมถึงการจัดทําและสงงานที่ไดรับมอบหมาย
2.3 ปรับวิธีการสอน เพื่อกระตุนใหนักศึกษามีสวนรวมใน
การแสดงความคิดเห็นและฝกความกลาคิดกลาแสดงออก
อยางเหมาะสม
3. มีจิตสาธารณะและความมานะ
3.1 จัดกิจกรรมที่นักศึกษาไดฝกความมานะอดทนและเปน
อดทนในการปฏิบัติงาน
กิจกรรมที่เปนประโยชนตอสังคม อาทิ กิจกรรมจิตอาสา
กิจกรรมอนุรักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝง เปนตน
3.2 กําหนดใหมีรายวิชาและจัดใหมโี ครงการสนับสนุนให
นักศึกษาไดปฏิบัติงานภาคสนาม
2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน
2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2.1.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1.1 มาตรฐานผลการเรียนรู
1. มีศีลธรรม คุณธรรมในการดําเนินชีวิต
2. มีวินัย ตรงตอเวลา เคารพกฎระเบียบ
3. มีความซื่อสัตยสุจริต
4. มีจิตสาธารณะ จิตอาสา เสียสละ รับผิดชอบตอตนเอง องคกรและสังคม
5. มีจิตสํานึกของความเปนพลเมืองดีที่สรรสรางประโยชนตอสังคม
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2.1.1.2 กลยุทธการสอน
1. อบรมสั่ ง สอน เตื อ นสติ ปลูก ฝ ง ให นั ก ศึ ก ษาตระหนั ก ถึง คุ ณ งามความดี รู จั ก
แยกแยะ ผิดถูก ดีชั่ว โดยการเกริ่นนําหรือสอดแทรกในเนื้อหาวิชา เกี่ยวกับคุณงามความดี สัจธรรม
หลักธรรม คําสอนของศาสนา
2. การอธิบาย บรรยาย ชี้นํา ฝกความประพฤติ การสรางนิสัย กําหนดแนวทางการ
ปฏิบัติตามกฎของศีลธรรมและจริยธรรม
3. อธิบาย ชี้นํา ใหเห็นถึงความจําเปนและตระหนักถึงหนาที่ความรับผิดชอบของการ
เปนพลเมืองที่ดี มอบหมายกิจกรรมกลุมหรือกิจกรรมรายบุคคล เปดโอกาสใหนักศึกษาจัดกิจกรรมที่
เปนประโยชนตอสังคมและความเสียสละ
4. ใชกรณีศึกษาและอภิปราย ยกตัวอยางปูชณียบุคคล
5. การสอนโดยการซักคาน การใชบทบาทสมมุติ
2.1.1.3 การประเมินผล
1. ประเมินจากแบบบันทึกผลการทําดีที่ปรากฏ การสรางคุณงามความดี เชน ความ
ยุติธรรม ความเมตตากรุณา การประนีประนอม การยึดถือปฏิบัติตามหลักสัจธรรม หลักธรรมคํา
สอนของศาสนา และการกําหนดคุณธรรมประจําใจ
2. ประเมินจากแบบบันทึกผลการปฏิบัติตามระเบียบ กฎเกณฑตาง ๆ ที่กําหนด
ทางสังคม มหาวิทยาลัย และที่กําหนดไวในรายวิชา เชนการเขาเรียน การตรงตอเวลา
3. ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรม การใชแบบทดสอบ ประเมินจากผลงานที่ไดรับ
มอบหมาย
4. การสอบวัดประมวลความรู
2.1.2 ความรู
2.1.2.1 มาตรฐานผลการเรียนรู
1. มีความรู ความเขาใจในเนื้อหาสาระและวิธีการเรียนรูตามแนวคิด กระบวนการ
หลักการ และทฤษฎีพื้นฐาน และสามารถนําไปประยุกตได
2. สามารถบูรณาการความรูเพื่อพัฒนาตนเอง และตระหนักถึงความสัมพันธของ
การอยูรวมกันระหวาง มนุษย สังคม ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
3. เขาใจความแตกตางและสามารถอยูในสังคมพหุวัฒนธรรมภายใตกระแสโลกาภิวัฒน
4. ตระหนักในคุณคาของศิล ปวัฒนธรรม การรัก ษาสืบ ทอดภูมิปญญาทองถิ่นและ
สากล
2.1.2.2 กลยุทธการสอน
1. บรรยาย อธิบาย อภิปราย ทดลอง มอบหมายงานใหศึกษาคนควา รวบรวมขอมูล
ตามหัวขอเรื่องที่กําหนด การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการระดมความคิด การจัดการเรียนรูโดย
ใชกระบวนการกลุม
2. สอนแบบใชปญหาเปนฐานของการเรียนรู (Problem-based Learning) ใหเขาใจ
เกี่ ย วกั บ กฎ ทฤษฎี หลัก เกณฑ ข อ เท็จ จริ ง และการ ฝ ก การแก โ จทย ปญ หาโดยวิธี ก ารทาง
วิทยาศาสตร และคณิตศาสตร
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3. ใชกรณีศึกษากระบวนการกลุม การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การจัดทํารายงาน
การมอบหมายใหหาประสบการณตรง การมอบหมายใหทําโครงงานที่เกี่ยวกับการรักษาสืบทอดภูมิ
ปญญาทองถิ่นและสากล
4. จัดทัศนศึกษา
2.1.2.3 การประเมินผล
1. ประเมินและใหคะแนนจากผลงานที่มอบหมาย การทํารายงาน โครงงานและแฟม
สะสมผลงาน
2. ประเมินและใหคะแนนจากความสามารถที่แสดงออกทางพฤติก รรมเชิงวิชาการ
ในชั้นเรียน การทําแบบฝกหัด
3. การสอบวัดประมวลความรูและความเขาใจตามเนื้อหาสาระรายวิชา
2.1.3 ทักษะทางปญญา
2.1.3.1 มาตรฐานผลการเรียนรู
1. สามารถคิดคน ริเริ่ม สรางสรรค อยางเปนระบบ
2. สามารถพัฒนาตนเองดวยการเรียนรูไดตลอดชีวิต
3. สามารถสืบคน แยกแยะ คัดกรอง ประเมิน วิเคราะหขอมูลเพื่อพัฒนาองคความรู
4. สามารถอธิบาย ตีความ สรุปประเด็นปญหาดวยเหตุผล และรูวิธีการแกปญหาใน
ทางเลือกที่เหมาะสม
5. สามารถสรางสรรคงานที่เกิดประโยชนตอตนเองและสังคมทั้งในระดับทองถิ่นและ
สากลภายใตกรอบศีลธรรมจรรยาอันดีงาม
2.1.3.2 กลยุทธการสอน
1. อธิบ ายใหรูถึงวิธีก ารคนหาความรู อบรมสั่ง สอนใหตระหนัก ถึง ความสําคัญ ของ
การเรียนรูตลอดชีวิต การสรางความสนใจกอนการเรียนรู การสืบเสาะหาความรูดวยตัวเอง ชี้นํา
วิธีการคนควาหาความรูโดยวิธีตาง ๆ การตั้งคําถามและการหาคําตอบดวยสติปญญา
2. สอนแบบระดมความคิดใหแสดงออก หรือการสอนแบบพึ่ง พา (Collaborative
Learning) ใหแสดงความคิดเห็นในเชิง สรางสรรคองคความรูใหม สอนโดยใชวิธีการเรียนรูแบบ
คนพบ การมอบหมายงานโครงการโดยใชหลักการวิจัย
3. สอนใหเรียนรูจากการแกปญหา (Problem Solving) โดยการสืบคน แยกแยะ คัด
กรอง ประเมิน วิเ คราะห การตรวจสอบและประเมินขอ มูล เพื่อให เ กิดความเขาใจและคนหา
ขอเท็จจริง การใชวิธีการทางวิทยาศาสตร
4. สอนโดยใชกรณีศึกษา การอภิปรายกลุม การอธิบายและการใหแบบฝกหัดในการ
แกปญหาที่มีหลายทางเลือก อธิบายวิธีการใหเหตุผล และการสรุปประเด็นปญหา ชี้นําวิธีการเรียนรู
ดวยการตั้งโจทยปญหาและการตั้งคําถามเพื่อพัฒนากระบวนการคิด
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2.1.3.3 การประเมินผล
1. ประเมินจากผลงานในเชิงแนวคิดสรางสรรคที่มอบหมายใหศึกษาคนควา การเขียน
รายงาน และการประเมินจากแฟมผลงานของนักศึกษา
2. ประเมินจากแบบฝก หัดและงานที่มอบหมายที่ตองใชความคิดวิเ คราะห การให
เหตุผลวิธีการตั้งคําถามและการใชวิจารณญาณในการแกโจทยปญหา
2.1.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
2.1.4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู
