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คํานํา 
 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า ฉบับน้ีเปนหลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ.  2560.จัดทํา ข้ึนเพื่อ ใชในการจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชาเพาะเลี้ ยงสัตว นํ้ า 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ซึ่งการ
ปรับปรุงหลักสูตรฉบับน้ีไดพิจารณาใหมีความครอบคลุมและสอดคลองกับความกาวหนาทางวิชาการ
และเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาทางดานการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า ขอเสนอแนะจากผูใช
บัณฑิต ศิษยเกา และศิษยปจจุบัน สภาพเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และใหรายวิชามีความ
สอดคลองตามขอกําหนดของสภาวิชาชีพดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ทั้งน้ี คาดวาผลที่ไดจาก
การปรับปรุงหลักสูตร จะทําใหการจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน สามารถใหการ
รองรับการผลิตบุคลากรทางดานการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าที่มีคุณภาพ มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห มีคุณธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบตอสังคม เพื่อตอบสนองตอความตองการของ
ตลาดแรงงาน 
 หลักสูตรฉบับน้ีไดจัดทําข้ึนตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี  พ.ศ. .2558.และแนวทางการบริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558.ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา การนําหลักสูตรฉบับน้ีไป
ใชดําเนินการเรียนการสอนควรพิจารณาใหสอดคลองกับความมุงหมายและวัตถุประสงคของ
หลักสูตร เพื่อใหสามารถใชหลักสูตรอยางมีประสิทธิภาพและตรงตามวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
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สารบัญ 
 

  หนา 
 

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป 1 
หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 6 
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร 9 
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล 95 
หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา   116 
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย   118 
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร   119 
หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร   127 
ภาคผนวก ก รายละเอียดเหตุผลและความจําเปนในการปรับปรุงหลักสูตร   129 
ภาคผนวก ข รายละเอียดความสอดคลองระหวางวัตถุประสงคของหลักสตูรกับ

รายวิชา 
  134 

ภาคผนวก ค ตารางเปรียบเทียบโครงสรางหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  
กับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 

  138 

ภาคผนวก ง ตารางเปรียบเทียบโครงสรางหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)  
กับ หลักสูตรปรับปรุง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

  139 

ภาคผนวก จ ตารางเปรียบเทียบปรัชญาและวัตถุประสงคของ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเพาะเลีย้งสัตวนํ้า  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) กับ หลักสูตรปรับปรุง  
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

  150 

ภาคผนวก ฉ 
 
 

ตารางเปรียบเทียบอาจารยประจําหลักสูตร  
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) กับอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

  151 

ภาคผนวก ช ประวัติ ผลงานทางวิชาการ และประสบการณสอนของอาจารย 
ผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร 

  152 

ภาคผนวก ซ ตารางสรุปสมรรถนะหลักสูตร   157 



   

   

 

 



 

 

 

สารบัญ (ตอ) 
 

  หนา 
 

ภาคผนวก ฌ คณะกรรมการจัดทําหลักสูตร 
- คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตร ี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)    

- คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการวิพากษหลักสูตร 

161 

ภาคผนวก ญ ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตร ี(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 

165 

ภาคผนวก ฎ ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
วาดวยการเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ. 2551 

177 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
วิทยาเขต/คณะ/สาขา วิทยาเขตตรัง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการประมง       

สาขาเทคโนโลยีการประมง 
 

หมวดท่ี 1  ขอมูลท่ัวไป 
 

1.  รหัสและชื่อหลักสูตร 
 รหัสหลักสูตร              25511971104055 
         ช่ือภาษาไทย หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า 
  ช่ือภาษาอังกฤษ  Bachelor of Science Program in Aquaculture 
 
2.  ชื่อปริญญา 
  ช่ือเต็มภาษาไทย  วิทยาศาสตรบัณฑิต (เพาะเลี้ยงสัตวนํ้า) 
  ช่ือยอภาษาไทย  วท.บ. (เพาะเลี้ยงสัตวนํ้า) 
  ช่ือเต็มภาษาอังกฤษ  Bachelor of Science (Aquaculture) 
  ช่ือยอภาษาอังกฤษ B.Sc. (Aquaculture) 
 
3.  วิชาเอก 
 ไมม ี
 
4.  จํานวนหนวยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 
 ไมนอยกวา 136 หนวยกิต 
 
5.  รูปแบบของหลักสูตร 

5.1 รูปแบบ  หลักสูตรระดับปริญญาตร ีหลักสูตร 4 ป   
5.2 ประเภทของหลักสูตร  หลักสูตรทางวิชาการ 
5.3 ภาษาท่ีใช  ภาษาไทย และภาษาอังกฤษไมนอยกวารอยละ 25 ของทุกรายวิชา 
5.4 การรับเขาศึกษา  รับนักศึกษาไทยและ/หรือนักศึกษาตางชาติที่เขาใจภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ 
5.5 ความรวมมือกับสถาบันอ่ืน  เปนหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัย 
5.6 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา  ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
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6.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
ปรับปรุงจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
เริ่มดําเนินการใชหลักสูตรในภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2560 

 สภาวิชาการ ใหความเห็นชอบหลักสูตร ในคราวประชุมครั้งที ่ 8/2559  

 วันที ่ 23  มิถุนายน  2559  

 สภามหาวิทยาลัย ใหความเห็นชอบหลักสูตร ในคราวประชุมครั้งที ่ 142-7/2559  
  วันที่  29  กรกฎาคม  2559 
 
7.  ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 
 หลักสูตรมีความพรอมเผยแพรวาเปนหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 ในปการศึกษา 2562 
 
8.  อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 

1. นักวิชาการประมงในหนวยงานของรัฐและเอกชน 
2. เจาหนาที่หองปฏิบัติการในหนวยงานของรัฐและเอกชน 
3. พนักงานขายและสงเสริมการขายอาหารและเคมีภัณฑสัตวนํ้า  
4. เจาของธุรกิจฟารมเลี้ยงสัตวนํ้า หรือรานขายสินคาที่เกี่ยวกับสัตวนํ้า 
5. ผูสอนดานการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า 
 

9.  ชื่อ เลขประจําตัวประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
 

ลําดับ 
ช่ือ – สกุล/ 

เลขประจําตัวประชาชน 
ตําแหนงทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ 
ปที่สําเร็จการศึกษา 

สถาบันการศึกษา 

1 นายวิกิจ ผินรับ 
3 9205 00049 67 6 

อาจารย ปร.ด. (เทคโนโลยีการประมงและ
ทรัพยากรทางนํ้า), 2559 

วท.ม. (ชีววิทยา), 2549 
วท.บ. (ประมง), 2543 

มหาวิทยาลัยแมโจ 
 
มหาวิทยาลัยทักษิณ 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

2 นายมาโนช ขําเจริญ 
3 8103 00136 09 6 

ผูชวย
ศาสตราจารย 

วท.ม. (เพาะเล้ียงสัตวนํ้า), 2543 
วท.บ. (ประมง), 2536 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

3 วาที่ พ.ต. ดํารงค  
         โลหะลักษณาเดช 
3 4097 00031 68 4 

ผูชวย
ศาสตราจารย 

วท.ม. (เพาะเล้ียงสัตวนํ้า), 2540 
วท.บ. (ประมง), 2536 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

4 นายวัฒนา วัฒนกุล 
3 9099 00255 38 7 

ผูชวย
ศาสตราจารย 

วท.ม. (วิทยาศาสตรการประมง), 2536 
วท.บ. (ประมง), 2533  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

5 นายอุทร เจริญเดช 
1 8006 00007 31 7 

อาจารย วท.ม. (เพาะเล้ียงสัตวนํ้า), 2555 
วท.บ. (เทคโนโลยีการประมง), 2550 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
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Admin
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Admin
Text Box



มคอ.2 

3 

10. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 
 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
วิทยาเขตตรัง 
 
11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ         
ปจจุบันประเทศไทยจัดอยูในกลุมประเทศที่มีการพัฒนาระดับกลางและมีแนวโนมการ

พัฒนาอยางตอเน่ือง ทั้งทางดานเศรษฐกิจ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อใหประเทศสามารถ
แขงขันกับนานาประเทศได สงผลใหเกิดการขยายตัวในภาคอุตสาหกรรมเพิ่มมากข้ึน ประกอบกับ
ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560.-.2564) ที่มุงพัฒนา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรมใหม และการเขาสูประชาคมอาเซียน (ASEAN 
Community) อยางเปนทางการ จึงทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงข้ึนกับประเทศไทยมากมาย ทั้งการ
ไหลเวียนของแรงงานขามชาติเขาประเทศ การเปลี่ยนแปลงทางวิชาการและเทคโนโลยีตาง ๆ ดวยเหตุน้ี 
ประเทศไทยจึงจําเปนที่จะตองเตรียมพรอมใหทันตอการเปลี่ยนแปลงดังกลาว เพื่อเพิ่มศักยภาพใน
การแขงขันของประเทศภายใตกระแสโลกาภิวัตน และสามารถอยูรวมกับพลโลกไดอยางสันติสุข  

ในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศตามสถานการณที่กําลังเปลี่ยนไปน้ัน ตองอาศัย
ความกาวหนาทางวิชาการและเทคโนโลยีมาเปนตัวขับเคลื่อนเชนกัน โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ
ในภาคเกษตรกรรมซึ่งเปนสวนที่ทํารายไดหลักใหกับประเทศไทย ทั้งน้ี อุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยง
สัตวนํ้าก็เปนสวนหน่ึงของเศรษฐกิจในภาคเกษตรกรรมของไทย ที่ไดมีการพัฒนาและขยายตัวข้ึน
อยางตอเน่ืองตามทิศทางของสถานการณโลกที่เปลี่ยนไป โดยอาศัยการพัฒนาเทคโนโลยี การ
เพิ่มพูนความรูทางวิชาการ และบุคลากรคุณภาพที่สามารถใชความรูทางวิชาการและใชเทคโนโลยีใน
การตอยอดองคความรูเดิมไดอยางเหมาะสม ทําใหอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าของไทย
สามารถแขงขันกับนานาประเทศได ดวยเหตุน้ี จึงไดมีการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าข้ึน เพื่อผลิตบุคลากรที่มีความรู ความเช่ียวชาญทางดานการเพาะเลี้ยง
สัตวนํ้าและการวิจัย ใหสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานในอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยง
สัตวนํ้าที่กําลังขยายตัวดังกลาว และเปนการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันใหกับประเทศตอไป 

11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
พื้นที่ชายฝงของประเทศไทยทั้งชายฝงอาวไทยและอันดามันมีความยาวไมนอยกวา 2,800 

กิโลเมตร บริเวณดังกลาวเปนที่ต้ังถ่ินฐานบานเรือนของประชาชนจํานวนมาก ซึ่งมีสภาพทางสังคม
และวิถีชีวิตผูกพันและข้ึนอยูกับทรัพยากรประมง โดยเฉพาะการเปนแหลงอาหารที่สําคัญของ
ครัวเรือน นอกจากน้ียังเปนแหลงกําเนิดวัฒนธรรมของชุมชนตามแนวชายฝงอันดีงามมายาวนาน 
การพัฒนาทางดานการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าที่ผานมา กอใหเกิดการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและการ
คมนาคมขนสง เพื่อรองรับและสนับสนุนใหธุรกิจดําเนินไปดวยความสะดวกรวดเร็ว ระบบดังกลาวมี
บทบาทในการพัฒนาคุณภาพชีวิตชองประชาชนและชุมชนเปนอยางมาก ดังน้ันการบริการจัดการ
เพื่อใหสังคมและวิถีชุมชนดําเนินควบคูไปกับการพัฒนาธุรกิจการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าอยางเหมาะสม 
จะสงผลดีตอสังคม วิถีการดํารงชีวิตและวัฒนธรรม ใหไดรับการพัฒนาและดํารงอยูอยางย่ังยืนสืบไป 
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12. ผลกระทบจากขอ 11.1 และ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวของกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย 

12.1 การพัฒนาหลักสูตร  
ดวยผลกระทบจากสถานการณภายนอก จึงจําเปนตองพัฒนาหลักสูตรในเชิงลึก และ

สามารถปรับเปลี่ยนไดตามวิวัฒนาการของเทคโนโลยี เพื่อรองรับความเจริญกาวหนาในทุก ๆ ดาน 
ทั้งน้ี บุคลากรทางดานการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าที่ผลิตได ตองมีความพรอมที่จะเรียนรูปฏิบัติงานไดทันที 
และมีศักยภาพสูงในการพัฒนาตนเองใหเขากับลักษณะงานทั้งดานวิชาการและวิชาชีพ 

12.2 ความเก่ียวของกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
การพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า ไดสอดคลองกับพันธกิจ

ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย คือ การมุงเนนการผลิตบัณฑิตในระดับอุดมศึกษาที่มี
คุณภาพและพรอมเขาสูอาชีพดวยพื้นฐานความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การสรางงานวิจัย
และนวัตกรรมสูกระบวนการผลิตและบริการที่สามารถถายทอดและสรางมูลคาเพิ่มใหแกประเทศ 
การใหบริการทางวิชาการแกสังคมดวยแนวคิดเชิงสรางสรรคเพื่อการพัฒนาอาชีพ กระตุนใหเกิด
อาชีพอิสระ และทําใหประเทศมีศักยภาพในการแขงขันเพิ่มข้ึน รวมทั้งการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
และสิ่งแวดลอมใหอยูคูประเทศไทยอยางย่ังยืน 
 
13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปดสอนในคณะ/สาขาอ่ืนของมหาวิทยาลัย  

13.1 รายวิชาในหลักสูตรท่ีเปดสอนโดยสาขาศึกษาท่ัวไป 
13.1.1 รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไดแก .รายวิชาในกลุมวิชาภาษา กลุมวิชา

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร กลุมวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กลุมวิชาคณิตศาสตร และกลุม
วิชาสุขพลานามัยและนันทนาการ ซึ่งเปดสอนโดยสาขาศึกษาทั่วไป สาขาวิทยาศาสตรกายภาพ และ
วิทยาศาสตรชีวภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการประมง และกลุมวิชาภาษาอังกฤษเปดสอน
โดยวิทยาลัยโรงแรมและการทองเที่ยว 

13.1.2 รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ ซึ่งเปดสอนโดย สาขาวิชาการ
จัดการประมงและธุรกิจสัตวนํ้า.สาขาเทคโนโลยีการประมง สาขาวิทยาศาสตรกายภาพ และ
วิทยาศาสตรชีวภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการประมง   

13.2 รายวิชาในหลักสูตรท่ีเปดสอนใหคณะ/สาขาอ่ืน 
รายวิชาที่เปดสอนใหกับสาขาวิชาการจัดการประมงและธุรกิจสัตวนํ้า ไดแก  
06-111-304 การเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าชายฝง       2(2-0-4) 
06-111-309 การเพาะเลี้ยงสาหราย               3(2-2-5) 
06-112-201 นิเวศวิทยาทางนํ้า                     3(2-2-5) 
06-114-301 อาหารและการใหอาหารสัตวนํ้า    3(2-2-5) 
06-115-301 โรคและปรสิตสัตวนํ้า                 3(2-2-5) 
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13.3 การบริหารจัดการ 
การดําเนินงานคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา“ศรีวิชัย QA”  

ซึ่งเปนไปตามกระบวนการในการบริหารจัดการทางดานการเรียนการสอน.โดยมีการกําหนดอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตรของสาขาวิชา ประสานงานกับอาจารยผูแทนจากสาขาวิชาอื่นหรือหลักสูตรหรือ
คณะอื่นที่เกี่ยวของ ภายใตการกํากับของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการประมง และดําเนินงาน
ดานวิชาการภายใตระเบียบ ขอบังคับ ของคณะและมหาวิทยาลัย เพื่อบริหารจัดการการเรียนการสอน
ใหมีผลมาตรฐานการเรียนรูเปนไปตามที่ระบุในหลักสูตร.รวมทั้งกําหนดใหอาจารยผูสอนจัดทํา
รายละเอียดของวิชาและรายงานผลการดําเนินการของรายวิชา เพื่อเปนมาตรฐานในการติดตามและ
ประเมินคุณภาพการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ  
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หมวดท่ี 2  ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1.  ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร 
1.1 ปรัชญา  

มุงผลิตบัณฑิตที่มีความรูและทักษะทางดานการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
และย่ังยืน และสามารถประยุกตใชความรูในการปฏิบัติงานในสายวิชาชีพไดอยางเหมาะสม สามารถ
เรียนรูและพัฒนาตนเองไดอยางตอเน่ือง ตลอดจนมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

 
1.2 ความสําคัญของหลักสูตร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า เปนหลักสูตรที่สามารถตอบสนอง
ตอการพัฒนาอุตสาหกรรมทางดานเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าของประเทศที่เพิ่มข้ึนอยางตอเน่ือง โดยการ
ผลิตบัณฑิตที่มีความรูความสามารถทั้งทางดานทฤษฎีและปฏิบัติที่เกี่ยวของกับการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า 
และสามารถนําความกาวหนาทางเทคโนโลยีมาตอยอดองคความรูใหเกิดประโยชนสูงสุด เพื่อทําให
การดําเนินงานดานเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อันจะนําไปสูการ
เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันอยางเสรีที่สามารถชวยพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศได
เปนอยางดี โดยหลักสูตรฉบับน้ีเปนหลักสูตรที่มีการปรับปรุงรายวิชาใหเหมาะสมกับสภาพการณใน
ปจจุบัน สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12.(พ.ศ. 2560.-.2564) 
ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงของประเทศที่ตองปรับตัวเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพื่อรองรับ
ตลาดแรงงานตอไปในอนาคต 
 

1.3 วัตถุประสงคของหลักสูตร 
เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าใหมีคุณลักษณะ ดังน้ี 
1.3.1 มีคุณธรรมจริยธรรม มีสัมมาคารวะ รูจักกาลเทศะ ทําหนาที่เปนพลเมืองดี รับผิดชอบ

ตอตนเอง สังคม วิชาชีพ และปฏิบัติตนภายใตจรรยาบรรณวิชาชีพดวยความซื่อสัตยสุจริตและ
เสียสละ 

1.3.2 มีความรูทางดานพื้นฐานวิทยาศาสตรและดานการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า ทั้งภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติ สามารถประยุกตใชศาสตรดังกลาวอยางเหมาะสมเพื่อการประกอบวิชาชีพของตน 
และศึกษาตอในระดับสูง 

1.3.3 มีความใฝรูในองคความรูและเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาอยางตอเน่ือง มี
ความคิดริเริ่มสรางสรรค สามารถพัฒนาองคความรูที่ตนมีอยูใหสูงข้ึนไป เพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนา
งาน พัฒนาสังคมและประเทศชาติ และใหคิดเปน ทําเปน สามารถเลือกวิธีแกไขปญหาไดอยาง
เหมาะสม 

1.3.4 มีมนุษยสัมพันธและมีความสามารถในการทํางานรวมกับผูอื่น มีทักษะในดานการ
ทํางานเปนทีม สามารถบริหารจัดการการทํางานไดอยางเหมาะสม และมีทัศนคติที่ดีในการทํางาน 

1.3.5 มีความสามารถในการติดตอสื่อสาร ใชศัพททางเทคนิคในการติดตอสื่อสาร รวมถึง
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดเปนอยางดี 



มคอ.2 

7 

2.  แผนพัฒนาปรับปรุง 
คาดวาจะดําเนินการแลวเสร็จภายในระยะเวลา 5 ป ต้ังแตป พ.ศ. 2560 ถึง พ.ศ. 2565 

แผนการพัฒนา/เปล่ียนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงช้ี 
1. ปรับปรุงหลักสูตรใหมีมาตรฐาน

ตามที่ สกอ.กําหนด 
1.1 ติดตามประเมินหลักสูตรอยาง

ตอเน่ือง 
1.2 เชิญผูเชี่ยวชาญทั้งภาครัฐและ

เอกชนมามีสวนรวมในการ
พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 

1.1.1 รายงานผลการประเมิน
หลักสูตร 

1.2.1 รายงานผลการประชุม
ขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ 

1.2.2 หลักสูตรที่มีมาตรฐานตามที่ 
สกอ. กําหนด 

2. ปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองกับ
ความตองการ ของผูใชบัณฑิต
และการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยี
ดานเพาะเล้ียงสัตวนํ้า 

2.1 ประเมินความพึงพอใจในการใช
บัณฑิตของผูใชบัณฑิต 

 
 
 
2.2 ติดตามการเปล่ียนแปลง

เทคโนโลยีการเพาะเล้ียงสัตวนํ้า 

2.1.1 รายงานผลการประเมินความ
พึงพอใจของผูใชบัณฑิต โดย
ระดับเฉล่ียของความพอใจ 
ไมนอยกวา 3.51 จากระดับ
คะแนนเต็ม 5 

2.2.1 รายงานผลการเปล่ียนแปลง
รายวิชาตามการเปล่ียนแปลง
เทคโนโลยีดานเพาะเล้ียงสัตวนํ้า 

2.2.2 การปรับเปล่ียนคําอธิบาย
รายวิชาที่นําเทคโนโลยีมาใช 

3. การพัฒนาการเรียนการสอนที่
เนนชุมชนเปนหลัก 

3.1 สงเสริมใหมีการบริการวิชาการ
แกชุมชน 

 
3.2 สงเสริมการทํางานวิจัยในชุมชน 

3.1.1 มีโครงการบริการวิชาการ
ใหกับชุมชนอยางนอย 1 
โครงการตอป  

3.2.1 มีงานวิจัยที่ดําเนินการใน
ชุมชน หรือรวมกับชุมชน
อยางนอย 1 เรื่องตอป 

4. การพัฒนาบุคลากรดานการเรียน
การสอนและการวิจัย 

 
 
 
 
 
  

4.1 สนับสนุนอาจารยใหศึกษาตอ/
ทํางานวิจัย 

 
 
 
 
 
4.2 สนับสนุนบุคลากรดานการเรียน

การสอนในการหาความรูและ
ประสบการณใหม ๆ  

 
4.3 สนับสนุนการไปฝกอบรม/รวม

สัมมนาทางวิชาการ 
 

4.1.1 จํานวนอาจารยที่ศึกษาตอ/ มี
ตําแหนงทางวิชาการเพิ่มขึ้น
ไมนอยกวารอยละ 10 ของ
อาจารยประจําหลักสูตร 

4.1.2 อาจารยประจําหลักสูตรมี
งานวิจัยอยางนอย 1 เรื่อง/
คน/ป  

4.2.1 คณะฯ ไดจัดสรรใหบุคลากร 
เขารับการฝกอบรมที่
เก่ียวของกับรายวิชาที่สอน 
ไมนอยกวา 1 ครั้ง/คน/ป 

4.3.1 จํานวนบุคลากรที่เขารวมการ
ฝกอบรม/สัมมนาวิชาการไม
นอยกวา 1 ครั้ง/คน/ป 
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แผนการพัฒนา/เปล่ียนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงช้ี 
5. พัฒนานักศึกษา 5.1 จัดทําโครงการใหนักศึกษามี

สวนรวมในการนําเสนอผลงาน
ทางวิชาการ 

5.2 จัดทําโครงการสงเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม 

5.1.1 รายงานผลการดําเนินงาน
โครงการและจํานวนนักศึกษา
ที่เขารวมโครงการ 

5.2.1 รายงานผลการดําเนินงาน
โครงการดานคุณธรรม 
จริยธรรมและจํานวน
นักศึกษาที่เขารวมโครงการ 

6. พัฒนาโครงสรางพื้นฐานที่จําเปน
ตอการจัดการเรียนการสอน เชน  
เครื่องมือที่เก่ียวของกับการเรียน
การสอน 

6.1 สนับสนุนการจัดทําแผนทั้งระยะ
ส้ัน และระยะยาวเก่ียวกับ
โครงสรางพื้นฐานที่จําเปนตอ
การเรียนการสอนทางดาน
เพาะเล้ียงสัตวนํ้า 

6.1.1 แผนยุทธศาสตรทางดาน
โครงสรางพื้นฐานระยะส้ัน
และยาว 

6.1.2 จํานวนเครื่องมืออุปกรณ
เพิ่มขึ้น 
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หมวดท่ี 3  ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร 
 

1.  ระบบการจัดการศึกษา 
1.1 ระบบ 

 ใชระบบทวิภาค โดย 1 ปการศึกษาแบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมี
ระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห ไมรวมเวลาที่ใชในการสอบ  

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน 
มหาวิทยาลัยอาจมีการจัดการศึกษาภาคฤดูรอน โดยกําหนดระยะเวลาและจํานวนหนวยกิต

ใหมีสัดสวนเทียบเคียงกันไดกับภาคการศึกษาปกติ ทั้งน้ีใหเปนไปตามขอบังคับ หรือประกาศของ
มหาวิทยาลัย 

1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค 
ไมม ี

 
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) ในแผนการเรียน วิทย-คณิต 
หรือเทียบเทา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาการประมง เพาะเลี้ยงสัตวนํ้า การจัดการ
ประมง สัตวศาสตร เกษตรกรรม หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่ใกลเคียง หรือเทียบเทา หรือ 
 2.2.2 เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ในสาขาที่ตรง หรือ
สัมพันธกับสาขาวิชาทางดานการประมง โดยวิธีเทียบโอนผลการเรียน 
 2.2.3 ทั้งขอ 2.2.1 และ 2.2.2 จะตองมีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตร ี

การคัดเลือกผูเขาศึกษา  

- โดยวิธีการรับตรงในระบบโควตา 

- โดยวิธีการสอบคัดเลือกของมหาวิทยาลัย 

- โดยวิธีการสอบคัดเลือกผานสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา 
2.3.1.นักศึกษาซึ่งจบมาจากสถานศึกษาตาง ๆ อาจมีพื้นฐานความรูหรือความสามารถที่ไม

เทากัน ทําใหการศึกษาในรายวิชาที่จําเปนตองใชพื้นฐานความรูเดิม เชน กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 
พัฒนาไดไมเทากัน 

2.3.2.ปญหาการปรับตัวจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษามาเปนการเรียนที่มีรูปแบบ
แตกตางไปจากเดิมในรั้วมหาวิทยาลัย ซึ่งมีทั้งกิจกรรมการเรียนในหองเรียนและกิจกรรมเสริม
หลักสูตรที่นักศึกษาจะตองจัดแบงเวลาใหเหมาะสม 

 
2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพ่ือแกไขปญหา/ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3 

2.4.1.จัดการเรียนการสอนโดยใหมีการปรับพื้นฐานความรูเดิมกอนที่จะเริ่มบทเรียนใน
รายวิชาที่อยูในกลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ เพื่อใหนักศึกษาสามารถเขาใจบทเรียนในรายวิชามากข้ึน 

2.4.2.จัดใหมีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหมเพื่อแนะนําเทคนิคการเรียน การแบงเวลา และ
การใชชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย 

2.4.3.มอบหมายใหอาจารยที่ปรึกษาทําหนาที่ดูแลและใหคําแนะนําเกี่ยวกับการเรียนและ
การปฏิบัติตัวแกนักศึกษาใหมอยางใกลชิด 
 

2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป 
2.5.1 จํานวนนักศึกษาที่จะรับเขาศึกษาตามคุณสมบัติขอ 2.2.1 

นักศึกษาช้ันปที ่
ปการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 
1 30 30 30 30 30 
2 - 30 30 30 30 
3 - - 30 30 30 
4 - - - 30 30 

รวม 30 60 90 120 120 
คาดวาจะสําเร็จการศึกษา    30 30 

   
2.5.2 จํานวนนักศึกษาที่จะรับเขาศึกษาตามคุณสมบัติขอ 2.2.2 

นักศึกษาช้ันปที ่
ปการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 
3 30 30 30 30 30 
4 - 30 30 30 30 

รวม 30 60 60 60 60 
คาดวาจะสําเร็จการศึกษา - 30 30 30 30 
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2.6 งบประมาณตามแผน 

ใชงบประมาณคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลศรีวิชัย โดยคาใชจายในการผลิตบัณฑิตตอคนตอป (หนวย : บาท) โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

2.6.1 งบประมาณรายรับ (หนวย : บาท) 

ประเภทรายรับ 
ปงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 2564 

1. รายรับเงินรายได      

1.1 คาธรรมเนียมการศึกษาแบบ
เหมาจาย 

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

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

จํานวนนักศึกษา (คน) 60 120 150 180 180 

รายรับเฉล่ียตอนกัศึกษา 1 คน 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 

 

2.6.2 งบประมาณรายจาย (หนวย : บาท) 

