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ค้าน้า 
 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการประมงและธุรกิจสัตว์น ้า (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2565) ปรับปรุงจาก หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการประมงและธุรกิจสัตว์น ้า 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) จัดท้าขึ นเพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชาการจัดการ
ประมงและธุรกิจสัตว์น ้า คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย โดยการปรับปรุงหลักสูตรฉบับนี ด้าเนินการให้มีความครอบคลุมและสอดคล้องกับความก้าวหน้า
ทางวิชาการ การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาทางด้านการจัดการประมงและธุรกิจสัตว์น ้า ตลอดจน
ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานราชการซึ่งเป็นผู้ใช้บัณฑิต ผู้ใช้บัณฑิตในภาคเอกชน 
ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน ส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ น สามารถรองรับ
การผลิตบุคลากรทางด้านการจัดการประมงและธุรกิจสัตว์น ้าที่มีคุณภาพ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
มีคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบ รวมถึงการมีจิตอาสา เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของ
ตลาดแรงงานทางด้านการจัดการประมงและธุรกิจสัตว์น ้า อีกทั งยังสามารถพัฒนาสู่การเป็น
ผู้ประกอบการเองได้ 
 หลักสูตรฉบับนี ได้จัดท้าขึ นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ซึ่งมีความสอดคล้องกับแนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2558 โดยได้ก้าหนดสมรรถนะของผู้เรียนหลังจากจบการศึกษาจากหลักสูตร จากการวิเคราะห์ร่วมกับ
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามแนวทางการศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์ (Outcome-based education; OBE) เพื่อให้
สอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ AUN-QA โดยการน้าหลักสูตรฉบับนี ไปใช้เน้น
การจัดการเรียนการสอนในพื นที่จริง รวมถึงการน้ากระบวนการ Active learning เพื่อให้นักศึกษา
เกิดกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิตในทุกด้านตามคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มาใช้ใน
การจัดการเรียนการสอนมากขึ นเพ่ือให้ผู้เรียนเมื่อจบแล้วสามารถปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 
ได้ทันทีตามค้าแนะน้าของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อีกทั งยังจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับปรัชญาของ
มหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสมรรถนะของคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการประมงที่มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้ความสามารถด้านการประมง ส่งผลให้หลักสูตร
เกิดประสิทธิภาพและตรงตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการประมงและธุรกิจสัตว์น ้า 

(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
วิทยาเขต/คณะ/สาขา วิทยาเขตตรัง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง  
 สาขาเพาะเลี ยงสัตว์น  าและผลิตภัณฑ์ประมง   

 
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

 
1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
 รหัสหลักสูตร    25511971104033 
 ชื่อภาษาไทย หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
   สาขาวิชาการจัดการประมงและธุรกิจสัตว์น  า 

 ชื่อภาษาอังกฤษ Bachelor of Science Program in Fishery Management and 
Aquatic Business 

 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ชื่อเต็มภาษาไทย วิทยาศาสตรบัณฑิต (การจัดการประมงและธุรกิจสัตว์น  า) 
 ชื่อย่อภาษาไทย วท.บ. (การจัดการประมงและธุรกิจสัตว์น  า) 

 ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Bachelor of Science (Fishery Management and Aquatic Business) 
 ชื่อย่อภาษาอังกฤษ B.Sc. (Fishery Management and Aquatic Business) 
 
3. วิชาเอก  
 ไม่มี 
 
4. จ้านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
 ไม่น้อยกว่า 122 หน่วยกิต 
 
5. รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1 รูปแบบ หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี 
 5.2 ประเภทของหลักสูตร หลักสูตรทางวิชาการ  
 5.3 ภาษาที่ใช้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยใช้ภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่าร้อยละ 50  

             ของทุกรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ 
 5.4 การรับเข้าศึกษา รับนักศึกษาไทยและ/หรือนักศึกษาต่างชาติที่เข้าใจภาษาไทยเป็นอย่างดี 
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 5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัย  ที่มีความร่วมมือทาง 
                     การศึกษากับหน่วยงานต่าง ๆ (ภาคผนวก ฐ) 

 5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้ส้าเร็จการศึกษา ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการประมงและธุรกิจสัตว์น  า  (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2565) ปรับปรุงจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการประมงและธุรกิจสัตว์น  า 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) เริ่มด าเนินการใช้หลักสูตรในภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 
  สภาวิชาการ ให้ความเห็นชอบหลักสูตร ในคราวประชุมครั งที่...../.............  
   วันที่...................................... 
  สภามหาวิทยาลัย ให้ความเห็นชอบหลักสูตร ในคราวประชุมครั งที่...../.............  
   วันที่...................................... 
 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
 หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2567  
 
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส้าเร็จการศึกษา 
 1) ผู้ประกอบการธุรกิจประมง 
 2) นักวิชาการ นักวิจัย ด้านการจัดการทรัพยากรประมงและชายฝั่ง หรือธุรกิจประมงในหน่วยงาน

ทั งภาครัฐ และเอกชน 
 3) พนักงานการตลาดหรือพนักงานขายในสถานประกอบการด้านธุรกิจประมง 
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9. ชื่อ เลขประจ้าตัวประชาชน ต้าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ล้าดับ 
ชื่อ–สกลุ/ 

เลขประจ้าตัวประชาชน 
ต้าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปีทีจ่บ สถาบันทีจ่บ 

1 นายธงชัย นิติรัฐสุวรรณ
3 9299 0033x xx x 

รอง
ศาสตราจารย ์

ปร.ด. (วาริชศาสตร์), 2553 
วท.ม. (วิทยาศาสตร์การ

ประมง), 2537 
ทษ.บ. (ประมงน  าจืด), 2534 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
 
สถาบันเทคโนโลยีการเกษตร
แม่โจ ้

2 นายอภิรักษ ์สงรักษ ์
3 8408 0015x xx x 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

ปร.ด. (วิทยาศาสตร์การ
ประมง), 2558 

วท.ม. (การจัดการประมง), 
2544 

วท.บ. (เพาะเลี ยงสัตว์น  า), 
2540 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
 
สถาบันเทคโนโลยรีาชมงคล 

3 นางนัทธ์หทัย เครบส ์
3 9201 0010x xx x 

อาจารย ์ ปร.ด. (โลจิสติกส์และโซ่
อุปทาน), 2562 

วท.ม. (เศรษฐศาสตรเ์กษตร), 
2546 

วท.บ. (เศรษฐศาสตร์เกษตร), 
2542 

มหาวิทยาลยันเรศวร 
 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

4 นางชมพูนุช โสมาลีย ์
3 9204 0060x xx x 

รอง
ศาสตราจารย ์

วท.ม. (วิทยาศาสตร์การ
ประมง), 2539 

ทษ.บ. (ประมงน  าจืด), 2535 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
 
สถาบันเทคโนโลยีการเกษตร
แม่โจ ้

5 นายปรีดา เกดิสุข 
3 1019 0077x xx x 

อาจารย ์ วท.ม. (วิทยาศาสตร์การ
ประมง), 2536 

วท.บ. (ชีววิทยา), 2531 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทร 
วิโรฒ 