1. มีสุขภาพกาย สุขภาพจิต บุคลิกภาพ และอุปนิสัยที่ดี
2. เปนผูนํา ยอมรับ ความคิดเห็นของผูอื่น มีวุฒิภาวะทางอารมณ รูจัก กาลเทศะ
ทํางานรวมกับผูอื่นไดทั้งฐานะผูนําและผูตาม
3. รับผิดชอบตอตนเองและหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย ปฏิบัติตามสิทธิและหนาที่ ของ
ความเปนพลเมืองที่ดีของสังคม
4. มีม นุ ษ ยสัม พั น ธ แ ละมารยาททางสัง คมที่ ดี สามารถสื่ อ สารกั บ คนอื่น อย า งมี
ประสิทธิภาพและสรางสรรค
5. เขาใจ เห็นคุณคา และเคารพในความแตกตางของธรรมชาติมนุษย วิถีชีวิต
เพื่อการดําเนินชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรมอยางมีดุลยภาพ
2.1.4.2 กลยุทธการสอน
1. อบรม สั่งสอน เตือนสติในเรื่องการประพฤติปฏิบัติ กริยา มารยาท ในการติดตอ
สื่อสารกับบุคคลอื่น
2. บรรยายใหความรูตามเนื้อหาสาระ สอนโดยใชก รณีศึก ษา อธิบ าย สาธิต การ
แบงกลุมทํางาน แบงหนาที่ความรับผิดชอบในแตละดาน การสรางสถานการณสมมุติ ฝกปฏิบัติตาม
หลักวิชาการ
3. สอนแบบการบรรยาย การใชก รณี ศึก ษา อธิบ าย ใหค วามรู เ กี่ ยวกับ ลัก ษณะ
คุณสมบัติของผูนํา และการฝกบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของผูนํา การใชบทบาทสมมุติ
2.1.4.3 การประเมินผล
1. ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรม แบบทดสอบความสามารถ บุคลิกภาพ อุปนิสัย
และสมรรถนะทางกาย
2. ประเมินจากการสังเกตการพัฒนาพฤติกรรม พฤติกรรมการระดมสมอง พฤติกรรม
ภาวะการเปนผูนําและผูตาม ผลจากการประเมินตนเองและกิจกรรมกลุม
3. ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการพัฒนาบุคลิกภาพ ใหนักศึกษาประเมินตนเอง
และใหเพื่อนประเมินในประเด็นที่เกี่ยวของจากการแสดงออกถึงสภาวะผูนํา
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2.1.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.1.5.1 มาตรฐานผลการเรียนรู
1. สามารถใหเหตุผลและวิเคราะหเชิงปริมาณโดยใชความรูและเทคนิคทางคณิตศาสตร
และสถิติ
2. สามารถใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศไดอยางถูก ตองเหมาะสม ทั้ง ในดาน
การศึกษาคนควาหาความรูและการสื่อสารระหวางบุคคล
3. สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการติดตอสื่อสารและการสืบคนขอมูลอยาง
มีวิจารณญาณ
4. สามารถบูรณาการทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต
2.1.5.2 กลยุทธการสอน
1. สอนโดยวิธีการบรรยาย การอธิบายเนื้อหาสาระ สาธิตวิธีการกําหนดและแกโจทย
ปญหา สงเสริมใหมีการตัดสินใจบนฐานขอมูลและขอมูลเชิงตัวเลข
2. สอนโดยวิธีการใหโครงงาน หรือการมอบหมายงาน ฝกการเรียบเรียงขอมูลและ
นําเสนอ โดยใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศ ใหผูอื่นเขาใจไดถูกตอง
3. การบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศกับวิชาตาง ๆ ที่เกี่ยวของ อธิบายวิธีการเรียนรู
แบบกระบวนการ แนะนําวิธีการสืบคนขอมูล การคนควาหาความรูเพื่อหาคําตอบและการแกปญหา
วิธีการแยกแยะเนื้อหาสาระของขอมูลขาวสาร การใหความสําคัญในการอางอิงแหลงที่มาของขอมูล
2.1.5.3 การประเมินผล
1. สอบวัดความรูและความสามารถตามเนื้อหาสาระรายวิชา ประเมินความสามารถ
ในการประยุกตวิธีการทางคณิตศาสตร เพื่ออธิบายและแกปญหาในชีวิตประจําวัน
2. สอบปากเปลา วัดผลจากผลงานที่ไดรับมอบหมาย
3. ทดสอบศักยภาพและความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและ
คอมพิวเตอร ประเมินจากผลงานและแบบฝกหัดที่มอบหมาย
2.2 หมวดวิชาเฉพาะ
2.2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.2.1.1 มาตรฐานผลการเรียนรู
1) มีจิตสํานึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
2) แสดงความซื่อสัตยสุจริตอยางสม่ําเสมอ
3) มีวินัยและความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม
4) เคารพกฎระเบียบขอบังคับขององคกรและสังคม
5) เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
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2.2.1.2 กลยุทธการสอน
1) อาจารยผูสอนควรสอดแทรกความรูดานคุณธรรม จริยธรรม ในการเรียนการสอน
ตลอดจนเปนแบบอยางที่ดีแกนักศึกษา ทั้งในดานการดํารงชีวิตอยูในสังคม และการประกอบวิชาชีพ
รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
2) ปลูกฝงใหนักศึกษามีระเบียบวินัยในตนเอง เชน แตงกายเหมาะสมกับสถานภาพ
นักศึกษา มีความซื่อสัตยสุจริต โดยตองไมกระทําการทุจริตในการสอบหรือลอกการบานของผูอื่น มี
ความรับผิดชอบในการเขาเรียนและการสงงานตรงเวลา
3) ฝก ฝนภาวะความเปนผูนํา ผูตาม รวมถึง การเคารพสิท ธิ และการรับฟง ความ
คิดเห็นผูอื่นในการปฏิบัติงานเปนทีม
2.2.1.3 การประเมินผล
1) ประเมินจากการตรงเวลาในการเขาชั้นเรียน ความมีวินัยในการเรียน การสงงาน
ที่ไดรับมอบหมายตามกําหนด
2) ประเมินจากการมีวินัยและความพรอมเพรียงในการเข ารวมกิจ กรรมและการ
ทํางานเปนทีม
3) ประเมินจากความซื่อสัตยในการสอบ
4) ประเมินจากความรับผิดชอบในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
2.2.2 ความรู
2.2.2.1 มาตรฐานผลการเรียนรู
1) มีความรูหลักการทฤษฎีดานการผลิตสัตวน้ํา การจัดการประมง และทรัพยากร
ทางทะเล
2) มีความรูในสาขาวิชาที่เกี่ยวของกับการผลิตสัตวน้ํา การจัดการประมง และทรัพยากร
ทางทะเล
3) รูความกาวหนาทางวิชาการและเทคโนโลยี
2.2.2.2 กลยุทธการสอน
1) ใชการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเนนหลักการทางทฤษฎี และประยุกตใช
หลักการทางปฏิบัติ ทั้งนี้ใหเปนไปตามลักษณะรายวิชาตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้นๆ ดังนี้
2) ใชการเรียนรูจากสถานการณจริง
3) การบรรยายโดยผูเชี่ยวชาญที่มีประสบการณตรง
4) มอบหมายใหคนควาทํารายงานในรายวิชาตาง ๆ
2.2.2.3 การประเมินผล
1) การทดสอบยอย
2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
3) ประเมินจากงานที่มอบหมายและรายงานที่นักศึกษาจัดทํา
4) ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน
5) ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมในการทํากิจกรรม
86