หมวดรายจาย 
ปงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 2564 

1. งบบุคลากร 0 0 0 0 0 

2. งบดําเนินงาน 400,000 500,000 600,000 650,000 650,000 

3. งบลงทุน 90,000 100,000 100,000 100,000 130,000 

4. งบอุดหนุน 0 0 0 0 0 

5. งบรายจายอ่ืน 0 0 0 0 0 

รวม 490,000 600,000 700,000 750,000 780,000 

จํานวนนักศึกษา (คน) 60 120 150 180 180 

รายจายเฉล่ียตอนักศึกษา 1 คน 8,167 5,000 4,667 4,167 4,333 

 
2.7 ระบบการศึกษา 

   แบบช้ันเรียน 
   แบบทางไกลผานสื่อสิ่งพิมพเปนหลัก 

 แบบทางไกลผานสื่อแพรภาพและเสียงเปนสื่อหลัก 
   แบบทางไกลอิเล็กทรอนิกสเปนสื่อหลัก (E-learning) 

 แบบทางไกลทางอินเตอรเน็ต      
   อื่น ๆ (ระบุ) 
 



มคอ.2 

12 

2.8 การเทียบโอนหนวยกิต  รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนเขามหาวิทยาลัย 
เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วาดวยการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี และระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วาดวยการเทียบโอนผลการเรียน  
 
3.  หลักสูตรและอาจารยผูสอน 

3.1 หลักสูตร 
3.1.1 จํานวนหนวยกิตตลอด หลักสูตร                           ไมนอยกวา 136 หนวยกิต 
3.1.2 โครงสรางหลักสูตร  

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป                                   ไมนอยกวา 32 หนวยกิต 
1.1 กลุมวิชาภาษา                                                          12 หนวยกิต 
1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                              6  หนวยกิต 
1.3 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี                                 3  หนวยกิต 
1.4 กลุมวิชาคณิตศาสตร                                                   3  หนวยกิต 
1.5 กลุมวิชาสุขพลานามัยและนันทนาการ                               2  หนวยกิต 
1.6 กลุมวิชาเลือก (ศึกษาทั่วไป)                                           6  หนวยกิต 

2. หมวดวิชาเฉพาะ                                          ไมนอยกวา  98  หนวยกิต 
2.1 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ                                               35  หนวยกิต 
2.2 กลุมวิชาชีพบังคับ                                                      48  หนวยกิต 
2.3 กลุมวิชาชีพเลือก                                      ไมนอยกวา  15  หนวยกิต 

3. หมวดวิชาเลือกเสร ี                                      ไมนอยกวา   6  หนวยกิต 
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3.1.3 รายวิชา 
1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป                                     ไมนอยกวา 32 หนวยกิต 

1.1 กลุมวิชาภาษา                                          ไมนอยกวา 12 หนวยกิต 
ใหเลือกศึกษารายวิชาภาษาอังกฤษไมนอยกวา 9 หนวยกิต และรายวิชา

ภาษาอื่น ๆ อีกไมนอยกวา 3 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปน้ี 
1.1.1 รายวิชาภาษาไทย 
01-011-001  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 

Thai for Communication 
3(3-0-6) 

01-011-002   ทักษะการอานภาษาไทย 
Thai Reading Skills 

3(3-0-6) 

01-011-003  ทักษะการเขียนภาษาไทย  
Thai Writing Skills 

3(3-0-6) 

01-011-004  ศิลปะการพูด  
Art of Speaking 

3(3-0-6) 

01-011-005   การอานและการเขียนเชิงวิชาการ 
Academic Reading and Writing 

3(3-0-6) 

1.1.2 รายวิชาภาษาตางประเทศ 
01-312-001    ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 

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

01-312-002   ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ 
English Communication Skills 

3(3-0-6) 

01-312-003 สนทนาภาษาอังกฤษ 
English Conversation 

3(3-0-6) 

01-312-004   ทักษะการอานภาษาอังกฤษ 
Reading Skills in English 

3(3-0-6) 

01-312-005   ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ 
Writing Skills in English 

3(3-0-6) 

01-312-006   ภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน 
English for Work 

3(3-0-6) 

01-312-007   ภาษาอังกฤษทางวิทยาศาสตร 
English for Science 

3(3-0-6) 

01-313-009         ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร                     
Chinese for Communication   

3(3-0-6) 

01-314-010       ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร                            
Malay for Communication 

3(3-0-6) 
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01-315-011       ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร  
Japanese for Communication 

3(3-0-6) 

01-316-012  ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร  
Korean for Communication 

3(3-0-6) 

01-317-013 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร  
French for Communication 

3(3-0-6) 

01-318-014  ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร  
German for Communication 

3(3-0-6) 

 
1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร             ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

ใหศึกษา  3 หนวยกิต ในวิชาตอไปน้ี 
01-022-001   พลเมืองกับจิตสํานึกตอสังคม 

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

และเลือกศึกษาอีกไมนอยกวา 3 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปน้ี 
1.2.1 รายวิชามนุษยศาสตร 
01-021-001  คุณธรรมจริยธรรม    

Morals and Ethics 
3(3-0-6) 

01-021-002  มนุษยสัมพันธและการพัฒนาบุคลิกภาพ 
Human Relations and Personality 
Development 

3(3-0-6) 

01-021-003  จิตวิทยาทั่วไป  
General Psychology 

3(3-0-6) 

01-021-004  ปจจัยและสิ่งเติมเต็มสําหรับมนุษย 
Human Essence and Fulfillment 

3(3-0-6) 

01-021-005  สารัตถะแหงความงาม  
Beauty Matters 

3(3-0-6) 

01-021-006  อรรถรสในงานศิลปะ  
Aesthetics in Art 

3(3-0-6) 

01-021-007  ดนตรีเพื่อชีวิต  
Music for Life 

3(2-2-5) 

01-021-008  ศิลปะการเลนเงา  
Art of Shadow Play 

3(3-0-6) 

01-021-009  มนุษยสัมพันธเพื่อการดํารงชีวิต 
Human Relations for Living 

3(3-0-6) 

01-021-010  วัฒนวิถีแหงการดํารงชีวิต  
Life Style Enhancement 

3(3-0-6) 
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1.2.2 รายวิชาสังคมศาสตร 
01-022-002  สังคมกับการปกครอง  

Society and Government 
3(3-0-6) 

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

3(3-0-6) 

01-022-004 อารยธรรมไทยในบริบทโลกาภิวัตน 
Thai Civilization in Globalization 
Context 

3(3-0-6) 

01-022-005  สันติภาพและความมั่นคงของมนุษย 
Peace and Human Security 

3(3-0-6) 

01-022-006  ไทยศึกษา  
Thai Studies 

3(3-0-6) 

01-022-007  กฎหมายและระบบของกฎหมาย 
Law and Legal Systems 

3(3-0-6) 

01-022-008  อาเซียนศึกษา  
ASEAN Studies 

3(3-0-6) 

01-022-009  ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง  
Life and Sufficiency Economy 

3(3-0-6) 

01-022-010  ชุมชนศึกษา  
Community Studies 

3(3-0-6) 

01-022-011 วัฒนธรรมและขนบประเพณีของภาคใต 
Southern Cultures and Traditions 

3(3-0-6) 

01-022-012   เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน 
Economics for Everyday Use 

3(3-0-6) 

05-022-013   การเปนผูประกอบการ  
Entrepreneurship 

3(3-0-6) 

05-022-014       การวางแผนการเงินสวนบุคคล  
Personal Financial Planning 

3(3-0-6) 

 
1.3 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี               ไมนอยกวา 3 หนวยกิต 

ใหเลือกศึกษาไมนอยกวา 3 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปน้ี 
1.3.1 รายวิชาวิทยาศาสตร 
02-031-001   ปรากฏการณสําคัญทางวิทยาศาสตร 

Great Moments in Science 
3(3-0-6) 

02-031-002   มนุษยกับชีวมณฑล  
Man and Biosphere 

3(3-0-6) 
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02-031-003   มนุษยกับผลิตภัณฑเคม ี  
Man and Chemical Products 

3(3-0-6) 

02-031-004   มนุษยกับสิ่งแวดลอม  
Man and Environment 

3(3-0-6) 

02-031-005   สิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร 
Environment and Resources 
Management 

3(3-0-6) 

02-031-006   ความย่ังยืนทางทรัพยากรธรรมชาติ 
Natural Resource Sustainability  

3(3-0-6) 

02-031-007 ยาและสารเสพติด  
Drugs and Narcotics  

3(3-0-6) 

02-031-008   ของเสียและมลภาวะ  
Waste and Pollution  

3(3-0-6) 

02-031-009   แหลงพลังงานทางเลือก  
Alternative Energy Resources 

3(3-0-6) 

1.3.2 รายวิชาเทคโนโลยี 
01-032-001  สารสนเทศเพื่อการศึกษา  

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

02-032-002  เทคโนโลยีคอมพิวเตอร 
Computer Technology 

3(2-2-5) 

 
1.4 กลุมวิชาคณิตศาสตร                                  ไมนอยกวา 3 หนวยกิต 

ใหเลือกศึกษาไมนอยกวา 3 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปน้ี 
02-040-001   คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน  

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

02-040-002   ความงามของคณิตศาสตร  
Beauty of Mathematics 

3(3-0-6) 

02-040-003   คณิตศาสตรสําหรับศิลปศาสตร 
Mathematics for Arts 

3(3-0-6) 

02-040-004   คณิตศาสตรสําหรับธุรกิจ 
Mathematics for Business 

3(3-0-6) 

02-040-005   คณิตศาสตรสําหรับวิทยาศาสตร 
Mathematics for Science 

3(3-0-6) 

02-040-006   สถิติในชีวิตประจําวัน  
Statistics for Everyday Use  

3(3-0-6) 
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1.5 กลุมวิชาสุขพลานามัยและนันทนาการ              ไมนอยกวา 2 หนวยกิต 
ใหเลือกศึกษาไมนอยกวา 2 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปน้ี 
01-050-001 สุขภาพและสวัสดิภาพ   

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

01-050-002 ศิลปะการแสดงของไทย  
Thai Performing Art 

2(1-2-3) 

01-050-003 การรักษาสุขภาพ 
Health Care 

2(1-2-3) 

01-050-004 ผูนํานันทนาการ  
Recreation Leadership 

2(1-2-3) 

01-050-005 กีฬาลีลาศ  
DanceSport 

2(1-2-3) 

01-050-006 จักรยานเพื่อนันทนาการ  
Leisure Cycling 

2(1-2-3) 

01-050-007 พลศึกษา  
Physical Education 

1(0-2-1) 

01-050-008 ฟุตบอล  
Football 

1(0-2-1) 

01-050-009   บาสเกตบอล  
Basketball 

1(0-2-1) 

01-050-010   ตะกรอ  
Takraw 

1(0-2-1) 

01-050-011   ฟุตซอล  
Futsal 

1(0-2-1) 

01-050-012 แบดมินตัน  
Badminton 

1(0-2-1) 

01-050-013   วายนํ้า  
Swimming 

1(0-2-1) 

01-050-014   วอลเลยบอล  
Volleyball 

1(0-2-1) 

01-050-015  เทนนิส  
Tennis 

1(0-2-1) 

01-050-016   กอลฟ  
Golf 

1(0-2-1) 
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1.6 กลุมวิชาเลือก (ศึกษาท่ัวไป)                          ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
นักศึกษาเลือกศึกษารายวิชาใดก็ไดอีกไมนอยกวา 6 หนวยกิต โดยตอง

เปนรายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2558 โดยกลุมวิชาสุขพลานามัยและนันทนาการ เลือกศึกษาไดอีกไมเกิน 1 หนวยกิต   

 
2. หมวดวิชาเฉพาะ                                           ไมนอยกวา 98 หนวยกิต 

2.1 กลุมวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ                                 จํานวน 35 หนวยกิต 
ใหศึกษาจากรายวิชาตอไปน้ี 
02-211-003 คณิตศาสตรเบื้องตน 

Introduction to Mathematics 
3(3-0-6) 

02-213-001 หลักสถิติ 
Principles of Statistics 

3(3-0-6) 

02-221-002 หลักเคม ี
Principles of Chemistry 

3(3-0-6) 

02-221-003 ปฏิบัติการหลักเคม ี
Principles of Chemistry Laboratory 

1(0-3-1) 

02-231-001 ฟสิกสพื้นฐาน 
Fundamental Physics 

3(2-3-5) 

02-241-001 ชีววิทยาทั่วไป 
General Biology  

3(2-3-5) 

02-241-002 พันธุศาสตรทั่วไป 
General Genetics 

3(2-3-5) 
 

02–241-003 จุลชีววิทยาทั่วไป 
General Microbiology 

3(2-3-5) 

06-113-204 ชีวเคมีทางการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า  
Biochemistry in Aquaculture 

3(2-2-5) 

06-116-202 พื้นฐานชางในฟารมเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า       
Technical Basis in Aquaculture Farm 

2(0-4-2) 
 

06-116-305 ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษสําหรับการ
เพาะเลี้ยงสัตวนํ้า 
Communication Skills in English for 
Aquaculture 

3(0-6-3) 

06-116-306 คอมพิวเตอรเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า 
Computer for Aquaculture 

2(0-4-2) 

06-125-403 การจัดการฟารมสัตวนํ้า 
Aquatic Farm Management 

3(2-2-5) 
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2.2 กลุมวิชาชีพบังคับ                                        จํานวน 48 หนวยกิต 
ใหศึกษา 41 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปน้ี 
06-111-101 หลักการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า 

Principles of Aquaculture 
3(3-0-6) 

06-111-201 การเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าจืด  
Freshwater Aquaculture 

2(2-0-4) 

06-111-202 ปฏิบัติการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าจืด 
Freshwater Aquaculture  Laboratory 

2(0-4-2) 

06-111-304 การเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าชายฝง 
Coastal Aquaculture 

2(2-0-4) 

06-111-305 ปฏิบัติการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าชายฝง 
Coastal Aquaculture Laboratory 

2(0-4-2) 

06-111-310 พันธุศาสตรสัตวนํ้า 
Genetics of Aquatic Animals 

3(2-2-5) 

06-112-201 นิเวศวิทยาทางนํ้า 
Aquatic Ecology 

3(2-2-5) 

06-112-302 คุณภาพนํ้าทางการประมง 
Water Quality for Fisheries 

3(2-2-5) 

06-113-101 มีนวิทยา 
Ichthyology 

3(2-2-5) 
 

06-113-203 สัตวนํ้าไมมีกระดูกสันหลังเศรษฐกิจ 
Economic Aquatic Invertebrates 

3(2-2-5) 

06-114-301 อาหารและการใหอาหารสัตวนํ้า 
Aquatic Animals Feed and Feeding 

3(2-2-5) 

06-115-301 โรคและปรสิตสัตวนํ้า 
Diseases and Parasite of Aquatic 
Animals 

3(2-2-5) 

06-117-201 การวางแผนการทดลองทางการประมง 
Experimental  Designs  for  Fisheries 

3(3-0-6) 

06-117-202 ปฏิบัติงานทางการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า 1                            
Practice in Aquaculture I 

1(0-3-0) 

06-117-301 ระเบียบวิธีการวิจัยทางการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า 
Research Methodology in Aquaculture 

3(3-0-6) 

06-117-304 ปฏิบัติงานทางการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า 2 
Practice in Aquaculture II 
 

1(0-3-0) 
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06-117-307 สัมมนาทางการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า 
Seminar in Aquaculture 

1(0-2-1) 

ใหเลือกศึกษา 7 หนวยกิต จากกลุมใดกลุมหน่ึง ดังตอไปน้ี 
2.2.1 สําหรับนักศึกษาท่ีเลือกการฝกประสบการณวิชาชีพ ใหเรียน

รายวิชาตอไปน้ี 
06-117-306 ปญหาพิเศษทางการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า 1 

Special Problems in Aquaculture I 
1(0-2-1) 

06-117-402 
 

การฝกประสบการณวิชาชีพทางการ
เพาะเลี้ยงสัตวนํ้า 
Internship in Aquaculture 

4(0-40-0) 

06-117-407 ปญหาพิเศษทางการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า 2 
Special Problems in Aquaculture II 

2(0-4-2) 

2.2.2 สําหรับนักศึกษาท่ีเลือกสหกิจศึกษา ใหเรียนรายวิชาตอไปน้ี 
06-117-405  การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา 

Preparation for Co-operative 
Education 

1(0-2-1) 

06-117-406 สหกิจศึกษาทางการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า 
Co-operative Education in Aquaculture  

 6(0-40-0) 

หมายเหตุ 1) รายวิชา 06-117-202, 06-117-304 และ 06-117-405  
วัดผลการเรียน เปน S/U 

2) นักศึกษาตองผานรายวิชา 06-117-202 และ  
06-117-304 กอนออกฝกประสบการณวิชาชีพ 

3) นักศึกษาตองผานรายวิชา 06-117-202, 06-117-304 
และ 06-117-405 กอนออกปฏิบัติสหกิจศึกษา 

 
2.3 กลุมวิชาชีพเลือก                                     ไมนอยกวา 15 หนวยกิต 

ใหเลือกศึกษาจากรายวิชาตอไปน้ี  
06-111-306 การเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม 

Ornamental Fish Culture 
3(0-6-3) 

06-111-307 การเพาะพันธุปลา 
Fish Breeding  

3(0-6-3) 

06-111-308 การเลี้ยงปลา 
Fish Culture 

3(0-6-3) 

06-111-309 การเพาะเลี้ยงสาหราย 
Algal Culture 

3(2-2-5) 
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06-111-411 การเพาะเลี้ยงกุงทะเล 
Marine Shrimp Culture 

3(0-6-3) 

06-111-412 การเพาะเลี้ยงปูทะเล 
Marine Crab Culture 

3(0-6-3) 

06-111-414 การเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าแบบผสมผสาน 
Integrated Aquaculture  

3(2-2-5) 

06-112-403 การจัดการคุณภาพนํ้าเพื่อการประมง 
Water Quality Management for Fisheries 

3(2-2-5) 

06-112-406 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมทางการ
ประมง  
Environmental Impact Assessment in 
Fisheries 

3(2-2-5) 

06-114-402 ผลิตภัณฑเสริมอาหารเพื่อสุขภาพจากสัตวนํ้า 
Health Dietary Supplement Products 
from Aquatic Animals 

3(3-0-6) 

06-115-402 การใชยาและสารเคมีทางการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า 
Drug and Chemical Treatment in 
Aquaculture 

3(2-2-5) 

06-115-406 การจัดการสุขภาพสัตวนํ้า 
Aquatic Animals Health Management 

3(2-2-5) 

06-116-301 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวสัตวนํ้า 
Post-harvest Technology of Aquatic 
Animals 

3(2-2-5) 

06-116-304 เครื่องมือทางการประมง 
Fishing Gears 

3(2-2-5) 

06-116-401           กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการประมง 
Fishery Laws and Regulations 

3(3-0-6) 

06-116-402 การชวยชีวิตทางการประมง 
Life Saving for Fisheries 

3(2-2-5) 

06-117-404 เรื่องเฉพาะทางการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า 
Selected Topics in Aquaculture 

3(3-0-6) 

06-121-308 การสงเสริมการประมง 
Fishery Extension 

3(2-2-5) 
 

06-125-303 การจัดการฟารมกุง 
Shrimp Farming Management       

3(2-2-5) 

   



มคอ.2 

22 

06-211-402 ชีววิทยาและการเพาะเลี้ยงหอยทะเล  
Biology and Marine Mollusk 
Aquaculture 

3(2-3-5) 

 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี                                          ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

นักศึกษาเลือกศึกษารายวิชาใดก็ไดอีกไมนอยกวา 6 หนวยกิต โดยเปนรายวิชาที่
เปดสอนในระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น  
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3.14 แผนการศึกษา 
 

  ปการศึกษาท่ี 1 

ภาคการศึกษาท่ี 1  
          
01-312-YZZ     กลุมวิชาภาษา (1)                                                 3(3-0-6) 
01- 022–001      พลเมืองกับจิตสํานึกตอสังคม (1)                 3(3-0-6) 
UU-VWX-YZZ     กลุมวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี                          3(T-P-E) 
UU-VWX-YZZ     กลุมวิชาคณิตศาสตร     3(T-P-E) 
UU-VWX-YZZ     กลุมวิชาสุขพลานามัยและนันทนาการ (1) 1-2(T-P-E) 
02-241-001     ชีววิทยาทั่วไป     3(2-3-5) 
06-111-101     หลักการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า    3(3-0-6) 
  รวม      19-20  หนวยกิต 

 
ภาคการศึกษาท่ี 2   

  
      

01-312-YZZ     กลุมวิชาภาษา (2)                                              3(3-0-6) 
UU- VWX-YZZ    กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (2)    3(T-P-E) 
UU-VWX-YZZ     กลุมวิชาสุขพลานามัยและนันทนาการ (2) 1-2(T-P-E) 
UU-VWX-YZZ     กลุมวิชาเลือก (ศึกษาทั่วไป 1)                     3(T-P-E) 
02-213-001     หลักสถิติ                                                            3(3-0-6) 
02-221-002     หลักเคม ี    3(3-0-6) 
02-221-003     ปฏิบัติการหลักเคม ี    1(0-3-1) 
06-113-101     มีนวิทยา    3(2-2-5) 
         รวม     20-21  หนวยกิต 
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ปการศึกษาท่ี 2 
ภาคการศึกษาท่ี 1 
          
01- 312-YZZ     กลุมวิชาภาษา (3)                    3(3-0-6) 
UU-VWX-YZZ     กลุมวิชาเลือก (ศึกษาทั่วไป 2)                         3(T-P-E) 
02-211-003     คณิตศาสตรเบื้องตน                                    3(3-0-6) 
02-231-001     ฟสิกสพื้นฐาน                3(2-3-5) 
02-241-003     จุลชีววิทยาทั่วไป             3(2-3-5) 
06-113-203     สัตวนํ้าไมมีกระดูกสันหลังเศรษฐกจิ           3(2-2-5) 
06-116-202     พื้นฐานชางในฟารมเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า   2(0-4-2) 
                        รวม       20  หนวยกิต 
 
ภาคการศึกษาท่ี 2   
                  
01-VWX-YZZ      กลุมวิชาภาษา (4)     3(3-0-6) 
02-241-002     พันธุศาสตรทั่วไป             3(2-3-5) 
06-111-201     การเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าจืด    2(2-0-4) 
06-111-202     ปฏิบัติการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าจืด    2(0-4-2) 
06-112-201     นิเวศวิทยาทางนํ้า     3(2-2-5) 
06-113-204     ชีวเคมีทางการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า                            3(2-2-5) 
06-117-201     การวางแผนการทดลองทางการประมง    3(3-0-6) 
06-117-202     ปฏิบัติงานทางการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า 1                        1(0-3-0) 
                    รวม       20  หนวยกิต 
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ปการศึกษาท่ี 3 (สําหรับนักศึกษาท่ีเลือกการฝกประสบการณวิชาชพี) 
 

ภาคการศึกษาท่ี 1  
          
06-111-304     การเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าชายฝง    2(2-0-4) 
06-111-305     ปฏิบัติการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าชายฝง   2(0-4-2) 
06-111-310     พันธุศาสตรสัตวนํ้า                 3(2-2-5) 
06-112-302     คุณภาพนํ้าทางการประมง          3(2-2-5) 
06-114-301     อาหารและการใหอาหารสัตวนํ้า    3(2-2-5) 
06-117-304     ปฏิบัติงานทางการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า 2                        1(0-3-0) 
06-125-403     การจัดการฟารมสัตวนํ้า     3(2-2-5) 
                   รวม       17  หนวยกิต 
 
ภาคการศึกษาท่ี 2  
          
06-115-301     โรคและปรสิตสัตวนํ้า      3(2-2-5) 
06-116-305     ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษสําหรับการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า 3(0-6-3) 
06-117-301     ระเบียบวิธีการวิจัยทางการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า   3(3-0-6) 
06-117-306     ปญหาพิเศษทางการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า 1            1(0-2-1) 
06-117-307     สัมมนาทางการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า   1(0-2-1) 
06-116-306     คอมพิวเตอรเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า                        2(0-4-2) 
06-VWX-YZZ   กลุมวิชาชีพเลือก (1)                 3(T-P-E) 
UU-VWX-YZZ  วิชาเลือกเสรี (1)               3(T-P-E) 
           รวม      19  หนวยกิต 
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ปการศึกษาท่ี 3 (สําหรับนักศึกษาท่ีเลือกสหกิจศึกษา)  
 

ภาคการศึกษาท่ี 1  
          
06-111-304     การเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าชายฝง    2(2-0-4) 
06-111-305     ปฏิบัติการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าชายฝง   2(0-4-2) 
06-111-310     พันธุศาสตรสัตวนํ้า                 3(2-2-5) 
06-112-302     คุณภาพนํ้าทางการประมง          3(2-2-5) 
06-114-301     อาหารและการใหอาหารสัตวนํ้า    3(2-2-5) 
06-117-304     ปฏิบัติงานทางการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า 2                        1(0-3-0) 
06-125-403     การจัดการฟารมสัตวนํ้า    3(2-2-5) 
          รวม       17  หนวยกิต 
              
ภาคการศึกษาท่ี 2  
          
06-115-301     โรคและปรสิตสัตวนํ้า      3(2-2-5) 
06-116-305     ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษสําหรับการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า 3(0-6-3) 
06-117-301     ระเบียบวิธีการวิจัยทางการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า   3(3-0-6) 
06-117-307     สัมมนาทางการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า   1(0-2-1) 
06-116-306     คอมพิวเตอรเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า                        2(0-4-2) 
06-VWX-YZZ   กลุมวิชาชีพเลือก (1)                 3(T-P-E) 
UU-VWX-YZZ  วิชาเลือกเสรี (1)               3(T-P-E) 
             รวม       18  หนวยกิต 
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ปการศึกษาท่ี 4 (สําหรับนักศึกษาท่ีเลือกการฝกประสบการณวิชาชีพ) 
 

ภาคการศึกษาท่ี 1 
          
06-117-407       ปญหาพิเศษทางการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า 2                    2(0-4-2) 
06-VWX-YZZ     กลุมวิชาชีพเลือก (2)                 3(T-P-E) 
06-VWX-YZZ     กลุมวิชาชีพเลือก (3)                  3(T-P-E) 
06-VWX-YZZ     กลุมวิชาชีพเลือก (4)                 3(T-P-E) 
06-VWX-YZZ     กลุมวิชาชีพเลือก (5)                 3(T-P-E) 
UU-VWX-YZZ    วิชาเลือกเสร ี(2)                                           3(T-P-E) 
                                               รวม       17  หนวยกิต 
 
ภาคการศึกษาท่ี 2 
          
06-117-402     การฝกประสบการณวิชาชีพทางการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า    4(0-40-0) 
            รวม       4  หนวยกิต 
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ปการศึกษาท่ี 4 (สําหรับนักศึกษาท่ีเลือกสหกิจศึกษา) 
 

ภาคการศึกษาท่ี 1 
          
06-117-405       การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา   1(0-2-1) 
06-VWX-YZZ     กลุมวิชาชีพเลือก (2)                 3(T-P-E) 
06-VWX-YZZ     กลุมวิชาชีพเลือก (3)                  3(T-P-E) 
06-VWX-YZZ     กลุมวิชาชีพเลือก (4)                 3(T-P-E) 
06-VWX-YZZ     กลุมวิชาชีพเลือก (5)                 3(T-P-E) 
UU-VWX-YZZ    วิชาเลือกเสร ี(2)                                               3(T-P-E) 
                         รวม       16  หนวยกิต 
 
ภาคการศึกษาท่ี 2 
          
06-117-406     สหกิจศึกษาทางการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า                         6(0-40-0)

              รวม        6  หนวยกิต 
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3.1.5 คําอธิบายรายวิชา 
ความหมายของเลขรหัสรายวิชา 

 UU-VWX-YZZ 
  UU หมายถึง คณะ 

01 คือ คณะศิลปศาสตร   
02 คือ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
05 คือ คณะบริหารธุรกิจ 
06 คือ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการประมง 

 สําหรับหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
  V   หมายถึง สาขา 

0 คือ สาขาศึกษาทั่วไป 
3 คือ สาขาภาษาตางประเทศ 

  WX หมายถึง หมวดวิชา/กลุมวิชา 
   10 หมายถึง กลุมวิชาภาษา 

11   คือ รายวิชาภาษาไทย 
12   คือ รายวิชาภาษาอังกฤษ 
13   คือ รายวิชาภาษาจีน 
14   คือ รายวิชาภาษามาลายู 
15   คือ รายวิชาภาษาญี่ปุน 
16   คือ รายวิชาภาษาเกาหล ี
17   คือ รายวิชาภาษาฝรั่งเศส 
18   คือ รายวิชาภาษาเยอรมัน 

   20 หมายถึง กลุมวิชามนุษยศาสตร สังคมศาสตร  
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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สําหรับหมวดวิชาเฉพาะ 
1. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 