 
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 
ต าบลไม้ฝาด อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
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11.  สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ้าเป็นต้องน้ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
 11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
   ปัจจุบันประเทศไทยจัดอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีการพัฒนาระดับกลางและมีแนวโน้มการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้สามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้  การก าหนดแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
(พ.ศ. 2561-2580) เน้นการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งมี  
ความสอดคล้องกับ“เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” หรือ Sustainable Development Goals–SDGs  
โดยองค์การสหประชาชาติ  ที่มีการก าหนดเป้าหมายไว้ 17 เป้าหมายใน 5 มิติ โดยเฉพาะมิติเศรษฐกิจ 
(Prosperity)  เป้าหมายที่ 8 ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุมและยั่งยืน เห็นได้จาก
ความเชื่อมโยงในยุทธศาสตร์และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านต่าง ๆ อาทิเช่น ยุทธศาสตร์ด้าน  
การสร้างความสามารถในการแข่งขัน ประเด็นยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจบนพื นฐานผู้ประกอบการ 
ยุคใหม่ ให้เป็นผู้ประกอบการอัจฉริยะ ตลอดจนแผนแม่บทด้านการเกษร  ด้านอุตสาหกรรมและบริการ
แห่งอนาคต ด้านผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ ต่อเนื่องไปยัง 
ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570) ซึ่งกล่าวถึงการพัฒนา 
ที่จะพลิกโฉมประเทศไทยสู่เศรษฐกิจสร้างคุณค่า สร้างสังคมเดินหน้าอย่างยั่งยืน เป็นประเทศชั นน า  
ด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง เป็นประตูการค้าการลงทุน และเป็นจุดยุทธศาสตร์ทาง  
โลจิสติกส์ โดยระบุถึงหมุดหมายแรกของแผนพัฒนาด้านเศรษฐกิจ คือ เกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง 
โดยมุ่งเน้นให้ใช้เทคโนโลยีในการเพ่ิมผลผลิตและการลดต้นทุนการผลิต 
   สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID – 19) อย่างต่อเนื่องตั งแต่ 
ปีพ.ศ. 2563 ส่งผลกระทบต่อธุรกิจประมงของประเทศไทย ร่วมกับปัญหาเดิมจากการท าประมง 
ผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุม (Illegal, Unreported and Unregulated Fishing; IUU) 
ที่ยังไม่สามารถแก้ปัญหาได้อย่างเด็ดขาด รวมถึงการที่ภูมิภาคอาเซียนได้ก้าวสู่การเปิดเสรีทางการค้า และ
การลงทุนภายใต้การรวมเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน น ามาซึ่งปัญหาการผลิตและการค้าสินค้าสัตว์น  า
ของไทยที่ต้องเผชิญกับความเสี่ยงไม่ว่าจะเป็น มาตรการกีดกันทางการค้ารูปแบบต่าง ๆ  การเพ่ิมภาษี
ศุลกากร การจ ากัดปริมาณส่งออก และการก าหนดมาตรฐานสินค้าที่มาในรูปแบบต่าง ๆ  สิ่งเหล่านี ท าให้
ภาคอุตสาหกรรมด้านการประมงของประเทศไทยในอนาคต จ าเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนตั งแต่ต้นน  าจนถึง
ปลายน  า  การท าประมงต้องอยู่ภายใต้กฎหมายและข้อก าหนดอย่างถูกต้องเพ่ือป้องกันปัญหาที่จะตามมา 
และต้องสามารถบริหารจัดการทรัพยากรประมงเพ่ือการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ผลผลิตสัตว์น  าที่ ได ้
จะต้องมีกระบวนการบริหารจัดการเพ่ือสร้างมูลค่าสูงสุดโดยการน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาช่วยตั งแต่
กระบวนการเก็บรักษา ขนส่ง แปรรูป จัดจ าหน่ายจนถึงส่งมอบให้กับผู้ซื อ เป็นการสร้างคุณค่าใหม่  
(New Value Creation) ให้กับสินค้าในธุรกิจประมง เพ่ือให้สอดคล้องกับโมเดลพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาล
และแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯที่ระบุในแผนว่า ต้องการยกระดับประเทศไทยให้เข้าสู่ยุคท่ีเน้นนวัตกรรมและ
การผลิตหรือบริการที่มีมูลค่าสูง รวมทั งมุ่งเน้นการสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ๆ และปกป้องสิ่งแวดล้อม 
   สิ่งส าคัญอีกประการคือการที่โลกยุคปัจจุบันถูกขับเคลื่อนโดยเทคโนโลยีในทุก ๆ ด้าน ส่งผลต่อ
พฤติกรรมของผู้บริโภคที่มุ่งเน้นและให้ความสนใจด้านการดูแลสุขภาพตนเองและความปลอดภัย 
ของผลิตภัณฑ์มากขึ น ท าให้รูปแบบการด าเนินชีวิตแตกต่างไปจากเดิม รูปแบบธุรกิจใหม่ ๆ ต้องสื่อสาร
กับผู้บริโภคให้รวดเร็ว ตรงจุด ตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของผู้บริโภค ธุรกิจจึงจะสามารถ
เติบโตได้อย่างยั่งยืน ผู้ประกอบการในปัจจุบันต้องเป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี (Technopreneur)  
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ที่สามารถเชื่อมโยงระหว่างภาคการผลิตที่เป็นกลุ่มใหญ่ของประเทศ ได้แก่ เกษตรกรรายย่อย วิสาหกิจ
ชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมกับสถาบันการศึกษา เพื่อให้สามารถเข้าถึงและ 
น าองค์ความรู้มาต่อยอดใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้ สอดคล้องกับนโยบาย Connect the dots ของ
หอการค้าไทยที่สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศทั งการขับเคลื่อนเชิงพื นที่ (Area Base) 
และการข ับ เคลื ่อนรายส ินค ้า  (Product Base)  โดย เฉพาะโมเดลเศรษฐก ิจแบบองค ์รวม  
(Bio – Circular – Green Economy : BCG Model) ที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้เป็นวาระแห่งชาติ
ตั งแต่ปี พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป ในการขับเคลื่อนพัฒนาเศรษฐกิจ 3 มิติไปพร้อมกัน ได้แก่ เศรษฐกิจ
ชีวภาพ( Bioeconomy) ที่มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรชีวภาพเพ่ือสร้างมูลค่าเ พ่ิม เน้นการพัฒนา 
เป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง เชื่อมโยงกับ เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ค านึงถึงการน าวัสดุ 
ต่าง ๆ กลับมาใช้ประโยชน์ ให้มากที่สุด และทั ง  2 เศรษฐกิจนี  อยู่ภายใต้ เศรษฐกิจสี เขียว  
(Green Economy) ซึ่งเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจที่ไม่ได้มุ่งเน้นเพียงการพัฒนาเศรษฐกิจเท่านั น แต่ต้อง
พัฒนาควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและการรักษาสิ่งแวดล้อมได้อย่างสมดุลให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืน
ไปพร้อมกัน โมเดลเศรษฐกิจนี จะเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตแบบ 
ก้าวกระโดด กระจายโอกาส กระจายรายได้ และน าความมั่งคั่งไปสู่ชุมชนในท้องถิ่นอย่างทั่วถึง  
มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมท่ียั่งยืน 
 11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
   พื นที่ชายฝั่งของประเทศไทยทั งชายฝั่งอ่าวไทยและอันดามันมีความยาวไม่น้อยกว่า 2,800 
กิโลเมตร บริเวณดังกล่าวเป็นที่ตั งถิ่นฐานบ้านเรือนของประชาชนจ านวนมาก ซึ่งมีสภาพทางสังคม  
และวิถีชีวิตผูกพันและขึ นอยู่กับทรัพยากรประมง โดยเฉพาะการเป็นแหล่งอาหารที่ส าคัญของครัวเรือน 
นอกจากนี ยังเป็นแหล่งก าเนิดวัฒนธรรมของชุมชนตามแนวชายฝั่งอันดีงามมายาวนาน อย่ างไรก็ตาม
ด้วยสถานการณ์ของโลกและของประเทศไทยในขณะนี  บริบทภายในประเทศไทยก าลังก้าวเข้าสู่  
การเปลี่ยนแปลงด้านสังคมและวัฒนธรรมที่มิอาจหลีกเลี่ยงได้ คือ การเข้าสู่สังคมสูงวัยของประชากร 
ส่งผลต่อขนาดแรงงานลดลงและอุปสงค์ในประเทศขยายตัวช้าลง การเข้าถึงทรัพยากรในการผลิต 
ทางการเกษตร การบริการการศึกษาและสาธารณสุขเปลี่ยนแปลงไป ความเป็นเมืองขยายมากขึ น  
การผลิตในชนบทจะเป็นการค้าและบริการมากขึ น ขนาดเศรษฐกิจใหญ่ขึ นเพ่ือตอบสนองความต้องการ
ของคนเมือง สิ่งเหล่านี ส่งผลต่อสภาพความเป็นอยู่ สังคมและวัฒนธรรมของประชาชนอย่างหลีกเลี่ ยง
ไม่ได ้
   จากปัจจัยดังกล่าวข้างต้นภาครัฐได้เตรียมการโดยก าหนดในแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
(พ.ศ. 2561-2580) วางวิสัยทัศน์และก าหนดเป้าหมายการพัฒนาประเทศ เพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและ  
ในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต ปลูกฝังความเป็นคนดี มีวินัย พัฒนา
ทักษะการเรียนรู้ที่สอดรับกับศตวรรษที่ 21 เชื่อมโยงกับประเด็นยุทธศาสตร์ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ 
ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ที่มุ่งเน้นผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้และมีใจใฝ่เรียนรู้
ตลอดเวลา โดยปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอื อต่อการพัฒนาทักษะส าหรับศตวรรษที่ 21 เช่น การใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลแพลตฟอร์มเพ่ือการเรียนรู้ ในระดับการศึกษาต่าง ๆ  เป็นการวางยุทธศาสตร์ชาติ 
ให้สอดคล้องกับ“เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” หรือ Sustainable Development Goals–SDGs  
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โดยองค์การสหประชาชาติ  โดยเฉพาะในมิติสังคม (People) ซึ่งประกอบด้วยเป้าหมาย 5 ข้อด้วยกัน 
และเป้าหมายหลายข้อของ SDGs ในมิติสังคมได้ถูกขับเคลื่อนไปแล้วด้วยการด าเนินงานของภาครัฐ เช่น  
สอวช. ในการจัดท าข้อเสนอนโยบาย กลไก และมาตรการสนับสนุนการขจัดความยากจนอย่างตรงจุด 
ข้อเสนอนโยบาย เรื่อง Lifelong Learning หรือการเรียนรู้ตลอดชีวิต รายงานการศึกษาการใช้ศักยภาพ
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อววน.) เพ่ือยกระดับการเรียนรู้ของผู้สูงอายุ และ 
การยกระดับการเรียนรู้ของเยาวชนนอกระบบการศึกษา รวมถึง BCG Economy Model เป็นต้น 
   นอกจากนี สิ่ งที่ มั ก เกิดคู่ กับการพัฒนาประเทศ คือ ปัญหาความเสื่ อมโทรมของ
ทรัพยากรธรรมชาติที่น ามาใช้เป็นวัตถุดิบในการพัฒนาประเทศและปัญหาสิ่งแวดล้อม เช่น ระบบนิเวศ
ถูกท าลาย ความหลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคาม ภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะอุทกภัยและภัยแล้ง 
ซึ่งเป็นปัญหาเร่งด่วนที่จ าเป็นต้องได้รับการแก้ไขและจัดการปัญหาเหล่านี ให้เห็นเชิงประจักษ์ เพ่ือลด
ความเสี่ยงที่จะสูญเสียความสามารถในการแข่งขันกับต่างประเทศ และผลกระทบต่อสภาพความเป็นอยู่
ของประชาชน   การพัฒนาประเทศในระยะยาวต้องเร่งพัฒนาปัจจัยพื นฐานเชิงยุทธศาสตร์โดยเฉพาะ
การพัฒนาทุนมนุษย์ หรือการยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” โดยการยกระดับคุณภาพการศึกษา 
การเรียนรู้ การพัฒนาทักษะ การเรียนรู้ในเชิงคิดสังเคราะห์ สร้างสรรค์ ต่อยอดไปสู่การสร้างนวัตกรรม 
มีทักษะชีวิตและอาชีพ ทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี ทักษะภาษาและการสื่อสาร ตลอดจน  
การเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต  ส่งเสริมบทบาทสถาบันทางสังคมในการสร้างคนดี มีวินัย มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีค่านิยมที่ดีและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
 