มคอ.2
2.2.3 ทักษะทางปญญา
2.2.3.1 มาตรฐานผลการเรียนรู
1) สามารถประยุกตใชความรูหลักการทางทฤษฎีดานการผลิตสัตวน้ํา การจัดการประมง
และทรัพยากรทางทะเล
2) สามารถประยุกตทักษะภาคปฏิบัติเพื่อการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ
3) สามารถศึกษาวิเคราะหปญหาและนําความรูทางทฤษฎีและปฏิบัติมาใชในการ
แกไขปญหาอยางเปนระบบ
2.2.3.2 กลยุทธการสอน
1) จัดกระบวนการเรียนการสอนที่ฝกทักษะความคิด ทั้งในระดับบุคคลและกลุม เชน
การอภิปรายกลุม การทํากรณีศึกษา การจัดทําโครงการ การทดลองในหองปฏิบัติการฯลฯ
2) จัดกิจกรรมใหนักศึกษามีโอกาสปฏิบัติงานจริง
2.2.3.3 การประเมินผล
1) การทดสอบยอย
2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
3) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทําและการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน
4) ประเมินจากการอธิบาย การตอบคําถาม การโตตอบสื่อสารกับผูอื่น
2.2.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
2.2.4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู
1) มีความรับผิดชอบในงานที่ไดรับมอบหมาย
2) สามารถปรับตัวทํางานรวมกับผูอื่น
3) วางตัวและแสดงความคิดเห็นไดเหมาะสมกับบทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบ
2.2.4.2 กลยุทธการสอน
1) สอนโดยเนนการเรียนรูแบบมีสวนรวม
2) สอดแทรกเรื่องความรับผิดชอบและการมีมนุษยสัมพันธที่ดีไวในรายวิชาตางๆ
3) มอบหมายงานกลุมเพื่อใหนักศึกษาไดฝกฝนการวางตัวและแสดงความคิดเห็นที่
เหมาะสมกับบทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบ
2.2.4.3 การประเมินผล
1) สังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกระหวางการเรียนการสอน
2) ประเมินจากผลงานที่มอบหมาย
3) ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกในการนําเสนอรายงานกลุมในชั้น
2.2.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการสือ่ สารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.2.5.1 มาตรฐานผลการเรียนรู
1) สามารถระบุและใชเทคนิคทางสถิติและคณิตศาสตร
2) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศใหเกิดประโยชน
3) สามารถประยุกตใชคอมพิวเตอรในงานดานตางๆ
4) สามารถใชงานภาษาไทยและภาษาอังกฤษไดอยางถูกตองและเหมาะสม
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2.2.5.2 กลยุทธการสอน
1) จัดใหมีรายวิชาที่มีการใหโจทยปญหาโดยที่นักศึกษาจะตองใชความรูความเขาใจ
ทางดานคณิตศาสตรหรือสถิติในการแกปญหา
2) มอบหมายงานที่ใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการคนควาและการนําเสนอขอมูล
3) มอบหมายงานที่ตองใชทักษะทางดานคอมพิวเตอร
4) สอดแทรกกิจกรรมเพื่อใหนักศึกษาฝกทักษะการใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษใน
รายวิชาระหวางการเรียนการสอน
2.2.5.3 การประเมินผล
1) ประเมินผลจากการทดสอบ
2) ประเมินจากงานที่มอบหมาย
3) ประเมินจากเทคนิคการนําเสนอและความสามารถในการอธิบายเหตุผล
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา
(Curriculum mapping)
ผลการเรียนรูในตารางมีความหมายดังนี้
3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
3.1.1 คุณธรรม จริยธรรม
1) มีศีลธรรม คุณธรรมในการดําเนินชีวิต
2) มีวินัย ตรงตอเวลา เคารพกฎระเบียบ
3) มีความซื่อสัตยสุจริต
4) มีจิตสาธารณะ จิตอาสา เสียสละ รับผิดชอบตอตนเอง องคกรและสังคม
5) มีจิตสํานึกของความเปนพลเมืองดีที่สรรสรางประโยชนตอสังคม
3.1.2 ดานความรู
1) มีความรู ความเขาใจในเนื้อหาสาระและวิธีการเรียนรูตามแนวคิด กระบวนการ
หลักการ และทฤษฎีพื้นฐาน และสามารถนําไปประยุกตได
2) สามารถบูรณาการความรูเพื่อพัฒนาตนเอง และตระหนักถึงความสัมพันธของการ
อยูรวมกันระหวาง มนุษย สังคม ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
3) เขาใจความแตกตางและสามารถอยูในสังคมพหุวัฒนธรรมภายใตกระแส โลกาภิวัตน
4) ตระหนักในคุณคาของศิลปวัฒนธรรม การรักษาสืบทอดภูมิปญญาทองถิ่นและสากล
3.1.3 ดานทักษะทางปญญา
1) สามารถคิดคน ริเริ่มสรางสรรค อยางเปนระบบ
2) สามารถพัฒนาตนเองดวยการเรียนรูไดตลอดชีวิต
3) สามารถสืบคน แยกแยะ คัดกรอง ประเมิน วิเคราะหขอมูลเพื่อพัฒนาองคความรู
4) สามารถอธิบาย ตีความ สรุปประเด็นปญหาดวยเหตุผล และรูวิธีการแกปญหาใน
ทางเลือกที่เหมาะสม
5) สามารถสรางสรรคงานที่เกิดประโยชนตอตนเองและสังคมทั้งในระดับทองถิ่นและ
สากลภายใตกรอบศีลธรรมจรรยาอันดีงาม
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3.1.4 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
1) มีสุขภาพกาย สุขภาพจิต บุคลิกภาพ และอุปนิสัยที่ดี
2) เปนผูนํา ยอมรับความคิดเห็นของผูอื่น มีวุฒิภาวะทางอารมณ รูจักกาลเทศะ
ทํางานรวมกับผูอื่นไดทั้งฐานะผูนําและผูตาม
3) รับผิดชอบตอตนเองและหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย ปฏิบัติตามสิทธิและหนาทีข่ อง
ความเปนพลเมืองที่ดีของสังคม
4) มีมนุษยสัมพันธและมารยาททางสังคมที่ดี สามารถสื่อสารกับคนอื่นอยางมี
ประสิทธิภาพและสรางสรรค
5) เขาใจ เห็นคุณคา และเคารพในความแตกตางของธรรมชาติมนุษยวิถีชีวิต เพื่อ
การดําเนินชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรมอยางมีดุลยภาพ
3.1.5 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) สามารถให เ หตุ ผ ลและวิ เ คราะห เ ชิ ง ปริ ม าณโดยใช ค วามรู แ ละเทคนิ ค ทาง
คณิตศาสตร และสถิติ
2) สามารถใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศไดอยางถูกตองเหมาะสม ทั้งในดาน
การศึกษาคนควาหาความรู และการสื่อสารระหวางบุคคล
3) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการติดตอสื่อสาร และการสืบคนขอมูลอยางมี
วิจารณญาณ
4) สามารถบูรณาการทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต
3.2 หมวดวิชาเฉพาะ
3.2.1 คุณธรรม จริยธรรม
1) มีจิตสํานึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
2) แสดงความซื่อสัตยสุจริตอยางสม่ําเสมอ
3) มีวินัยและความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม
4) เคารพกฎระเบียบขอบังคับขององคกรและสังคม
5) เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
3.2.2 ความรู
1) มีความรูหลักการทฤษฎีดานการผลิตสัตวน้ํา การจัดการประมง และทรัพยากร
ทางทะเล
2) มีความรูในสาขาวิชาที่เกี่ยวของกับการผลิตสัตวน้ํา การจัดการประมง และ
ทรัพยากรทางทะเล
3) รูความกาวหนาทางวิชาการและเทคโนโลยี
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3.2.3 ทักษะทางปญญา
1) สามารถประยุกตใชความรูหลักการทางทฤษฎีดานการผลิตสัตวน้ํา การจัดการ
ประมง และทรัพยากรทางทะเล
2) สามารถประยุกตทักษะภาคปฏิบัติเพื่อการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ
3) สามารถศึกษาวิเคราะหปญหาและนําความรูทางทฤษฎีและปฏิบัติมาใชในการ
แกไขปญหาอยางเปนระบบ
3.2.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
1) มีความรับผิดชอบในงานที่ไดรับมอบหมาย
2) สามารถปรับตัวทํางานรวมกับผูอื่น
3) วางตัวและแสดงความคิดเห็นไดเหมาะสมกับบทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบ
3.2.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) สามารถระบุและใชเทคนิคทางสถิติและคณิตศาสตร
2) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศใหเกิดประโยชน
3) สามารถประยุกตใชคอมพิวเตอรในงานดานตางๆ
4) สามารถใชงานภาษาไทยและภาษาอังกฤษไดอยางถูกตองและเหมาะสม
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
1.กลุมวิชาภาษา
01-011-001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
01-011-003 ทักษะการเขียนภาษาไทย
01-011-004 ศิลปะการพูด
01-011-005 การอานและการเขียนเชิงวิชาการ
01-312-001 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน
01-312-002 ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
01-312-003 สนทนาภาษาอังกฤษ
01-312-004 ทักษะการอานภาษาอังกฤษ
01-312-005 ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ
01-312-006 ภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน
01-312-007 ภาษาอังกฤษทางวิทยาศาสตร