  V    หมายถึง สาขา 
2 คือ สาขาวิทยาศาสตร 

  WX หมายถึง สาขาวิชาหรือกลุมวิชา/วิชายอย 
10 คือ กลุมวิชาคณิตศาสตร 
20 คือ กลุมวิชาเคม ี
30 คือ กลุมวิชาฟสิกส 
40 คือ กลุมวิชาชีววิทยา  

2. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการประมง 
  V    หมายถึง สาขา 

1 คือ สาขาเทคโนโลยีการประมง 
2 คือ สาขาวิทยาศาสตรทางทะเล 

  WX หมายถึง สาขาวิชาหรือกลุมวิชา/วิชายอย 
10 คือ สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า  

11 คือ วิชายอยการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า 
12 คือ วิชายอยคุณภาพนํ้า ดิน และนิเวศวิทยาทางการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า 
13 คือ วิชายอยชีววิทยาประมง 
14 คือ วิชายอยอาหารสัตวนํ้า 
15 คือ วิชายอยโรคและการปองกันรักษาโรคสัตวนํ้า 
16 คือ วิชายอยการจัดการทางดานการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า 
17 คือ วิชายอยสัมมนา ปญหาพิเศษ วิธีวิจัย การฝกงาน และสหกิจศึกษา 

20 คือ สาขาวิชาการจัดการประมงและธุรกิจสัตวนํ้า  
  Y    หมายถึง ปที่ควรศึกษา หรือระดับการศึกษา 

0 แทนรายวิชาที่ศึกษาในช้ันปใดก็ได 
1 แทนรายวิชาที่ควรจะศึกษาในช้ันปที่ 1 
2 แทนรายวิชาที่ควรจะศึกษาในช้ันปที่ 2 
3 แทนรายวิชาที่ควรจะศึกษาในช้ันปที่ 3 
4 แทนรายวิชาที่ควรจะศึกษาในช้ันปที่ 4 

  ZZ หมายถึง ลําดับที่ของรายวิชาในสาขาวิชาหรือกลุมวิชา/วิชายอย 
ความหมายของรหัสหนวยกิตและการจัดชั่วโมงเรียน 

 C (T-P-E) 
C หมายถึง จํานวนหนวยกิตของรายวิชาน้ัน 
T หมายถึง จํานวนช่ัวโมงเรียนภาคทฤษฎีตอสัปดาห 
P หมายถึง จํานวนช่ัวโมงเรียนภาคปฏิบัติตอสัปดาห 
E หมายถึง จํานวนช่ัวโมงการคนควานอกเวลา 
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รายละเอียดคําอธิบายรายวิชา 
 
01-011-001  ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 

Thai for Communication 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 
ทักษะการใชภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  การฝกทักษะการใชภาษาไทยดานการฟง 
การพูด การอาน และการเขียน  การอานและการฟงเพื่อจับใจความสําคัญ  การสื่อ
ความคิดดวยการพูดและการเขียน  และการประยุกตใชเทคโนโลยีสื่อผสมในการ
นําเสนอ 
Thai language skills needed for communication; skill practice in 
listening, speaking, reading, and writing; reading and listening for main 
idea; speaking and writing to express ideas; applications of multimedia 
technology in presentation  

 
01-011-002  ทักษะการอานภาษาไทย 3(3-0-6) 

Thai Reading Skills  
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 
ประเภทของวรรณกรรมไทย  การใชภาษาแบบตรงไปตรงมา ภาษาโดยนัยและภาษา
อุปมาอุปมัย  กลยุทธในการถอดความ วิเคราะห สังเคราะห สรุป และประเมินคา
วรรณกรรมไทย  การฝกทักษะในการอานตํารา นิยาย บันเทิงคดี และสารคดี  ความ
แตกตางระหวางการอานออกเสียงกับการอานไมออกเสียง  เทคนิคในการอานแบบ
เร็ว  การใชหองสมุดและสื่อตาง ๆ เพื่อการศึกษาคนควา 
Thai literary genres; denotative, connotative and figurative language; 
strategies in paraphrasing, analyzing, synthesizing, summarizing, and 
evaluating Thai treatises; practicing reading skills for textbook, novel, 
fiction and non-fiction pieces; differences between reading aloud and 
silent reading; speed reading techniques; the use of library and media 
resources for individual study 
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01-011-003  ทักษะการเขียนภาษาไทย 3(3-0-6) 
Thai Writing Skills  
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 
สํานวนและรูปแบบการเขียนภาษาไทย  การพัฒนาทักษะในการเขียนบทความ 
ขอความ และเรียงความ  เทคนิคในการเขียนวรรณกรรม เรื่องสั้น นวนิยาย สารคดี 
บทละคร และรอยแกว  หลักการและกลยุทธในการเขียนเชิงสรางสรรค  เทคนิคใน
การราง การแกไข และการเรียบเรียง  การฝกใหเกิดแนวคิดและรูปแบบสํานวน
โวหาร  การพัฒนาทักษะในการเขียน 
Thai writing styles and forms; writing skills development in articles, 
paragraphs and short essays; writing techniques in particular form of 
literature: short stories, fictions, non-fictions, plays, and poetry; 
principles and strategies of creative writing; drafting, revising and editing 
techniques; practicing to generate ideas and rhetorical styles; practical 
skills development in writing 
 

01-011-004  ศิลปะการพูด       3(3-0-6) 
Art of Speaking 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 
ชนิดและรูปแบบของการพูด  การพูดแบบไมตองเตรียม การพูดแบบกลอนสด การ
พูดตามตนราง และการพูดจากความจํา  การกลาวคําอวยพร  การตอบรับและการ
ปฏิเสธ การสัมภาษณ  การเจรจาตอรอง  การประมวลและเสนอแนวคิด  การพูด
นําเสนอ  กลยุทธในการแสดงปาฐกถา  ทักษะในการใชกริยาทาทางและนํ้าเสียง  
กริยามารยาทในการพูด 
Types of speech delivery: impromptu, extemporaneous, manuscript, 
and memorized speaking; greetings; accepting and refusing 
complements, job interview; negotiation; organization and presentation 
of ideas; presenting presentation; public speaking strategies; skills in 
using gestures and tone; manners matter in speech 
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01-011-005  การอานและการเขียนเชิงวิชาการ 3(3-0-6) 
Academic Reading and Writing 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 
รูปแบบของภาษาเขียนเอกสารและตําราทางวิชาการ  ความรูพื้นฐานและทักษะทาง
ปญญาที่จําเปนในการอานและการเขียน  วิธีการสืบคนขอมูลและการอางอิง  ทักษะ
ในการคิดวิเคราะหในการตีความ ถอดความ วิเคราะห สรุป และประเมินเน้ือหาสาระ
ในการอานเชิงวิชาการ  การฝกปฏิบัติการเขียนในรูปแบบตาง ๆ  งานที่มอบหมายใน
การอานและเขียน 
Language patterns of academic writing; basic knowledge and cognitive 
skills related to academic reading and writing; retrieving information 
and reference; critical thinking skills in interpreting, paraphrasing, 
analyzing, summarizing, and evaluating academic reading; practicing 
writing in various forms; class discussion, reading and writing 
assignments  

 
01-021-001  คุณธรรมจริยธรรม 3(3-0-6) 

Morals and Ethics 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 
ธรรมชาติของชีวิต  ความจําเปนที่มนุษยตองมีคุณธรรมจริยธรรม  ความแตกตาง
ระหวางคานิยม คุณธรรม และจริยธรรม  แนวคิดและทฤษฏีทางจริยธรรม  
เปาหมายและหลักเกณฑการตัดสินตามหลักจริยธรรมและการตัดสินใจดวยคุณธรรม  
ทฤษฎีและประเด็นปญหาทางจริยธรรมรวมสมัย  ความเช่ือมโยงระหวางศาสนา
คุณธรรมและจริยธรรม  กฎเกณฑทางคุณธรรมและจริยธรรมและการประยุกตใชเนน
ความเขาใจและการปฏิบัติเพื่อการอยูรวมกันอยางสันติ 
Nature of life; moral and ethical essence of humans; the distinction of 
values, morals and ethics; ethical concepts and ethical theories; goal 
and criteria for ethical decision making and moral judgement; ethical 
theories and contemporary issues; the connection of religions, morals 
and ethics; ethical and moral criteria and application for understanding 
and proper practice for peaceful co-existence 
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01-021-002  มนุษยสัมพันธและการพัฒนาบุคลิกภาพ   3(3-0-6) 
Human Relations and Personality Development 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ  พฤติกรรมการอยูรวมกันของมนุษย  การ
ปรับปรุงตนเองเพื่อสรางมนุษยสัมพันธกับบคุคลในองคการและสังคม  มารยาททาง
สังคมและกิจกรรมนันทนาการ  การพัฒนาบุคลิกภาพ 
Basic knowledge of human relations; human behavior and social 
interactions; self-improvement to create relationship within 
organization and society; social manners and recreational activities; 
personality development 

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

General Psychology 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 
ทฤษฎีและแนวคิดทางจิตวิทยา  รูปแบบของพฤติกรรม  กระบวนการทางจิตวิทยา
เพื่อการพัฒนามนุษย  การรับสัมผัส การรับรู การเรียนรู เชาวนปญญา อารมณ การ
จูงใจ บุคลิกภาพ และสุขภาพจิต  ปจจัยทางจิตวิทยาและบทบาทของสังคมตอ
พฤติกรรมของมนุษย  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 
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01-021-004  ปจจัยและสิ่งเติมเต็มสําหรับมนุษย 3(3-0-6) 
Human Essence and Fulfillment 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 
รางกายและจิตวิญญาณ  อัตตะบริขารสําหรับปจเจกชน  ดัชนีช้ีวัดความอยูดีมีสุข  
สิ่งที่มีผลกระทบตอความเปนอยูของมนุษยเกี่ยวกับ สภาวะจิต คุณธรรม ความเช่ือ 
พฤติกรรม สันดาน รสนิยม คานิยม ภยันตราย ภัยพิบัติ ความปลอดภัย สุขภาพ 
มลภาวะ ประเพณี สังคม และเทคโนโลยี  ความรูและประสบการณของมนุษยในทาง
ศิลปะ ดนตรี วรรณกรรม ปรัชญา และประวัติศาสตร  สถานะทางสังคม และการ
แสวงหาความสุข 
Body and mind; necessary articles for individual; indicators of well-
being; impacts on human beings on mental status, morals, believes, 
behavior, trait, taste, value, danger, disaster, safety, health, pollutants, 
culture, community, and technology; human experiences in art, music, 
literature, philosophy, and history; the status in society and the need 
for happiness 

     
01-021-005  สารัตถะแหงความงาม 3(3-0-6) 

Beauty Matters 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 
ธรรมชาติของความงามตามภววิสัยและจิตวิสัย  ความงามและรสนิยม  ความงาม
ของมนุษย  ความงามตามธรรมชาติและความงามสรางสรรค  คุณคาของความงาม
และสุนทรียะในภาษา วรรณกรรม ดนตรี ศิลปกรรม นาฏศิลป และการละเลน
พื้นบาน  สุขภาพกายและสุขภาพจิต  การดูแลสุขภาพ  มารยาทงามตามคติของไทย
และการอยูรวมกันอยางมีความสุข 
Nature of beauty, objective and subjective aspects; beauty and taste; 
human beauty; natural beauty and constructed beauty; beauty and 
aesthetic values in languages, literatures, music, visual art, performing 
art, and folk entertainment; physical and spiritual well-being; health 
cares; Thai etiquette and peaceful co-existence 
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01-021-006  อรรถรสในงานศิลปะ 3(3-0-6) 
Aesthetics in Art  
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 
ลักษณะของศิลปะ  ประเภทของงานศิลปะ  รสนิยม  คุณคาทางสุนทรียภาพเกี่ยวกับ
ความงาม ความสละสลวย ความเปนเลิศ ความนาสลด โศกนาฏกรรม ความตลก
ขบขัน และความเศราสลด  ศิลปะวิจักษ  คุณคาทางคุณธรรมและคุณคาทางปญญา
ของงานศิลปะ  หลักการวินิจฉัยสุนทรียศาสตร  ความสัมพันธระหวางศิลปะกับ
วัฒนธรรม 
The nature of art; classification of artwork; personal taste; aesthetic 
evaluation in beauty, elegance, sublime, horrible, tragedy, comedy, and 
dreariness; art interpretation; moral and cognitive values of art; 
aesthetic judgment; culture and art interaction 
 

01-021-007  ดนตรีเพ่ือชีวิต 3(2-2-5) 
Music for Life  
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 
พื้นฐานความรูที่จําเปนสําหรับดนตรี  ดนตรีและสุนทรียศาสตร  เน้ือหาและรูปแบบ
ของดนตรีบริสุทธ์ิ ดนตรีสากล และดนตรเีพื่อความบันเทิง  ทักษะในการอานภาษา
ดนตรี  การฝกหัดและเลนดนตรีเฉพาะช้ิน  เทคนิคในการเลนดนตรี  การเลนดนตรี
เปนกลุมวง  การเลนและแสดงดนตรีในรูปแบบตางๆ 
Basic elements of music; music and aesthetics; contents and forms of 
classical music, popular music and music for entertainment; music 
reading skills; individual practice and performing a particular 
instrument; playing techniques; ensemble playing; recital and 
performances of a variety forms of music 
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01-021-008  ศิลปะการเลนเงา 3(3-0-6) 
Art of Shadow Play 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 
ประวัติของศิลปะการเลานิทานโดยการเลนเงา  ลักษณะการเลนเงาในวัฒนธรรม
ทองถ่ินของประเทศตางๆ  การเลนเงาและการสืบทอดวัฒนธรรมการเลนเงาจากตุรกี  
รูปแบบการเลนเงาในจีนและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต  องคประกอบของการ
เลนหนังในภาคใตของไทย นายหนัง ลูกคูและมโหรี รูปหนัง และนิทานบทกลอน  
รูปแบบการเลนหนังในสังคมปจจุบัน 
History of storytelling and art performance using opaque; characteristics 
of shadow play in various cultures; the Ottoman shadow play and its 
Turkish descendants; forms of shadow play in China and the Southeast 
Asian countries; elements of Nang, the shadow play in the South of 
Thailand: the principal, the gamut of tones, puppet figures, and the 
repertoire scripts; pattern of Nang performance in contemporary 
society 

 
01-021-009  มนุษยสัมพันธเพ่ือการดํารงชีวิต 3(3-0-6)
 Human Relations for Living 

วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 
ความหมายและความสําคัญของมนุษยสัมพันธ  การประยุกตทฤษฎีทางจิตวิทยาใน
การสรางความสัมพันธของมนุษยทั้งในชีวิตสวนตัวและการทํางาน  เทคนิคของการ
สรางทัศนะดานมนุษยสัมพันธ  ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการสรางความสัมพันธและ
ปญหาที่เกี่ยวของ 
Meaning and importance of human relations; applications of 
psychological theories in developing human relations in life and work; 
skill-building techniques in human relations; influential factors and 
related problems 
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01-021-010  วัฒนวิถีแหงการดํารงชีวิต  3(3-0-6) 
Life Style Enhancement 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 
สุขภาวะองครวม  ชีวิตกับสิ่งแวดลอม  ทักษะชีวิตกับการพัฒนาจิตสาธารณะ  
เศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปญญาทองถ่ิน  พหุวัฒนธรรมกับวิถีประชาธิปไตย  การ
เรียนรูตลอดชีวิตเพื่อการพัฒนาอยางย่ังยืน 
Holistic well-being; life and environment; life skills and the cultivation 
of public minded value; sufficiency economy and folk wisdom; 
pluralism and democratic ways of life; life-long learning for sustainable 
development 

 
01-022-001  พลเมืองกับจิตสํานึกตอสังคม 3(3-0-6) 

Citizen and Public Consciousness  
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 
องคความรูเกี่ยวกับความเปนพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตย  กติกาทางสังคม  
สิทธิมนุษยชน  การยอมรับความหลากหลายและความแตกตาง  ความรับผิดชอบตอ
สังคม  หลักความเสมอภาค และพึ่งพาตนเอง  จิตสาธารณะและจิตสํานึกทาง
ศีลธรรมของพลเมืองโดยใชกระบวนการเรียนรูดวยกิจกรรมและการปฏิบัติ 
Knowledge of being good citizen in democracy; social regulations; 
human rights; recognition of diversity and difference; social 
responsibility; equality and self-reliance; public mind and moral 
consciousness of citizen by learning and practicing good manners 
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01-022-002  สังคมกับการปกครอง 3(3-0-6) 
Society and Government 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 
วิวัฒนาการของระบบการเมืองและการปกครองของไทย  อํานาจอธิปไตยและ
รูปแบบการปกครอง การปกครองแบบประชาธิปไตย  แนวความคิด ทฤษฎี และ
อุดมการณทางการเมือง  สถาบันและกระบวนการทางการเมือง  ปจจัยเกื้อหนุนและ
ปญหาอุปสรรคในการเปลี่ยนแปลงของสังคมและการเมือง 
Development of Thai politics and government; sovereignty and forms 
of government; democratic government; political concepts, theories, 
and ideology; political institutions and processes; supporting factors 
and obstacles to social and political changes 

 
01-022-003  สังคม ประเพณี และอารยธรรม 3(3-0-6) 

Society Culture and Civilization 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 
ชนิด บรรทัดฐาน สถานภาพและบทบาทของสังคม  การสืบเสาะคนหาขอมูลทาง
ปรัชญา ประวัติศาสตร ภูมิศาสตร สภาพแวดลอม การเมือง กฎหมาย เศรษฐกิจและ
ศาสนาที่มีบทบาทและผลกระทบตอสังคมทองถ่ินและสังคมโลก  ประเพณีที่เกิดข้ึน
บนพื้นฐานของความคิด แนวคิด และความเช่ือของบุคคลในสังคม  ประเพณีเชิงวัตถุ
และประเพณีเชิงอวัตถุ  ความสัมพันธระหวางประเพณีกับอารยธรรม  องคประกอบ
ในการยกระดับอารยธรรม  เชนระดับทางการเมืองและองคกรตาง ๆ ในสังคม ระดับ
มาตรฐานของคุณธรรมจริยธรรม ความซื่อสัตยสุจริต และกริยามารยาทของบุคคลใน
สังคม 
Types, norms, status and role of societies; exploring philosophical, 
historical, geographical, environmental, political, legal, economical, and 
religious factors that affect societies locally and globally; culture as the 
human thought, concept and belief; material and immaterial culture; 
the relation between culture and civilization; factors leading to the rise 
of civilization: level of political and social organization of society, level 
of ethical and moral standards, integrity, and manners of individuals in 
society  
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01-022-004  อารยธรรมไทยในบริบทโลกาภิวัตน 3(3-0-6) 
Thai Civilization in Globalization Context 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 
ความโดดเดนของอารยธรรมตะวันตกและตะวันออก อารยธรรมไทยยุคกอน
ประวัติศาสตรและอาณาจักรโบราณ  สภาพการเมือง สังคม เศรษฐกิจไทยสมัย
สุโขทัยถึงปจจุบัน  ผลดี ผลเสียของการพัฒนาประเทศตามกระแสโลก  และการ
ปรับเปลี่ยนอารยธรรมไทยในกระแสโลกาภิวัตน 
The distinction of western and eastern civilizations; prehistoric Thai 
history and the ancient kingdoms; Thai political, social and economic 
development from Sukhothai up to contemporary period; advantages 
and disadvantages of western-oriented development; Thai culture 
adjustment in the globalization context 

  
01-022-005  สันติภาพและความมั่นคงของมนุษย 3(3-0-6) 

Peace and Human Security 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 
ความหมายและความสําคัญของสันติภาพและความมั่นคงของมนุษย  ปญหา
สันติภาพและความมั่นคงของมนุษยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต  การพัฒนาที่ย่ังยืน
ดานสันติภาพและความมั่นคงของมนุษยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต  การวิจัยดาน
สันติภาพและความมั่นคงของมนุษย  
Concepts and definitions of peace and human security; problems of 
peace and human security in Southeast Asia; sustainable development 
of peace and human security in Southeast Asia; research on peace and 
human security 
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01-022-006  ไทยศึกษา 3(3-0-6) 
Thai Studies 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 
ความเปนมาของชนชาติไทย  สังคม เศรษฐกิจและการปกครองของไทย  ศาสนา  
ประเพณีไทย  ภาษาและวรรณกรรมไทย  ทัศนศิลป  หัตถกรรม  นาฏศิลปและ
ดนตรีไทย  อาหารไทย  วัฒนธรรมพื้นบานและภูมิปญญาไทย 
History of Thai ethnic; Thai society, economic and government; 
religions; Thai traditions; Thai language and literatures; visual arts; 
handicrafts; Thai classical dances and music; Thai food; Thai folk 
cultures and wisdom 

 
01-022-007  กฎหมายและระบบของกฎหมาย   3(3-0-6) 

Law and Legal Systems 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 
ประเภทของกฎหมาย  ระบบกฎหมายไทยและกฎหมายระหวางประเทศ  กฎหมาย
รัฐธรรมนูญและกฎหมายปกครอง  ประมวลกฎหมายอาญา  ประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย  กฎหมายคุมครองผูบริโภค  กฎหมายเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย  
กฎหมายเฉพาะเรื่องและกฎหมายพิเศษตาง  ๆ
Categories of law; international and Thai legal systems; constitutional 
law and administrative law; criminal code, civil and commercial code; 
consumer protection law; real estate law; special law 
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01-022-008  อาเซียนศึกษา   3(3-0-6) 
ASEAN Studies 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 
ประวัติศาสตร สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาของประเทศอาเซียน  ความหลากหลาย
ทางการเมืองและวัฒนธรรม  ศาสนาและประเพณีที่โดดเดน  ลักษณะพื้นที่ 
ทรัพยากรธรรมชาติ และสภาพแวดลอม  ความขัดแยงและการรวมมือระหวาง
ประเทศอาเซียน  สังคมสมยัใหมและความเปนสากล  การพัฒนาและความรวมมือ
ของอาเซียนดานการเกษตร อุตสาหกรรม และการคา  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 

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

Life and Sufficiency Economy 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 
ความเปนมาและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  วิวัฒนาการของโครงสรางระบบ
เศรษฐกิจไทย  การนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในชีวิตและชุมชน  
การบริหารจัดการที่ดี  การพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคล ครอบครัว และ
ชุมชน  โครงการพระราชดําริและการนํามาใชในภาคธุรกิจการเกษตรและ
อุตสาหกรรม  กรณีศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชน 
Background of the philosophy of sufficiency economy; development of 
Thai economy structure; sufficiency economy applications for living in a 
family and in community; good governance practices in organizations; 
developing sufficiency economy in individual, family and community 
level; royal-initiated projects and their applications in agribusiness and 
industrial sectors; case study of sufficiency economy in community 
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01-022-010  ชุมชนศึกษา 3(3-0-6) 
Community Studies  
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 
แนวคิดในการศึกษาชุมชน  เทคนิคและวิธีการศึกษาชุมชน  เครื่องมือในการศึกษา
ชุมชน  กระบวนการศึกษาชุมชนในเรื่องของสิ่งแวดลอมทางกายภาพ ประวัติศาสตร 
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรมและสาธารณสุขของชุมชน  การวิเคราะหชุมชน  
การวางแผนชุมชน  การเขียนโครงการพัฒนาชุมชน  
Concepts in community studies; techniques and ways of community 
studies; tools used for community studies; process of community 
studies involving the physical environment, history, economy, society, 
politics, culture, and public health; community analysis; community 
planning; creating the community development project 

 
01-022-011  วัฒนธรรมและขนบประเพณีของภาคใต 3(3-0-6) 

Southern Cultures and Traditions 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 
อัตลักษณของชาวใต ภาษาพื้นเมือง สําเนียงภาษา วัฒนธรรม คติชนและความเช่ือ 
ภูมิปญญาทองถ่ิน ประเพณีและพิธีกรรมทางศาสนาของสังคมไทยมุสลิมและไทย
พุทธ  เทศกาลเฉลิมฉลองและงานรื่นเริง การอนุรักษและรักษาประเพณีของชาวใต
ในยุคปจจุบัน ทัศนศึกษาและกิจกรรม 
Identity of the Southerner: indigenous language, dialects, cultures and 
beliefs, folklore and folk wisdom, tradition and sacred activities; Muslim 
and Buddhist communities in the South; festivals and folk 
entertainment; the conservation of southern traditions in contemporary 
contexts; field studies and working activities 
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01-022-012  เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 
Economics for Everyday Use 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร  อรรถประโยชน การตัดสินใจ และตนทุนคาเสีย
โอกาส  บทบาทของรัฐบาลและองคกรทางธุรกิจในระบบเศรษฐกิจ  การพิทักษสิทธ์ิ
และผลประโยชนของผูบริโภค  เศรษฐกิจครัวเรือน  การเปนผูประกอบการ  การเงิน
และการธนาคาร  และกลไกราคากับการประยุกตในชีวิตประจําวัน 
General knowledge of economics; utility, decision making, and 
opportunity cost; roles of government and economic organization in 
economic systems; consumer rights and benefits protection; household 
economy; entrepreneur; finance and banking; price mechanism and 
applications in everyday situations 

 
01-032-001  สารสนเทศเพ่ือการศึกษา 3(3-0-6) 

Information Technology for Study Skills 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 
การประยุกตใชคอมพิวเตอรและระบบสารสนเทศ  แหลงสารสนเทศ  วิธีแสวงหา
สารสนเทศ  การวิเคราะหและสังเคราะหสารสนเทศ  การเรียบเรียงและนําเสนอ
สารสนเทศ  การเก็บรวบรวมขอมูลและการจัดการฐานขอมูล  จริยธรรมและระบบ
ปองกันขอมูลสารสนเทศ  การฝกฝนและการประยุกตใชระบบสารสนเทศ   
Computer applications and information systems; information sources; 
information searching; information analysis and synthesis, information 
composition and presentation; data collection and database 
management; ethics and information protection; hands-on practice and 
information system applications 
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01-050-001  สุขภาพและสวัสดิภาพ 2(1-2-3) 
Health and Well-Being 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 
ความหมายและหลักการของสุขภาพและสวัสดิภาพ  สุขภาพทางกายและจิตใจ  
องคประกอบที่มีผลตอสุขภาพทางกาย  ความจําเปนในการควบคุมสุขภาพทาง
อารมณและจิตใจ  พิสัยของสวัสดิภาพเชน สภาพทางอาชีพ สภาพทางทรัพยสินเงิน
ทอง สภาพทางกายภาพ และสภาพทางชุมชน  สุขภาพในแงกายภาพและจิตภาวะ  
ลําดับข้ันความตองการของมนุษยตามแนวคิดของมาสโลว  พฤติกรรมของมนุษยที่มี
ผลเกี่ยวของกับสุขภาพและสวัสดิภาพ 
Meaning and principles of health and well-being; physical and mental 
health; factors effecting physical health; essentials of emotional and 
mental health; domains of wellbeing: career, social, financial, physical, and 
community wellbeing; subjective and psychological aspects of wellbeing; 
Maslow’s hierarchy of needs; contemporary health and wellbeing 
consideration; human behavior related to health and well-being 

 
01-050-002  ศิลปะการแสดงของไทย 2(1-2-3) 