12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ

มหาวิทยาลัย 
 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
    จากการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ภายนอกในด้านต่าง ๆ ทั งด้านเศรษฐกิจ สั งคม  
และวัฒนธรรม  ส่งผลให้มีความจ าเป็นต้องปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือให้สอดคล้องและรองรับกับการพัฒนา
ประเทศในอนาคต และให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับนโยบายของรัฐบาล โดยการปรับปรุง
รายละเอียดของหลักสูตรจะยกเลิกบางรายวิชาเดิมที่มีความซ  าซ้อน เน้นปรับเนื อหารายวิชาให้ทันสมัย
สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิชาการในระดับสากล สอดคล้องกับบริบทของสังคมโลกและ 
ของประเทศในปัจจุบัน  ผู้ เรียนสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้จริงกับการท างานและการใช้ชีวิต  
ในสถานการณ์ปัจจุบันและอนาคต มีการเพ่ิมรายวิชาด้านธุรกิจและโลจิสติกส์ที่ ใช้ เทคโนโลยี  
และนวัตกรรมเพ่ือสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ในธุรกิจประมง  รายวิชาที่เน้นการใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะ
และภูมิสารสนเทศเพ่ือการจัดการทรัพยากรประมงอย่างยั่งยืน เสริมด้วยการศึกษาดูงานนอกสถานที่  
มีการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการซึ่งเป็นภาคีความร่วมมือ ในลักษณะของ  
การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการกับการท างาน เ พ่ือให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างความรู้ 
ในรายวิชากับการน าไปใช้ในการท างานจริงในสถานประกอบการหรือการท างานร่วมกับชุมชน 
นอกจากนี การพัฒนาหลักสูตรยังมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพสู่ศตวรรษที่ 21  มีทักษะการเรียนรู้
ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) ตามแนวทาง Outcome Based Education (OBE) ซึ่งเน้นผลลัพธ์
การเรียนรู้ที่จะเกิดกับผู้ เรียนเป็นส าคัญ รวมถึงการจัดกระบวนการเรียนรู้มุ่ ง พัฒนาความรู้   
ความมีทัศนคติและเจตคติ และทักษะต่าง ๆ (Knowledge/Attitude/Skill: KAS) ที่ต้องการให้เกิด
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ขึ นกับผู้เรียน ทั งนี  บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรจะเป็นบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ที่มีคุณลักษณะ 
ของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในทักษะ
ปฏิบัติงาน มีศักยภาพสูงในการพัฒนาตนเองให้เข้ากับลักษณะงานทั งด้านวิชาการและวิชาชีพ  
มีความพร้อมส าหรับการเป็นผู้ประกอบการทางด้านธุรกิจประมง เป็นคนดี มีคุณธรรม เป็นก าลังส าคัญ
ส่วนหนึ่งในการช่วยพัฒนาสังคมและประเทศชาติ 
 12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
   การปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการประมงและธุรกิจสัตว์น  า 
มีความสอดคล้องกับปณิธานของมหาวิทยาลัย ในการมุ่งผลิตนักปฏิบัติมืออาชีพที่สร้างสรรค์สังคม 
ภายใต้วิสัยทัศน์ “มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อสังคม” รองรับพันธกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย ในการมุ่งเน้นการผลิตก าลังคนเฉพาะทางที่มีคุณภาพ ตอบสนองอุตสาหกรรม
เป้าหมายของประเทศ สามารถสร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม สู่การน าไปใช้ประโยชน์ ต่อสังคม
หรือสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์ รวมทั งให้บริการวิชาการแก่สังคมด้วยนวัตกรรมสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ตลอดจนสืบทอดศิลปวัฒนธรรมบนแนวทางวัฒนธรรมสร้างสรรค์ 
 
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/สาขาอ่ืนของมหาวิทยาลัย 
 13.1 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยสาขาศึกษาทั่วไป 

1) รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ได้แก่ รายวิชากลุ่มวิชาคุณภาพชีวิตดี มีสุข   กลุ่มวิชา
พลเมืองดี วิถีประชาธิปไตย และกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดสอนโดยสาขาศึกษาทั่วไป 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 

2) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร เปิดสอนโดยวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
 13.2 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้คณะ/สาขาอื่น 
   ไม่มี 
 13.3 การบริหารจัดการ 
   การด าเนินงานคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  “ศรีวิชัย QA”  
ซึ่งเป็นไปตามกระบวนการในการบริหารจัดการทางด้านการเรียนการสอนตามแนวทางของ AUN-QA โดยมี
การก าหนดอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของสาขาวิชา ประสานงานกับอาจารย์ผู้แทนจากสาขาวิชาอ่ืน 
หรือหลักสูตรหรือคณะอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ภายใต้การก ากับของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
และด าเนินงานด้านวิชาการภายใต้ระเบียบ ข้อบังคับ ของคณะและมหาวิทยาลัย เพ่ือบริหารจัดการ  
การเรียนการสอนให้มีผลมาตรฐานการเรียนรู้เป็นไปตามที่ระบุในหลักสูตร รวมทั งก าหนดให้อาจารย์
ผู้สอนจัดท ารายละเอียดของวิชาและรายงานผลการด าเนินการของรายวิชา เพ่ือเป็นมาตรฐานในการ
ติดตามและประเมินคุณภาพการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา ความส้าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 1.1 ปรัชญา 
  มุ่งผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีความรู้ความสามารถด้านการจัดการประมงและธุรกิจสัตว์น  าสมัยใหม่ 
ประยุกต์ใช้ความรู้ในการประกอบอาชีพ สามารถพัฒนาเป็นผู้ประกอบการ ที่มีคุณธรรมจริยธรรม และ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
 1.2 ความส้าคัญของหลักสูตร  
  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการประมงและธุรกิจสัตว์น  า (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2565) เป็นหลักสูตรปรับปรุงจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการประมงและธุรกิจ
สัตว์น  า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) เพ่ือพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาในการปรับปรุง 
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และ
ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนา
ประเทศไทย รวมทั งข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ ผู้ใช้บัณฑิตทั งที่เป็น
ผู้ประกอบการเอกชนและหน่วยราชการ ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้อง  
การจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาการจัดการประมงและธุรกิจสัตว์น  า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 
ถูกออกแบบให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน โดยการจัดการเรียนการสอนแบบโมดูล และปรับ
รายวิชาให้มีความทันสมัยเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน พร้อมเสริมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
การศึกษาดูงานนอกสถานที่ ซึ่งจะท าให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงระหว่างความรู้ในรายวิชากับการน าไปใช้ 
ในการท างานจริงในสถานประกอบการทั งภาครัฐและภาคเอกชน บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี  
จะเป็นบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทั งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ
ทรัพยากรประมงในธรรมชาติ การบริหารจัดการธุรกิจประมงและสัตว์น  า สามารถพัฒนาตนเองสู่การเป็น
ผู้ประกอบการเองได้ มีทักษะการศึกษาการวิจัย การค้นคว้าปฏิบัติงานด้วยตนเอง ใฝ่การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
เป็นบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม สามารถใช้เทคโนโลยีสื่อสาร
สนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงานทั งการท างานในชุมชน หน่วยงานภาครัฐ 
และเอกชน เป็นทรัพยากรบุคคลที่จะเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศให้เกิดความยั่งยืนทั งทางด้าน
เศรษฐกิจและสังคมในอนาคต 
 1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
  เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะดังต่อไปนี  
  1) มีความรู้ และทักษะด้านการจัดการประมง ทรัพยากรชายฝั่ง ธุรกิจสัตว์น  า และศาสตร์อ่ืนที่
เกี่ยวข้องในสายวิชาชีพ 
  2) มีความคิดริเริ่ม ใฝ่รู้ ก้าวทันเทคโนโลยี สามารถพัฒนาองค์ความรู้ สร้างสรรค์นวัตกรรม  
คิดเปน็ ท าเป็น และเลือกวิธีแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
  3) มีคุณธรรมจริยธรรม รับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และปฏิบัติตนภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพ
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและจิตสาธารณะ 
  4) มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
วางตัวและแสดงความคิดเห็นได้เหมาะสมกับบทบาท หน้าที่ 
  5) มีทักษะการสื่อสาร และสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 



มคอ.2 

9 
 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
 คาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จภายในเวลา 5 ปี ตั งแต ่ปี พ.ศ. 2565 ถึง พ.ศ. 2569 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี  
1. พัฒนาหลักสูตรให้ได้
มาตรฐานตามที่ก าหนด 
สอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบัน และตอบสนองความ
ต้องการของหน่วยงานทั งภาครัฐ
และเอกชน 

1. พัฒนาหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ (TQF) 

1. รายงานผลการประเมินตนเอง 
ระดับหลักสูตรทุกปีการศึกษา  
โดยมีผลประเมิน ไม่น้อยกว่า 3.51  
จากคะแนนเต็ม 5.00 

2. ส ารวจความพึงพอใจของ
นักศึกษาชั นปีสุดท้ายหรือบัณฑติ
ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร 

2. รายงานผลการประเมินความ 
พึงพอใจของนักศึกษาชั นปีสุดท้ายหรือ 
บัณฑิตที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร โดยมี 
คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 
3.51 จากคะแนนเต็ม 5.00 

3. ส ารวจภาวะการมีงานท า 
ของบัณฑิต 

3. รายงานผลส ารวจภาวะการมีงานท า 
ของบัณฑิต โดยบัณฑิตต้องมีงานท า 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

4. ส ารวจความพึงพอใจของ 
สถานประกอบการ/ผู้ใช้บัณฑติ 

4. รายงานผลความพึงพอใจของ
สถานประกอบการ/ผู้ใช้บัณฑติต่อ
หลักสตูร โดยมรีะดับความพึงพอใจ
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 
5.00 

2. พัฒนาบุคลากรสายวิชาการ 1. ส่งเสรมิและสนับสนุนให้
อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร 
และอาจารย์ประจ าหลักสตูร 
เข้าร่วมประชุม ฝึกอบรม สมัมนา 
ศึกษาดูงาน หรือฝังตัวในสถาน
ประกอบการในหน่วยงาน
ภาครัฐ/เอกชน เพื่อพัฒนาตนเอง
และต่อยอดการบูรณาการกับ
หน่วยงานภายนอก 

1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรเข้าร่วม
ประชุม ฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน 
หรือฝังตัวในสถานประกอบการ  
ไม่น้อยกว่า 1 ครั ง/คน/ปี 

2. ส่งเสรมิและสนับสนุนให้
อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร 
และอาจารย์ประจ าหลักสตูร 
มีผลงานวิจยั/ผลงานทางวิชาการ
ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่/
น าไปใช้ประโยชน์ ในระดับชาต/ิ
นานาชาติ 

2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
มีผลงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการ  
ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่/น าไปใช้
ประโยชน ์ในระดับชาติ/นานาชาติ 
อย่างน้อย 1 ผลงาน/คน/ปี 

 3. ส่งเสรมิและสนับสนุน 
ใหอ้าจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารย์ประจ าหลักสตูรลา
ศึกษาต่อ เพื่อเพ่ิมพูนคุณวุฒิ
ทางการศึกษา 

3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 
อาจารย์ประจ าหลักสตูร ลาศึกษาต่อ 
อย่างน้อยร้อยละ 20 ภายใน 5 ปี 
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี  
 4. ส่งเสรมิและสนับสนุน 

ใหอ้าจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารย์ประจ าหลักสตูร 
ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
ที่สูงขึ น  

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 
อาจารย์ประจ าหลักสตูร ขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ น 
อย่างน้อยร้อยละ 20 ภายใน 5 ปี 

5. ส่งเสรมิและสนับสนุนให้
อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารย์ประจ าหลักสตูร
พัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ 

5. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคน  
สอบผ่านทักษะด้านภาษาอังกฤษ 
ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

3. พัฒนาบุคลากรสาย  
สนับสนุน 

1. สนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วม 
ประชุม อบรม และสัมมนา  
เพื่อพัฒนาทักษะความรู้ใหม่ ๆ  
ที่เกี่ยวข้อง 

1. บุคลากรเข้าร่วมประชุม อบรม และ
สัมมนา อย่างน้อย 1 ครั ง/คน/ปี 

2. สนับสนุนให้บุคลากรพัฒนา
ทักษะด้านภาษาอังกฤษ 

2. บุคลากรสอบผ่านทักษะด้าน 
ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย 
ก าหนด 

4. พัฒนานักศึกษา 1. ส่งเสรมิให้นักศึกษามีการเข้า
ร่วมการแข่งขันทักษะด้านวิชาการ
และวิชาชีพ 

1. นักศึกษาได้รับรางวัลจาก 
การแข่งขันทักษะด้านวิชาการและ
วิชาชีพ อย่างน้อย 1 รางวัล/ปี 

2. พัฒนาทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษให้กับนกัศึกษา 

2. นักศึกษาทุกคนสอบผ่านทักษะด้าน 
ภาษาอังกฤษด้วยมาตรฐาน CEFR 
ระดับ B1 หรือตามเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 

3. ส่งเสรมิกิจกรรมการแข่งขัน
การน าเสนอผลงานทางวิชาการ
ให้กับนักศึกษา 

3. นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 
การน าเสนอผลงานทางวิชาการ 
อย่างน้อย 1 ครั ง/คน  
ตลอดระยะเวลาที่ศึกษา 

5. พัฒนาสิ่งสนับสนุนการ  
เรียนรู้ 

1. จัดระบบนิเวศทางการศึกษา 
ที่เอื อต่อการเรยีนรู้ในศตวรรษท่ี 
21 ของนักศึกษา 

1. รายงานผลความพึงพอใจของผู้ใช้
ระบบนิเวศทางการศึกษามีระดับ
ความพึงพอใจ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 
จากคะแนนเตม็ 5.00 

6. การสร้างความร่วมมือเพื่อ
บูรณาการด้านวิชาการกับ
หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน และ
ชุมชน 

1. สร้างความร่วมมือทางวิชาการ
กับสถาบันการศึกษาและสถาน
ประกอบการชั นน าภายในประเทศ 
หรือต่างประเทศในการพัฒนา
ความสามารถของนักศึกษา 

1. บันทึกความร่วมมือทางวิชาการ 
กับสถาบันการศึกษาและสถาน
ประกอบการ และมีการด าเนินการ
ภายใต้ความร่วมมืออย่างน้อย  
1 แห่ง/ปี 

2. บูรณาการการเรียนการสอน  
โดยส่งเสริมให้นักศึกษาฝึกทักษะ
วิชาชีพและประสบการณ์ ในการ
ท างานด้านต่าง ๆ ในหน่วยงาน
ภาครัฐ/เอกชน 

2. รายงานผลการประเมินการฝึก
ทักษะวิชาชีพและประสบการณ ์
ในการท างานจากหน่วยงาน  
มีคะแนนประเมินไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด้าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1 ระบบ 
   ใช้ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติ 
มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ ไมร่วมเวลาที่ใช้ในการสอบ 
   1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
  การจัดการศึกษาจะต้องมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 7 สัปดาห์ ทั งนี ไม่รวมระยะเวลา
ส าหรับการสอบ และให้มีจ านวนชั่วโมงเรียนของแต่ละรายวิชาเท่ากับจ านวนชั่วโมงเรียนในภาค
การศึกษาปกติ และให้เป็นไปตามข้อบังคับ หรือประกาศของมหาวิทยาลัย 
 1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
   ไม่มี 
 
2. การด้าเนินการหลักสูตร 
 2.1 วัน - เวลาในการด้าเนินการเรียนการสอน 
   ภาคการศึกษาท่ี 1 กรกฎาคม – ตุลาคม 
   ภาคการศึกษาท่ี 2 พฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ 
   ภาคฤดูร้อน มีนาคม – เมษายน 
  ทั งนี  อาจมีการเปลี่ยนแปลง ให้เป็นไปตามประกาศฯ และ/หรือปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
   2.2.1 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาสัมพันธ์หรือเก่ียวข้อง 
   2.2.2 โดยมีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าดว้ย
การศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 และ 
(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 
  การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 
   - โดยวิธีการสอบคัดเลือกของมหาวิทยาลัย 
   - โดยวิธีการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาผ่านส านักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา 
 2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  
  2.3.1 นักศึกษามีพื นฐานความรู้ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ที่แตกต่างกัน    
ซึ่งส่งผลต่อผลการเรียนของนักศึกษาในรายวิชาดังกล่าวและรายวิชาที่สัมพันธ์/ต่อเนื่อง  
  2.3.2 นักศึกษามีปัญหาเรื่องการปรับตัวต่อระบบการเรียนในมหาวิทยาลัย และการใช้ชีวิต 
  2.3.3 นักศึกษามีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายในการเรียน 
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 2.4 กลยุทธ์ในการด้าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ้ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
  2.4.1 จัดการเรียนการสอนในรายวิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ เพ่ือปรับ
พื นฐานให้กับนักศึกษาก่อนเปิดภาคการศึกษา 
   2.4.2 จัดให้มีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ โดยมหาวิทยาลัย เพ่ือแนะน าแนวทางการใช้ชีวิตและ  
การเรียนในมหาวิทยาลัย พร้อมทั งมีอาจารย์ที่ปรึกษาดูแล ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการปรับตัวและการ
เรียนในมหาวิทยาลัย  
  2.4.3 แนะน าและจัดหาแหล่งทุนให้กับนักศึกษา พร้อมทั งส่งเสริมการหารายได้ระหว่างเรียน
ให้กับนักศึกษา 
 2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส้าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 
  2.5.1 จ านวนนักศึกษาที่จะรับเข้าศึกษาตามคุณสมบัติข้อ 2.2.1 

นักศึกษาชั นปีที ่
ปีการศึกษา 

2565 2566 2567 2568 2569 
1 30 30 30 30 30 
2 - 30 30 30 30 
3 - - 30 30 30 
4 - - - 30 30 

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

 