คุณธรรม จริยธรรม

1

2

3

4

5

   
   

 

 
   



   

 

 
  
  

ความรู

1

2

3






















 
 

ทักษะทางปญญา

4

1

2

3

4

5











  
 

    
  
  
  

 

    
  
 
 

ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ

ทักษะการ
วิเคราะห
เชิงตัวเลข
การสื่อสารและ
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ

1

1

2

3

4

5

  
  
 

 
  
  
  
 

 





2

3

























4

มคอ.2

91

มคอ.2

92

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
1. กลุมวิชาภาษา (ตอ)
01-313-009 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
01-314-010 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร
01-315-011 ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร
2. กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
01-021-001 คุณธรรมจริยธรรม
01-021-002 มนุษยสัมพันธและการพัฒนาบุคลิกภาพ
01-021-003 จิตวิทยาทั่วไป
01-021-010 วัฒนวิถีแหงการดํารงชีวิต
01-022-001 พลเมืองกับจิตสํานึกตอสังคม
01-022-004 อารยธรรมไทยในบริบทโลกาภิวัตน
01-022-008 อาเซียนศึกษา
01-022-012 เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน
05-022-013 การเปนผูประกอบการ
05-022-014 การวางแผนการเงินสวนบุคคล

คุณธรรม จริยธรรม

1

2

3

4

  
  
  





5

ความรู

1

2

3

  
  
  

ทักษะทางปญญา

4

1

2

3

4

5

 
 
 

  
     

 

     


     
  
  
  
     
 
  
  
  

     
 


 
  



 
  

 
 
 

ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ

ทักษะการ
วิเคราะห
เชิงตัวเลข
การสื่อสารและ
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ

1

1

2

3

4

5

2

3
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3. กลุมวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
01-032-001 สารสนเทศเพื่อการศึกษา
02-031-004 มนุษยกับสิ่งแวดลอม
02-031-005 สิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร
02-031-006 ความยั่งยืนทางทรัพยากรธรรมชาติ
02-031-009 แหลงพลังงานทางเลือก
02-032-002 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร
4. กลุมวิชาคณิตศาสตร
02-040-001 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
02-040-004 คณิตศาสตรสําหรับธุรกิจ
02-040-005 คณิตศาสตรสําหรับวิทยาศาสตร
02-040-006 สถิติในชีวิตประจําวัน

คุณธรรม จริยธรรม

1

2

3

4

5

ความรู

1

2

3












 




 


 
 


  





























ทักษะทางปญญา

4

1

2





























3

4




 
 
 

5

ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ

ทักษะการ
วิเคราะห
เชิงตัวเลข
การสื่อสารและ
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ

1

1

2

3

























4
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มคอ.2

93

มคอ.2

94

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
5. กลุมวิชาสุขพลานามัยและนันทนาการ
01-050-001 สุขภาพและสวัสดิภาพ
01-050-003 การรักษาสุขภาพ
01-050-004 ผูนํานันทนาการ
01-050-005 กีฬาลีลาศ
01-050-006 จักรยานเพื่อนันทนาการ
01-050-007 พลศึกษา
01-050-008 ฟุตบอล
01-050-009 บาสเกตบอล
01-050-010 ตะกรอ
01-050-011 ฟุตซอล
01-050-012 แบดมินตัน
01-050-013 วายน้ํา

คุณธรรม จริยธรรม

ความรู

1

2

3

4

5

1

2
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ทักษะทางปญญา

4

1

2
















3

4













5

ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ

ทักษะการ
วิเคราะห
เชิงตัวเลข
การสื่อสารและ
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ

1

2

1














 

 


 
 
 
 
 
 
 

3

4











5

2

3













4

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
5. กลุมวิชาสุขพลานามัยและนันทนาการ (ตอ)
01-050-014 วอลเลยบอล
01-050-015 เทนนิส
01-050-016 กอลฟ

คุณธรรม จริยธรรม

1

2

3

4

5

ความรู

1

2

3

       
       
       

ทักษะทางปญญา

4

1

2

 
 
 

3

4

5

ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ

ทักษะการ
วิเคราะห
เชิงตัวเลข
การสื่อสารและ
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ

1

1

2

3

4

   
   
   

5

2

3

4





มคอ.2

95

มคอ.2

96

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
รายวิชา
รหัสวิชา

คุณธรรม จริยธรรม
ชื่อวิชา

กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
02-211-003 คณิตศาสตรเบื้องตน
02-213-001 หลักสถิติ
02-221-002 หลักเคมี
02-221-003 ปฏิบัติการหลักเคมี
02-241-001 ชีววิทยาทั่วไป
02-241-003 จุลชีววิทยาทั่วไป
05-311-106 องคการและการจัดการ
06-121-102 การประมงทั่วไป
06-121-201 การจัดการธุรกิจสัตวน้ํา
06-121-306 การจัดการประมง
06-122-202 คอมพิวเตอรเพื่อการประมงและธุรกิจสัตวน้ํา
06-123-202 ชีววิทยาและอนุกรมวิธานสัตวน้ําเศรษฐกิจ
06-125-203 การจัดการวัตถุดิบเพื่อธุรกิจสัตวน้ํา
06-125-302 การจัดการการเลี้ยงปลา
06-125-304 โลจิสติกสสําหรับธุรกิจสัตวน้ํา

1

2














3

4

ความรู
5


























ทักษะทางปญญา

1

2

3

1


























































2

3

ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1

2

3

1



















































ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข สื่อสาร และการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
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3
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
รายวิชา
รหัสวิชา

คุณธรรม จริยธรรม
ชื่อวิชา

กลุมวิชาชีพบังคับ
06-121-308 การสงเสริมการประมง
กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการประมงและ
06-121-413
ธุรกิจสัตวน้ํา
06-122-203 สารสนเทศทางการจัดการประมงและธุรกิจ
สัตวน้ํา
06-123-203 การวิเคราะหคุณภาพน้ําเพื่อการจัดการประมง
ระเบียบวิธีวิจัยทางการจัดการประมงและธุรกิจ
06-124-303
สัตวน้ํา
06-124-304 สัมมนาทางการจัดการประมงและธุรกิจสัตวน้ํา
06-124-305 ทักษะทางการจัดการประมงและธุรกิจสัตวน้ํา
06-124-306 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา
ปญหาพิเศษทางการจัดการประมงและธุรกิจ
06-124-307
สัตวน้ํา 1
ปญหาพิเศษทางการจัดการประมงและธุรกิจ
06-124-408
สัตวน้ํา 2

1

2

3



ความรู

4

5

1

2

3

1























ทักษะทางปญญา
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ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข สื่อสาร และการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