Thai Performing Art 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 
ประเภทของศิลปะการฟอนรําและละครรําของไทย  ลักษณะรูปแบบของการขับรอง
และฟอนรําในภูมิภาคตาง ๆ ของไทย  องคประกอบ ตัวละคร และการแตงกายสําหรับ
การเตนรําและฟอนรําในรูปแบบตาง ๆ เชน ละครรํา โขน ลิเก และลําตัด  รูปแบบการ
แสดงและเทคนิคของเพลงบอก การขับรองและฟอนรํามโนราห  การฝกทักษะในในการ
ขับรองและฟอนรําอยางใดอยางหน่ึงตามที่ถนัดเชนเพลงบอกและมโนราห 
Classifications of Thai dancing art and dance drama; styles patterns and 
characteristics of Thai singing and dancing in various regions; forms 
characters and costumes for Thai dancing in central region such as 
dance drama, Khon, Like and Lumtad; performing styles and 
techniques of impromptu duet and Manora dancing in southern region; 
practical skills in performing particular kind of singing and dancing such 
as impromptu duet and Manora 
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01-050-003  การรักษาสุขภาพ 2(1-2-3) 
Health Care 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 
หลักการทางสุขภาพกายและสุขภาพจิต  อิทธิพลของจิตวิทยา สังคมและสิ่งแวดลอม 
ที่มีผลตอสุขภาพและความอยูดีมีสุข  ความสัมพันธระหวางสุขภาพกับชีวิต  หลักการ
และวิธีการออกกําลังกาย การเลนกีฬา เกมส และการพักผอนหยอนใจ  หลักการ
และวิธีการฝกสมาธิ  การบําบัดโรคตามธรรมชาติ  ธัญญาหารที่เปนประโยชนตอ
สุขภาพ  ปญหาทางสุขภาพเกี่ยวกับอาหารและโภชนาการ ยา การควบคุมนํ้าหนัก 
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  บทบาทของผูนําการติดตอสื่อสารระหวาง
บุคคลและองคกร  ทฤษฎีแรงจูงใจและกระบวนการกลุม  การเตรียมตัวเพื่อกิจกรรม
กลางแจงและการเดินทาง  การบริหารจัดการนันทนาการเกี่ยวกับ การกําหนด
ตารางเวลา การตลาด งบลงทุน การเงิน และสิ่งอํานวยความสะดวกอื่น ๆ  การ
จัดการความปลอดภัยและความเสี่ยง 
Foundational leadership knowledge and skills within the recreational 
field; roles of leadership in interpersonal and organizational 
communication; motivational theories and group dynamics; outdoor 
activities and trips preparation; recreational management related to 
scheduling, marketing, budgeting, financing, and facilities;  safety and 
risk management 
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01-050-005  กีฬาลีลาศ 2(1-2-3) 
DanceSport 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 
หลักการและการฝกปฏิบัติเทคนิคลีลาศแบบมาตรฐานและละติน ลักษณะและ 
รูปแบบของดนตรีประกอบการลีลาศ ความสัมพันธระหวางดนตรีกับลีลาศ 
องคประกอบของการลีลาศเกี่ยวกับการกาวเทา การทรงตัว การวางทา การเหน่ียวรั้ง 
และการกะเวลา การวางตัวและรูปแบบของการกาวเทา จังหวะและลีลา ดุลยภาพ 
ระหวางการการทํางานของกลามเน้ือและหัวใจ 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  จักรยานเพ่ือนันทนาการ 2(1-2-3) 

Leisure Cycling 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 
แนะนําการขับข่ีจักรยานเพื่อนันทนาการเนนจักรยานเพื่อความเพลิดเพลินและ
จักรยานภูเขา  ความรูและทักษะในการใชจักรยานเพื่อความเพลิดเพลิน เพื่อใชสอย 
และการกีฬาในสภาพเสนทางหลากหลาย  เทคนิคและทักษะในการขับข่ีเกี่ยวกับการ
เบรค การใหสัญญาณ การใชเกียร การถายนํ้าหนัก และการขับข่ีลูเด่ียว  การขับข่ี
อยางปลอดภัยบนทองถนนและทักษะในการขับข่ีเปนกลุม  กลไกของจักรยานและ
การบํารุงรักษา 
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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01-050-007  พลศึกษา 1(0-2-1) 
Physical Education 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 
ความรูพื้นฐาน  การปฏิบัติเกี่ยวกับกิจกรรมพลศึกษา  การสรางเสริมสมรรถภาพทาง
กาย  การทํางานเปนทีม  ระเบียบ กติกา มารยาท  การจัดการและการดําเนินการ
แขงขันโดยเลือกชนิดกีฬาตามความเหมาะสม 
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: - 
ความรูพื้นฐาน  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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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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01-050-013  วายนํ้า 1(0-2-1) 
Swimming 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 
ความรูพื้นฐาน  การปฏิบัติทกัษะพื้นฐาน  ความปลอดภัยทางนํ้า  การสรางเสริม
สมรรถภาพทางกาย  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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01-050-016  กอลฟ 1(0-2-1) 
Golf 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 
ความรูทั่วไปและทักษะในการเลนกอลฟ  การพัฒนารางกายและอารมณจากการเลน
กอลฟ  วงสวิง  การเลือกใชอุปกรณ  การจับไมกอลฟ ทายืน และการวางตําแหนง
ลําตัว  การพัตกอลฟ การตีลูกสั้นและลูกยาว  การตีลูกจากอุปสรรคและกรณีพิเศษ  
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  คําศัพทและไวยากรณทีจ่ําเปนในการ
สื่อสาร  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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01-312-003  สนทนาภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 
English Conversation 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 
การทักทาย  การแนะนําตนเองและผูอื่น  การกลาวลา  การขอโทษ  การขอบคุณ  
การกลาวแสดงความรูสึกยินดีและเสียใจ  การแสดงความคิดเห็น  การนัดหมาย  การ
พูดโทรศัพท  การซื้อขายและตอรองราคา  การสั่งอาหาร  การสอบถามและบอก
ทิศทาง  
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  ขอเท็จจริงและความ
คิดเห็น  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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ.2 

53 

01-312-005  ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 
Writing Skills in English 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 
ความคลายคลงึและความแตกตางระหวางภาษาพูดและภาษาเขียน  การเขียน
ประโยค  การเขียนเรียงความระดับยอหนา  ประเภทของงานเขียน การกรอก
แบบฟอรม  การเขียนจดหมายสวนตัว การบันทึกประจําวัน และการจดขอความโดย
ยอ  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 note-taking; writing a summary 
from reading articles 

  
01-312-006  ภาษาอังกฤษเพ่ือการทํางาน 3(3-0-6) 

English for Work 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 
การอานประกาศรับสมัครงาน  การเขียนประวัติสวนตัวและจดหมายสมัครงาน  การ
สัมภาษณงาน  โครงสรางองคกร  คําศัพทและสํานวนเพื่อการปฏิบัติงานและการ
สื่อสารในสํานักงาน  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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01-312-007  ภาษาอังกฤษทางวิทยาศาสตร 3(3-0-6) 
English for Science  
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 
ลักษณะของภาษาและวจนิพนธที่ใชในบทความและตําราทางวิทยาศาสตร  ความรู
พื้นฐานเกี่ยวกับศัพทเฉพาะทางและวากยสัมพันธ  ภาษาวิชาการดานวิทยาศาสตร  
คําศัพทที่ใชทั่วไปในเอกสารตําราทางวิทยาศาสตร  ลักษณะรูปแบบของกรรมวาจกที่
ใชในภาษาวิทยาศาสตร  การฝกทําหมายเหตุประกอบภาพ  การฝกอานและ
อภิปรายกลุมเกี่ยวกับบทความทางวิทยาศาสตร 
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  ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 
Chinese for Communication 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 
พื้นฐานการใชภาษาจีนกลางในการสื่อสาร  รูปแบบอักษรภาษาจีน  การออกเสียง
ภาษาจีน  โครงสรางประโยคภาษาจีนกลาง การวางตําแหนงคําและไวยากรณ  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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01-314-010  ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 
Malay for Communication 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 
ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับภาษามลายูและอักษรรูมี  คําที่ใชทั่วไปและการอานออกเสียง  
คํา ถอยคํา โครงสรางประโยค และไวยากรณ  ทักษะเบื้องตนในการฟงและการ
สนทนาในชีวิตประจําวันดวยถอยคําและสํานวนภาษาที่ถูกตอง 
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  ภาษาญ่ีปุนเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 

Japanese for Communication 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 
รูปแบบอักษรฮิระงะนะ คาตาคะนะ และคันจิ  การออกเสียงภาษาญี่ปุน  คํา ถอยคํา
และประโยค  ทักษะเบื้องตนในการฟงและการสนทนาในชีวิตประจําวันดวยถอยคํา
และสํานวนภาษาที่ถูกตอง 
Character sets used in Japanese language-Heragana, Katakana, and 
Kanji; Japanese pronunciation; Japanese words, phrases, and 
sentences; basic skills in listening and speaking everyday conversation 
with appropriate expressions 

 
01-316-012  ภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 

Korean for Communication 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 
อักษรฮันกึล  การออกเสียงภาษาเกาหลี  พยัญชนะและสระ  การวางตําแหนงของคํา
และโครงสรางประโยค  การใชถอยคําในภาษาเกาหลี  ทักษะเบื้องตนในการฟงและ
การสนทนาในชีวิตประจําวันดวยถอยคําและสํานวนภาษาที่ถูกตอง 
Hangul alphabet; Korean pronunciation; consonants and vowels; word 
order and sentence structure; Korean phrases; basic skills in listening 
and speaking everyday conversation with appropriate expressions 
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01-317-013  ภาษาฝรั่งเศสเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 
French for Communication 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 
การออกเสียงภาษาฝรั่งเศส  คําและถอยคําธรรมดาทั่วไป  หลักไวยากรณและ
โครงสรางประโยค  ทักษะเบื้องตนในการฟงและการสนทนาในชีวิตประจําวันดวย
ถอยคําและสํานวนภาษาที่ถูกตอง  การฝกทักษะในการอานบทความและการเขียน
ขอความสั้น ๆ 
French pronunciation; common French words and phrases; French 
grammar and sentence structure; basic skills in listening and speaking 
everyday conversation with appropriate expressions; practicing reading 
simple articles and paragraph writing 

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

German for Communication 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 
การออกเสียงภาษาเยอรมัน  คําและถอยคําธรรมดาทั่วไป  หลักไวยากรณและ
โครงสรางประโยค  ทักษะเบื้องตนในการฟงและการสนทนาในชีวิตประจําวันดวย
ถอยคําและสํานวนภาษาที่ถูกตองการฝกทักษะในการอานบทความและการเขียน
ขอความสั้น ๆ 
German pronunciation; common German words and phrases; German 
grammar and sentence structure; basic skills in listening and speaking 
everyday conversation with appropriate expressions; practicing reading 
simple articles and paragraph writing 
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02-031-001  ปรากฏการณสําคัญทางวิทยาศาสตร 3(3-0-6) 
Great Moments in Science 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 
การศึกษาคนควาเกี่ยวกับปรากฏการณที่สําคัญในคริสตศตวรรษที่ผานมาเกี่ยวกับ
การคนพบ การทดลอง สิ่งประดิษฐ เอกสารงานวิจัย และนักวิทยาศาสตร เชน รังสี
แกมมา ทฤษฎีควอนตัม การจัดกลุมเลือดของมนุษย เอกซเรย ทฤษฎีความอลวน 
ทฤษฎีสัมพันธภาพ ยาโนฝะเคน รัทเทอรฟอรดและอตอม รังสีคอสมิค วิตามิน ยุค
ของไฟฟา เพนนิซิลิน ทฤษฎีเกม การแยกอะตอมของเฟอรมี ระเบิดปรมาณู การ
กอต้ังองคกรอนามัยโลก ไฟฟาพลศาสตรเชิงควอนตัม ดีเอนเอ ไวรัสเอดส อนุภาคมูล
ฐานในดวงอาทิตย 
General survey of the great discoveries, experiments, inventions, 
publications, and people in the last century such as Gamma-rays, 
Quantum theory, human blood types, X-ray, Chaos theory, Theory of 
Relativity, Novocain, Rutherford and atom, cosmic rays, vitamins, the 
electric age, Penicillin, Game theory, Fermi splits the atom, atomic 
bomb, WHO established, Quantum electrodynamics, DNA, AIDS virus, 
solar neutrinos captured 

 
02-031-002  มนุษยกับชีวมณฑล 3(3-0-6) 

Man and Biosphere 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 
วัฏจักรและรูปแบบของชีวมณฑล  รูปแบบความหลากหลายทางชีวภาพ  ประเภท
ของระบบนิเวศ  แนวคิดเกี่ยวกับการอนุรักษชีวมณฑล  ธรรมชาติของระบบนิเวศ  
แหลงพลังงานธรรมชาติ  วัฏจักรทางชีวธรณีเคมี  ประชากรโลกและกลุมที่อยูอาศัย  
ตัวประกอบที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางชีวภาพเน่ืองจากธรรมชาติและมนุษย  
การสรางสรรคและอนุรักษสุขภาวะสิ่งแวดลอมเพื่อมนุษย 
Cycles and patterns of biosphere; patterns of biodiversity; ecosystem 
types; concepts of biosphere reserve; nature of ecosystems; natural 
energy resources; biogeochemical cycles; global population and 
communities; natural and human factors effecting biotic changes; 
creating and maintaining a healthy environment for human beings 
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02-031-003  มนุษยกับผลิตภัณฑเคมี 3(3-0-6) 
Man and Chemical Products  
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 
ธาตุและสารประกอบ  ความสัมพันธระหวางสารเคมีกับชีวิตมนุษย  ผลิตภัณฑทํา
ความสะอาด  สารเคมีที่ปนเปอนในอาหารและสารเติมในอาหาร  ยาและสารเสพติด  
เครื่องสําอาง  สารเคมีที่ใชในการเกษตร  สารกัมมันตรังสีและผลิตภัณฑปโตรเคมี  
ผลกระทบของสารเคมีกับมวลมนุษย 
Elements and compounds; the relationship between chemical agents 
and human life, cleaning products; contaminated food and food 
additives; drugs and addictions; cosmetics; agro-chemical products; 
radioactive agents and petrochemical products; impacts of chemical 
agents on human beings 

 
02-031-004  มนุษยกับสิ่งแวดลอม 3(3-0-6) 

Man and Environment 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 
ระบบนิเวศ  ทรัพยากรธรรมชาติ  ทรัพยากรทางธรณีและสิ่งทําลายดิน  บรรยากาศ
และมลพิษทางอากาศ  นํ้าและมลพิษทางนํ้า  สารปราบศัตรูพืช  สารปนเปอน
อาหาร  การวิเคราะหระบบของประชากร ชุมชน และสิ่งแวดลอม  ทัศนศึกษาเชิง
นิเวศ 
Ecological systems; natural resources; geologic natural resources and 
geo-hazards; the atmosphere and air pollution; water and water 
pollution; pesticides; food additives; population, community, and 
environment systems analysis; eco field trip required 
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02-031-005  สิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร 3(3-0-6) 
Environment and Resources Management 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 
ความรูพืน้ฐานทางสิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร  หลักนิเวศวิทยาและสมดุล
ธรรมชาติ  ประเภทของทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ  มลพิษสิ่งแวดลอม   
การปองกันและแกไขมลพิษ  มลพิษกับปญหาสุขภาพ  กฎขอบังคับเกี่ยวกับ
ผลกระทบทางสิ่งแวดลอม  การจัดการสิ่งแวดลอมแบบผสมผสานและการพัฒนา
อยางย่ังยืน 
Basic knowledge of environment and resources management; 
principles of ecology and natural balance; classifications of natural 
resources and their conservation; environmental pollution; preventing 
and solving pollution problems; pollution and health problems; law 
and regulations related to environmental impacts; integrated 
environmental management and sustainable development 

 
02-031-006  ความยั่งยืนทางทรัพยากรธรรมชาติ 3(3-0-6) 

Natural Resource Sustainability 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 
แนวคิดในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ  หลักการความย่ังยืน  มลพิษสิ่งแวดลอม
และผลกระทบตอสังคม  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางย่ังยืน   
การตัดสินใจและหลักจริยธรรมที่เกี่ยวของกับการออกแบบความย่ังยืน  พลังงาน
หมุนเวียนและแหลงพลังงานที่ย่ังยืน  อัตราการใชพลังงานของชาติและการพัฒนา
พลังงานหมุนเวียน 
Concepts of natural resources conservation; principles of sustainability; 
environmental pollution and social impacts; sustainable management 
of natural resources; decision making and ethical issues related to 
sustainable design; renewable energy and sustainable energy resources; 
national energy consumption and renewable energy development 
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02-031-007  ยาและสารเสพติด       3(3-0-6) 
Drugs and Narcotics 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 
การสํารวจสืบคนการใชยาในทางที่ผิดและการติดยาในสังคมของเรา  ชนิดของสาร
เสพติดและยาที่นํามาใชผิดประเภท  สาเหตุและปจจัยเสี่ยงของการติดยาและสาร
เสพติด  วิทยาศาสตรของสภาวะการติดยาในเชิงประสาทวิทยาเกี่ยวกับความสัมพันธ
ระหวางยา สมอง และพฤติกรรม  อาการและสัญญาณแสดงของการติดยาและสาร
เสพติด  การเยียวยารักษาการติดสารเสพติดโดยวิธีการใชยา การขับสารพิษ และการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและจิตสํานึก  การใชชีวิตปลอดสิ่งเสพติด 
Investigation in drug abuse and addiction facts in our society; types of 
additive substances and drugs commonly abused; case and risk factors 
of drug abuse and addiction; neuroscience approach of addiction: the 
relations of drugs, brain and behavior; symptoms and signs of drug 
abuse and addiction; addiction treatments by medication, 
detoxification, behavioral and cognition therapy; living a drug-free life 
 

02-031-008  ของเสียและมลภาวะ 3(3-0-6) 
Waste and Pollution 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 
แหลงกําเนิดของของเสียและลักษณะสมบัติ  ของเสียที่ยอยสลายไดและยอยสลาย
ไมไดทางชีวภาพ  ของเสียที่เปนอันตรายและไมเปนอันตราย  การลดละเวน การใช
ซ้ํา และการแปรรูปของเสีย  แหลงของมลภาวะและสารมลภาวะ  แหลงแพร
มลภาวะในเชิงฟสิกส เคมีและชีวะ  มลภาวะทางทัศนียภาพและมลภาวะทางเสียง  
สารมลภาวะที่เปนของแข็ง ของเหลว และกาซ  สารมลภาวะที่ยอยสลายไดและยอย
สลายไมไดทางชีวภาพ  มลภาวะที่เกิดจากฝมือของมนุษย  ผลกระทบของของเสีย
และมลภาวะตอสขุภาพ  สังคมปลอดของเสียในฐานะที่เปนดัชนีบงช้ีความเปนอริยะ 
Waste sources and its properties; biodegradable and non-
biodegradable waste; hazardous waste and non-hazardous waste; 
waste reduce, reuse, and recycle (3Rs); sources of pollution and 
pollutants; physical, chemical and biological sources of waste 
exposure; visual and noise pollution; solid, liquid and gaseous 
pollutants; biodegradable and non-biodegradable pollutants; 
pollutants from human activities; impacts of waste and pollution on 
health; waste free society as an index of civilization 
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02-031-009  แหลงพลังงานทางเลือก 3(3-0-6) 
Alternative Energy Resources 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 
แหลงพลังงานทางเลือก  พลังงานแสงอาทิตย ความรอนใตพิภพ ชีวมวล นํ้าข้ึนนํ้าลง 
ไฟฟาจากพลังนํ้า ลมและคลื่น  ระบบและกระบวนการที่ใชในการเปลี่ยนรูปของ
พลังงาน  เทคโนโลยีการผลิตพลังงาน  ขอดีขอเสียของพลังงานทางเลือก  การ
จัดเก็บพลังงาน 
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 

 
02-032-002  เทคโนโลยีคอมพิวเตอร 3(2-2-5) 

Computer Technology  
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 
ฮารดแวร ซอฟตแวร การประมวลผลขอมูล และเครือขายคอมพิวเตอร  การ
ประยุกตใชสารสนเทศในองคการ  เทคนิคการโปรแกรม การพัฒนาระบบ การ
ออกแบบฐานขอมูล อีเมล การใชเบราวเซอรและโปรแกรมคนหา  เครือขายสังคม 
คลาวดคอมพิวต้ิง การออกแบบเว็บ และการโปรแกรมเว็บ  การใชเครือขาย
คอมพิวเตอรเพื่อการสื่อสาร  การฝกปฏิบัติและการประยุกตใชงาน 
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 
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02-040-001  คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 
Mathematics for Everyday Use 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 
ระบบจํานวน  คณิตศาสตรพื้นฐานและการนําไปใช เชน เศษสวน ทศนิยม อัตราสวน 
รอยละ  การช่ังตวงวัด  การแปรผัน  พื้นที่และปริมาตร  เรขาคณิตวิเคราะห  สมการ
เชิงเสนและกราฟ  อัตราสวนตรีโกณมิติ  ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตรกับ
การนําไปใชในชีวิตประจําวัน  
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 

 
02-040-002  ความงามของคณิตศาสตร 3(3-0-6) 

Beauty of Mathematics 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 
การมองเห็นและการตระหนักถึงความงามของคณิตศาสตรจากเน้ือหาสาระในเชิง
ศิลปะและสุนทรียะของคณิตศาสตร การรูจําแบบ จํานวนเฉพาะ ความสามารถที่จะ
หารลงตัว ความสามารถถอดกรณท เลขคณิตมอดูลาร ทฤษฎีสุดทายของแฟรมา 
เลขฟบอนนาชี อัตราสวนทอง ทฤษฎีบทของปทาโกรัส สมมาตร ความไมมีที่สิ้นสุด 
แฟร็กทัล ปริภูมิทอพอโลยี การคนหาทรงตันเพลโตลําดับที่หก และภาพจินตนาการ
มิติที่สี่  เนนการอภิปรายในช้ันเรียนและการนําเสนอผลงานของนักศึกษา 
Visualization and appreciation of the beauty of mathematics through 
selected topics concerning art and aesthetics of mathematics: pattern 
recognition, prime numbers, divisibility, rationality, modular arithmetic, 
Fermat's Last Theorem, Fibonacci Numbers, Golden Ratio, Pythagorean 
Theorem, symmetry, infinity, fractals, topological spaces, hunting for a 
Sixth Platonic Solid, and visualizing the fourth dimension; emphasizing 
on class discussion and student presentation 
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02-040-003  คณิตศาสตรสําหรับศิลปศาสตร 3(3-0-6) 
Mathematics for Arts 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 
ระบบจํานวน  พื้นฐานเบื้องตนของพีชคณิต  อสมการและสมการเชิงเสน  การช่ัง 
ตวง วัด  สัดสวนและรอยละ  กําไรขาดทุน  การแปรผัน  ทักษะและกระบวนการ
ทางคณิตศาสตรกับการนําไปใช   
Number system; algebraic preliminaries; inequality and linear equation; 
weights and measurments; proportion and percentage; gain and loss; 
variation; mathematical skill and process and their application 

 
02-040-004  คณิตศาสตรสําหรับธุรกิจ 3(3-0-6) 

Mathematics for Business 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 
ระบบจํานวน  สัดสวนและรอยละ  อสมการและสมการเชิงเสน  กําไรขาดทุน  
ดอกเบี้ย  ภาษี  คาเสื่อมราคา  การประกัน  คาบําเหน็จคานายหนา  ทักษะและ
กระบวนการทางคณิตศาสตรกับการนําไปใช 
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  ฟงกชัน
เลขช้ีกําลังและฟงกชันลอการิทึม  เรขาคณิตวิเคราะห  ภาคตัดกรวย  ตรีโกณมิติ  
เมทริกซและการประยุกต  ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตรกับการนําไปใช 
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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02-040-006  สถิติในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 
Statistics for Everyday Use 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 
ความรูพื้นฐานทางสถิติ  สถิติพรรณนา  ความนาจะเปนและการแจกแจงความนาจะ
เปนของตัวแปรสุม  การแจกแจงทวินามและการแจกแจงปกติ  การประมาณ
คาพารามิเตอร  การทดสอบสมมติฐาน  สหสัมพันธและการวิเคราะหการถดถอย  
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 คณิตศาสตรเบ้ืองตน 
Introduction to Mathematics 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

3(3-0-6) 

 ระบบจํานวนจริง  ตรรกศาสตรเบื้องตน  อัตราสวนและรอยละ  ลําดับและอนุกรม
ของจํานวนจริง  ความนาจะเปน 
Real number system; basic logic; ratio and percent; sequences and 
series of real numbers; probabilities 
 

02-213-001 หลักสถิติ 
Principles of Statistics 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

3(3-0-6) 

 ความรูพื้นฐานทางสถิติ  ความนาจะเปน  ตัวแปรสุมและการแจกแจงความนาจะ
เปนของตัวแปรสุม  การแจกแจงของสิ่งตัวอยาง  การประมาณคาและการทดสอบ
สมมติฐาน  การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว  การถดถอยเชิงเด่ียวและ
สหสัมพันธเชิงเด่ียว  การใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ 
Basic knowledge of statistics; probability; random variables and 
probability distributions; sampling distribution; estimation and 
hypothesis testing; one-way analysis of variance; simple regression and 
simple correlation; statistical software applications 
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02-221-002 หลักเคมี 
Principles of Chemistry 
บังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

3(3-0-6) 

 หลักการและแนวคิดทางเคม ี ทฤษฎีอะตอม  พันธะเคม ี ตารางธาตุ  สารละลาย  
อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี  สมดุลเคม ี สมดุลของไอออน  ไฟฟาเคมีเบื้องตน  
สารประกอบไฮโดรคารบอน  
Principles and concepts of chemistry; atomic theory; chemical 
bonding; periodic table of the elements; solution; rate of chemical 
reaction; chemical equilibrium; ionic equilibrium; elementary 
electrochemistry; hydrocarbon compounds 
 

02-221-003 ปฏิบัติการหลักเคมี 
Principles of Chemistry Laboratory  
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 
วิชาเรียนควบคู: 02-221-002 หลักเคม ี
Co-requisite: 02-221-002 Principles of Chemistry 

1(0-3-1) 

 ปฏิบัติการที่สอดคลองกับเน้ือหารายวิชาเคมีพื้นฐาน  ในหัวขอที่เกี่ยวกับสมบัติของ
ธาตุ สารละลาย อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี สมดุลเคมี สมดุลไอออน ไฟฟาเคมี และ
สารประกอบไฮโดรคารบอน 
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 
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02-231-001 ฟสิกสพ้ืนฐาน 
Fundamental Physics 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

3(2-3-5) 

 หลักการและแนวคิดทางฟสิกส  พีชคณิตเวคเตอร  จลนศาสตรและพลศาสตร
ของอนุภาค  งานและโมเมนตัม  กฎการอนุรักษพลังงาน  การเคลื่อนที่ของวัสดุ  
การเคลื่อนที่แบบฮารโมนิค  ความรอนและเทอรโมไดนามิคส  แมเหล็กไฟฟา  
ทัศนศาสตรทางฟสิกส  การทดลองในหองปฏิบัติการตามเน้ือหาการบรรยาย 
An introduction to principles and concepts of physics; vector 
algebra; kinematics and dynamics of particles; work and 
momentum; law of conservation of energy; rigid body motions; 
simple harmonic motions; heat and thermodynamics; 
electromagnetism; physical optics; laboratory experiments 
coordinated with lecture materials 
 

02-241-001 ชีววิทยาท่ัวไป 
General Biology 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

3(2-3-5) 

 กําเนิดและวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต  โครงสรางและหนาที่ของสิ่งมีชีวิต
ประกอบดวยเซลล เน้ือเย่ือ 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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02-241-002 พันธุศาสตรท่ัวไป 
General Genetics 
วิชาบังคับกอน: 02-241-001 ชีววิทยาทั่วไป 
Prerequisite: 02-241-001 General Biology 

3(2-3-5) 

 แนวคิดสําคัญและวิธีการสําหรับการศึกษาทางพันธุศาสตร  ทฤษฎีความนาจะเปน  
พันธุศาสตรของเมนเดล  พันธุศาสตรนอกเหนือกฎเมนเดล  ลักษณะทางพันธุกรรม
ที่ควบคุมโดยยีนหลายคู  พันธุศาสตรประชากรและวิวัฒนาการ  สารพันธุกรรม  
การกลายพันธุ  ปฏิบัติการทดลองในหัวขอที่สอดคลองกับเน้ือหาการบรรยาย 
Important concepts and methods used in study of genetics; theory of 
probability; Mendelian genetics; non-Mendelian genetics; genetic traits 
controlled by multiple alleles; population genetics and evolution; 
genetic materials; mutation; laboratory experiments coordinated with 
lecture materials 

 
02-241-003 จุลชีววิทยาท่ัวไป 

General Microbiology 
วิชาบังคับกอน: 02-241-001 ชีววิทยาทั่วไป 
Prerequisite: 02-241-001 General Biology 

3(2-3-5) 

 โครงสราง ชนิด และความหลากหลายของจุลินทรียในธรรมชาติ  การจําแนก
หมวดหมูจุลินทรีย  การเจริญเติบโตและปจจัยการเติบโตของจุลินทรีย  แบคทีเรีย 
เช้ือรา 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 
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05-022-013   การเปนผูประกอบการ 3(3-0-6) 
Entrepreneurship 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 
ความทาทาย ทิศทาง และลักษณะการลงทุนเปนผูประกอบการ  สภาพสังคมและ
มนุษยที่มีผลเกี่ยวของกับการดําเนินการธุรกิจ  การบริหารจัดการและภาวะผูนํา  
เทคนิคการตลาด  การโฆษณาและการขาย  ระบบและหลักการบัญชี  ระบบการเงิน
สําหรับธุรกิจ  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 

 
05-022-014  การวางแผนการเงินสวนบุคคล                                               3(3-0-6) 

Personal Financial Planning 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 
แนวคิดเกี่ยวกับการวางแผนทางการเงิน  กระบวนการวางแผนทางการเงิน   
การบริหารรายได  รายจายและภาระหน้ีสิน  การออมและทางเลือกการลงทุน   
การวางแผนประกัน  การวางแผนการศึกษาบุตร  การวางแผนเพื่อการเกษียณ   
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 
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06-111-101 หลักการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า                       
Principles of Aquaculture 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

   3(3-0-6) 

 ประวัติการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า  การสรางและการจัดการบอเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า   
การเพาะ อนุบาล และเลี้ยงสัตวนํ้า  วิธีการใหอาหาร  การปองกันรักษาโรคและ
ปรสิต  การจับและการขนสงสัตวนํ้า  มาตรฐานฟารมเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า 
History of aquaculture; pond construction and management; breeding, 
nursing, and rearing of aquatic animals; feeding methods; disease and 
parasite prevention; harvesting and transportation; aquaculture farm 
standards 
 

06-111-201 การเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าจืด          
Freshwater Aquaculture   
วิชาบังคับกอน: 06-111-101 หลักการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า
Prerequisite: 06-111-101 Principles of Aquaculture 

2(2-0-4) 

 การเพาะพันธุสัตวนํ้าจืดเศรษฐกิจ  ระบบการฟกไข  การอนุบาลและการเลี้ยง   
การผลิตอาหาร  การปองกันรักษาโรคและปรสิต  การประเมินการเจริญเติบโต 
วิธีการเก็บเกี่ยวผลผลิต   
Economic freshwater animals breeding; hatching systems; nursing and 
rearing; feed production; disease and parasite prevention and 
treatment; growth evaluation; harvesting methods 
 

06-111-202 ปฏิบัติการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าจืด    
Freshwater Aquaculture  Laboratory 
วิชาบังคับกอน: 06-111-101 หลักการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า 
Prerequisite: 06-111-101 Principles of Aquaculture 
วิชาเรียนควบคู: 06-111-201 การเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าจืด 
Co-requisite: 06-111-201 Freshwater Aquaculture   

2(0-4-2) 

 ปฏิบัติการเพาะพันธุและอนุบาลสัตวนํ้าจืดเศรษฐกิจ  การผลิตอาหาร  การเลี้ยง
สัตวนํ้าจืดเศรษฐกิจ การปองกันรักษาโรคและปรสิต  การประเมินการเจริญเติบโต  
วิธีการเก็บเกี่ยวผลผลิต   
Practice in breeding and nursing of economic freshwater animals;  
feed production; culture of economic freshwater animals; disease and 
parasite prevention and treatment; growth evaluation; harvesting 
methods  
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06-111-304 การเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าชายฝง   
Coastal Aquaculture 
วิชาบังคับกอน: 06-111-101 หลักการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า 
Prerequisite: 06-111-101 Principles of Aquaculture 

2(2-0-4) 

 ชนิดสัตวนํ้ากรอยและนํ้าเค็มที่เพาะเลี้ยง  รูปแบบการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าชายฝง
วิธีการเพาะพันธุ อนุบาล และการเลี้ยง  การผลิตอาหาร  การปองกันโรคและปรสิต  
การประเมินการเจริญเติบโต  วิธีการเก็บเกี่ยวผลผลิต 
Culture species of brackish water and sea water animals; coastal 
aquaculture patterns; breeding, nursing, and rearing methods; feed 
production; disease and parasite prevention; growth evaluation; 
harvesting methods 
 

06-111-305 ปฏิบัติการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าชายฝง   
Coastal Aquaculture Laboratory 
วิชาบังคับกอน: 06-111-101 หลักการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า 
Prerequisite: 06-111-101 Principles of Aquaculture 
วิชาเรียนควบคู: 06-111-304 การเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าชายฝง 
Co-requisite: 06-111-304 Coastal Aquaculture   

2(0-4-2) 

 ปฏิบัติการเพาะพันธุและอนุบาลสัตวนํ้าชายฝงเศรษฐกิจ  การผลิตอาหาร   
การเลี้ยงสัตวนํ้าชายฝงเศรษฐกิจ การปองกันรักษาโรคและปรสิต  วิธีการประเมิน
การเจริญเติบโต  การเก็บเกี่ยวผลผลิต   
Practice in breeding and nursing of economic coastal aquatic animals;  
feed production; culture of economic coastal aquatic  animals; 
disease and parasite prevention and treatment; growth evaluation; 
harvesting methods  
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06-111-306 การเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม    
Ornamental Fish Culture 
วิชาบังคับกอน: 06-111-201 การเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าจืด 
Prerequisite: 06-111-201 Freshwater Aquaculture 

3(0-6-3) 

 ปฏิบัติการการเพาะพันธุและเลี้ยงปลาสวยงาม การผลิตอาหารและการใหอาหาร
ปลาสวยงาม  การควบคุมปจจัยที่สําคัญในการเลี้ยงปลาสวยงาม การปองกันและ
รักษาโรคปลาสวยงาม  การบรรจุและการขนสง  การเพาะเลี้ยงพรรณไมนํ้า   
การจัดตูปลาสวยงาม   
Practice in ornamental fish breeding and culture; feed production and 
feeding methods; important factors in ornamental fish culture control; 
ornamental fish disease prevention and treatment; packing and 
transportation; aquarium aquatic plants culture; aquarium decoration 
 

06-111-307 การเพาะพันธุปลา           
Fish Breeding 
วิชาบังคับกอน: 06-111-201 การเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าจืด 
Prerequisite: 06-111-201 Freshwater Aquaculture 

3(0-6-3) 

 ปฏิบัติการระบบการสืบพันธุและการจําแนกเพศของปลา  การคัดเลือกพอแมพันธุ
ปลา  วิธีการเพาะขยายพันธุปลา  กระตุนการพัฒนาอวัยวะสืบพันธุของปลาดวย
การฉีดฮอรโมน  การควบคุมปจจัยที่สําคัญตอการฟกตัวและการพัฒนาของตัวออน
ปลา  การอนุบาลลูกปลา  การผลิตอาหารปลาวัยออน  การเก็บเกี่ยวผลผลิต   
การบรรจุและการขนสง 
Practice in area of reproductive system and sex determination of fish;  
fish brood stock selection; fish breeding methods; gonadal 
development inducing by hormone injection; manipulating factors 
affecting hatching and larval development; fish larval nursing; larval 
feed production; harvesting; packing and transportation 
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06-111-308 การเลี้ยงปลา                                
Fish Culture 
วิชาบังคับกอน: 06-111-201 การเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าจืด 
Prerequisite: 06-111-201 Freshwater Aquaculture 

3(0-6-3) 

 ปฏิบัติการเตรียมบอเลี้ยงปลา  การคัดเลือกพันธุปลา  วิธีการเลี้ยงสัตวนํ้า   
การผลิตอาหารและการใหอาหารปลา  การควบคุมคุณภาพนํ้าในบอเลี้ยงปลา   
การควบคุมโรคปลา  การเก็บเกี่ยวและการขนสง  การประเมินการเจริญเติบโตและ
ผลผลิต   
Practice in fish culture pond preparation; seed selection; fish culture 
methods; feed production and feeding; water quality control in 
culture pond; fish disease control; harvesting and transportation; 
growth and production evaluation 
 

06-111-309 การเพาะเลี้ยงสาหราย                                                
Algal Culture 
วิชาบังคับกอน: 06-111-304 การเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าชายฝง 
Prerequisite: 06-111-304 Coastal Aquaculture 

3(2-2-5) 

 การจําแนกชนิดและการจัดหมวดหมูของสาหราย  การเตรียมธาตุอาหารสําหรับ
สาหราย  การขยายพันธุสาหราย  การเลี้ยงสาหราย  การเก็บเกี่ยวและการใช
ประโยชนจากสาหราย  และปฏิบัติการที่เกี่ยวของกับการบรรยาย 
Identification and classification of algae; nutrient preparation for algae; 
algal propagation;  algal culture methods; harvesting and usage of 
algae; laboratories related to lectures 
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06-111-310 พันธุศาสตรสัตวนํ้า    
Genetics of Aquatic Animals   
วิชาบังคับกอน : 02-241-002 พันธุศาสตรทั่วไป   
Prerequisite: 02-241-002 General Genetics 

3(2-2-5) 

 ความสําคัญของพันธุศาสตรตอการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า  เซลลพันธุศาสตรของสัตวนํ้า  
พันธุศาสตรประชากรเบื้องตนและการประยุกตใชในการศึกษาความหลากหลาย
ทางพันธุกรรมในสัตวนํ้า  พันธุศาสตรปริมาณเบื้องตนและการปรับปรุงพันธุสัตวนํ้า   
พันธุกรรมของการควบคุมเพศในสัตวนํ้าและการประยุกตใชในการผลิตสัตวนํ้าเพศ
เดียว  
The importance of genetics in aquaculture; cytogenetics of aquatic 
animals; fundamental population genetics and applications to studies 
on genetic diversity of aquatic animals; fundamental quantitative 
genetics and genetic improvement of aquatic animals; genetics of sex 
determination in aquatic animals and applications to production of 
monosex aquatic animals 
 

06-111-411 การเพาะเลี้ยงกุงทะเล    
Marine Shrimp Culture 
วิชาบังคับกอน: 06-111-304 การเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าชายฝง 
Prerequisite: 06-111-304 Coastal Aquaculture 

3(0-6-3) 

 ปฏิบัติการจําแนกชนิดของกุงทะเลเศรษฐกิจ  การแยกเพศและระบบสืบพันธุของกุง
ทะเล  การคัดเลือกพอแมพันธุกุงทะเล  วิธีการเพาะพันธุกุงทะเล  การฟกไขและ
พัฒนาการของลูกกุงวัยออน  การจัดการโรงเพาะฟก  ระบบการเลี้ยงกุงทะเล  
การจัดการบอเลี้ยง  การเก็บเกี่ยวผลผลิตและการขนสง  การประเมินผลการผลิต 
Practice in species identification of economic marine shrimp; sex 
determination and reproductive system; brood stock selection; 
breeding methods; hatching and larval metamorphosis; hatchery 
management; marine shrimp culture systems; culture pond 
management; harvesting and transportation; production evaluation 
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06-111-412 การเพาะเลี้ยงปูทะเล          
Marine Crab Culture    
วิชาบังคับกอน: 06-111-304 การเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าชายฝง 
Prerequisite: 06-111-304 Coastal Aquaculture 

3(0-6-3) 

 ปฏิบัติการจําแนกชนิดของปูทะเลเศรษฐกิจ  การแยกเพศและระบบสืบพันธุของปู
ทะเล  การคัดเลือกพอแมพันธุปูทะเล  การเพาะพันธุปูทะเล  การฟกไขและ
พัฒนาการของลูกปูวัยออน  การจัดการโรงเพาะฟก  ระบบการเลี้ยงปูทะเล   
การจัดการบอเลี้ยง  การกระตุนการลอกคราบของปู  การเก็บเกี่ยวผลผลิตและ 
การขนสง  การประเมินผลการผลิต 
Practice in identification of economic species of marine crab; sex 
determination and reproductive system; broodstock selection; 
breeding methods; hatching and larval metamorphosis; hatchery 
management; marine crab culture systems; culture pond 
management; molting inducing methods; harvesting and 
transportation; production evaluation 
 

06-111-414 การเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าแบบผสมผสาน                                               
Integrated Aquaculture 
วิชาบังคับกอน: 06-111-101 หลักการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า
Prerequisite: 06-111-101 Principles of Aquaculture 

3(2-2-5) 

 หลักการเลี้ยงสัตวนํ้าแบบผสมผสาน  หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ระบบการ
เลี้ยงสัตวนํ้าแบบผสมผสาน  ปฏิบัติการเลี้ยงสัตวแบบผสมผสาน  การเลี้ยงสัตวนํ้า
รวมกับสัตวนํ้าชนิดอื่น ปศุสัตว และพืช  
Principles of integrated aquaculture; philosophy of sufficiency 
economy; integrated aquaculture systems; practice in integrated 
aquaculture; aquatic animal farming with other aquatic animals,  
livestock, and plants 
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06-112-201 นิเวศวิทยาทางนํ้า    
Aquatic Ecology 
วิชาบังคับกอน: 02-241-001 ชีววิทยาทั่วไป 
Prerequisite: 02-241-001 General Biology 

3(2-2-5) 

 ความหมายและขอบเขตของนิเวศวิทยาทางนํ้า  โครงสรางของระบบนิเวศทางนํ้า  
พลังงานในระบบนิเวศทางนํ้า  วัฏจักรในระบบนิเวศทางนํ้า  ระบบนิเวศของแหลง
นํ้าประเภทตาง ๆ มลพิษทางนํ้า  ปฏิบัติการวัดอัตราการผลิตเบื้องตนในแหลงนํ้า  
สํารวจโครงสรางและปจจัยการดํารงชีพของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศทางนํ้าประเภท
ตางๆ  การประเมินสภาพมลพิษทางนํ้า                                                                             
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 
 

06-112-302 คุณภาพนํ้าทางการประมง     
Water Quality for Fisheries 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

3(2-2-5) 

 คุณสมบัติของนํ้าทางการประมง  มาตรฐานคุณภาพนํ้าในระบบการเพาะเลี้ยง 
สัตวนํ้า  มลภาวะทางนํ้า ปญหาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงคุณภาพนํ้า  ปฏิบัติการ
เก็บตัวอยางนํ้าและการเก็บรักษา  การวิเคราะหคุณภาพนํ้าทางเคมี กายภาพ และ
ทางชีวภาพ  การแกปญหาและปรับปรุงคุณภาพนํ้า  
Qualification of water for fisheries; water quality standard in 
aquaculture systems; water pollution; problems of water quality 
change; practice in water sampling and preservation; analyses of 
chemical, physical, and biological water qualities; problem resolution 
and water quality improvement 
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06-112-403 การจัดการคุณภาพนํ้าเพ่ือการประมง     
Water Quality Management for Fisheries   
วิชาบังคับกอน: 06-112-302 คุณภาพนํ้าทางการประมง  
Prerequisite: 06-112-302 Water Quality for Fisheries 

3(2-2-5) 

 ประเมินคุณภาพนํ้าในบอเลี้ยงสัตวนํ้า  การปองกันและปรับปรุงคุณภาพนํ้า 
ในการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า  การใชเคมีภัณฑในการควบคุมคุณภาพนํ้า  การเฝาระวัง
ผลกระทบของนํ้าทิ้งตอสิ่งแวดลอม  การจัดการนํ้าทิ้งจากการเพาะเลีย้งสัตวนํ้า  
มาตรฐานของฟารมเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า  และปฏิบัติการที่เกี่ยวของกับการบรรยาย   
Assessment of water quality in culture pond; protection and 
improvement of water quality in aquaculture; use of chemical 
products for water quality control; monitoring of effluent impact to 
environment; effluent from aquaculture management; aquaculture 
farm standards; laboratories related to lectures 
 

06-112-406 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมทางการประมง     
Environmental Impact Assessment in Fisheries 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

3(2-2-5) 

 ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรและสิ่งแวดลอมทางการประมง  ผลกระทบ
สิ่งแวดลอมตอการประมง  ปฏิบัติการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมทางการประมง 
การใชสัตวนํ้าเปนดัชนีช้ีวัดสถานภาพของแหลงนํ้า  การฟนฟูสภาพแวดลอม
ทางการประมง 
Natural resources; resources and environment in fisheries; 
environmental impact on fisheries; practice in environmental impact 
assessment in fisheries; use of aquatic animals as indicator of water 
resource status; fisheries environment rehabilitation 
 

06-113-101 มีนวิทยา         
Ichthyology  
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

3(2-2-5) 

 ความสําคัญของมีนวิทยา  สวนประกอบรางกายของปลา  ลักษณะภายนอกและ
ภายในของปลากระดูกออนและปลากระดูกแข็ง  ปฏิบัติการระบบตาง ๆ ของ
รางกายปลา  การจําแนกและจัดหมวดหมูของปลา 
Importance of ichthyology; fish body structure; external and internal 
morphology of elasmobranch and bony fish; practice in fish organ systems; 
classification and identification of fish 
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06-113-203 สัตวนํ้าไมมีกระดูกสันหลงัเศรษฐกิจ 
Economic Aquatic Invertebrates  
วิชาบังคับกอน: 02-241-001  ชีววิทยาทั่วไป 
Prerequisite: 02-241-001  General Biology 

3(2-2-5) 

 ความสําคัญ ชนิด และแหลงที่อยูอาศัยของสัตวนํ้าไมมีกระดูกสันหลังเศรษฐกิจ  
ปฏิบัติการสัณฐานและสรีรวิทยาของสัตวนํ้าไมมกีระดูกสันหลังเศรษฐกิจ  
การจําแนกและจัดหมวดหมูของสัตวนํ้าไมมีกระดูกสันหลังเศรษฐกิจ 
Importance, species, and habitat of economic aquatic invertebrate; 
practice in morphology and physiology of economic aquatic 
invertebrate; classification and identification of economic aquatic 
invertebrate 
 

06-113-204 ชีวเคมีทางการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า          
Biochemistry in Aquaculture 
วิชาบังคับกอน: 02-221-002 หลักเคม ี
Prerequisite: 02-221-002 Principles of Chemistry 

3(2-2-5) 

 ความสําคัญของชีวเคมีตอสัตวนํ้า  หนาที่ของสารชีวโมเลกุล โปรตีน คารโบไฮเดรต 
ไขมัน วิตามิน แรธาตุ เอนไซม กรดนิวคลีอิค และฮอรโมนในสัตวนํ้า  การประยุกต
เทคนิคทางชีวเคมีในการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า 
Importance of biochemistry in aquatic animals; function of bio-
molecule substances, protein, carbohydrate, lipid, vitamin, mineral, 
enzyme, nucleic acid, and hormone in aquatic animals; applications of 
biochemistry technique in aquaculture 
 

06-114-301 อาหารและการใหอาหารสัตวนํ้า   
Aquatic Animals Feed and Feeding 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

3(2-2-5) 

 ความสําคัญของอาหารสัตวนํ้า การจัดการดานอาหาร  สารอาหารและการใช
ประโยชน วัตถุดิบอาหาร  เทคโนโลยีชีวภาพในการผลิตอาหารสัตวนํ้า  ปฏิบัติการ 
การประเมินประสิทธิภาพการใชอาหาร  การวิเคราะหคุณภาพวัตถุดิบและอาหาร
สัตวนํ้า  การคํานวณสูตรและผลิตอาหารสัตวนํ้า   
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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06-114-402 ผลติภัณฑเสริมอาหารเพ่ือสุขภาพจากสัตวนํ้า  
Health Dietary Supplement Products from Aquatic 
Animals 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

3(3-0-6) 

 ความสําคัญของผลิตภัณฑเสริมอาหาร  ประเภทของผลิตภัณฑเสริมอาหารเพื่อ
สุขภาพจากสัตวนํ้า  การผลิตและการใชประโยชนจากผลติภัณฑเสริมอาหารจาก 
สัตวนํ้า  การรับรองคุณภาพและฉลากโภชนาการ 
Importance of health dietary supplement products; types of health 
dietary supplement products from aquatic animals; production and 
utilization of dietary supplementary products from aquatic animals; 
quality certification and nutritional label 
 

06-115-301 โรคและปรสิตสัตวนํ้า   
Diseases and Parasite of Aquatic Animals   
วิชาบังคับกอน: 02-241-003 จุลชีววิทยาทั่วไป 
Prerequisite: 02-241-003 General Microbiology 

3(2-2-5) 

 ความหมายของโรคและปรสิตสัตวนํ้า  กลไกการเกิดโรคในสัตวนํ้า  ระบบภูมิคุมกัน
ของสัตวนํ้า  โรคที่เกิดจากการติดเช้ือและไมติดเช้ือในสัตวนํ้า  ลักษณะอาการของ
โรคที่เกิดจากปรสิต เช้ือแบคทีเรีย เช้ือรา และไวรัส  ลักษณะอาการของโรคที่ไมได
เกิดจากการติดเช้ือ  การปองกันและรักษาโรคสัตวนํ้า  ปฏิบัติการเกี่ยวกับการ
ตรวจวินิจฉัยโรค  การจําแนกชนิดของเช้ือกอโรค การใชเทคนิคตาง ๆ เพื่อตรวจ
สุขภาพสัตวนํ้า  การบําบัดรักษาโรคดวยยาและสารเคม ี
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 
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06-115-402 การใชยาและสารเคมีทางการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า                       3(2-2-5) 
Drug and Chemical Treatment in Aquaculture 
วิชาบังคับกอน: 06-115-301 โรคและปรสิตสัตวนํ้า 
Prerequisite: 06-115-301 Diseases and Parasite of Aquatic Animals 

 ประวัติและความหมายของยาและสารเคมีที่ใชในการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า  กลไก 
การออกฤทธ์ิของยา  กลไกการด้ือยาปฏิชีวนะ  ปฏิบัติการใชยาและสารเคม ี
ในการปองกันและรักษาโรคสัตวนํ้า  การใชสารเคมีในการปรับปรุงคุณภาพนํ้า  
การตรวจวัดประสิทธิภาพของยาและสารเคม ี
History and meaning of drug and chemicals for aquaculture; 
pharmacokinetics; mechanism of antibiotic resistance; practice in 
utilization of drug and chemicals for prevention and treatment of 
aquatic animal disease; chemicals application for water quality 
improvement; determination of drug and chemicals efficiency 
 

06-115-406 การจัดการสุขภาพสัตวนํ้า                                  3(2-2-5) 
Aquatic Animals Health Management    
วิชาบังคับกอน: 06-115-301 โรคและปรสิตสัตวนํ้า 
Prerequisite: 06-115-301 Diseases and Parasite of Aquatic Animals 

 การจัดการการเลี้ยงสัตวนํ้า  การใหอาหาร  การจัดการสุขภาพและการแกไขปญหา
โรค  สุขอนามัยในฟารม  การเก็บตัวอยางผลผลิต  การขนสง  การจดบันทึกขอมูล
เพื่อเขาสูมาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า  และปฏิบัติการที่เกี่ยวของกับการบรรยาย 
Practice in management of aquatic animals farming; feeding; health 
management and disease problem resolution; hygiene in farm; 
product sampling; transportation; data record for aquaculture 
standard; laboratories related to lectures 
 

06-116-202 พ้ืนฐานชางในฟารมเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า                                       

Technical Basis in Aquaculture Farm 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: -           

2(0-4-2) 

 ปฏิบัติการประยุกตใชเครื่องมืออุปกรณและวัสดุในงานฟารมเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า  
ทักษะงานไม เหล็ก ปูน และสี  การออกแบบและติดต้ังระบบไฟฟา ระบบนํ้า  
และระบบจายลม 
Practice in applications of tools, instruments, and materials for 
aquaculture farm; skills in wood, steel, concrete, and paint work; 
electrical, water, and air dispenser systems design and installations 
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06-116-301 เทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียวสัตวนํ้า           
Post-harvest Technology of Aquatic animals 
วิชาบังคับกอน:- 
Prerequisite: - 

3(2-2-5) 

 องคประกอบทางเคมีของสัตวนํ้า  การเปลี่ยนแปลงคุณภาพของสัตวนํ้า 
หลังการเก็บเกี่ยว  ปฏิบัติการเทคโนโลยีการจัดการและการปฏิบัติตอสัตวนํ้า
ภายหลังการเก็บเกี่ยว  การปองกันการเนาเสีย  การแปรรูปสัตวนํ้า  บรรจุภัณฑ
และการขนสงสัตวนํ้า  
Chemical composition of aquatic animals; quality change of 
postharvest aquatic animals; practice in technology of postharvest 
management and operation of aquatic animals; spoiling prevention; 
aquatic animals processing; packaging and transportation of aquatic 
animals 
 

06-116-304 เครื่องมือทางการประมง    
Fishing Gears 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

3(2-2-5) 

 สภาวะทรัพยากรประมง เครื่องมือประมงชนิดตาง ๆ  สวนประกอบและกลไกการ
ทํางานของเครื่องมือประมง ชนิดและคุณลักษณะของเสนใยที่ใชทําการประมง  
ชนิดของทุนลอยและตัวถวง  เงื่อนตาง ๆ ที่ใชในการประมง และปฏิบัติการ 
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 
 

06-116-305 ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษสําหรับการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า 
Communication Skills in English for Aquaculture 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

3(0-6-3) 

 ทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารใน
สถานการณตาง ๆ ทางการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า  คําศัพทเฉพาะทางการเพาะเลี้ยง
สัตวนํ้า 
Practical skills in English listening, speaking, reading, and writing in 
various situations for aquaculture;  technical term for aquaculture 
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06-116-306 คอมพิวเตอรเพ่ือการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า  
Computer for Aquaculture 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

2(0-4-2) 

 ทักษะการใชโปรแกรมสําเร็จรูป โปรแกรมประมวลผลคํา โปรแกรมแผนตารางทํา
การ โปรแกรมจัดการฐานขอมูล โปรแกรมนําเสนอผลงาน โปรแกรมวิเคราะหทาง
สถิติ และอืน่ ๆ  การบันทึกขอมูล ประมวล แปลผล เขียนรายงาน และนําเสนอ
ผลงานทางการเพาะเลี้ยงสัตวดวยโปรแกรมสําเร็จรูป  
Practical skill in use of program packages: word processing, spread 
sheet, database, presentation, statistical analysis, and other programs;  
aquaculture data record, processing, interpretation, report writing, and 
presentation with program packages 
 

06-116-401 กฎหมายและระเบียบเก่ียวกับการประมง     
Fishery Laws and Regulations 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

3(3-0-6) 

 ความสําคัญของกฎหมายประมง  พระราชบัญญัติ กฎกระทรวง ประกาศและ
ระเบียบการประมงของไทย  กฎหมายประมงระหวางประเทศ  
และอนุสัญญาเพื่อการประมง 
Importance of fishery laws; acts, ministerial regulations, and notice of 
Thai fishery; international fisheries laws and convention for fisheries 
 

06-116-402 การชวยชีวิตทางการประมง                                                  
Life Saving for Fisheries 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

3(2-2-5) 

 หลักความปลอดภัยและการชวยชีวิตทางการประมง  อันตรายและการประเมิน
ความเสี่ยง  ปฏิบัติการปฐมพยาบาล  การชวยฟนคืนชีพ  ทักษะการชวยชีวิตตนเอง 
ผูประสบภัยทางนํ้า และการประมง 
Principles of safety and life saving for fisheries; hazard and risk 
assessment; practice in first aids; cardiopulmonary resuscitation; skills 
for oneself and victim life saving from water activities and fisheries   
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06-117-201 การวางแผนการทดลองทางการประมง 
Experimental Designs for Fisheries 
วิชาบังคับกอน: 02-213-001  หลักสถิติ 
Prerequisite: 02-213-001  Principles of Statistics 

3(3-0-6) 

 หลักการวางแผนการทดลองทางการประมง  แผนการทดลองแบบสุมสมบูรณ  
แผนการทดลองแบบสุมภายในบล็อก  การทดลองที่มีหลายปจจัย  การทดลองแบบ
แฟกทอเรียล  การเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ย  การวิเคราะหความ
แปรปรวน  การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยแบบพหุคูณ  การวิเคราะหสหสัมพันธและการ
ถดถอยอยางงาย  การวิเคราะหความแปรปรวนรวม  
Principles of experimental designs for fisheries; completely 
randomized design; randomized complete block design; multifactor 
experiment; factorial experiment; comparison of means; analysis of 
variance; multiple comparisons of mean; regression and simple 
correlation analysis; analysis of covariance    
 

06-117-202 ปฏิบัติงานทางการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า 1                        
 Practice in Aquaculture I 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

1(0-3-0) 

 ฝกปฏิบัติในขอบเขตของพื้นฐานการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า  การเลี้ยงสัตวนํ้าจืดและ
สัตวนํ้าชายฝง  การเลี้ยงกุงทะเล  และสัตวนํ้าชนิดอื่น ๆ  การสรุปและจัดทํา
รายงาน  กําหนดผลการเรียนเปน ผาน หรือ ไมผาน 
Practice in area of basic of aquaculture; freshwater and coastal 
aquaculture; marine shrimp culture; other aquatic animals culture; 
conclusion and report writing are required; Satisfactory or 
Unsatisfactory grading only 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ.2 

83 

06-117-301 ระเบียบวิธีการวิจัยทางการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า                          
Research Methodology in Aquaculture 
วิชาบังคับกอน: 02-213-001 หลักสถิติ 
Prerequisite: 02-213-001 Principles of Statistics 

3(3-0-6) 

 ความหมาย ความสําคัญ และวัตถุประสงคของการวิจัยทางการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า  
กระบวนการวิจัย  ความสําคัญและประเภทของตัวแปร  ปฏิบัติการเขียน
โครงการวิจัยทางการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า  การออกแบบการวิจัย  การเลือกเครื่องมือ
วัด  การเก็บรวบรวมขอมูล  สถิติและโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับวิเคราะหขอมูล  
การตีความขอมูล  การนําเสนอขอมูล  
Meaning, importance, and objective of aquaculture research;  research 
process;  importance and type of variable; practice in aquaculture 
research proposal writing; research design; measuring instrument 
selection; data collections; statistics and program package for data 
analysis; data interpretation; data presentation 
 

06-117-304        ปฏิบัติงานทางการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า 2                                                  
Practice in Aquaculture II 
วิชาบังคับกอน: 06-117-202  ปฏิบัติงานทางการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า 1 
Prerequisite: 06-117-202  Practice in Aquaculture I 

1(0-3-0) 

 ฝกปฏิบัติทักษะเฉพาะทางการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า  การตรวจสอบ และจัดการ
คุณภาพนํ้า  การตรวจสอบคุณภาพอาหาร  การเตรียมอาหารสัตวนํ้าวัยออน การ
ตรวจวินิจฉัยสุขภาพสัตวนํ้า และอื่น ๆ   การสรุปและเขียนรายงาน  กําหนดผลการ
เรียนเปน ผาน หรือ ไมผาน 
Special practical skills in aquaculture; water quality monitoring and 
management; feed quality inspection; aquatic animals larvae feed 
preparation; aquatic animals health diagnosis; and others; conclusion 
and report writing are required; Satisfactory or Unsatisfactory grading 
only 
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06-117-306 ปญหาพิเศษทางการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า 1 
Special Problems in Aquaculture I 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

1(0-2-1) 

 การเขียนโครงรางงานวิจัยทางดานการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า ภายใตการควบคุมของ
อาจารยที่ปรึกษาปญหาพิเศษ  
Writing of research proposal in aquaculture under special problem 
advisor guidance 
 

06-117-307 สัมมนาทางการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า   
Seminar in Aquaculture 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

1(0-2-1) 

 การทบทวนบทความทางวิชาการและงานวิจัยทางการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า 
การเรียบเรียงและการเขียนรายงาน  การนําเสนอและดําเนินการจัดการสัมมนา 
Aquaculture academic article and research review; compilation and 
writing report; presentation and seminar arrangement 
 

06-117-402 การฝกประสบการณวิชาชีพทางการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า 
Internship in Aquaculture 
วิชาบังคับกอน: 06-117-304 ปฏิบัติงานทางการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า 2 
Prerequisite: 06-117-304 Practice in Aquaculture II 

4(0-40-0) 

 แผนการฝกประสบการณวิชาชีพสําหรับใหนักศึกษามีความสามารถในการบูรณา
การความรูกับประสบการณจากการทํางาน เพื่อพัฒนาความรูเชิงวิชาการ และ
ทักษะในการแกปญหาในสถานการจริง  นักศึกษาสามารถเลือกลักษณะของงานที่
สนใจ ฝกฝนการเรียนรูงานที่ไมสามารถปฏิบัติไดในสถานศึกษา  แผนการฝก
ประสบการณวิชาชีพจะดําเนินการ ณ สถานประกอบการหรือองคกรตาง ๆ ดาน
การเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า  
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. An internship course will be 
performed at aquaculture private enterprises or organizations. 
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06-117-404 เรื่องเฉพาะทางการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า    
Selected Topics in Aquaculture 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

3(3-0-6) 

 หัวขอเรื่องทางการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าที่สอดคลองกับสถานการณปจจุบัน  หัวขอ
เรื่องเปลี่ยนแปลงไปในแตละภาคการศึกษา 
Present situation topics related to aquaculture; topics are subjected 
to change each semester 
 

06-117-405 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา                                         1(0-2-1) 
Preparation for Co-operative Education 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

 ปรัชญาและเปาประสงคของการจัดการศึกษาแบบสหกิจ  การเตรียมเอกสารสมัคร
งานเกี่ยวกับจดหมายนํา ประวัติประสบการณ เอกสารอางอิง และหนังสือรับรอง  
การพัฒนาทักษะทางดานการสื่อสารระหวางบุคคลในสถานที่ทํางานและทักษะตาง 
ๆ ที่จําเปนในการฝกงานสําหรับสหกิจศึกษา  จรรยาบรรณในการทํางาน ความ
ปลอดภัย และมนุษยสัมพันธ  กําหนดผลการเรียนเปน ผาน หรือ ไมผาน 
The philosophy and goal of co-operative education; preparation of 
the necessary paperwork to apply for jobs 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; Satisfactory or Unsatisfactory grading only 
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06-117-406 สหกิจศึกษาทางการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า                             6(0-40-0) 
Co-operative Education in Aquaculture 
วิชาบังคับกอน: 06-117-405 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา 
Prerequisite: 06-117-405 Preparation for Co-operative Education  

 หลักสูตรสหกิจศึกษาสําหรบัการฝกงานตลอดระยะเวลาหน่ึงภาคการศึกษาปกติ ใน
สถานประกอบการที่คณะใหความเห็นชอบหรือองคกรตาง ๆ  นักศึกษาสามารถ
บูรณาการความรูเชิงวิชาการกับประสบการณจากการปฏิบัติงาน และเปดโอกาสให
นักศึกษาพิจารณาลักษณะงานที่เหมาะสม แสดงความสามารถ ทักษะในการทํางาน 
และเปดโอกาสใหไดรับการวาจางหลังจากจบการศึกษา 
This course 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 
 

06-117-407 ปญหาพิเศษทางการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า 2                                  2(0-4-2)           
Special Problems in Aquaculture II 
วิชาบังคับกอน: 06-117-306 ปญหาพิเศษทางการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า 1 
Prerequisite: 06-117-306 Special Problems in Aquaculture I  

 ดําเนินการวิจัยทางการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า  การรวบรวมขอมูล  การวิเคราะห
ขอมูลและแปลผล การเขียนผลการทดลอง วิจารณผล และสรุปผลการทดลอง  
จัดทํารายงานฉบับสมบูรณ  การนําเสนอผลการวิจัย  
Aquaculture research operation; data collection; data analysis and 
interpretation ; results, discussion, and conclusion writing; full report 
preparation and presentation 
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06-121-308 การสงเสริมการประมง       
Fishery Extension 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

3(2-2-5) 

 ปรัชญาและวัตถุประสงคของการสงเสริม  ความสําคัญและสิ่งจําเปนพื้นฐานของการ
สงเสริมการประมง  นโยบายและการดําเนินงานสงเสริมการประมง   การเรียนรูและ
แลกเปลี่ยนความรูในงานสงเสริม  หลักการสงเสริมการเกษตร   การวางแผน
โครงการสงเสริม  รูปแบบและวิธีการสงเสริมการประมง  การวิเคราะหผลการ
สงเสริมประมง  และปฏิบัติการเกี่ยวกับการสงเสริมประมง 
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 
 

06-125-303 การจัดการฟารมกุง        
Shrimp Farming Management 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

3(2-2-5) 

 
 
 

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการจัดการอุตสาหกรรมกุง  การเพาะขยายพันธุ การเลี้ยง 
การจับ การจําหนาย และการขนสง  กฎระเบียบที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมกุง  
การวางแผนธุรกิจเพื่อการเลี้ยงกุงทะเลอยางย่ังยืน  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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06-125-403 การจัดการฟารมสัตวนํ้า 
Aquatic Farm Management 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

3(2-2-5)    

 หลักการดําเนินการและการจัดการฟารมสัตวนํ้า  หลักการทางเศรษฐศาสตรและ
การประยุกตสําหรับการตัดสินใจ  บัญชีและแบบบันทึก  การวิเคราะหและวินิจฉัย
ฟารมสัตวนํ้า  การวิเคราะหผลกระทบตอธุรกิจฟารมสัตวนํ้า  การวางแผนการผลิต
ของธุรกิจฟารมสัตวนํ้า  การตัดสินใจภายใตความเสี่ยง  แนวทางการดําเนินธุรกิจ
ฟารมสัตวนํ้าแบบย่ังยืน  ปฏิบัติการวิเคราะหการลงทุนทําฟารมสัตวนํ้า 
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 
 

06-211-402 ชีววิทยาและการเพาะเลี้ยงหอยทะเล 
Biology and Marine Mollusk Aquaculture 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

3(2-3-5) 

 
 
 
 

อนุกรมวิธาน ชีววิทยา และการเพาะเลี้ยงหอยทะเลที่สําคัญทางเศรษฐกิจ   
ปฏิบัติการเพาะพันธุและเลี้ยงหอยทะเล 
Taxonomy, biology and aquaculture of important economic 
species   marine mollusks; practice in marine mollusks breeding and 
culture 
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3.2 ชื่อ สกุล เลขประจําตัวประชาชน ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย 
  3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร 

ลําดับ ช่ือ-สกุล คุณวุฒ ิ สาขา/วิชาเอก สถาบันที่จบ ปที่จบ 
ตําแหนงทาง 

วิชาการ 

ภาระงานสอน (ชม./ปการศึกษา) 

2560 2561 2562 2563 

1 นายวิกิจ ผินรับ 
3 9205 00049 67 6 

ปร.ด. 
 

วท.ม. 
วท.บ. 

เทคโนโลยีการประมงและ
ทรัพยากรทางนํ้า 
ชีววิทยา  
ประมง  

มหาวิทยาลัยแมโจ 
 
มหาวิทยาลัยทักษิณ 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

2559 
 

2549 
2543 

อาจารย 450 450 450 450 

2 นายมาโนช ขําเจริญ 
3 8103 00136 09 6 

วท.ม. 
วท.บ. 

เพาะเล้ียงสัตวนํ้า 
ประมง 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

2543 
2536 

ผูชวย 
ศาสตราจารย 

450 450 450 450 

3 วาที่ พ.ต. ดํารงค โลหะลักษณาเดช  
3 4097 00031 68 4  

วท.ม. 
วท.บ. 

เพาะเล้ียงสัตวนํ้า 
ประมง 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

2540 
2536 

ผูชวย 
ศาสตราจารย 

450 450 450 450 

4 นายวัฒนา วัฒนกุล 
3 9099 00255 38 7 

วท.ม. 
วท.บ. 

วิทยาศาสตรการประมง 
ประมง 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

2536 
2533 

ผูชวย 
ศาสตราจารย 

450 450 450 450 

5 นายอุทร เจริญเดช 
1 8006 00007 31 7 

วท.ม. 
วท.บ. 

เพาะเล้ียงสัตวนํ้า 
เทคโนโลยีการประมง 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

2555 
2550 

อาจารย 450 450 450 450 
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 3.2.3 อาจารยผูสอน 

ลําดับ ช่ือ-สกุล คุณวุฒ ิ สาขา/วิชาเอก สถาบันที่จบ ปที่จบ 
ตําแหนงทาง 

วิชาการ 

ภาระงานสอน (ชม./ปการศึกษา) 

2560 2561 2562 2563 

1 นายวรวุฒิ เกิดปราง 
3 1017 00635 44 5 
 

Ph.D.   
วท.ม.  
วท.บ.  

Agricultural Science 
เพาะเล้ียงสัตวนํ้า 
ประมง 

Tohoku University (Japan) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

2544 
2537 
2535 

ผูชวย 
ศาสตราจารย 

450 450 450 450 

2 นางปรีดา ภูมี   
3 9103 00145 50 7 
 
 

Ph.D. 
 

วท.ม. 
วท.บ. 

Aquatic Biology  
 
วาริชศาสตร 
วาริชศาสตร 

Universiti Sains Malaysia 
(Malaysia) 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

2554 
 

2542 
2532 

ผูชวย 
ศาสตราจารย 

 

450 450 450 450 

3 นายธงชัย นิติรัฐสุวรรณ 
3 9299 00330 66 4 

ปร.ด. 
วท.ม. 
วท.บ. 

วาริชศาสตร 
การจัดการประมง 
ประมงนํ้าจืด 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

  สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแมโจ 

2553 
2537 
2534 

ผูชวย 
ศาสตราจารย 

 

450 450 450 450 

4 นายอภิรักษ สงรักษ 
3 8408 00151 88 4 

ปร.ด. 
วท.ม. 
วท.บ. 

วิทยาศาสตรการประมง 
การจัดการประมง 
เพาะเล้ียงสัตวนํ้า 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

2558 
2544 
2540 

ผูชวย 
ศาสตราจารย 

450 450 450 450 

5 นายกฤษฎา พราหมณชูเอม 
3 8010 00142 96 2           

วท.ม. 
วท.บ. 

วิทยาศาสตรการประมง 
เกษตรศาสตร-สัตวศาสตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

2534 
2529 

ผูชวย 
ศาสตราจารย 

450 450 450 450 

6 นายโกสินทร พัฒนมณี 
3 8604 00338 29 4 

วท.ม. 
วท.บ. 

วิทยาศาสตรการประมง 
วิทยาศาสตรทั่วไป 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

2534 
2527 

ผูชวย 
ศาสตราจารย 

450 450 450 450 

7 นางสุแพรวพันธ โลหะลักษณาเดช  
3 9301 00057 58 2 

วท.ม. 
วท.บ. 

ผลิตภัณฑประมง 
ประมง  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

2539 
2536 

ผูชวย 
ศาสตราจารย 

450 450 450 450 
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ลําดับ ช่ือ-สกุล คุณวุฒ ิ สาขา/วิชาเอก สถาบันที่จบ ปที่จบ 
ตําแหนงทาง 

วิชาการ 

ภาระงานสอน (ชม./ปการศึกษา) 

2560 2561 2562 2563 

8 นางสาวรัตนาพร อนันตสุข   
3 3207 00170 76 8 
 

M.Sc. 
 
 

วท.บ. 

Aquaculture and 
Aquatic Resources 
Management 
การจัดการประมง 

Asian Institute of 
Technology (Thailand) 
 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

2548 
 
 

2545 

ผูชวย 
ศาสตราจารย 

450 450 450 450 

9 นายปรีดา เกิดสุข  
3 1019 00770 11 7 

วท.ม 
วท.บ. 

วิทยาศาสตรการประมง 
ชีววิทยา 
 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร 

2535 
2527 

 

อาจารย 450 450 450 450 

10 นางสาวกันยสินี พันธวนิชดํารง 
3 9298 00110 79 4 

วท.ม.  
วท.บ. 

การจัดการประมง 
การจัดการประมง 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

2552 
2449 

อาจารย 450 450 450 450 

11 นายสุชาติ แดงหนองหิน 
3 8604 00066 27 8 

วท.บ. เพาะเล้ียงสัตวนํ้า สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2540 อาจารย 450 450 450 450 
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4.  องคประกอบเก่ียวกับประสบการณภาคสนาม 
4.1 การฝกงานทางเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า 

เพื่อใหนักศึกษามีประสบการณการทํางานดานวิชาชีพกอนเขาสูการทํางานจริง จึงจัดใหมี
การฝกประสบการณภาคสนาม โดยเปนการฝกประสบการณวิชาชีพในสถานประกอบการทางดาน
เพาะเลี้ยงสัตวนํ้าในหนวยงานภาครัฐหรือเอกชน ภายใตการดูแลของอาจารยและตัวแทนจากสถาน
ประกอบการ  

4.1.1 มาตรฐานผลการเรียนรูการฝกประสบการณวิชาชีพทางการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า 
1) เคารพกฎระเบียบขอบังคับขององคกรและสังคม 
2) รูความกาวหนาทางวิชาการและเทคโนโลยี 
3) สามารถประยุกตทักษะภาคปฏิบัติ เพื่อการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
4) สามารถปรับตัวทํางานรวมกับผูอื่น 
5) สามารถใชงานภาษาไทยและภาษาอังกฤษไดอยางถูกตองและเหมาะสม 

4.1.2 ชวงเวลา 
กําหนดใหนักศึกษาลงทะเบียนรายวิชา.06-117-402.การฝกประสบการณวิชาชีพ

ทางการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า.4(0-40-0).และออกฝกงานในหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือสถาน
ประกอบการทางการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า 1 ภาคการศึกษา ในภาคการศึกษาที่.2.ปการศึกษาที่.4.
หลังจากที่นักศึกษาไดสอบผานรายวิชา.06-117-202.ปฏิบัติงานทางการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า.1.1(0-3-
0).และ.06-117-304.ปฏิบัติงานทางการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า.2.1(0-3-0)  

4.1.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
นักศึกษาฝกงานในหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือสถานประกอบการทางการ

เพาะเลี้ยงสัตวนํ้า 1 ภาคการศึกษา หลังจากเสร็จสิ้นการฝกงาน นักศึกษาตองจัดทํารายงานสรุปผล
การฝกงานและนําเสนอสาระของการฝกงานในช้ันเรียนใหเสร็จสิ้นภายในภาคการศึกษาที่
ลงทะเบียน โดยนักศึกษาจะไดรับการประเมินผลการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการและอาจารย
นิเทศฝกงาน หลังจากน้ันอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาจะเปนผูรวบรวมคะแนนและประเมินผลการ
เรียน 

 
4.2 สหกิจศึกษาทางการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า 

เพื่อใหนักศึกษามีประสบการณการทํางานในวิชาชีพกอนเขาสูการทํางานจริง จึงจัดใหมีการ
ฝกประสบการณภาคสนาม โดยเปนการออกสหกิจศึกษาในสถานประกอบการทางดานเพาะเลี้ยง
สัตว นํ้า หรือหนวยงานภาครัฐที่ เกี่ยวของ ภายใตการดูแลของอาจารยและตัวแทนจากสถาน
ประกอบการ หรือหนวยงานของภาครัฐ 

4.2.1 มาตรฐานผลการเรียนรูสหกิจศึกษาทางการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า 
1) มีจิตสํานึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
2) แสดงความซื่อสัตยสุจริตอยางสม่ําเสมอ 
3) มีวินัยตอตนเองและสังคม 
4) เคารพกฎระเบียบขอบังคับขององคกรและสังคม 
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5) เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น 
6) ความรูหลักการทฤษฎีดานการผลิตสัตวนํ้า การจัดการประมง และทรัพยากรทางทะเล 
7) สามารถประยุกตใชความรูหลักการทางทฤษฎีดานการผลิตสัตวนํ้า การจัดการ

ประมง และทรัพยากรทางทะเล 
8) สามารถประยุกตทักษะภาคปฏิบัติ เพื่อการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
9) มีความรับผิดชอบในงานที่ไดรับมอบหมาย 
10) สามารถปรับตัวทํางานรวมกับผูอื่น 
11) วางตัวและแสดงความคิดเห็นไดเหมาะสมกับบทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบ 
12) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศใหเกิดประโยชน 

4.2.2 ชวงเวลา 
กําหนดใหนักศึกษาลงทะเบียนรายวิชา.06-117-406.สหกิจศึกษาทางการเพาะเลี้ยง

สัตวนํ้า.6(0-40-0).และออกปฏิบัติสหกิจศึกษาในสถานประกอบการทางการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า 1 ภาค
การศึกษา ในภาคการศึกษาที.่2.ปการศึกษาที.่4.หลังจากที่นักศึกษาไดสอบผานรายวิชา.06-117-405.
การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา.1(0-2-1) 

4.2.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
นักศึกษาออกปฏิบัติสหกิจศึกษา เต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา  

 
5.  ขอกําหนดเก่ียวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย 

5.1 คําอธิบายโดยยอ  
การบรรยายกระบวนการทําวิจัย รายละเอียดตามรายวิชา.06-117-306.ปญหาพิเศษทางการ

เพาะเลี้ยงสัตวนํ้า.1.1(0-2-1) และ.06-117-407.ปญหาพิเศษทางการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า.2.2(0-4-2).โดยจัด
กลุมนักศึกษาในการทําวิจัยกลุมละ.2.คน ทํางานวิจัยเชิงทดลองตามโจทยที่สนใจ ภายใตการดูแลของ
อาจารยที่ปรึกษา นําเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบรายงานและวาจา และตองผานการประเมิน 
ผลงานวิจัย 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู  
5.2.1 มีจิตสํานึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
5.2.2 มีวินัยตอตนเองและสังคม 
5.2.3 มีความรูในสาขาวิชาที่เกี่ยวของกับการผลิตสัตวนํ้า การจัดการประมง และทรัพยากร

ทางทะเล 
5.2.4 รูความกาวหนาทางวิชาการและเทคโนโลยี 
5.2.5.สามารถประยุกตใชความรูหลักการทางทฤษฎีดานการผลิตสัตวนํ้า การจัดการประมง 

และทรัพยากรทางทะเล 
5.2.6 สามารถศึกษาวิเคราะหปญหาและนําความรูทางทฤษฎีและปฏิบัติมาใชในการแกไข

ปญหา 
5.2.7 มีความรับผิดชอบในงานที่ไดรับมอบหมาย  
5.2.8 สามารถปรับตัวทํางานรวมกับผูอื่น 
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5.2.9 วางตัวและแสดงความคิดเห็นไดเหมาะสมกับบทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบ 
5.2.10 สามารถระบุและใชเทคนิคทางสถิติและคณิตศาสตร 
5.2.11 สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศใหเกิดประโยชน 
5.2.12 สามารถใชงานภาษาไทยและภาษาอังกฤษไดอยางถูกตองและเหมาะสม 

5.3 ชวงเวลา 
ในภาคการศึกษาที่ 2 ของปการศึกษาที่ 3 และภาคการศึกษาที่ 1 ของปการศึกษาที่ 4 

5.4 จํานวนหนวยกิต 
3 หนวยกิต 

5.5 การเตรียมการ 
5.5.1 อาจารยทําหนาที่อาจารยที่ปรึกษาเพื่อใหคําแนะนําแกนักศึกษาทุกคน โดยนักศึกษา

เปนผูเลือกอาจารยที่ปรึกษาซึ่งมีความเช่ียวชาญในเรื่องที่สนใจ 
5.5.2 อาจารยจัดตารางเวลาเพื่อใหคําปรึกษาและติดตามการทํางานของนักศึกษา 
5.5.3 จัดเตรียมอุปกรณเครื่องมือใหเพียงพอตอการใชงาน มีเจาหนาที่ดูแลอุปกรณ

เครื่องมือ ใหอยูในสภาพพรอมใชงาน 
5.5.4.มีการดูแลความปลอดภัยของนักศึกษาในการใชอุปกรณ เครื่องมือ สารเคมี การ

ทํางานนอกเวลา 
5.5.5.มีคอมพิวเตอรและโปรแกรมคอมพิวเตอรบริการ ทั้งในศูนยคอมพิวเตอรและใน

หองปฏิบัติการของสาขา 
5.6 กระบวนการประเมินผล  

5.6.1.ประเมินคุณภาพขอเสนอโครงการวิจัย โดยอาจารยประจําวิชาและอาจารยที่ปรึกษา 
5.6.2 ประเมินความกาวหนาในระหวางการทํางานวิจัย โดยอาจารยที่ปรึกษาจากการสังเกต

และจากการรายงานดวยวาจาและเอกสาร 
5.6.3.ประเมินผลการทํางานของนักศึกษาในภาพรวม จากการติดตามการทํางาน ผลงานที่

เกิดข้ึนในแตละข้ันตอน และรายงานโดยอาจารยที่ปรึกษา 
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หมวดท่ี 4  ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล 
 

1.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา 

1. มีทักษะปฏิบัติดานการเพาะเลี้ยง
สัตวนํ้า มีความคิดริเริ่มสรางสรรค 
และสามารถแกไขปญหาไดอยาง
เหมาะสม 

1.1 สงเสริมการเรียนการสอนในแตละรายวิชาใหมีการฝก
ทักษะปฏิบัติเพิ่มมากข้ึน 

1.2 ใหความสําคัญเกี่ยวกับการทําโครงงานปญหาพิเศษ 
หรือสหกิจศึกษา 

2. มีภาวะผูนํา มีความรับผิดชอบ 
และมีวินัยในตนเอง 

2.1 กําหนดใหมีรายวิชาซึ่งนักศึกษาตองทํางานเปนกลุม 
2.2 มีกิจกรรมที่มอบหมายใหนักศึกษาหมุนเวียนกันเปน

หัวหนาในการดําเนินกิจกรรม เพื่อฝกใหนักศึกษามีความ
รับผิดชอบและมีภาวะผูนํา 

2.3 มีกติกาที่จะสรางวินัยในตนเอง เชน การเขาเรียนตรงเวลา
เขาเรียนอยางสม่ําเสมอ การมีสวนรวมในช้ันเรียน และสง
งานที่ไดรับมอบหมายตรงเวลาเสมอ 

3. มีทัศนคติที่ดีตอกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร 

3.1 การสอดแทรกในวิชาเรียนใหตระหนักและมีทัศนคติที่ดีตอ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร และสามารถนําความรูไป
ใชในชีวิตประจําวัน 

3.2.จัดการเรียนการสอนใหนักศึกษามีทักษะการคิดและ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร 

 
2.  การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน 
 2.1  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
   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 
     2.1.1.2 กลยุทธการสอน 
     1. อบรมสั่งสอน เตือนสติ ปลูกฝงใหนักศึกษาตระหนักถึงคุณงามความดี รูจักแยกแยะ 
ผิดถูก ดีช่ัว โดยการเกริ่นนําหรือสอดแทรกในเน้ือหาวิชา เกี่ยวกับคุณงามความดี สัจธรรม หลักธรรม 
คําสอนของศาสนา  
     2. การอธิบาย บรรยาย ช้ีนํา ฝกความประพฤติ การสรางนิสัย กําหนดแนวทางการ
ปฏิบัติตามกฎของศีลธรรมและจริยธรรม 
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     3. อธิบาย ช้ีนํา 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 ความเขาใจในเน้ือหาสาระและวิธีการเรียนรูตามแนวคิด กระบวนการ 
หลักการ และทฤษฎีพื้นฐาน และสามารถนําไปประยุกตได 
     2. สามารถบูรณาการความรูเพื่อพัฒนาตนเอง และตระหนักถึงความสัมพันธของ 
การอยูรวมกันระหวาง มนุษย สังคม ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
      3. เขาใจความแตกตางและสามารถอยูในสังคมพหุวัฒนธรรมภายใตกระแสโลกาภิวัฒน 
      4. ตระหนักในคุณคาของศิลปวัฒนธรรม การรักษาสืบทอดภูมิปญญาทองถ่ินและสากล 
       2.1.2.2 กลยุทธการสอน 
     1. บรรยาย อธิบาย อภิปราย ทดลอง มอบหมายงานใหศึกษาคนควา รวบรวมขอมูล
ตามหัวขอเรื่องที่กําหนด การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการระดมความคิด การจัดการเรียนรูโดย
ใชกระบวนการกลุม  
     2. สอนแบบใชปญหาเปนฐานของการเรียนรู (Problem-based Learning) ใหเขาใจ
เกี่ยวกับ กฎ ทฤษฎี หลักเกณฑ ขอเท็จจริง และการ ฝกการแกโจทยปญหาโดยวิธีการทาง
วิทยาศาสตร และคณิตศาสตร 
     3. ใชกรณีศึกษากระบวนการกลุม การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การจัดทํารายงาน  
การมอบหมายใหหาประสบการณตรง การมอบหมายใหทําโครงงานที่เกี่ยวกับการรักษาสืบทอดภูมิ
ปญญาทองถ่ินและสากล 
     4. จัดทัศนศึกษา 
         2.1.2.3 การประเมินผล 
       1. ประเมินและใหคะแนนจากผลงานที่มอบหมาย การทํารายงาน โครงงานและแฟม
สะสมผลงาน 
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      2. ประเมินและใหคะแนนจากความสามารถที่แสดงออกทางพฤติกรรมเชิงวิชาการใน  
ช้ันเรียน การทําแบบฝกหัด 
      3. การสอบวัดประมวลความรูและความเขาใจตามเน้ือหาสาระรายวิชา 
  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. สามารถสรางสรรคงานที่เกิดประโยชนตอตนเองและสังคมทั้งในระดับทองถ่ินและ
สากลภายใตกรอบศีลธรรมจรรยาอันดีงาม 