 2.6 งบประมาณตามแผน 
  ใช้งบประมาณคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
ศรีวิชัย โดยค่าใช้จ่ายในการผลิตบัณฑิตต่อคนต่อปี (หน่วย : บาท) โดยมีรายละเอียดดังนี  
  2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท) 
, 

ประเภทรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2565 2566 2567 2568 2569 
1. รายรับเงินรายได ้      
  1.1 ค่าธรรมเนียม
การศึกษา แบบเหมาจ่าย 

720,000 1,440,000 2,160,000 2,880,000 2,880,000 

จ านวนนักศึกษา (คน) 30 60 90 120 120 
รายรับเฉลี่ยต่อนักศึกษา 1 
คน 

24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 

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

หมวดรายจ่าย 
ปีงบประมาณ 

2565 2566 2567 2568 2569 
1.  งบบุคลากร  
    (ค่าจ้างลูกจ้างช่ัวคราว) 

- - - - - 

2.  งบด าเนินงาน  
    (ค่าตอบแทน/ใช้สอย/วัสดุ) 

200,000 300,000 400,000 500,000 600,000 

3.  งบลงทุน  
    (ค่าครุภัณฑ์ห้องปฏิบตัิการ) 

100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 

4.  งบอุดหนุน  
    (โครงการวิจัย/บริการวิชาการ/
ทุนการศึกษา) 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

5.  งบรายจ่ายอื่น 
    (โครงการพัฒนาการจัดการศึกษา/
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม) 

50,000 60,000 70,000 80,000 90,000 

รวม 450,000 660,000 870,000 1,080,000 1,290,000 

จ้านวนนักศึกษา (คน) 30 60 90 120 120 

รายจ่ายเฉลี่ยต่อนักศึกษา 1 คน 15,000 11,000 9,667 9,000 10,750 

   2.7 ระบบการศึกษา 
   แบบชั นเรียน 
   แบบทางไกลทางอินเตอร์เน็ต 
   อ่ืน ๆ (ระบุ) 
 2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย 
      เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2557 และฉบับแก้ไข รวมทั งระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการเทียบโอนผล
การเรียนและผลลัพธ์การเรียนรู้ พ.ศ. 2563 
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
  3.1 หลักสูตร 
  3.1.1 จ้านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 122 หน่วยกิต 
  3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร   
  1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 31 หน่วยกิต 
   1.1 กลุ่มวิชาคุณภาพชีวติดี มีสขุ      7 หน่วยกิต 
   1.2 กลุ่มวิชาพลเมืองดี วิถีประชาธิปไตย        6 หน่วยกิต 
   1.3 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร     12 หน่วยกิต 
   1.4 กลุ่มวิชาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี      6 หนว่ยกิต 
  2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 85 หน่วยกิต 
   2.1 กลุ่มวิชาพื นฐานวิชาชีพ     33 หน่วยกิต 
   2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ     40 หน่วยกิต 
   2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก     12 หน่วยกิต 
  3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 
  3.1.3 รายวิชา   

 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 31 หน่วยกิต 
 1.1 กลุ่มวิชาคุณภาพชีวิตดี มีสุข 

ให้ศึกษา 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี  
ไม่น้อยกว่า 

 
 7 หน่วยกิต 

 
 00-018-001 ศาสตร์พระราชา  

The King’s Philosophy 
 

3(2-2-5) 

 ให้เลือกศึกษา 1 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี   
 00-011-001 ฟุตบอล 

Football 
1(0-2-1) 

 00-011-002 ว่ายน  า 
Swimming 

1(0-2-1) 

 00-011-003 กีฬาลีลาศ 
Dancesport 

1(0-2-1) 

 00-011-004 จักรยานเพื่อนันทนาการ 
Leisure Cycling 

1(0-2-1) 

 00-011-005 บาสเกตบอล 
Basketball 

1(0-2-1) 

 00-011-006 ตะกร้อ 
Takraw 

1(0-2-1) 

 00-011-007 แบดมินตัน 
Badminton 

1(0-2-1) 

 00-011-008 วอลเลย์บอล 
Volleyball 

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

1(0-2-1) 

 00-011-010 เทนนิส  
Tennis 

1(0-2-1) 

 00-011-011 กอล์ฟ  
Golf 
 

1(0-2-1) 

 และให้เลือกศึกษา 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี   
 00-012-001 สารัตถะแห่งความงาม 

Beauty Matters 
3(3-0-6) 

 00-012-002 ดนตรีเพื่อชีวิต 
Music for Life 

3(3-0-6) 

 00-013-001 ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง 
Life and Sufficiency Economy 

3(3-0-6) 

 00-013-002 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 
Economics for Everyday Use 

3(3-0-6) 

 00-018-002 อรรถรสในงานศิลปะ 
Aesthetics in Art 

3(2-2-5) 

 00-018-003 การส่งเสริมสุขภาพและการออกก าลังกาย 
Health Promotion and Exercise  

3(2-2-5) 

 00-018-004 ผู้น านันทนาการ 
Recreation Leadership 

3(2-2-5) 

 00-018-005 สมาธิเพ่ือการพัฒนาชีวิต  
Meditation for Life Development 
 

3(2-2-5) 

 1.2 กลุ่มวิชาพลเมืองดี วิถีประชาธิปไตย 
ให้ศึกษา 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี  

ไม่น้อยกว่า 
 

6 
 

หน่วยกิต 
 

 00-023-001 พลเมืองกับจิตส านึกต่อสังคม 
Citizen and Public Consciousness 
 

3(3-0-6) 

 และให้เลือกศึกษา 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี  
 00-022-001 จริยธรรมส าหรับมนุษย์ 

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

 00-022-002 มนุษยสัมพันธ์และการพัฒนาบุคลิกภาพ 
Human Relations and Personality 
Development 

3(3-0-6) 

 00-022-003 มนุษยสัมพันธ์เพ่ือการด ารงชีวิต 
Human Relations for Living 

3(3-0-6) 

 00-022-004 วัฒนวิถีแห่งการด ารงชีวิต 
Lifestyle Enhancement 

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

3(3-0-6) 

 00-022-006 จิตวิทยาในการท างาน 
Psychology in Working 

3(3-0-6) 

 00-022-007 ภาวะผู้น าและการท างานเป็นทีม 
Leadership and Teamwork 

3(3-0-6) 

 00-023-002 สังคมกับการปกครอง 
Society and Government 

3(3-0-6) 

 00-023-003 อารยธรรมไทยในบริบทโลกาภิวัตน์ 
Thai Civilization in Globalization Context 

3(3-0-6) 

 00-023-004 ไทยศึกษา 
Thai Studies 

3(3-0-6) 

 00-023-005 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย  
Introduction to Laws 

3(3-0-6) 

 00-023-006 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา 
Southeast Asian Studies 

3(3-0-6) 

 00-023-007 ชุมชนศึกษา 
Community Studies 

3(3-0-6) 

 00-023-008 วัฒนธรรมและขนบประเพณีภาคใต้ 
Southern Cultures and Traditions 
 

3(3-0-6) 

 1.3 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
ให้ศึกษา 6 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี  

ไม่น้อยกว่า 
 

12 
 

หน่วยกิต 
 

 00-035-001 สนทนาภาษาอังกฤษ    
English Conversation 

3(2-2-5) 

 00-035-002 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ 
English Reading and Writing  
 

3(2-2-5) 

 ให้เลือกศึกษา 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี   
 00-034-001 มนุษย์กับวรรณกรรม  

Man and Literature 
3(3-0-6) 

 00-034-002 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
Thai for Communication 

3(2-2-5) 

 00-034-003 ทักษะการอ่านภาษาไทย 
Thai Reading Skills 

3(2-2-5) 

 00-034-004 ทักษะการเขียนภาษาไทย 
Thai Writing Skills 

3(2-2-5) 

 00-034-005 ศิลปะการพูด 
Art of Speaking 

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

3(2-2-5) 

 00-034-007 การอ่านเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
Reading for Lifelong Learning  

 

3(2-2-5) 

 และให้เลือกศึกษา 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี   
 00-035-003 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 

English for Communication 
3(2-2-5) 

 00-035-004 ภาษาอังกฤษเพ่ือการท างาน 
English for Work 

3(2-2-5) 

 00-035-005 ภาษาอังกฤษเพ่ือการน าเสนอ   
English for Presentation 

3(2-2-5) 

 00-035-006 ภาษาอังกฤษเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
English for Lifelong Learning 

3(2-2-5) 

 00-035-007 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 
Chinese for Communication 

3(2-2-5) 

 00-035-008 ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร 
Malay for Communication 

3(2-2-5) 

 00-035-009 ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสาร 
Japanese for Communication 
 

3(2-2-5) 

 1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ให้ศึกษา 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี  

ไม่น้อยกว่า 
 

6 
 

หน่วยกิต 
 

 00-048-001 เทคโนโลยีและนวัตกรรม  
Technology and Innovation  
 

3(2-2-5) 

 และให้เลือกศึกษา 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี   
 00-046-001 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 

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

 00-046-002 
 

ความรู้เชิงตัวเลข 
Numerical Literacy 

3(2-2-5) 

 00-046-004 
 

ความงามของคณิตศาสตร์ 
Beauty of Mathematics  

3(2-2-5) 

 00-046-005 
 

ระบบสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจ 
Information Systems for Decision Making 

3(2-2-5) 

 00-047-001 มนุษย์กับผลิตภัณฑ์เคมี 
Man and Chemical Products 

3(3-0-6) 
 