3






2

ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ






























มคอ.2

97

มคอ.2

98

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
รายวิชา
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
กลุมวิชาชีพบังคับ (ตอ)
การฝกประสบการณวิชาชีพทางการจัดการ
06-124-409
ประมงและธุรกิจสัตวน้ํา
06-124-410 สหกิจศึกษาทางการจัดการประมงและธุรกิจสัตวน้ํา
06-125-301 เศรษฐศาสตรประมง
06-125-303 การจัดการฟารมกุง
06-125-305 หลักการตลาดเพื่อธุรกิจสัตวน้ํา
06-125-402 การจัดการอุตสาหกรรมและตลาดสินคาสัตวน้ํา
การจัดการวิสาหกิจประมงขนาดกลาง
06-125-407
และขนาดยอม
06-211-203 ชีววิทยาการประมง
กลุมวิชาชีพเลือก
06-112-201 นิเวศวิทยาทางน้ํา
06-114-301 อาหารและการใหอาหารสัตวน้ํา
06-115-301 โรคและปรสิตสัตวน้ํา
06-116-304 เครื่องมือทางการประมง
06-121-307 การจัดการสถานแสดงพันธุสัตวน้ํา
06-122-204 สถิติเพื่อการตัดสินใจทางการจัดการประมง
และธุรกิจสัตวน้ํา

คุณธรรม จริยธรรม
1

2













ความรู

3

4

5
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ทักษะทางปญญา








ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1

2

3























































ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข สื่อสาร และการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1

2

3

4





























































แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
รายวิชา
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
กลุมวิชาชีพเลือก (ตอ)
06-122-308 ระบบภูมิสารสนเทศเบื้องตน
06-122-310 โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติเพื่อการวิจัยทางการ
ประมง
06-122-311 ภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการประมงและธุรกิจสัตวน้ํา
06-122-312 ซอฟตแวรตารางทํางานสําหรับงานประมงและ
ธุรกิจสัตวน้ํา
06-122-407 การวางแผนโครงการประมง
06-122-408 การพยากรณทางการประมงและธุรกิจสัตวน้ํา
06-124-302 เรื่องเฉพาะทางการจัดการธุรกิจเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
06-125-306 การบัญชีเพื่อธุรกิจสัตวน้ํา
06-125-403 การจัดการฟารมสัตวน้ํา
06-125-406 หลักการขายเพื่อธุรกิจสัตวน้ํา
06-211-407 การเพาะเลี้ยงแพลงกตอนทะเล
06–213–201 สมุทรศาสตรทั่วไป
06-732-312 เทคโนโลยีผลิตภัณฑประมง
06-733-304 การใหความเย็นสัตวน้ําและผลิตภัณฑ
06-738-302 การใชประโยชนวัสดุเศษเหลือจากการแปรรูปสัตวน้ํา

คุณธรรม จริยธรรม
1

2
















3

4

ความรู
1

2

3

1

2

3
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5









ทักษะทางปญญา

ทักษะความสัมพันธ ทักษะการวิเคราะหเชิง
ระหวางบุคคลและ ตัวเลข สื่อสาร และการ
ความรับผิดชอบ ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
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มคอ.2

99

มคอ.2
หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด)
ใหพิจารณาจากพัฒนาการของนักศึกษา ความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรมการเรียน การ
รวมกิจกรรม การสอบ หรือวิธีการอื่นใดที่กําหนดไวในหลักสูตรรายวิชา การวัดผลการศึกษาอาจมี
หลายครั้งในระหวางภาคการศึกษา และมีการวัดผลการศึกษาเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาอยางนอยภาค
การศึกษาละหนึ่งครั้ง เพื่อประเมินผลการศึกษา
นักศึกษาที่มีสิทธิไดรับการประเมินผลการศึกษาแตละรายวิชา ตองมีระยะเวลาศึกษาไมนอย
กวารอยละแปดสิบของระยะเวลาศึกษาทั้งหมดของแตล ะรายวิชา เวนแตไดรับอนุญ าตเปนกรณี
พิเศษจากอาจารยผูสอน
การประเมินผลการศึกษาสําหรับรายวิชาที่มีการประเมินผลเปนระดับคะแนน มีลําดับขั้นดังนี้
ระดับคะแนน
ผลการศึกษา
คาระดับคะแนนตอหนวยกิต
A
ดีเยี่ยม (Excellent)
4.0
+
B
ดีมาก (Very Good)
3.5
B
ดี (Good)
3.0
C+
ดีพอใช (Fairly Good)
2.5
C
พอใช (Fair)
2.0
+
D
ออน (Poor)
1.5
D
ออนมาก (Very Poor)
1.0
F
ตก (Fail)
0.0
กรณีที่ไมมีการประเมินผลเปนระดับคะแนน ใหประเมินผลการศึกษาเปนสัญลักษณดังนี้
สัญลักษณ ความหมาย
W
ถอนรายวิชาโดยไดรับอนุมัติ (Withdrawn)
I
การประเมินผลยังไมสมบูรณ (Incomplete)
S
ผลการศึกษา การปฏิบัติงาน ฝกงาน เปนที่พอใจ (Satisfactory)
U
ผลการศึกษา การปฏิบัติงาน ฝกงาน ไมเปนที่พอใจ U( nsatisfactory)
AU
การลงทะเบียนเรียนเปนกรณีพิเศษโดยไมนับหนวยกิต (Audit)
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2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนักศึกษายังไมสําเร็จการศึกษา
2.1.1 การทวนสอบในระดับรายวิชา โดยมีการประเมินทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
2.1.2 มีการประเมินการสอนของผูสอนโดยนักศึกษา เพื่อการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ
การเรียนรู
2.1.3 มีการสัมภาษณนักศึกษาเกี่ยวกับการเรียนการสอนและผลการเรียนรูในแตละรายวิชา
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังนักศึกษาสําเร็จการศึกษา
การกําหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษาหลังสําเร็จการศึกษา เพื่อ
นํามาใชปรับปรุง กระบวนการการเรียนการสอน และหลัก สูตร รวมทั้ง การประเมินคุณภาพของ
หลักสูตร ใชการประเมินตอไปนี้
2.2.1 ภาวะการไดง านทําของบัณฑิต โดยประเมินจากบัณฑิตแตละรุนที่สําเร็จการศึกษา
ทั้งดานระยะเวลาในการหางานทํา ความเห็นตอความรู ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการ
ประกอบการงานอาชีพ เงินเดือนที่ไดรับ และการไดงานทําตรงตามสาขา
2.2.2 การทวนสอบจากผูประกอบการ เพื่อประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษา
และเขาทํางานในสถานประกอบการนั้นๆ
2.2.3 การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในสวนของความพรอมและความรูจาก
สาขาวิชาที่เรียนตามหลักสูตร เพื่อนําขอมูลมาใชในการพัฒนาหลักสูตรใหดียิ่งขึ้น
3. เกณฑการสําเร็จการศึกษา
3.1 นักศึกษาไดขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยตอง
ศึกษารายวิชาตาง ๆ ครบถวนตามหลักสูตรและขอกําหนดของสาขาวิชา มีหนวยกิตสะสมไมต่ํากวาที่
หลักสูตรกําหนดไว และไดระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 2.00
3.2 เปนผูมีความประพฤติที่ไมขัดตอระเบียบของมหาวิทยาลัย และตองผานการเขารวมกิจกรรม
เสริมหลักสูตรตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด และตองมีใบแสดงผลกิจกรรม
3.3 นัก ศึก ษาตองผานเกณฑ ก ารทดสอบวัดสมรรถนะพื้นฐานและสมรรถนะวิชาชีพ ตามที่
มหาวิทยาลัยกําหนดและไดรับใบรับรอง
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย
1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม
1.1 มี ก ารปฐมนิ เ ทศแก อ าจารย ใ หม ใ ห มี ค วามรู แ ละความเข า ใจเกี่ ย วกั บ บทบาทหน า ที่
จรรยาบรรณครูนโยบายของสาขา/คณะ/มหาวิทยาลัย
1.2 มอบหมายอาจารยอาวุโสเปนอาจารยพเี่ ลี้ยงใหคําแนะนําและปรึกษาเพื่อใหอาจารยใหมเกิด
การเรียนรูและปรับตัวเขาสูการเปนอาจารย
1.3 ประเมินและติดตามความกาวหนาในการปฏิบัติงานของอาจารยใหม
2.การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย
2.1 การพัฒนาทักษะการการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
1) สงเสริมอาจารยใหมีการเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณเพื่อสงเสริมการสอน
และการวิจัยอยางตอเนื่อง โดยการสนับ สนุนดานการศึกษาตอ ฝกอบรม ดูงานทางวิชาการและ
วิชาชีพในองคกรตาง ๆ การประชุมทางวิชาการในประเทศหรือตางประเทศ
2) การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลใหทันสมัย มีการสงเสริม
และพัฒนาในการนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษามาใช
3) สงเสริมใหมีงานวิจัยในชั้นเรียน
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่น ๆ
1) สนับสนุนใหอาจารยเขารับการฝกอบรม หรือประชุมสัมมนาทางวิชาการและการวิจัย
ที่เปนประโยชนและสามารถพัฒนาความรูไ ปใชโดยตรงตอการเรียนการสอน
2) สงเสริมการศึกษา อบรม และดูงานที่มีประโยชนตอการผลิตผลงานทางวิชาการ
3) สง เสริม ใหอาจารยทําวิจัยทั้ง การวิจัยในสาขาวิชาชีพที่เ ปนประโยชนตอชุม ชนและ
ทองถิ่นและการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
4) พัฒ นางานวิจัยรวมกั บ หนวยงานภายนอกเพื่อตอยอดองคความรู ของอาจารย และ
สามารถสรางประโยชนใหสังคม