2.1.3.2 กลยุทธการสอน 
      1. อธิบายใหรูถึงวิธีการคนหาความรู อบรมสั่งสอนใหตระหนักถึงความสําคัญของ     
การเรียนรูตลอดชีวิต การสรางความสนใจกอนการเรียนรู การสืบเสาะหาความรูดวยตัวเอง ช้ีนํา 
วิธีการคนควาหาความรูโดยวิธีตาง ๆ การต้ังคําถามและการหาคําตอบดวยสติปญญา 
      2. สอนแบบระดมความคิดใหแสดงออก หรือการสอนแบบพึ่งพา (Collaborative 
Learning) ใหแสดงความคิดเห็นในเชิงสรางสรรคองคความรูใหม สอนโดยใชวิธีการเรียนรูแบบ
คนพบ การมอบหมายงานโครงการโดยใชหลักการวิจัย 
      3. สอนใหเรียนรูจากการแกปญหา (Problem Solving) โดยการสืบคน แยกแยะ คัด
กรอง ประเมิน วิเคราะห การตรวจสอบและประเมินขอมูลเพื่อใหเกิดความเขาใจและคนหา
ขอเท็จจริง การใชวิธีการทางวิทยาศาสตร 
      4. สอนโดยใชกรณีศึกษา การอภิปรายกลุม การอธิบายและการใหแบบฝกหัดในการ
แกปญหาที่มีหลายทางเลือก อธิบายวิธีการใหเหตุผล และการสรุปประเด็นปญหา ช้ีนําวิธีการเรียนรู
ดวยการต้ังโจทยปญหาและการต้ังคําถามเพื่อพัฒนากระบวนการคิด 
      2.1.3.3 การประเมินผล 
      1. ประเมินจากผลงานในเชิงแนวคิดสรางสรรคที่มอบหมายใหศึกษาคนควา การเขียน
รายงาน และการประเมินจากแฟมผลงานของนักศึกษา 
      2. ประเมินจากแบบฝกหัดและงานที่มอบหมายที่ตองใชความคิดวิเคราะห การให
เหตุผลวิธีการต้ังคําถามและการใชวิจารณญาณในการแกโจทยปญหา 
  2.1.4  ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
      2.1.4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู   
      1. มีสุขภาพกาย สุขภาพจิต บุคลิกภาพ และอุปนิสัยที่ดี  
      2. เปนผูนํา ยอมรับความคิดเห็นของผูอื่น มีวุฒิภาวะทางอารมณ รูจักกาลเทศะ 
ทํางานรวมกับผูอื่นไดทั้งฐานะผูนําและผูตาม 
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      3. รับผิดชอบตอตนเองและหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย ปฏิบัติตามสิทธิและหนาที่ ของ
ความเปนพลเมืองที่ดีของสังคม  
      4. มีมนุษยสัมพันธและมารยาททางสังคมที่ดี สามารถสื่อสารกับคนอื่นอยางมี
ประสิทธิภาพและสรางสรรค 
      5. เขาใจ เห็นคุณคา และเคารพในความแตกตางของธรรมชาติมนุษย วิถีชีวิต  
เพื่อการดําเนินชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรมอยางมีดุลยภาพ 
      2.1.4.2 กลยุทธการสอน 
      1. อบรม สั่งสอน เตือนสติในเรื่องการประพฤติปฏิบัติ กริยา มารยาท ในการติดตอ 
สื่อสารกับบุคคลอื่น 
      2. บรรยายใหความรูตามเน้ือหาสาระ สอนโดยใชกรณีศึกษา อธิบาย สาธิต การ
แบงกลุมทํางาน แบงหนาที่ความรับผิดชอบในแตละดาน การสรางสถานการณสมมุติ ฝกปฏิบัติตาม
หลักวิชาการ 
      3. สอนแบบการบรรยาย การใชกรณีศึกษา อธิบาย ใหความรูเกี่ยวกับลักษณะ
คุณสมบัติของผูนํา และการฝกบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของผูนํา การใชบทบาทสมมุติ 
      2.1.4.3 การประเมินผล 
      1. ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรม แบบทดสอบความสามารถ บุคลิกภาพ อุปนิสัย
และสมรรถนะทางกาย 
      2. ประเมินจากการสังเกตการพัฒนาพฤติกรรม พฤติกรรมการระดมสมอง พฤติกรรม
ภาวะการเปนผูนําและผูตาม ผลจากการประเมินตนเองและกิจกรรมกลุม 
      3. ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการพัฒนาบุคลิกภาพ ใหนักศึกษาประเมินตนเอง
และใหเพื่อนประเมินในประเด็นที่เกี่ยวของจากการแสดงออกถึงสภาวะผูนํา 
  2.1.5  ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
      2.1.5.1 มาตรฐานผลการเรยีนรู  
      1. สามารถใหเหตุผลและวิเคราะหเชิงปริมาณโดยใชความรูและเทคนิคทางคณิตศาสตร 
และสถิติ  
      2. สามารถใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศไดอยางถูกตองเหมาะสม ทั้งในดาน
การศึกษาคนควาหาความรูและการสื่อสารระหวางบุคคล 
      3. สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการติดตอสื่อสารและการสืบคนขอมูลอยาง 
มีวิจารณญาณ 
      4. สามารถบูรณาการทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต 
      2.1.5.2 กลยุทธการสอน 
      1. สอนโดยวิธีการบรรยาย การอธิบายเน้ือหาสาระ สาธิตวิธีการกําหนดและแกโจทย
ปญหา สงเสริมใหมีการตัดสินใจบนฐานขอมูลและขอมูลเชิงตัวเลข 
      2. สอนโดยวิธีการใหโครงงาน หรือการมอบหมายงาน ฝกการเรียบเรียงขอมูลและ
นําเสนอ โดยใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศ ใหผูอื่นเขาใจไดถูกตอง 
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      3. การบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศกับวิชาตาง ๆ ที่เกี่ยวของ อธิบายวิธีการเรียนรู
แบบกระบวนการ แนะนําวิธีการสืบคนขอมูล การคนควาหาความรูเพื่อหาคําตอบและการแกปญหา 
วิธีการแยกแยะเน้ือหาสาระของขอมูลขาวสาร การใหความสําคัญในการอางอิงแหลงที่มาของขอมูล 
      2.1.5.3 การประเมินผล 
      1. สอบวัดความรูและความสามารถตามเน้ือหาสาระรายวิชา ประเมินความสามารถใน
การประยุกตวิธีการทางคณิตศาสตร เพื่ออธิบายและแกปญหาในชีวิตประจําวัน 
      2. สอบปากเปลา วัดผลจากผลงานที่ไดรับมอบหมาย 
 3. ทดสอบศักยภาพและความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร 
ประเมินจากผลงานและแบบฝกหัดที่มอบหมาย 
 

2.2 หมวดวิชาเฉพาะ 
2.2.1 คุณธรรม จริยธรรม 

2.2.1.1 มาตรฐานผลการเรียนรู  
1) มีจิตสํานึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
2) แสดงความซื่อสัตยสุจริตอยางสม่ําเสมอ 
3) มีวินัยและความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม 
4) เคารพกฎระเบียบขอบังคับขององคกรและสังคม 
5) เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น 
2.2.1.2 กลยุทธการสอน 
1) สอดแทรกความรูดานคุณธรรม จริยธรรม ในการสอนทุกรายวิชา 
2).ปลูกฝงใหนักศึกษามีระเบียบวินัยและความรับผิดชอบ เชน การเขาช้ันเรียนใหตรง

เวลา การสงงานตามกําหนดเวลา ตลอดจนการแตงกายที่เปนไปตามระเบียบขอบังคับของ
มหาวิทยาลัยฯ 

3) ฝกนักศึกษาใหมีภาวะผูนําและผูตาม รวมถึงเคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของ
ผูอื่น 

4).ผูสอนประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีทั้งในดานการดํารงชีวิตอยูในสังคมและการ
ประกอบวิชาชีพ 

2.2.1.3 การประเมินผล 
1).ประเมินจากการตรงเวลาในการเขาช้ันเรียน ความมีวินัยในการเรียน การสงงาน ที่

ไดรับมอบหมายตามกําหนด 
2) ประเมินจากการปฏิบัติตามกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ รวมถึงความพรอม

เพรียงในการเขารวมกิจกรรมและการทํางานเปนทีม 
3) ประเมินจากความซื่อสัตยในการสอบ 
4) ประเมินจากความรับผิดชอบในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย 
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2.2.2 ความรู 
2.2.2.1 มาตรฐานผลการเรียนรู 
1).มีความรูหลักการทฤษฎีดานการผลิตสัตวนํ้า การจัดการประมง และทรัพยากร

ทางทะเล 
2).มีความรูในสาขาวิชาที่เกี่ยวของกับการผลิตสัตวนํ้า การจัดการประมง และ

ทรัพยากรทางทะเล 
3) รูความกาวหนาทางวิชาการและเทคโนโลยี 
2.2.2.2 กลยุทธการสอน 
1).ใชการสอนในหลากหลายรูปแบบ.โดยเนนหลักการทางทฤษฎี.และประยุกตใช

หลักการทางปฏิบัติ ทั้งน้ี ใหเปนไปตามลักษณะของรายวิชาตลอดจนเน้ือหาสาระของรายวิชาน้ัน ๆ 
2) ใหความรูทางดานทฤษฎีควบคูกับปฏิบัติการทางดานการวิเคราะหปญหา 

อภิปราย และนําเสนอแนวทางแกไขปรับปรุง 
3).จัดใหมีการเรียนรูจากสถานการณจริงโดยการศึกษาดูงานหรือเชิญวิทยากร

ผูเช่ียวชาญที่มีประสบการณตรงมาบรรยาย 
4) มอบหมายใหนักศึกษาทํารายงานในรายวิชาตาง ๆ 
2.2.2.3 การประเมินผล 
1) การทดสอบยอย 
2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
3) ประเมินจากงานที่มอบหมายและรายงานที่นักศึกษาจัดทํา 

2.2.3 ทักษะทางปญญา 
2.2.3.1 มาตรฐานผลการเรียนรู 
1).สามารถประยุกตใชความรูหลักการทางทฤษฎีดานการผลิตสัตวนํ้า การจัดการ

ประมง และทรัพยากรทางทะเล 
2) สามารถประยุกตทักษะภาคปฏิบัติ เพื่อการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
3).สามารถศึกษาวิเคราะหปญหาและนําความรูทางทฤษฎีและปฏิบัติมาใชในการ

แกไขปญหา 
2.2.3.2 กลยุทธการสอน 
1).ฝกใหนักศึกษาคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและสรางสรรคในระหวางการเรียนการ

สอน โดยใชองคความรูทางทฤษฎีและทักษะภาคปฏิบัติที่เกี่ยวของมาบูรณาการเพื่อการแกไขปญหา 
2).มีแบบฝกหัดและการฝกปฏิบัติโดยสอดคลองกับลักษณะของรายวิชาตลอดจน

เน้ือหาสาระของรายวิชาน้ัน ๆ 
2.2.3.3 การประเมินผล 
1) การทดสอบยอย 
2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
3) สังเกตพฤติกรรมการแกปญหาระหวางเรียน 
4) ประเมินจากแบบฝกหัดและรายงานปฏิบัติการที่นําเสนอ 
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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).สอดแทรกเรื่องความรับผิดชอบและการมีมนุษยสัมพันธที่ดีกับผูรวมงานไวใน

รายวิชาตาง ๆ 
3).มอบหมายงานกลุมเพื่อใหนักศึกษาไดฝกฝนการวางตัวและแสดงความคิดเห็นที่

เหมาะสมกับบทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบ 
2.2.4.3 การประเมินผล 
1) สังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกระหวางการเรียนการสอน 
2) ประเมินจากผลงานที่มอบหมาย 
3) ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกในการนําเสนอรายงานกลุมในช้ัน 

2.2.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.2.5.1 มาตรฐานผลการเรียนรู 
1) สามารถระบุและใชเทคนิคทางสถิติและคณิตศาสตร 
2) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศใหเกิดประโยชน 
3) สามารถประยุกตใชคอมพิวเตอรในงานดานตาง ๆ 
4) สามารถใชงานภาษาไทยและภาษาอังกฤษไดอยางถูกตองและเหมาะสม 
2.2.5.2 กลยุทธการสอน 
1).จัดใหมีรายวิชาที่มีการใหโจทยปญหาโดยที่นักศึกษาจะตองใชความรูความเขาใจ

ทางดานคณิตศาสตรหรือสถิติในการแกปญหา 
2) มอบหมายงานที่ใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการคนควาและการนําเสนอขอมูล 
3) มอบหมายงานที่ตองใชทักษะทางดานคอมพิวเตอร 
4) จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรการใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
2.2.5.3 การประเมินผล 
1) ประเมินผลจากการทดสอบ 
2) ประเมินจากงานที่มอบหมาย 
3) ประเมินการใชภาษาจากผลงานและการนําเสนอผลงาน 
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3.  แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา
(Curriculum mapping) 
ผลการเรียนรูในตารางมีความหมายดังน้ี 
3.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  

3.1.1 คุณธรรมจริยธรรม 
1) มีศีลธรรม คุณธรรมในการดําเนินชีวิต 
2) มีวินัย ตรงตอเวลา เคารพกฎระเบียบ 
3) มีความซื่อสัตยสุจริต 
4) มีจิตสาธารณะ จิตอาสา เสียสละ รับผิดชอบตอตนเอง องคกรและสังคม 
5) มีจิตสํานึกของความเปนพลเมืองดีที่สรรสรางประโยชนตอสังคม 

3.1.2 ความรู 
1) มีความรู ความเขาใจในเน้ือหาสาระและวิธีการเรียนรูตามแนวคิด กระบวนการ 

หลักการ และทฤษฎีพื้นฐาน และสามารถนําไปประยุกตได 
2) สามารถบูรณาการความรูเพื่อพัฒนาตนเอง และตระหนักถึงความสมัพันธของการ

อยูรวมกันระหวาง มนุษย สังคม ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
3) เขาใจความแตกตางและสามารถอยูในสังคมพหุวัฒนธรรมภายใตกระแส โลกาภิวัตน 
4) ตระหนักในคุณคาของศิลปวัฒนธรรม การรักษาสืบทอดภูมิปญญาทองถ่ิน และสากล 

3.1.3 ทักษะทางปญญา 
1) สามารถคิดคน ริเริ่ม สรางสรรค อยางเปนระบบ 
2) สามารถพัฒนาตนเองดวยการเรียนรูไดตลอดชีวิต 
3) สามารถสืบคน แยกแยะ คัดกรอง ประเมิน วิเคราะหขอมูลเพื่อพัฒนาองคความรู 
4) สามารถอธิบาย ตีความ สรุปประเด็นปญหาดวยเหตุผล และรูวิธีการแกปญหาใน

ทางเลือกที่เหมาะสม 
5) สามารถสรางสรรคงานที่เกิดประโยชนตอตนเองและสังคมทั้งในระดับทองถ่ินและ

สากลภายใตกรอบศีลธรรมจรรยาอันดีงาม 
3.1.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

1) มีสุขภาพกาย สุขภาพจิต บุคลิกภาพ และอุปนิสัยที่ดี 
2) เปนผูนํา ยอมรับความคิดเห็นของผูอื่น มีวุฒิภาวะทางอารมณ รูจักกาลเทศะ 

ทํางานรวมกับผูอื่นไดทั้งฐานะผูนําและผูตาม 
3) รับผิดชอบตอตนเองและหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย ปฏิบัติตามสิทธิและหนาที่ของ

ความเปนพลเมืองที่ดีของสังคม  
4) มีมนุษยสัมพันธและมารยาททางสังคมที่ดี สามารถสื่อสารกับคนอื่นอยางมี

ประสิทธิภาพและสรางสรรค 
5) เขาใจ เห็นคุณคา และเคารพในความแตกตางของธรรมชาติมนุษย วิถีชีวิต เพื่อ

การดําเนินชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรมอยางมีดุลยภาพ 
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3.1.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1) สามารถใหเหตุผลและวิเคราะหเชิงปริมาณโดยใชความรูและเทคนิคทาง

คณิตศาสตร และสถิติ 
2) สามารถใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศไดอยางถูกตองเหมาะสม ทั้งในดาน

การศึกษาคนควาหาความรู และการสื่อสารระหวางบุคคล 
3) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการติดตอสื่อสาร และการสืบคนขอมูลอยางมี

วิจารณญาณ 
4) สามารถบูรณาการทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต 
 
3.2 หมวดวิชาเฉพาะ  

3.2.1 คุณธรรม จริยธรรม  
1) มีจิตสํานึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
2) แสดงความซื่อสัตยสุจริตอยางสม่ําเสมอ 
3) มีวินัยตอตนเองและสงัคม 
4) เคารพกฎระเบียบขอบังคับขององคกรและสังคม 
5) เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น 

3.2.2 ความรู 
1) มีความรูหลักการทฤษฎีดานการผลิตสัตวนํ้า การจัดการประมง และทรัพยากร

ทางทะเล 
2) มีความรูในสาขาวิชาที่เกี่ยวของกับการผลิตสัตวนํ้า การจัดการประมง และ

ทรัพยากรทางทะเล 
3) รูความกาวหนาทางวิชาการและเทคโนโลยี 

3.2.3 ทักษะทางปญญา 
1) สามารถประยุกตใชความรูหลักการทางทฤษฎีดานการผลิตสัตวนํ้า การจัดการ

ประมง และทรัพยากรทางทะเล 
2) สามารถประยุกตทักษะภาคปฏิบัติ เพื่อการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
3) สามารถศึกษาวิเคราะหปญหาและนําความรูทางทฤษฎีและปฏิบัติมาใชในการ

แกไขปญหา 
3.2.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

1) มีความรับผิดชอบในงานที่ไดรับมอบหมาย 
2) สามารถปรับตัวทํางานรวมกับผูอื่น 
3) วางตัวและแสดงความคิดเห็นไดเหมาะสมกับบทบาท หนาที่ และความรบัผิดชอบ 
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3.2.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1) สามารถระบุและใชเทคนิคทางสถิติและคณิตศาสตร 
2) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศใหเกิดประโยชน 
3) สามารถประยุกตใชคอมพิวเตอรในงานดานตาง ๆ 
4) สามารถใชงานภาษาไทยและภาษาอังกฤษไดอยางถูกตองและเหมาะสม 
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรูสูรายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  
  ความรับผิดชอบหลัก              ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู ทักษะทางปญญา 

ทักษะความสัมพันธ 

ระหวางบุคคลและ 

ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห 

เชิงตัวเลข  

การสื่อสารและการ

ใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

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

1.กลุมวิชาภาษา  

01-011-001 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร                        

01-011-002 ทักษะการอานภาษาไทย                        

01-011-003 ทักษะการเขียนภาษาไทย                        

01-011-004 ศิลปะการพูด                        

01-011-005 การอานและการเขียนเชิงวิชาการ                        

01-312-001 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 
 
            

 
         

01-312-002 ทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษ                        

01-312-003 สนทนาภาษาอังกฤษ            
 
 

 
         

01-312-004 ทักษะการอานภาษาอังกฤษ 
 
              

 
       

01-312-005 ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ                        

01-312-006 ภาษาอังกฤษเพ่ือการทํางาน 
 
          

 
 

 
         

01-312-007 ภาษาอังกฤษทางวิทยาศาสตร 
 
          

 
 

 
         

01-313-009 ภาษาจีนเพ่ือการส่ือสาร                         

01-314-010 ภาษามลายูเพ่ือการส่ือสาร                        

01-315-011 ภาษาญี่ปุนเพ่ือการส่ือสาร                        

มคอ.2 
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรูสูรายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
  ความรับผิดชอบหลัก              ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู ทักษะทางปญญา 

ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและ 

ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห 

เชิงตัวเลข  

การสื่อสารและการ

ใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

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

1.กลุมวิชาภาษา (ตอ) 

01-316-012 ภาษาเกาหลีเพ่ือการส่ือสาร                        

01-317-013 ภาษาฝร่ังเศสเพ่ือการส่ือสาร                        

01-318-014 ภาษาเยอรมันเพ่ือการส่ือสาร                         

2. กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

01-021-001 คุณธรรมจริยธรรม                        

01-021-002 มนุษยสัมพันธและการพัฒนาบุคลิกภาพ                        

01-021-003 จิตวิทยาทั่วไป                        

01-021-004 ปจจัยและส่ิงเติมเต็มสําหรับมนุษย                        

01-021-005 สารัตถะแหงความงาม                        

01-021-006 อรรถรสในงานศิลปะ                        

01-021-007 ดนตรีเพ่ือชีวิต                        

01-021-008 ศิลปะการเลนเงา                        

01-021-009 มนุษยสัมพันธเพ่ือการดํารงชีวิต                        

01-021-010 วัฒนวิถีแหงการดํารงชีวิต                        

01-022-001 พลเมืองกับจิตสํานึกตอสังคม                        

มคอ.2 
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรูสูรายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
  ความรับผิดชอบหลัก              ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู ทักษะทางปญญา 

ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและ 

ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห 

เชิงตัวเลข  

การสื่อสารและการ

ใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

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

2. กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (ตอ) 

01-022-002 สังคมกับการปกครอง                        

01-022-003 สังคม ประเพณี และอารยธรรม                        

01-022-004 อารยธรรมไทยในบริบทโลกาภิวัตน                        

01-022-005 สันติภาพและความมั่นคงของมนุษย                        

01-022-006 ไทยศึกษา                        

01-022-007 กฎหมายและระบบของกฎหมาย                        

01-022-008 อาเซียนศึกษา                        

01-022-009 ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง                        

01-022-010 ชุมชนศึกษา                        

01-022-011 วัฒนธรรมและขนบประเพณีของภาคใต                        

01-022-012 เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน                        

05-022-013 การเปนผูประกอบการ                        

05-022-014 การวางแผนการเงินสวนบุคคล                        

มคอ.2 
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรูสูรายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
  ความรับผิดชอบหลัก              ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู ทักษะทางปญญา 

ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและ 

ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห 

เชิงตัวเลข  

การสื่อสารและการ

ใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

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

3. กลุมวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

02-031-001 ปรากฏการณสําคัญทางวิทยาศาสตร                        

02-031-002 มนุษยกับชีวมณฑล                        

02-031-003 มนุษยกับผลิตภัณฑเคมี                        

02-031-004 มนุษยกับส่ิงแวดลอม                        

02-031-005 ส่ิงแวดลอมและการจัดการทรัพยากร                        

02-031-006 ความยั่งยืนทางทรัพยากรธรรมชาต ิ                        

02-031-007 ยาและสารเสพติด                        

02-031-008 ของเสียและมลภาวะ                        

02-031-009 แหลงพลังงานทางเลือก                        

01-032-001 สารสนเทศเพ่ือการศึกษา                        

02-032-002 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร                        

 
 
 

มคอ.2 



 

 109 

 

แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรูสูรายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
  ความรับผิดชอบหลัก              ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู ทักษะทางปญญา 

ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและ 

ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห 

เชิงตัวเลข  

การสื่อสารและการ

ใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

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

4. กลุมวิชาคณิตศาสตร 

02-040-001 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน                        

02-040-002 ความงามของคณิตศาสตร                        

02-040-003 คณิตศาสตรสําหรับศิลปศาสตร                        

02-040-004 คณิตศาสตรสําหรับธุรกิจ                        

02-040-005 คณิตศาสตรสําหรับวิทยาศาสตร                        

02-040-006 สถิติในชีวิตประจําวัน                        

5. กลุมวิชาสุขพลานามัยและนันทนาการ 

01-050-001 สุขภาพและสวัสดิภาพ                        

01-050-002 ศิลปะการแสดงของไทย                        

01-050-003 การรักษาสุขภาพ                        

01-050-004 ผูนํานันทนาการ                          

01-050-005 กีฬาลีลาศ                        

01-050-006 จักรยานเพ่ือนันทนาการ                          

01-050-007 พลศึกษา                        

01-050-008 ฟุตบอล                        
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรูสูรายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
  ความรับผิดชอบหลัก              ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู ทักษะทางปญญา 

ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและ 

ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห 

เชิงตัวเลข  

การสื่อสารและการ

ใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

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

5. กลุมวิชาสุขพลานามัยและนันทนาการ (ตอ) 

01-050-009 บาสเกตบอล                        

01-050-010 ตะกรอ                        

01-050-011 ฟุตซอล                        

01-050-012 แบดมินตัน                        

01-050-013 วายน้ํา                        

01-050-014 วอลเลยบอล                        

01-050-015 เทนนิส                        

01-050-016 กอลฟ                        
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาเฉพาะ 
  ความรับผิดชอบหลัก              ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู 
ทักษะทาง

ปญญา 

ทักษะ

ความสัมพันธ

ระหวางบุคคล 

และความ

รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห 

เชิงตัวเลข  

การสื่อสารและการ

ใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

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

1. กลุมวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 

02-211-003 คณิตศาสตรเบ้ืองตน                   

02-213-001 หลักสถิติ                   

02-221-002 หลักเคมี                   

02-221-003 ปฏิบัติการหลักเคมี                   

02-231-001 ฟสิกสพ้ืนฐาน                   

02-241-001 ชีววิทยาทั่วไป                   

02-241-002 พันธุศาสตรทั่วไป                   

02-241-003 จุลชีววิทยาทั่วไป                    

06-113-204 ชีวเคมีทางการเพาะเล้ียงสัตวน้ํา                    

06-116-202 พ้ืนฐานชางในฟารมเพาะเล้ียงสัตวน้ํา                         

06-116-305 ทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษสําหรับการเพาะเล้ียงสัตวน้ํา                   

06-116-306 คอมพิวเตอรเพ่ือการเพาะเล้ียงสัตวน้ํา                   

06-125-403 การจัดการฟารมสัตวน้ํา                   
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาเฉพาะ 
  ความรับผิดชอบหลัก              ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู 
ทักษะทาง

ปญญา 

ทักษะ

ความสัมพันธ

ระหวางบุคคล 

และความ

รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห 

เชิงตัวเลข  

การสื่อสารและการ

ใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

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

2. กลุมวิชาชีพบังคับ 

06-111-101 หลักการเพาะเล้ียงสัตวน้ํา 
 
                 

06-111-201 การเพาะเล้ียงสัตวน้ําจืด                    

06-111-202 ปฏิบัติการเพาะเล้ียงสัตวน้ําจืด                   

06-111-304 การเพาะเล้ียงสัตวน้ําชายฝง                   

06-111-305 ปฏิบัติการเพาะเล้ียงสัตวน้ําชายฝง                   

06-111-310 พันธุศาสตรสัตวน้ํา                   

06-112-201 นิเวศวิทยาทางน้ํา                   

06-112-302 คุณภาพน้ําทางการประมง                   

06-113-101 มีนวิทยา                   

06-113-203 สัตวน้ําไมมีกระดูกสันหลังเศรษฐกิจ                   

06-114-301 อาหารและการใหอาหารสัตวน้ํา                   

06-115-301 โรคและปรสิตสัตวน้ํา                   
06-117-201 การวางแผนการทดลองทางการประมง                   

06-117-202 ปฏิบัติงานทางการเพาะเล้ียงสัตวน้ํา 1                                               

06-117-301 ระเบียบวิธีการวิจัยทางการเพาะเล้ียงสัตวน้ํา                   
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาเฉพาะ 
  ความรับผิดชอบหลัก              ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู 
ทักษะทาง

ปญญา 

ทักษะ

ความสัมพันธ

ระหวางบุคคล 

และความ

รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห 

เชิงตัวเลข  

การสื่อสารและการ

ใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

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

2. กลุมวิชาชีพบังคับ (ตอ) 

06-117-304 ปฏิบัติงานทางการเพาะเล้ียงสัตวน้ํา 2                             
 

                 

06-117-306 ปญหาพิเศษทางการเพาะเล้ียงสัตวน้ํา 1                   

06-117-307 สัมมนาทางการเพาะเล้ียงสัตวน้ํา                   

06-117-402 การฝกประสบการณวิชาชีพทางการเพาะเล้ียงสัตวน้ํา                   

06-117-405   การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา                   

06-117-406 สหกิจศึกษาทางการเพาะเล้ียงสัตวน้ํา                   

06-117-407 ปญหาพิเศษทางการเพาะเล้ียงสัตวน้ํา 2                   
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาเฉพาะ 
  ความรับผิดชอบหลัก              ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู 
ทักษะทาง

ปญญา 

ทักษะ

ความสัมพันธ

ระหวางบุคคล 

และความ

รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห 

เชิงตัวเลข  

การสื่อสารและการ

ใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

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

3. กลุมวิชาชีพเลือก 

06-111-306 การเพาะเล้ียงปลาสวยงาม 
 

                 

06-111-307 การเพาะพันธุปลา                   

06-111-308 การเล้ียงปลา                   

06-111-309 การเพาะเล้ียงสาหราย                   

06-111-411 การเพาะเล้ียงกุงทะเล                   

06-111-412 การเพาะเล้ียงปูทะเล                   

06-111-414           การเพาะเล้ียงสัตวน้ําแบบผสมผสาน                   

06-112-403 การจัดการคุณภาพน้ําเพ่ือการประมง                   

06-112-406 การประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมทางการประมง                    

06-114-402 ผลิตภัณฑเสริมอาหารเพ่ือสุขภาพจากสัตวน้ํา                   

06-115-402 การใชยาและสารเคมีทางการเพาะเล้ียงสัตวน้ํา                   

06-115-406 การจัดการสุขภาพสัตวน้ํา                   
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาเฉพาะ 
  ความรับผิดชอบหลัก              ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู 
ทักษะทาง