 00-047-002 สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร 
Environment and Resource Management 

3(3-0-6) 
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 00-047-003 ยาและสารเสพติด 
Drugs and Narcotics 

3(3-0-6) 

 00-047-004 เทคโนโลยีสีเขียว  
Green Technology 

3(2-2-5) 

 00-047-005 
 

ปรากฏการณ์ส าคัญทางวิทยาศาสตร์ 
Great Moments in Science 

3(2-2-5) 

 00-047-006 
 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือคุณภาพชีวิต  
Science and Technology for Quality of Life  

3(2-2-5) 

 00-048-002 การจดัการนวัตกรรมส าหรับผู้ประกอบการ 
Innovation Management for Entrepreneurs 

3(2-2-5) 

 00-048-003 การพัฒนาทักษะการคิดนอกกรอบ 
Lateral Thinking Skill Development 

3(2-2-5) 

 
 

 
 
 

 2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 85 หน่วยกิต 
 2.1 กลุ่มวิชาพื นฐานวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 33 หน่วยกิต 
 ให้ศึกษารายวิชาต่อไปนี    
 00-046-003 

 
คณิตศาสตร์ส าหรับธุรกิจ 
Mathematics for Business 

 3(2-2-5) 

 00-046-005 
 

ระบบสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจ 
Information Systems for Decision Making 

 3(2-2-5) 

 06-121-201 เทคโนโลยีอัจฉริยะเพ่ือการประมง 
Smart Technology for Fisheries 

3(2-3-4) 

 06-122-101 การประมงพื นฐาน 
Fundamentals of Fisheries 

3(3-0-6) 

 06-122-203 นิเวศวิทยาทางน  าและการอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง 
Aquatic Ecology and Conservation of 
Coastal Resources 

3(2-3-4) 

 06-122-102 ชีววิทยาและอนุกรมวิธานสัตว์น  าเศรษฐกิจ 
Biology and Taxonomy of Economic 
Aquatic Animals 

3(2-3-4) 

 06-122-206 ชีววิทยาประมงเพ่ือการจัดการ 
Fishery Biology for Management 

3(2-3-4) 

 06-123-101 อุตสาหกรรมเพาะเลี ยงสัตว์น  า 
Aquaculture Industry 

3(2-3-4) 

 06-123-202 ผลิตภัณฑ์สัตว์น  าและการแปรรูป 
Fishery Products and Processing 

3(2-3-4) 

 06-123-203 หลักการจัดการธุรกิจประมง 
Principles of Fishery Business Management 

3(2-3-4) 
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 06-123-204 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจสัตว์น  าและทรัพยากรประมง 
Economics of Aquatic Business and Fishery 
Resources 

3(2-3-4) 

 2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ  ไม่น้อยกว่า 40 หน่วยกิต 
 ให้ศึกษารายวิชาต่อไปนี    
 06-121-302 ภูมิสารสนเทศศาสตร์และนวัตกรรม 

Geoinformatics and Innovation 
3(2-3-4) 

 06-122-204 คุณภาพน  าและนวัตกรรมเพ่ือการจัดการประมง 
Water Quality and Innovation for Fishery 
Management 

3(2-3-4) 

 06-122-205 การส่งเสริมประมงเพ่ือธุรกิจสัตว์น  า 
Fishery Extension for Aquatic Business 

3(2-3-4) 

 06-122-307 การจัดการประมง 
Fishery Management  

3(2-3-4) 

 06-122-308 กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการประมงและธุรกิจ
สัตว์น  า 
Laws and Regulations of Fishery and 
Aquatic Business 

3(2-3-4) 

 06-123-305 การเจรจาต่อรองและประสานงานทางธุรกิจประมง 
Negotiation and Coordination in Fishery 
Business 

3(2-3-4) 

 06-123-306 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 
Logistics and Supply Chain Management 

3(2-3-4) 

 06-123-307 การเป็นผู้ประกอบการทางการประมง 
Entrepreneurship in Fisheries 

3(2-3-4) 

 06-123-308 การจัดการการเงินและความเสี่ยงในธุรกิจประมง 
Financial and Risk Management for Fishery 
Business 

3(2-3-4) 

 06-123-309 อาหารสัตว์น  าและธุรกิจเคมีภัณฑ์ 
Aqua Feeds and Chemical Business 

3(2-3-4) 

 06-124-301 ระเบียบวิธีวิจัยเพื่อการจัดการประมงและธุรกิจ
ประมง 
Research Methodology for Fishery 
Management and Business 

3(2-3-4) 
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 06-124-302 การเตรียมความพร้อมฝึกงานและสหกิจศึกษา 
Preparation for Internship and Cooperative 
Education 

1(0-2-1) 

 และให้เลือกศึกษา 6 หน่วยกิต จากแผนต่อไปนี   
 แผนการฝึกงาน  
 06-124-403 ปัญหาพิเศษทางการจัดการประมงและธุรกิจสัตว์น  า  

Special Problems in Fishery Management 
and Aquatic Business 

3(0-9-0) 

 06-124-404 การฝึกงานทางการจัดการประมงและธุรกิจสัตว์น  า 
Internship in Fishery Management and 
Aquatic Business 

3(320) 

 แผนสหกิจศึกษา  
 06-124-405 สหกิจศึกษา  

Cooperative Education 

 

6(640) 

 2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก  ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
 ให้เลือกศึกษา 1 โมดูล จ้านวน 12 หน่วยกิต จากโมดูลต่อไปนี  
 โมดูล 1 การจัดการประมงและทรัพยากร   
 06-121-403 ภูมิสารสนเทศศาสตร์เพ่ือการจัดการทรัพยากร

ชายฝั่ง 
Geoinformatics for Coastal Resource 
Management 

3(2-3-4) 

 06-122-409 การประมงอย่างมีความรับผิดชอบและเครื่องมือ
ประมง 
Responsible Fisheries  and Fishing Gears 

3(2-3-4) 

 06-122-410 การจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
Marine and Coastal Resource Management 

3(2-3-4) 

 06-124-406 ประสบการณ์การท างานทางวิชาชีพด้านการ
จัดการประมง 
Professional Work Experience in Fishery 
Management 

3(320) 

 โมดูล 2 การเป็นผู้ประกอบการในธุรกิจสัตว์น ้า  
 06-123-410 ธุรกิจประมงดิจิทัล 

Digital Fishery Business 
3(2-3-4) 

 06-123-411 นวัตกรรมธุรกิจประมง 
Innovation in Fishery Business 

3(2-3-4) 

 06-123-412 ธุรกิจอัจฉริยะ 
Business Intelligence 

3(2-3-4) 
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 06-124-407 ประสบการณ์การท างานทางวิชาชีพด้านธุรกิจ
ประมง 
Professional Work Experience in Fishery 
Business 

3(320) 

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
    นักศึกษาเลือกศึกษารายวิชาใดก็ได้อีกไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชา 

ที่ เปิ ดสอนในระดับปริญญาตรี ในมหาวิทยาลั ย เทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชั ย  หรื อ
สถาบันอุดมศึกษาอ่ืน  
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3.1.4 แผนการศึกษา  
ปีการศึกษาที่ 1 

 
ภาคการศึกษาที่ 1 

UU-VWX-YZZ กลุ่มวิชาคุณภาพชีวิตดี มีสุข (1) 1(T-P-E) 
UU-VWX-YZZ กลุ่มวิชาคุณภาพชีวิตดี มีสุข (2) 3(T-P-E) 
00-018-001 ศาสตร์พระราชา 3(2-2-5) 
00-035-001 สนทนาภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 
00-048-001 เทคโนโลยีและนวัตกรรม 3(2-2-5) 
06-122-101 การประมงพื นฐาน 3(3-0-6) 
 รวม 16 หน่วยกิต 

 
ภาคการศึกษาที่ 2 

UU-VWX-YZZ กลุ่มวิชาพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย  3(T-P-E) 
UU-VWX-YZZ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3(T-P-E) 
00-023-001 พลเมืองกับจิตส านึกต่อสังคม 3(3-0-6) 
00-035-002 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 
06-122-102 ชีววิทยาและอนุกรมวิธานสัตว์น  าเศรษฐกิจ 3(2-3-4) 
06-123-101 อุตสาหกรรมเพาะเลี ยงสัตว์น  า 3(2-3-4) 
 รวม 18 หน่วยกิต 
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ปีการศึกษาที่ 2 
 

ภาคการศึกษาที่ 1 
UU-VWX-YZZ กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร (1) 3(T-P-E) 
00-046-003 คณิตศาสตร์ส าหรับธุรกิจ 3(2-2-5) 
00-046-005 ระบบสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจ 3(2-2-5) 
06-122-203 นิเวศวิทยาทางน  าและการอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง 3(2-3-4) 
06-122-204 คุณภาพน  าและนวัตกรรมเพ่ือการจัดการประมง 3(2-3-4) 
06-123-202 ผลิตภัณฑ์สัตว์น  าและการแปรรูป 3(2-3-4) 
 รวม 18 หน่วยกิต 

 
ภาคการศึกษาที่ 2 

UU-VWX-YZZ กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร (2) 3(T-P-E) 
06-121-201 เทคโนโลยีอัจฉริยะเพ่ือการประมง 3(2-3-4) 
06-122-205 การส่งเสริมประมงเพ่ือธุรกิจสัตว์น  า 3(2-3-4) 
06-122-206 ชีววิทยาประมงเพ่ือการจัดการ 3(2-3-4) 
06-123-203 หลักการจัดการธุรกิจประมง 3(2-3-4) 
06-123-204 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจสัตว์น  าและทรัพยากรประมง 3(2-3-4) 
 รวม 18 หน่วยกิต 
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ปีการศึกษาที่ 3 
 