102

มคอ.2
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
หลัก สูตรวิท ยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการประมงและธุร กิจ สัตว น้ํา (หลัก สูต ร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560) เปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 และ
ระบบประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 2557
รวมทั้งเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 โดยใชเกณฑการประเมิน
6 องคประกอบ ดังนี้ 1) การกํากับมาตรฐาน 2) บัณฑิต 3) นักศึกษา 4) อาจารย 5) หลักสูตรการเรียน
การสอน การประเมินผูเรียน 6) สิ่งสนับสนุนการเรียนรู และหลักสูตรมีการดําเนินงานตามตัวบงชี้
ไมนอยกวารอยละ 80 ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไวในแตละป
1. การกํากับมาตรฐาน มี ก ารบริ ห ารจั ด การหลั ก สู ต รให เ ป น ไปตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึก ษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 และระบบประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึก ษาของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รวมทั้งเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2558 ดังนี้
1.1 หลัก สูต รมีก ารบริห ารจัด การให มี จํา นวนและคุ ณสมบัติ ของอาจารย ผูรับ ผิด ชอบ
หลักสูตร และอาจารยประจําหลักสูตร เปนไปตาม เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.
2558 โดยเฉพาะจํานวนและคุณสมบัติของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรซึ่งทําหนาที่ในการบริหาร
และพัฒนาหลัก สูตรและการเรียนการสอน ตั้งแตก ารวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติ ดตาม
ประเมินผล ตองเปนไปตามเกณฑฯและขอกําหนดของหลัก สูตรและอยูป ระจําหลัก สูตรนี้เ พียง
หลักสูตรเดียวตลอดระยะเวลาของการจัดการศึกษา
1.2 มีการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กําหนด (ภายใน 5 ป) ตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตร
2. บัณฑิต หลักสูตรมีการบริหารจัดการใหบัณฑิตมีคุณภาพดังนี้
2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึก ษาแหง ชาติ มีก ารกําหนด
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค ครอบคลุมผลการเรียนรูอยางนอย 5 ดาน คือ 1) ดานคุณธรรม
จริยธรรม 2) ดานความรู 3) ดานทักษะทางปญญา 4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ และ 5) ดานทักษะการวิเคราะห เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยหลักสูตรมีการประเมินคุณภาพบัณฑิตในมุมมองของผูใชบัณฑิต ซึ่งตองไดคะแนนไม
นอยกวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
2.2 การมีงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระของผูสําเร็จการศึกษาของหลักสูตรภายใน 1 ป
ไมนอยกวารอยละ 80 ของผูสําเร็จการศึกษา
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3. นักศึกษา หลักสูตรใหความสําคัญกับนักศึกษาโดยมีการดําเนินการดังนี้
3.1 การรับนักศึกษา หลักสูตรมีระบบและกลไกดําเนินการรับและการเตรียมความพรอม
ใหกับนักศึกษา โดยในการดําเนินการรับนักศึกษากําหนดใหมีคุณสมบัติของนักศึกษาที่สอดคลองกับ
ธรรมชาติของหลักสูตรมีการกําหนดเกณฑรับเขาทีโ่ ปรงใสชัดเจน การคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติ
และความพรอมเขาศึกษาในหลักสูตร และมีกิจกรรมเตรียมความพรอมดานวิชาการกอนเขาศึกษา
มีการปรับพื้นฐานความรูดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และระบบสารสนเทศ เพื่อใหสามารถสําเร็จ
การศึกษาไดในระยะเวลาที่กําหนด
3.2 การสง เสริม และพัฒ นานักศึก ษา หลัก สูตรมีร ะบบและกลไกในการควบคุม การให
คําปรึก ษาวิช าการ และแนะแนวแกนั ก ศึ ก ษา รวมทั้ง มีก ารพัฒ นาศั ก ยภาพนั ก ศึ ก ษาและการ
เสริม สรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 เพื่อใหนักศึกษาเรียนอยางมีความสุขและมีทักษะที่
จําเปนตอการประกอบอาชีพในอนาคต
3.3 หลัก สูตรมีการบริห ารจัดการใหนักศึก ษามีความพรอมและมีความพึง พอใจตอการ
บริห ารหลั ก สูตรไมน อยกว า รอ ยละ 80 รวมทั้ง มี ก ารเปดโอกาสใหมี ชองทางใหนัก ศึก ษาไดใ ห
ขอเสนอแนะและมีการปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของนักศึกษา เพื่อใหมีนักศึกษาคงอยูและ
สําเร็จตามแผนการศึกษาของหลักสูตร
4. อาจารย
4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย หลักสูตรมีระบบและกลไกในการบริหารและพัฒนา
อาจารยที่ครอบคลุมประเด็น ระบบการรับและแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร ระบบการบริหาร
อาจารย และระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย เพื่อใหไดอาจารยที่มีคุณภาพ ที่ทําใหหลักสูตรมี
อาจารยที่มีคุณสมบัติเหมาะสมทั้งในดานคุณวุฒิการศึกษาและตําแหนงทางวิชาการเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรอยางตอเนื่อง และมีการสงเสริมใหมีการเพิ่มพูนความรูความสามารถของอาจารย
เพื่อสรางความเขมแข็งทางวิชาการของหลักสูตร
4.2 คุณภาพอาจารย มีการสงเสริมและพัฒนาอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย
ประจําหลักสูตรและ ใหมีคุณวุฒิและตําแหนงทางวิชาการ รวมทั้งมีความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชาชีพ
มีประสบการณที่เหมาะสมกับการผลิตบัณฑิต และมีความกาวหนาในการผลิตผลงานวิชาการอยาง
ตอเนื่องใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานของหลักสูตรเพื่อการผลิตบัณฑิตอยางมีคุณภาพ
4.3 หลัก สูตรมีก ารบริห ารจัดการให อาจารยผูรับ ผิดชอบหลัก สูตรและอาจารยป ระจํา
หลัก สูตรคงอยูและมีความพึง พอใจตอการบริห ารหลักสู ตรและมีผ ลการประเมินความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน หลักสูตรมีการบริหารจัดการดังนี้
5.1 หลักสูตรมีระบบและกลไกในการดําเนินงานตามสาระรายวิชาในหลักสูตร โดยมีการ
ออกแบบหลักสูตร และปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยตามความกาวหนาในศาสตรสาขาวิชา และมีการ
ปรับ ปรุงสาระรายวิชาในแตล ะปก ารศึก ษา ที่ทําใหหลักสูตรมีความทันสมัย สอดคลองกับความ
ตองการของตลาดแรงงานและความตองการของประเทศ
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5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรมีระบบและกลไก
ในการวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน โดยคํานึงถึงความรูความสามารถและ
ความเชี่ยวชาญในวิชาที่สอน เพื่อใหนักศึกษาไดรับความรูและประสบการณ โดยมีการกําหนดผูสอน
การกํากับ ติดตามและตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู (มคอ.3 และ มคอ.4) และการจัดการ
เรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒ นธรรม ใหเ ปน ไปตามเกณฑ ม าตรฐานการประกัน คุณภาพการศึ ก ษาตามที่ สํา นัก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด ที่ทําใหก ระบวนการจัดการเรียนการสอนตอบสนองความ
แตกตางของผูเรียน การจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ กอใหเกิดผลการเรียนรูบรรลุ
เปาหมาย
5.3 การประเมิ นผู เ รีย น หลัก สู ตรมี ร ะบบและกลไกในการประเมิ น ผูเ รีย นตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 มีการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของ
นักศึกษา และกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7)
และมีการทวนสอบผลการเรียนรูในรายวิชา ไมนอยกวารอยละ 25 ของวิชาที่เปดสอนในแตละป
การศึกษา เพื่อใหไดขอมูลสารสนเทศที่เปนประโยชน ตอการปรับปรุงการเรียนการสอนและการ
พัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา ใหนักศึกษาพัฒนาวิธีการเรียนจนเกิดการเรียนรู และเปนไปตาม
ความคาดหวังของหลักสูตร ดวยวิธีการ เครื่องมือประเมินที่เชื่อถือได ที่ทําใหผูสอนและผูเรียนมี
แนวทางในการปรับปรุง พัฒนาการเรียนการสอนตอไป
5.4 หลัก สูตรมีการบริห ารจัดการตามตัวบง ชี้ก ารดําเนินงานเปนไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแหงชาติ ที่ปรากฏในหลักสูตร หมวด 7 ขอที่ 7 โดยมีผลการดําเนินงานรวม
ไมนอยกวารอยละ 80 ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไวในแตละป
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
หลักสูตรมีระบบและกลไกในการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู เพื่อใหมีปริมาณเพียงพอและ
เหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอนตามธรรมชาติของหลักสูตร มีคุณภาพพรอมใชงาน ผลการ
ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารยตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ไดคะแนนไมนอยกวา
3.51 จากคะแนนเต็ม 5 และมีกระบวนการปรับปรุงเพื่อเสริมสนับสนุนใหนักศึกษาสามารถเรียนรูได
อยางมีประสิทธิภาพประสิทธิผลตามมาตรฐานการเรียนรู โดยหลักสูตรมีหองปฏิบัติการและครุภัณฑ
หลักที่จําเปนในการจัดการเรียนการสอน ดังนี้
6.1 ทรัพยากรดานการเรียนการสอน คณะฯ จัดสรรงบประมาณประจําป ทั้งงบประมาณ
แผนดินและเงินรายไดเพื่อจัดซื้อตํารา สื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ วัสดุการเรียนการสอน
และครุภัณฑอยางเพียงพอเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียน และสรางสภาพแวดลอมให
เหมาะสมกับการเรียนรูดวยตนเองของนักศึกษา
6.2 หองบรรยายใชหองบรรยายในอาคารเฉลิมพระเกียรติ อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ
อาคารอุตสาหกรรมประมง อาคารเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา และหนวยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง
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6.3 หองปฏิบัติการและอุปกรณการสอน
ใชหองปฏิบัติการและอุปกรณการสอนของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีประมง
สาขาวิท ยาศาสตรก ายภาพ สาขาวิ ท ยาศาสตร ชีวภาพ สาขาเทคโนโลยีก ารประมง และสาขา
อุตสาหกรรมอาหาร ประกอบดวย
- หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร
- หองปฏิบัติการอนุกรมวิธาน
- หองปฏิบัติการคุณภาพน้ํา
- หองปฏิบัติการโรคสัตวน้ํา
- หองปฏิบัติการจุลชีววิทยา
- หองปฏิบัติการชีวเคมี
- หองปฏิบัติการเคมี
- หองปฏิบัติการชีววิทยา
- หองปฏิบัติการแปรรูปอาหาร
นอกจากนี้มีการใชทรัพยากรจากหนวยงานอื่น ๆ ที่เปนเครือขายความรวมมือทาง
วิชาการหรือหนวยงานราชการที่ใหความอนุเคราะหในการใชทรัพยากร รวมทั้งสถานประกอบการ
ภาคเอกชน
ครุภัณฑประจําหองปฏิบัตกิ ารคอมพิวเตอร
ลําดับที่
รายการ
จํานวน
1
เครื่องฉาย LCD Projector
1 ชุด
2
คอมพิวเตอรลูกขาย
20 ชุด
3
ครุภัณฑหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร
1 ชุด
ครุภัณฑหองปฏิบัติการอนุกรมวิธาน
ลําดับที่
รายการ
1
โตะสําหรับนั่งเรียนพรอมชั้นวาง
2
เกาอี้นั่งเรียนชนิดหัวกลมแบบหมุนได
3
โตะติดตั้งสําหรับวางตัวอยางแบบมีอางลางมือ
4
กลองจุลทรรศน
5
เครื่องฉายสไลด
6
ตูล็อคเกอร
7
พัดลมติดเพดาน
8
ชั้นวางตัวอยาง
9
ตูแชตัวอยางสัตวน้ํา
10 อางน้ําสแตนเลส
11 ตูเก็บตัวอยาง
12 รถเข็นใสตัวอยาง
106