ปญญา 

ทักษะ

ความสัมพันธ

ระหวางบุคคล 

และความ

รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห 

เชิงตัวเลข  

การสื่อสารและการ

ใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

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

06-116-301 เทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียวสัตวน้ํา                   

06-116-304 เคร่ืองมือทางการประมง                   

06-116-401           กฎหมายและระเบียบเก่ียวกับการประมง                   

06-116-402               การชวยชีวิตทางการประมง                   

06-117-404 เร่ืองเฉพาะทางการเพาะเล้ียงสัตวน้ํา                   

06-121-308 การสงเสริมการประมง                   

06-125-303 การจัดการฟารมกุง                   

06-211-402 ชีววิทยาและการเพาะเล้ียงหอยทะเล                    
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หมวดท่ี 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1.  กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ ในการใหระดับคะแนน (เกรด) 
 ใหพิจารณาจากพัฒนาการของนักศึกษา ความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรมการเรียน การ
รวมกิจกรรม การสอบ หรือวิธีการอื่นใดที่กําหนดไวในหลักสูตรรายวิชา การวัดผลการศึกษาอาจมี
หลายครั้งในระหวางภาคการศึกษา และมีการวัดผลการศึกษาเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาอยางนอยภาค
การศึกษาละหน่ึงครั้ง เพื่อประเมินผลการศึกษา 
 นักศึกษาที่มีสิทธิไดรับการประเมินผลการศึกษาแตละรายวิชา ตองมีระยะเวลาศึกษาไมนอย
กวารอยละแปดสิบของระยะเวลาศึกษาทั้งหมดของแตละรายวิชา เวนแตไดรับอนุญาตเปนกรณี
พิเศษจากอาจารยผูสอน 
 การประเมินผลการศึกษาสําหรบัรายวิชาที่มีการประเมินผลเปนระดับคะแนน มีลําดับข้ันดังน้ี 

ระดับคะแนน ผลการศึกษา คาระดับคะแนนตอหนวยกิต 
A ดีเย่ียม (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 ใหประเมินผลการศึกษาเปนสัญลักษณดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สัญลักษณ ความหมาย 
W ถอนรายวิชาโดยไดรับอนุมัติ (Withdrawn) 
I การประเมินผลยังไมสมบูรณ (Incomplete) 
S ผลการศึกษา การปฏิบัติงาน ฝกงาน เปนที่พอใจ (Satisfactory) 
U ผลการศึกษา การปฏิบัติงาน ฝกงาน ไมเปนที่พอใจ (Unsatisfactory) 
AU การลงทะเบียนเรียนเปนกรณีพิเศษโดยไมนับหนวยกิต (Audit) 
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2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนักศึกษายังไมสําเร็จการศึกษา 

2.1.1 การทวนสอบในระดับรายวิชา โดยมีการประเมินทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 
2.1.2 มีการประเมินการสอนของผูสอนโดยนักศึกษา เพื่อการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ

การเรียนรูของนักศึกษา 
2.1.3 มีการสัมภาษณนักศึกษาเกี่ยวกับการเรียนการสอนและผลการเรียนรูในแตละรายวิชา 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังนักศึกษาสําเร็จการศึกษา 
การกําหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษาหลังสําเร็จการศึกษา 

เพื่อนํามาใชปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอน และหลักสูตร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของ
หลักสูตร ใชการประเมินตอไปน้ี 

2.2.1 ภาวะการไดงานทําของบัณฑิต โดยประเมินจากบัณฑิตแตละรุนที่สําเร็จการศึกษา ทั้ง
ดานของระยะเวลาในการหางานทํา ความเห็นตอความรู ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตใน
การประกอบการงานอาชีพ เงินเดือนที่ไดรับ และการไดงานทําตรงตามสาขา 

2.2.2 การทวนสอบจากผูประกอบการ เพื่อประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษา
และเขาทํางานในสถานประกอบการน้ัน ๆ 

2.2.3 การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ.ในสวนของความพรอมและความรูจาก
สาขาวิชาที่เรียนตามหลักสูตร เพื่อนําขอมูลมาใชในการพัฒนาหลักสูตรใหดีย่ิงข้ึน 
 
3.  เกณฑการสําเรจ็การศึกษา 

3.1 นักศึกษาไดข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยตอง
ศึกษารายวิชาตาง ๆ ครบถวนตามหลักสูตรและขอกําหนดของสาขาวิชา มีหนวยกิตสะสมไมตํ่ากวาที่
หลักสูตรกําหนดไว และไดระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมตํ่ากวา 2.00   

3.2 เปนผูมีความประพฤติที่ไมขัดตอระเบียบของมหาวิทยาลัย และตองผานการเขารวมกิจกรรม
เสริมหลักสูตรตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด และมีรับใบแสดงผลกิจกรรม 

3.3.นักศึกษาตองผานเกณฑการทดสอบวัดสมรรถนะพื้นฐานละสมรรถนะวิชาชีพตามที่
มหาวิทยาลัยกําหนด และไดรับใบรับรอง  
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หมวดท่ี 6  การพัฒนาคณาจารย 
 

1.  การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม 
1.1 มีการปฐมนิเทศแกอาจารยใหมใหมีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับบทบาทหนาที่

จรรยาบรรณครู  นโยบายของสาขา/คณะ/มหาวิทยาลัย 
1.2 มอบหมายอาจารยอาวุโสเปนอาจารยพี่เลี้ยงใหคําแนะนําและปรึกษา เพื่อใหอาจารยใหมเกิด

การเรียนรูและปรับตัวเขาสูการเปนอาจารย โดยเฉพาะอยางย่ิงเนนถึงคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณของความเปนครูอาจารย และการทํางานรวมกันเปนหมูคณะ 

1.3 ประเมินติดตามความกาวหนาในการปฏิบัติงานของอาจารยใหม 
 
2.  การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย 

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
2.1.1.สงเสริมใหอาจารยทุกคนไดรับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวกับการสอนอยางนอย.1 

หลักสูตร ภายในระยะเวลา 1 ป 
2.1.2.สงเสริมและพัฒนาในการนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษามาใชเพื่อเพิ่มพูน

ทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลใหทันสมัย  
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอ่ืน ๆ 

2.2.1 สนับสนุนใหอาจารยไปศึกษาตอเพื่อเพิ่มคุณวุฒิการศึกษา 
2.2.2.สนับสนุนใหอาจารยเขารับการฝกอบรมหรือประชุมสัมมนาทางวิชาการทั้งในและ

ตางประเทศ เพื่อเพิ่มพูนความรูและสรางเสริมประสบการณที่เปนประโยชนในการเรียนการสอน 
และการทําวิจัย 

2.2.3 สนับสนุนใหอาจารยจัดทําผลงานทางวิชาการ เพื่อใหมีคุณวุฒิทางวิชาการสูงข้ึน 
2.2.4.สงเสริมใหอาจารยทําวิจัยทั้งการวิจัยในสาขาวิชาชีพ การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการ

สอน และการวิจัยเพื่อพัฒนาทองถ่ินและชุมชน 
2.2.5.พัฒนางานวิจัยรวมกับสถานประกอบการ เพื่อตอยอดองคความรูของอาจารยใหมี

ความทันสมัยและสรางประโยชนใหสังคม 
2.2.6.สรางเครือขายความรวมมือดานวิชาการและโครงการบริการวิชาการ การถายทอด

เทคโนโลยีรวมกับมหาวิทยาลัยอื่น ๆ และสถานประกอบการ 
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หมวดท่ี 7  การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
เปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 และระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับอุดมศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 2557 รวมทั้งเปนไปตาม
เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 โดยใชเกณฑการประเมิน 6 องคประกอบ 
ดังน้ี 1) การกํากับมาตรฐาน 2) บัณฑิต 3) นักศึกษา 4) อาจารย 5) หลักสูตร การเรียนการสอน  
การประเมินผูเรียน 6) สิ่งสนับสนุนการเรียนรู และหลักสูตรมีการดําเนินงานตามตัวบงช้ี ไมนอยกวา
รอยละ 80 ของตัวบงช้ีผลการดําเนินงานที่ระบุไวในแตละป 
 
1. การกํากับมาตรฐาน มีการบริหารจัดการหลักสูตรให เปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 และระบบประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รวมทั้งเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. 2558 ดังน้ี 
 1.1 หลักสูตรมีการบริหารจัดการใหมีจํานวนและคุณสมบัติของอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตร และอาจารยประจําหลักสูตร เปนไปตาม เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 
2558 โดยเฉพาะจํานวนและคุณสมบัติของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรซึ่งทําหนาที่ในการบริหาร
และพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ต้ังแตการวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตาม
ประเมินผล ตองเปนไปตามเกณฑฯและขอกําหนดของหลักสูตรและอยูประจําหลักสูตรน้ีเพียง
หลักสูตรเดียวตลอดระยะเวลาของการจัดการศึกษา 
 1.2 มีการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กําหนด (ภายใน 5 ป) ตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตร 
 
2. บัณฑิต หลักสูตรมีการบริหารจัดการใหบัณฑิตมีคุณภาพดังน้ี 
 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ มีการกําหนด
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 หลักสูตรใหความสําคัญกับนักศึกษาโดยมีการดําเนินการดังน้ี 
 3.1 การรับนักศึกษา หลักสูตรมีระบบและกลไกดําเนินการรับและการเตรียมความพรอม
ใหกับนักศึกษา โดยในการดําเนินการรับนักศึกษากําหนดใหมีคุณสมบัติของนักศึกษาที่สอดคลองกับ
ธรรมชาติของหลักสูตรมีการกําหนดเกณฑรับเขาทีโ่ปรงใสชัดเจน การคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติ
และความพรอมเขาศึกษาในหลักสูตร และมีกิจกรรมเตรียมความพรอมดานวิชาการกอนเขาศึกษา  
มีการปรับพื้นฐานความรูดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และระบบสารสนเทศ เพื่อใหสามารถสําเร็จ
การศึกษาไดในระยะเวลาที่กําหนด  
 3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา หลักสูตรมีระบบและกลไกในการควบคุมการให
คําปรึกษาวิชาการ และแนะแนวแกนักศึกษา รวมทั้งมีการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการ
เสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่  21 เพื่อใหนักศึกษาเรียนอยางมีความสุขและมีทักษะที่
จําเปนตอการประกอบอาชีพในอนาคต 
 3.3 หลักสูตรมีการบริหารจัดการใหนักศึกษามีความพรอมและมีความพึงพอใจตอการ
บริหารหลักสูตรไมนอยกวารอยละ 80 รวมทั้งมีการเปดโอกาสใหมีชองทางใหนักศึกษาไดให
ขอเสนอแนะและมีการปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของนักศึกษา เพื่อใหมีนักศึกษาคงอยูและ
สําเร็จตามแผนการศึกษาของหลักสูตร  

 
4. อาจารย  
 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย หลักสูตรมีระบบและกลไกในการบริหารและพัฒนา
อาจารยที่ครอบคลุมประเด็น ระบบการรับและแตงต้ังอาจารยประจําหลักสูตร ระบบการบริหาร
อาจารย และระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย เพื่อใหไดอาจารยที่มีคุณภาพ ที่ทําใหหลักสูตรมี
อาจารยที่มีคุณสมบัติเหมาะสมทั้งในดานคุณวุฒิการศึกษาและตําแหนงทางวิชาการเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรอยางตอเน่ือง และมีการสงเสริมใหมีการเพิ่มพูนความรูความสามารถของอาจารย 
เพื่อสรางความเขมแข็งทางวิชาการของหลักสูตร 
 4.2 คุณภาพอาจารย มีการสงเสริมและพัฒนาอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย
ประจําหลักสูตรและ ใหมีคุณวุฒิและตําแหนงทางวิชาการ รวมทั้งมีความเช่ียวชาญทางสาขาวิชาชีพ 
มีประสบการณที่เหมาะสมกับการผลิตบัณฑิต และมีความกาวหนาในการผลิตผลงานวิชาการอยาง
ตอเน่ืองใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานของหลักสูตรเพื่อการผลิตบัณฑิตอยางมีคุณภาพ 
 4.3 หลักสูตรมีการบริหารจัดการใหอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจํา
หลักสูตรคงอยูและมีความพึงพอใจตอการบริหารหลักสูตรและมีผลการประเมินความพึงพอใจ 
ไมนอยกวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5  

 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน หลักสูตรมีการบริหารจัดการดังน้ี 
 5.1 หลักสูตรมีระบบและกลไกในการดําเนินงานตามสาระรายวิชาในหลักสูตร โดยมีการ
ออกแบบหลักสูตร และปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยตามความกาวหนาในศาสตรสาขาวิชา และมีการ
ปรับปรุงสาระรายวิชาในแตละปการศึกษา ที่ทําใหหลักสูตรมีความทันสมัย สอดคลองกับความ
ตองการของตลาดแรงงานและความตองการของประเทศ 
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 5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรมีระบบและกลไก
ในการวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน โดยคํานึงถึงความรูความสามารถและ
ความเช่ียวชาญในวิชาที่สอน เพื่อใหนักศึกษาไดรับความรูและประสบการณ โดยมีการกําหนดผูสอน 
การกํากับ ติดตามและตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู (มคอ.3 และ มคอ.4) และการจัดการ
เรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม ใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาตามที่สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด ที่ทําใหกระบวนการจัดการเรียนการสอนตอบสนองความ
แตกตางของผูเรียน การจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ กอใหเกิดผลการเรียนรูบรรลุ
เปาหมาย 
 5.3 การประเมินผู เรียน หลักสูตรมีระบบและกลไกในการประเมินผูเรียนตามกรอบ
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 เครื่องมือประเมินที่เช่ือถือได ที่ทําใหผูสอนและผูเรียนมี
แนวทางในการปรับปรุง พัฒนาการเรียนการสอนตอไป 

 5.4 หลักสูตรมีการบริหารจัดการตามตัวบงช้ีการดําเนินงานเปนไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ที่ปรากฏในหลักสูตร หมวด 7 ขอที่ 7 โดยมีผลการดําเนินงานรวม
ไมนอยกวารอยละ 80 ของตัวบงช้ีผลการดําเนินงานที่ระบุไวในแตละป 
 
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
 หลักสูตรมีระบบและกลไกในการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู เพื่อใหมีปริมาณเพียงพอและ
เหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอนตามธรรมชาติของหลักสูตร มีคุณภาพพรอมใชงาน ผลการ
ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารยตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ไดคะแนนไมนอยกวา 
3.51 จากคะแนนเต็ม 5 และมีกระบวนการปรับปรุงเพื่อเสริมสนับสนุนใหนักศึกษาสามารถเรียนรูได
อยางมีประสิทธิภาพประสิทธิผลตามมาตรฐานการเรียนรู โดยหลักสูตรมีหองปฏิบัติการและครุภัณฑ
หลักที่จําเปนในการจัดการเรียนการสอน ดังน้ี 

 
  



มคอ.2 

122 

 6.1 ทรัพยากรดานการเรียนการสอน  
  6.1.1.สถานที่สําหรับการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานใชอาคารเรียนรวมและอาคาร 

เพาะเลี้ยงสัตวนํ้า โรงเพาะฟกสัตวนํ้าจืด โรงเพาะฟกสัตวนํ้าชายฝง ฟารมเลี้ยงกุงทะเล ฟารมเลี้ยง
ปลาทะเล และหนวยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 
รวมทั้งใชทรัพยากรจากหนวยงานอื่น ๆ ที่เปนเครือขายความรวมมือทางวิชาการ หรือหนวยงาน
ราชการที่ใหความอนุเคราะหในการใชทรัพยากร รวมทั้งสถานประกอบการภาคเอกชน 
 6.1.2 อุปกรณการสอนและครุภัณฑหลักมีดังน้ี 
 

ครุภัณฑหองอนุกรมวิธาน 
ลําดับท่ี ชื่อครุภัณฑ จํานวน 

1 กลองจุลทรรศนแบบคอมพาวด 5  ตัว 
2 ตูแชตัวอยางสัตวนํ้า 1  ตู 
3 ตูเก็บตัวอยาง  2  ตู 

 

ครุภัณฑหองคุณภาพนํ้า 
ลําดับท่ี ชื่อครุภัณฑ จํานวน 

1 เครื่องเหว่ียงความเร็วสูง 1  เครื่อง 
2 เครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอร 1  เครื่อง 
3 เครื่องวิเคราะห COD 1  เครื่อง 
4 ตูบม BOD 1  เครื่อง 
5 พีเอชมิเตอร 1  ตัว 
6 ตูเย็น 1  เครื่อง 
7 ตูอบลมรอน 1  ตัว 

8 เครื่องรอนดิน 1  ชุด 
9 โถดูดความช้ืน  1  ชุด 
10 เครื่องช่ังสาร 2  เครื่อง 
11 แทนใหความรอน 2  ตัว 
12 ชุด Prob และKuvettenstander Cuvette Rack  1  ชุด 
13 ชุดเครื่องมือสําหรับการวิเคราะหคุณภาพนํ้า 1  ชุด 
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ครุภัณฑหองโรคสัตวนํ้า 
ลําดับท่ี ชื่อครุภัณฑ จํานวน 

1 เครื่องอุนสไลด 1  เครื่อง 
2 แทนใหความรอน 1  ตัว 
3 อางควบคุมอุณหภูม ิ 3  เครื่อง 
4 เครื่องผสมสาร  2  เครื่อง 
5 ตูอบลมรอน 1  ตัว 
6 เครื่อง Laminar Flow Air Filter 1  เครื่อง 
7 กลองจุลทรรศนแบบคอมพาวด 6  ตัว 
8 ตูเย็น 1  เครื่อง 
9 ตูแชแข็ง 1  ตู 
10 เครื่อง Autoclave 1 เครื่อง 
11 โถดูดความช้ืน  3  ชุด 
12 เครื่องช่ังสาร 3  เครื่อง 
13 ตูบมเช้ือ 1  ตู 

 

ครุภัณฑหองพันธุศาสตรสัตวนํ้า 
ลําดับท่ี ชื่อครุภัณฑ จํานวน 

1 กลองจุลทรรศน ชนิด B202 1  ตัว 
2 เครื่อง Exposure Control Unit  1  เครื่อง 
3 เครื่อง PCR 1  เครื่อง 
4 เครื่องช่ังสาร 2  ตําแหนง 1  เครื่อง 
5 ตูควบคุมอุณหภูม ิ 3  ตัว 
6 ถังนํ้ากลั่น 3  ถัง 
7 ตูอบ 1  ตู 
8 เครื่องผสมสารเคม ี 2  เครื่อง 
9 ตูดูดควัน 1  ตัว 
10 ตูฉายรังสี UV 1  ตู 
11 ตูแชแข็ง (-40 องศาเซลเซียส) 1  ตู 
12 ชุดอิเล็คโตรโฟรีซีส 1  ชุด 
13 ตูเย็น 1  ตู 
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ครุภัณฑหองอาหารสัตวนํ้า 
ลําดับท่ี ชื่อครุภัณฑ จํานวน 

1 เตาเผาความรอนสูง 1  เครื่อง 
2 เครื่องวิเคราะหโปรตีน 1  ชุด 
3 เครื่องวิเคราะหเย่ือใย 1  ชุด 
4 เครื่องวิเคราะหไขมัน  1  ชุด 
5 เครื่องบดละเอียด 1  เครื่อง 
6 โถดูดความช้ืน 2  ชุด 
7 เครื่องมือวิเคราะหพลังงาน 1  ชุด 
8 ตูอบแหง 1  ตัว 

9 ตูดูดควัน 1  ตัว 
10 ตะแกรงรอนอาหาร 2  ชุด 
11 โฮโมจีไนเซอร 1  ชุด 
12 เครื่องผสมอาหาร 1  เครื่อง 
13 เครื่องบดอาหารแหง 1  เครื่อง 
14 เครื่องช่ังอาหารขนาด 20 กก. 1  ตัว 
15 เครื่องใหความรอน 1  เครื่อง 
16 เครื่องกวนอาหารเหลว 1  เครื่อง 
17 เครื่องผลิตอาหารเม็ดลอยนํ้า 1 เครื่อง 

 
6.1.3 สํานักหอสมุดอาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขต

ตรัง มีความพรอมดานหนังสือ ตําราเรียน วารสาร สิ่งตีพิมพ สื่ออิเล็กทรอนิกส ศูนยเรียนรูดวย
ตนเอง การใหบริการทาง Internet และการใหบริการดานวิชาการตาง ๆ โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

1) สิ่งตีพิมพ และสื่ออิเล็กทรอนิกส 
(ก) หนังสือและตําราเรียนภาษาไทย      1,500 เลม 
(ข) หนังสือและตําราเรียนภาษาตางประเทศ      1,090 เลม 
(ค) วารสารตาง ๆ ทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ       94 เลม 
(ง) หนังสือพิมพภาษาไทยและภาษาตางประเทศ          7 ฉบับ 

2) ฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสเพื่อการสืบคน 

(ก) ฐานขอมูล IEEE/IEE Electronic Library (IEL) 

(ข) ฐานขอมูล ProQuestDissertation&Theses 

(ค) ฐานขอมูล ABI/INFORM Complete 

(ง) ฐานขอมูล ACM Digital Library 

(จ) ฐานขอมูล H.W Wilson 
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(ฉ) ฐานขอมูล Springerlink e-books 

(ช) ฐานขอมูล TDC Thai Digital Collection 

(ซ) ฐานขอมูล Science Direct 

(ฌ) ฐานขอมูล ACS : American Chemical Society 

(ญ) ฐานขอมูล EMERALD MANAGEMENT E-JOUNA 

(ฎ) ฐานขอมูล Computers & Applied Sciences Complete 

(ฏ) ฐานขอมูล Education Research Complete 

(ฐ) ฐานขอมูล Academic Search Premium  

(ฑ) ฐานขอมูล ISI Web of Science  

(ฒ) ฐานขอมูล Communication & Mass Media Complete 

(ณ) ฐานขอมูล Academic OneFile 

(ด) ฐานขอมูล National Geographic Virtual Library 

(ต) ฐานขอมูลหนังสืออิเลก็ทรอนิกส  Gale Virtual Reference Library 
(ถ) ฐานขอมูลกฤตภาคออนไลน Matichonelibrary 

 

7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) 

 ผลการดําเนินงานการบรรลุเปาหมายตัวบงช้ีทั้งหมดอยูในเกณฑดีตอเน่ือง 2 ปการศึกษา
เพื่อติดตามการดําเนินการตาม TQF ตอไป ทั้งน้ีเกณฑการประเมินผานคือ มีการดําเนินงานตามขอ
1-5 ผลการประเมินไมนอยกวารอยละ 80 ของตัวบงช้ีผลการดําเนินงานที่ระบุไวในแตละป 

ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน  ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 ปท่ี 4 ปท่ี 5 

1) อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวม
ในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ดําเนินงานหลักสูตร 

x x x x x 

2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลอง
กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒแิหงชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิ
สาขา/สาขาวิชา (ถามี) 

x x x x x 

3) มีรายละเอียดของรายวิชาและ รายละเอียดของประสบการณ
ภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอย
กอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา 

x x x x x 

4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายผล
การดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ 
มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษาที่
เปดสอนใหครบทุกรายวิชา 

x 
 

x x x x 
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ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 ปท่ี 4 ปท่ี 5 
5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร  
ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน  หลังสิ้นสุดปการศึกษา 

x x x x x 

6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผล
การเรียนรูที่กําหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถามี) อยางนอย
รอยละ 25 ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา 

x x x x x 

7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียน การสอน กลยุทธ
การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรูจากผลการประเมิน
การดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปที่แลว 

 x x x x 

8) อาจารยใหม (ถามี) ทุกคนไดรับการปฐมนิเทศหรือ
คําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน 

x x x x x 

9) อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพอยางนอยปละ 1 ครั้ง      

x x x x x 

10) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน ไดรับการ
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป 

x x x x x 

11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่
มีตอคุณภาพหลักสตูร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.50 จากคะแนน
เต็ม 5.0 

   x x 

12) ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม 
เฉลี่ยไมนอยกวา 3.50 จากคะแนนเต็ม 5.0 

    x 

รวมตัวบงชี้บังคับท่ีตองดําเนินการ (1-5) ในแตละป  5 5 5 5 5 
รวมตัวบงชี้ในแตละป 9 10 10 11 12 
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หมวดท่ี 8  กระบวนการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร 

 

1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธการสอน 

กระบวนการที่ใชในการประเมินประสิทธิผลของการสอนและกลยุทธที่วางแผนไวเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน จะพิจารณาจากตัวผูเรียน ทั้งน้ี อาจารยผูสอนตองประเมินความเขาใจของ
ผูเรียนในทุก ๆ หัวขอ โดยอาจประเมินจากการทดสอบยอย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การ
อภิปรายโตตอบจากนักศึกษา การตอบคําถามของนักศึกษาในช้ันเรียน การมีสวนรวมในการเรียน
การสอน ซึ่งจะสามารถประเมินเบื้องตนไดวาผูเรียนมีความเขาใจหรือไม หากวิธีการที่ใชไมสามารถ
ทําใหผูเรียนเกิดความเขาใจก็จะตองปรับเปลี่ยนวิธีการสอน 

การทดสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน จะสามารถช้ีไดวาผูเรียนมีความเขาใจใน
เน้ือหาที่สอนหรือไม หากพบวามีปญหาจะตองมีการดําเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนใน
โอกาสตอไป 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน 

ใหนักศึกษาไดมีการประเมินผลการสอนของอาจารยในทุกดาน ทั้งดานทักษะการสอน การ
ตรงตอเวลา การช้ีแจงเปาหมาย วัตถุประสงครายวิชา ช้ีแจงเกณฑการประเมินผลรายวิชา และการ
ใชสื่อการสอนในทุกรายวิชา 

 

2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

2.1 โดยนักศึกษาและบัณฑิต 

การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยนักศึกษาช้ันปที่ .4.ในภาคการศึกษาที่.2.กอนสําเร็จ
การศึกษา ในรูปของแบบสอบถาม หรือการประชุมตัวแทนนักศึกษากับตัวแทนอาจารย 

2.2 โดยผูทรงคุณวุฒิ และ/หรือผูประเมินภายนอก 

การประเมินจากขอเสนอแนะและขอมลในรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร 

2.3 โดยผูใชบัณฑิต และ/หรือผูมีสวนไดเสียอ่ืน ๆ 

การประเมินโดยใชแบบประเมินความพึงพอใจที่มีตอคุณภาพของบัณฑิตโดยผูใชบัณฑิต 
และการประชุมทบทวนหลักสูตรโดยผูทรงคุณวุฒิหรือผูใชบัณฑิต 

 

3.  การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

 ต้ังคณะกรรมการเพื่อประเมินคุณภาพการศึกษาประจําป ตามดัชนีบงช้ีผลการดําเนินงานที่
ระบุในหมวดที่ 7 ขอ 7 โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 
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4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

จากการประเมินผลการดําเนินงานของหลักสูตร จะทําใหทราบปญหาของการบริหาร
หลักสูตรทั้งในภาพรวม และในแตละรายวิชา กรณีที่พบปญหาของรายวิชา ผูสอนสามารถ
ดําเนินการปรับปรุงรายวิชาน้ัน ๆ ไดทันที ซึ่งจะเปนการปรับปรุงยอย สําหรับการปรับปรุงหลักสูตร
ทั้งฉบับน้ัน จะกระทําทุก 5 ป ทั้งน้ีเพื่อใหหลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคลองกับความตองการ
ของผูใชบัณฑิต โดยมีข้ันตอนการดําเนินการดังน้ี 

4.1.อาจารยประจําวิชาจัดทํารายละเอียดรายวิชา.(มคอ.3).ใหสอดคลองกับที่ระบุไวใน 
รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2)   

4.2.อาจารยประจําวิชาทบทวนผลการประเมินประสิทธิผลการสอนในวิชาที่รับผิดชอบจาก
การประเมินของนักศึกษา และทําการปรับปรุงสําหรับภาคการศึกษาถัดไป พรอมจัดทํารายงานผล
การดําเนินการรายวิชา (มคอ.5) เมื่อสิ้นภาคการศึกษา 

4.3.อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรสรุปผลการดําเนินการตามตัวบงช้ีผลการดําเนินงานจาก
การประเมินคุณภาพภายในสาขาวิชา 

4.4.อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรสรุปผลการดําเนินการหลักสูตรประจําป (มคอ.7) โดย
รวบรวมขอมูลการประเมินประสิทธิผลของการสอน รายงานรายวิชา รายงานผลการประเมินการ
สอน และสิ่งอํานวยความสะดวก รายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา รายงานผลการ
ประเมินหลักสูตร รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ จัดทํา
รายงานผลการดําเนินการหลักสูตรประจําป เสนอหัวหนาสาขา 

4.5.ประชุมอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร เพื่อพิจารณาทบทวนผลการดําเนินการหลักสูตร 
และวางแผนปรับปรุงการดําเนินการเพื่อใชในรอบการศึกษาตอไป โดยจัดทํารายงานผลการ
ดําเนินการของหลักสูตร เสนอคณบดีผานหัวหนาสาขา เพื่อรายงานคณะกรรมการประจําคณะ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