ภาคการศึกษาที่ 1 
06-122-307 การจัดการประมง 3(2-3-4) 
06-123-305 การเจรจาต่อรองและประสานงานทางธุรกิจประมง 3(2-3-4) 
06-123-306 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 3(2-3-4) 
06-123-307 การเป็นผู้ประกอบการทางการประมง 3(2-3-4) 
06-123-309 อาหารสัตว์น  าและธุรกิจเคมีภัณฑ์ 3(2-3-4) 
06-124-301 ระเบียบวิธีวิจัยเพื่อการจัดการประมงและธุรกิจประมง 3(2-3-4) 
 รวม 18 หน่วยกิต 

 
ภาคการศึกษาที่ 2 

UU-VWX-YZZ วิชาเลือกเสรี (1) 3(T-P-E) 
UU-VWX-YZZ วิชาเลือกเสรี (2) 3(T-P-E) 
06-121-302 ภูมิสารสนเทศศาสตร์และนวัตกรรม 3(2-3-4) 
06-122-308 กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการประมงและธุรกิจสัตว์น  า 3(2-3-4) 
06-123-308 การจัดการการเงินและความเสี่ยงในธุรกิจประมง 3(2-3-4) 
06-124-302 การเตรียมความพร้อมฝึกงานและสหกิจศึกษา 1(0-2-1) 
 รวม 16 หน่วยกิต 
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ปีการศึกษาที่ 4 
 

ภาคการศึกษาที่ 1 
UU-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก (1)** 3(T-P-E) 
UU-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก (2)** 3(T-P-E) 
UU-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก (3)** 3(T-P-E) 
UU-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก (4)* 3(320) 
 รวม 12 หน่วยกิต 

 
ภาคการศึกษาที่ 2  

ส้าหรับนักศึกษาที่เลือกการฝึกงาน 
06-124-403 ปัญหาพิเศษทางการจัดการประมงและธุรกิจสัตว์น  า**  3(0-9-0) 
06-124-404 การฝึกงานทางการจัดการประมงและธุรกิจสัตว์น  า 3(320) 
 รวม 6 หน่วยกิต 
ส้าหรับนักศึกษาที่เลือกสหกิจศึกษา 
06-124-405 สหกิจศึกษา 6(640) 
 รวม 6 หน่วยกิต 
   
หมายเหตุ  ** หมายถึง การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนกับการท างาน  

  (Work Integrated Learning : WIL) 
หมายเหตุ  ** หมายถึง การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบการเรียนวิชาเดียวต่อเนื่อง (Block course) 
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   3.1.5 ค้าอธิบายรายวิชา 
 ความหมายของเลขรหัสรายวิชา 

UU-VWX-YZZ 
 UU หมายถึง คณะ 
 00 คือ หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  
 02 คือ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
 06 คือ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
ส้าหรับหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 V หมายถึง สาขา 
 0 คือ สาขาศึกษาทั่วไป  
 W หมายถึง กลุ่มวิชา 
 1 คือ กลุ่มวิชาคุณภาพชีวิตดี มีสุข  
 2 คือ กลุ่มวิชาพลเมืองดี วิถีประชาธิปไตย  
 3 คือ กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  
 4 คือ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
 X หมายถึง วิชาย่อย 
 1 คือ รายว ิชาพลศึกษา  
 2 คือ รายวิชามนุษยศาสตร์  
 3 คือ รายวิชาสังคมศาสตร์  
 4 คือ รายวิชาภาษาไทย  
 5 คือ รายวิชาภาษาต่างประเทศ  
 6 คือ รายวิชาคณิตศาสตร์  
 7 คือ รายวิชาวิทยาศาสตร์  
 8 คือ รายวิชาบูรณาการ  
 Y หมายถึง ปีที่ควรศึกษา 
 0 คือ จัดให้ศึกษาในปีการศึกษาใดก็ได้  
 1 คือ ควรจัดให้ศึกษาในชั นปีที่ 1  
 2 คือ ควรจัดให้ศึกษาในชั นปีที่ 2  
 3 คือ ควรจัดให้ศึกษาในชั นปีที่ 3  
 4 คือ ควรจัดให้ศึกษาในชั นปีที่ 4  
 ZZ หมายถึง ล าดับที่ของรายวิชาในกลุ่มวิชา/วิชาย่อย 
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ส้าหรับหมวดวิชาเฉพาะ 
 V หมายถึง สาขา   
 0 สาขาศึกษาทั่วไป  
 1 สาขาเพาะเลี ยงสัตว์น  าและผลิตภัณฑ์ประมง  
 2 สาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเลและสิ่งแวดล้อม  
 WX หมายถึง สาขาวิชาหรือกลุ่มวิชา/วิชาย่อย  
 10 คือ สาขาวิชาเพาะเลี ยงสัตว์น  า 
 20 คือ สาขาวิชาการจัดการประมงและธุรกิจสัตว์น  า 
  21 คือ วิชาย่อยเทคโนโลยีทางการประมง 
  22 คือ วิชาย่อยการจัดการประมงและทรัพยากรชายฝั่ง 
  23 คือ วิชาย่อยธุรกิจสัตว์น  า 
  24 คือ วิชาย่อยการวิจัย ปัญหาพิเศษ ฝึกงาน  

และสหกิจศึกษา 
 30 คือ สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหาร 
 Y หมายถึง ปีที่ควรศกึษา หรือระดับการศึกษา 
 0 แทนรายวิชาที่ศึกษาในชั นปีใดก็ได้ 
 1 แทนรายวิชาที่ควรจะศึกษาในชั นปีที่ 1 
 2 แทนรายวิชาที่ควรจะศึกษาในชั นปีที่ 2 
 3 แทนรายวิชาที่ควรจะศึกษาในชั นปีที่ 3 
 4 แทนรายวิชาที่ควรจะศึกษาในชั นปีที่ 4 
 ZZ หมายถึง ล าดับที่ของรายวิชาในสาขาวิชาหรือกลุ่มวิชา/วิชาย่อย 
   
ความหมายของรหัสหน่วยกิตและการจัดชั่วโมงเรียน 
C(T-P-E)  
 C หมายถึง จ านวนหน่วยกิตของรายวิชานั น 
 T หมายถึง จ านวนชั่วโมงเรียนภาคทฤษฎีต่อสัปดาห์ 
 P หมายถึง จ านวนชั่วโมงเรียนภาคปฏิบัตติ่อสัปดาห์ 
 E หมายถึง จ านวนชั่วโมงการศึกษาค้นคว้านอกเวลาต่อสัปดาห์ 

ส าหรับรายวิชาสหกิจศึกษา การฝึกงาน และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
ให้ก าหนดชั่วโมงภายในวงเล็บ 
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รายละเอียดค้าอธิบายรายวิชา 
 
00-011-001 ฟุตบอล 

Football 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 

1(0-2-1) 

หลักการพื นฐาน ทักษะทางกายภาพ และเทคนิควิธีที่ใช้ในกีฬาฟุตบอล   
ความรู้พื นฐานทางวิทยาศาสตร์การกีฬาที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสมรรถภาพ 
ทางกาย  กฎระเบียบ ข้อบังคับ กติกา มารยาท กลยุทธ์ เทคนิควิธี และ 
การพัฒนาการเล่นกีฬาฟุตบอล  การจัดและการด าเนินการแข่งขัน 
Fundamentals, physical skills and techniques used in football; 
relevant sports science knowledge behind physical fitness; rules, 
regulations, etiquettes, strategies, techniques, tactics, and 
development in the game of football; organizing and arranging football 
competition. 

  
00-011-002 ว่ายน ้า 

Swimming 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 

1(0-2-1) 

หลักการพื นฐาน ทักษะทางกายภาพ และเทคนิควิธีที่ใช้ในกีฬาว่ายน  า   
ความรู้พื นฐานทางวิทยาศาสตร์การกีฬาที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสมรรถภาพ 
ทางกาย  กฎระเบียบ ข้อบังคับ กติกา มารยาท กลยุทธ์ เทคนิควิธี และ 
การพัฒนาการเล่นกีฬาว่ายน  า  การจัดและการด าเนินการแข่งขัน 
Fundamentals, physical skills and techniques used in swimming; 
relevant sports science knowledge behind physical fitness; rules, 
regulations, etiquettes, strategies, techniques, tactics, and 
development in the game of swimming; organizing and arranging 
swimming competition. 
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00-011-003 กีฬาลีลาศ 
Dancesport 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 

1(0-2-1) 

หลักการและการฝึกปฏิบัติเทคนิคลีลาศแบบมาตรฐานและละติน  ลักษณะและ
รูปแบบของดนตรีประกอบการลีลาศ  ความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีกับลีลาศ  
องค์ประกอบของการลีลาศเกี่ยวกับการก้าวเท้า การทรงตัว การวางท่า การเหนี่ยวรั ง 
และการกะเวลา  การวางตัวและรูปแบบของการก้าวเท้า จังหวะและลีลา  ดุลยภาพ
ระหว่างการท างานของกล้ามเนื อและหัวใจ กฎ กติกา มารยาทของกีฬาลีลาศ 
Principles and practices in standard and Latin dances techniques; 
characters and styles of music for dances; dance-music relationship; 
elements of dances; footwork, poise, posture, hold, and timing; dance 
positions and basic step patterns; rhythm and styles; a unique 
blended balance of cardio and muscle; rules, regulations, and 
etiquettes. 