จํานวน
3 ชุด
45 ตัว
3 ตัว
5 กลอง
1 เครื่อง
2 ชุด
6 เครื่อง
3 ชุด
1 ตู
4 อาง
2 ตู
1 คัน
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ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7

ครุภัณฑหองปฏิบัติการคุณภาพน้ํา
รายการ
ตูบม BOD
เครื่องเหวี่ยงความเร็วสูง
เครื่องวัดคาการดูดกลืนแสง
เครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอร
pH มิเตอร
ตูเย็น
เครื่องฉายสไลด (Over Head)
เคาทเตอรพรอมอางลางมือ
เครื่องปรับอากาศ
พัดลมติดเพดาน
เกาอี้สําหรับนั่งเรียนหัวกลมแบบหมุนได
เครื่องวิเคราะห COD
ตูดูดควัน
เครื่องรอนดิน
โถดูดความชื้น
เครื่องชั่งสาร
Hot Plate
ตูบมเชื้อ (Hot Air Oven)
ตูจัดใสสารเคมีแบบมีชั้นวาง
โตะสําหรับวางอุปกรณแบบมีลิ้นชัก
ชุด Prob และ Kuvettenstander Cuvette Rack
ชุดเครื่องมือสําหรับการวิเคราะหคุณภาพน้ํา
โตะวางเครื่องฉายสไลด
ครุภัณฑหองปฏิบัติการโรคสัตวน้ํา
รายการ
รถเข็นวางตัวอยาง
เครื่อง Heating Mantle ขนาด 2000 ไมโครลิตร
pH มิเตอร
เครื่อง Slide Warmer
Hot Plate
Water Bath
เครื่องผสมสาร Vortex Mixer

จํานวน
1 ตู
1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง
2 เครื่อง
3 ชุด
2 เครื่อง
6 เครื่อง
30 ตัว
1 ชุด
1 เครื่อง
1 ชุด
2 ชุด
1 เครื่อง
2 ตัว
1 ตู
2 ชุด
5 ชุด
1 ชุด
1 ชุด
1 ตัว
จํานวน
2 คัน
2 เครื่อง
1 เครื่อง
2 เครื่อง
2 ตัว
2 เครื่อง
2 เครื่อง
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ลําดับที่
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

รายการ
เครื่องชั่งสาร
เครื่องหมุนเหวี่ยง
ตูอบ (Hot Air Oven)
เครื่อง Liminar Flow Air Filter
ตูล็อคเกอรเก็บกลองจุลทรรศน 12 ลิ้นชัก
กลองจุลทรรศน Compound
กลองจุลทรรศน Stereo
เครื่องปรับอากาศ
ตูเย็นยี่หอ National
ตูเย็นยี่หอ Sharp
ตูเย็นแชแข็ง
โทรทัศนสียี่หอ Panasonic
เครื่องฉายสไลด (Over Head)
โตะสําหรับวางอุปกรณ

จํานวน
2 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 ตัว
1 ตู
12 กลอง
4 กลอง
2 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 ตู
1 เครื่อง
1 เครื่อง
3 ตัว

6.4 สํานักหอสมุดอาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง
มีความพรอมดานหนังสือ ตําราเรียน วารสาร สิ่งตีพิมพ สื่ออิเล็ กทรอนิกส ศูนยเรียนรูดวยตนเอง
การใหบริการทาง Internet และการใหบริการดานวิชาการตาง ๆ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1) สิ่งตีพิมพ และสื่ออิเล็กทรอนิกส
- หนังสือและตําราเรียนภาษาไทย
1,500 เลม
- หนังสือและตําราเรียนภาษาตางประเทศ
1,090 เลม
- วารสารตาง ๆ ทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ
94 เลม
- หนังสือพิมพภาษาไทยและภาษาตางประเทศ
7 ฉบับ
2) ฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสเพื่อการสืบคน
- ฐานขอมูล IEEE/IEE Electronic Library (IEL)
- ฐานขอมูล ProQuest Dissertation & Theses
- ฐานขอมูล ABI/INFORM Complete
- ฐานขอมูล ACM Digital Library
- ฐานขอมูล H.W Wilson
- ฐานขอมูล Springer link e-books
- ฐานขอมูล TDC Thai Digital Collection
- ฐานขอมูล Science Direct
- ฐานขอมูล EMERALD MANAGEMENT E-JOUNA
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-

ฐานขอมูล Computers & Applied Sciences Complete
ฐานขอมูล Education Research Complete
ฐานขอมูล Academic Search Premium
ฐานขอมูล ISI Web of Science
ฐานขอมูล Communication & Mass Media Complete
ฐานขอมูล Academic OneFile
ฐานขอมูล National Geographic Virtual Library
ฐานขอมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-book) Gale Virtual Reference Library
ฐานขอมูลกฤตภาคออนไลน Matichon e-library

7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน
ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5
1) อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวน x
x
x
x
x
รวมในการประชุม เพื่อ วางแผน ติ ดตาม และทบทวนการ
ดําเนินงานหลักสูตร
2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2
x
x
x
x
x
ที่ ส อดคล อ งกั บ กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ แ ห ง ชาติ หรื อ
มาตรฐานคุณวุฒสิ าขา/สาขาวิชา (ถามี)
3) มี ร ายละเอี ย ดของรายวิ ช าและรายละเอี ย ดของ x
x
x
x
x
ประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4
อยางนอยกอนการเปดสอนในแตล ะภาคการศึกษาใหครบ
ทุกรายวิชา
4) จั ด ทํ า รายงานผลการดํ า เนิ น การของรายวิ ช า และ x
x
x
x
x
รายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม ตาม
แบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาค
การศึกษาที่เปดสอนใหครบทุกรายวิชา
5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ x
x
x
x
x
มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา
6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐาน x
x
x
x
x
ผลการเรียนรูที่กําหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถามี) อยางนอย
รอยละ 25 ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา
7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียน การสอน กลยุทธ
x
x
x
x
การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรูจากผลการประเมิน
การดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปที่แลว
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ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน
ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5
8) อาจารยใ หม (ถา มี) ทุ ก คนได รับ การปฐมนิเ ทศหรื อ x
x
x
x
x
คําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน
9) อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการและ/ x
x
x
x
x
หรือวิชาชีพอยางนอยปละ 1 ครั้ง
10) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี)
x
x
x
x
x
ไดรับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวา
รอยละ 50 ตอป
11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหม
x
x
ที่มีตอคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5.0
12) ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตอบัณฑิตใหมเฉลี่ย
x
ไมนอยกวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0
รวมตัวบงชี้บังคับที่ตองดําเนินการ (1-5) ในแตละป
5
5
5
5
5
รวมตัวบงชี้ในแตละป
9
10 10 11 12
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
1.การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธการสอน
กระบวนการที่ใชในการประเมินและปรับปรุงยุทธศาสตรที่วางแผนไวเพื่อพัฒนาการเรียน
การสอนจะพิจารณาจากตัวผูเรียน โดยอาจารยผูสอนประเมินความเขาใจของผูเรียนในทุกๆ หัวขอ
ทั้งนี้อาจประเมินจากการทดสอบยอย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การอภิปรายโตตอบ หรือ
การตอบคําถามของนักศึกษาในชั้นเรียน ซึ่งเมื่อรวบรวมขอมูลจากที่กลาวขางตนแลว จะสามารถ
ประเมินไดวาผูเรียนมีความเขาใจหรือไม หากวิธีการที่ใชไมสามารถทําใหผูเรียนเกิดความเขาใจก็ตอง
ปรับเปลี่ยนวิธีสอน
การทดสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน สามารถชี้ไดวาผูเรียนมีความเขาใจในเนื้อหา
ที่สอนหรือไมหากพบวามีปญหาจะตองมีการดําเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในโอกาส
ตอไป
1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน
ใหนักศึกษาไดประเมินผลการสอนของอาจารยในทุกดาน ทั้งดานทักษะกลยุทธการสอน การ
ตรงตอเวลา การชี้แจงเปาหมาย วัตถุประสงครายวิชา ชี้แจงเกณฑการประเมินผลรายวิชา และการ
ใชสื่อการสอนในทุกรายวิชา
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 โดยนักศึกษาและบัณฑิต
การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยนักศึกษาชั้นปที่ 4 ในภาคการศึกษาที่ 2 กอนสําเร็จ
การศึกษา ในรูปของแบบสอบถาม หรือการประชุมตัวแทนนักศึกษากับตัวแทนอาจารย
2.2 โดยผูทรงคุณวุฒิ และ/หรือผูประเมินภายนอก
การประเมินจากขอเสนอแนะและขอมูลในรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร
2.3 โดยผูใชบัณฑิต และ/หรือผูมีสวนไดเสียอื่น ๆ
การประเมินโดยใชแบบประเมินความพึง พอใจที่มีตอคุณภาพของบัณฑิตโดยผูใชบัณฑิต
และการประชุมทบทวนหลักสูตรโดยผูทรงคุณวุฒิหรือผูใชบัณฑิต
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
ตั้งคณะกรรมการเพื่อประเมินคุณภาพการศึกษาประจําป ตามดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุ
ในหมวดที่ 7 ขอ 7 โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
จากการรวบรวมขอมูล จะทําใหทราบปญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวม และใน
แตละรายวิชา กรณีที่พบปญหาของรายวิชาก็สามารถที่จะดําเนินการปรับปรุงรายวิชานั้น ๆ ไดทันที
ซึ่ง เปนการปรับ ปรุง ยอย ในการปรับ ปรุง ยอยนั้นควรทําไดตลอดเวลาที่พบปญ หา สําหรับ การ
ปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับนั้น จะกระทําทุก 5 ป ทั้งนี้เพื่อใหหลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคลอง
กับความตองการของผูใชบัณฑิตโดยมีขั้นตอนการดําเนินการดังนี้
4.1 อาจารยประจําวิชาทบทวนผลการประเมินประสิทธิผลการสอนในวิชาที่รับผิดชอบระหวาง
ภาคการศึกษา ทําการปรับปรุงหลังจากที่ไดรับขอมูลเมื่อสิ้นภาคการศึกษา จัดทํารายงานผลการ
ดําเนินการรายวิชา (มคอ.3 และ/หรือ มคอ.5) เสนอหัวหนาสาขาผานหัวหนาหลักสูตรสาขาวิชาหรือ
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
4.2 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรสรุปผลการดําเนินการตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงานจากการ
ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร
4.3 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรสรุปผลการดําเนินการหลักสูตรประจําป (มคอ.7) โดยรวบรวม
ขอมูลการประเมินประสิทธิผลของการสอน รายงานของรายวิชา รายงานผลการประเมินการสอน
และสิ่งอํานวยความสะดวก รายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา รายงานผลการประเมิน
หลักสูตร รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ จัดทํารายงานผล
การดําเนินการหลักสูตรประจําป เสนอหัวหนาสาขา
4.4 ประชุมอาจารยประจําหลักสูตร เพื่อพิจารณาทบทวนสรุปผลการดําเนินการหลักสูตร จาก
รางรายงานผลการดํ าเนินการหลัก สูตรและความคิ ดเห็นของผูท รงคุณวุ ฒิ ระดมความคิดเห็ น
วางแผนปรับปรุงการดําเนินการเพื่อใชในรอบการศึกษาตอไป โดยจัดทํารายงานผลการดําเนินการ
ของหลักสูตร เสนอคณบดีผานหัวหนาสาขา เพื่อรายงานคณะกรรมการประจําคณะ
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