  
00-011-004 จักรยานเพื่อนันทนาการ 

Leisure Cycling 
1(0-2-1) 

 

วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
แนะน าการขับขี่จักรยานเพ่ือนันทนาการ เน้นจักรยานเพ่ือความเพลิดเพลิน 
และจักรยานภูเขา  ความรู้และทักษะในการใช้จักรยานเพื่อความเพลิดเพลิน  
เพ่ือใช้สอย และการกีฬาในสภาพเส้นทางหลากหลาย  เทคนิคและทักษะในการขับข่ี
เกี่ยวกับการเบรค การให้สัญญาณ การใช้เกียร์ การถ่ายน  าหนัก และการขับขี่ลู่เดี่ยว  
การขับขี่อย่างปลอดภัยบนท้องถนนและทักษะในการขับขี่เป็นกลุ่ม  กลไกของ
จักรยานและการบ ารุงรักษา 
Introduction to recreational riding with emphasis on leisure cycling and 
mountain biking; knowledge and skills in using bicycles for pleasure, 
utility, and sport under various route conditions; riding techniques and 
skills; braking, signaling, gearing, weight transfer, and single track riding; 
riding safety on open roadways and group riding skills; bike 
mechanisms and bike maintenance. 
 
 
 
 
 



มคอ.2 

30 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

00-011-005 บาสเกตบอล 
Basketball 

1(0-2-1) 

วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
หลักการพื นฐาน ทักษะทางกายภาพ และเทคนิควิธีที่ใช้ในกีฬาบาสเกตบอล   
ความรู้พื นฐานทางวิทยาศาสตร์การกีฬาที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสมรรถภาพ 
ทางกาย  กฎระเบียบ ข้อบังคับ กติกา มารยาท กลยุทธ์ เทคนิควิธี และ 
การพัฒนาการเล่นกีฬาบาสเกตบอล  การจัดและการด าเนินการแข่งขัน 
Fundamentals, physical skills and techniques used in basketball; 
relevant sports science knowledge behind physical fitness; rules, 
regulations, etiquettes, strategies, techniques, tactics, and 
development in the game of basketball; organizing and arranging 
basketball competition. 

  
00-011-006 ตะกร้อ 

Takraw 
1(0-2-1) 

วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
หลักการพื นฐาน ทักษะทางกายภาพ และเทคนิควิธีที่ใช้ในกีฬาตะกร้อ   
ความรู้พื นฐานทางวิทยาศาสตร์การกีฬาที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสมรรถภาพ 
ทางกาย  กฎระเบียบ ข้อบังคับ กติกา มารยาท กลยุทธ์ เทคนิควิธี และ 
การพัฒนาการเล่นกีฬาตะกร้อ  การจัดและการด าเนินการแข่งขัน 
Fundamentals, physical skills and techniques used in takraw; 
relevant sports science knowledge behind physical fitness; rules, 
regulations, etiquettes, strategies, techniques, tactics, and 
development in the game of takraw; organizing and arranging takraw 
competition. 
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00-011-007   แบดมินตัน 

Badminton 
1(0-2-1) 

วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
หลักการพื นฐาน ทักษะทางกายภาพ และเทคนิควิธีที่ใช้ในกีฬาแบดมินตัน   
ความรู้พื นฐานทางวิทยาศาสตร์การกีฬาที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสมรรถภาพ 
ทางกาย  กฎระเบียบ ข้อบังคับ กติกา มารยาท กลยุทธ์ เทคนิควิธี และ 
การพัฒนาการเล่นกีฬาแบดมินตัน  การจัดและการด าเนินการแข่งขัน 
Fundamentals, physical skills and techniques used in badminton; 
relevant sports science knowledge behind physical fitness; rules, 
regulations, etiquettes, strategies, techniques, tactics, and development 
in the game of badminton; organizing and arranging badminton 
competition. 

  
00-011-008 วอลเลย์บอล 

Volleyball 
1(0-2-1) 

วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
หลักการพื นฐาน ทักษะทางกายภาพ และเทคนิควิธีที่ใช้ในกีฬาวอลเลย์บอล   
ความรู้พื นฐานทางวิทยาศาสตร์การกีฬาที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสมรรถภาพ 
ทางกาย  กฎระเบียบ ข้อบังคับ กติกา มารยาท กลยุทธ์ เทคนิควิธี และ 
การพัฒนาการเล่นกีฬาวอลเลย์บอล  การจัดและการด าเนินการแข่งขัน 
Fundamentals, physical skills and techniques used in volleyball; 
relevant sports science knowledge behind physical fitness; rules, 
regulations, etiquettes, strategies, techniques, tactics, and development 
in the game of volleyball; organizing and arranging volleyball 
competition. 
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00-011-009 ฟุตซอล 
Futsal 

1(0-2-1) 

วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
หลักการพื นฐาน ทักษะทางกายภาพ และเทคนิควิธีที่ใช้ในกีฬาฟุตซอล   
ความรู้พื นฐานทางวิทยาศาสตร์การกีฬาที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสมรรถภาพ 
ทางกาย  กฎระเบียบ ข้อบังคับ กติกา มารยาท กลยุทธ์ เทคนิควิธี  
และการพัฒนาการเล่นกีฬาฟุตซอล  การจัดและการด าเนินการแข่งขัน  
Fundamentals, physical skills and techniques used in futsal; 
relevant sports science knowledge behind physical fitness; rules, 
regulations, etiquettes, strategies, techniques, tactics, and development 
in the game of futsal; organizing and arranging futsal competition. 

  
00-011-010 เทนนิส 

Tennis 
1(0-2-1) 

วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
หลักการพื นฐาน ทักษะทางกายภาพ และเทคนิควิธีที่ใช้ในกีฬาเทนนิส   
ความรู้พื นฐานทางวิทยาศาสตร์การกีฬาที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสมรรถภาพ 
ทางกาย  กฎระเบียบ ข้อบังคับ กติกา มารยาท กลยุทธ์ เทคนิควิธี และ 
การพัฒนาการเล่นกีฬาเทนนิส  การจัดและการด าเนินการแข่งขัน 
Fundamentals, physical skills and techniques used in tennis; 
relevant sports science knowledge behind physical fitness; rules, 
regulations, etiquettes, strategies, techniques, tactics, and development 
in the game of tennis; organizing and arranging tennis competition. 
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00-011-011   กอล์ฟ 
Golf 

1(0-2-1) 

วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
ความรู้ทั่วไปและทักษะในการเล่นกอล์ฟ  การพัฒนาร่างกายและอารมณ์ 
จากการเล่นกอล์ฟ  วงสวิง  การเลือกใช้ไม้กอล์ฟที่เหมาะสม  การจับไม้กอล์ฟ  
ท่ายืน และการวางต าแหน่งล าตัว  การพัตกอล์ฟ การตีลูกสั นและลูกยาว   
การตีลูกจากอุปสรรคและกรณีพิเศษ  กฎกติกามารยาทของกอล์ฟ 
General knowledge and skills of golf; physical and emotional benefit 
from golf; golf swing; how to choose the correct golf clubs; proper 
grips, stance, and alignment; stroke production for putting, short and 
long game; hitting special shots; rules and etiquettes of golf. 

  
00-012-001 สารัตถะแห่งความงาม 

Beauty Matters 
3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
ธรรมชาติของความงามตามภววิสัยและจิตวิสัย  ความงามและรสนิยม  ความงาม 
ของมนุษย์  ความงามตามธรรมชาติและความงามสร้างสรรค์  คุณค่าของความงาม 
และสุนทรียะในภาษา วรรณกรรม ดนตรี ศิลปกรรม นาฏศิลป์ และการละเล่น
พื นบ้าน  สุขภาพกายและสุขภาพจิต การดูแลสุขภาพ  มารยาทงามตามคติของไทย 
และการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
Nature of beauty, objective and subjective aspects; beauty and taste; 
human beauty; natural beauty and constructed beauty; beauty and 
aesthetic values in languages, literatures, music, visual art, performing 
art, and folk entertainment; physical and spiritual well-being; health 
cares; Thai etiquette and peaceful co-existence.  
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00-012-002 ดนตรีเพื่อชีวิต 
Music for Life  

3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
พื นฐานความรู้ที่จ าเป็นส าหรับดนตรี  ดนตรีและสุนทรียศาสตร์  เนื อหาและ
รูปแบบของดนตรีตะวันตก  ดนตรีไทยและดนตรีพื นบ้าน  ทักษะในการอ่าน  
ภาษาดนตรี  การฝึกหัดและเล่นดนตรีเฉพาะชิ น  เทคนิคในการเล่นดนตรี   
การเล่นดนตรีเป็นกลุ่มวง การเล่นและแสดงดนตรีในรูปแบบต่าง ๆ 
Basic elements of music; music and aesthetics; contents and forms of 
Western music, Thai music and folk music; music reading skills; 
individual practice and performing a particular instrument; playing 
techniques; ensemble playing; recital and performance of a variety 
forms of music. 

  
00-013-001 ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง 

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

วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
ความเป็นมาและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  วิวัฒนาการของโครงสร้างระบบเศรษฐกิจ
ไทย  การน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตและชุมชน  การบริหาร
จัดการที่ดี  การพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชน  
โครงการพระราชด าริและการน ามาใช้ในภาคธุรกิจการเกษตรและอุตสาหกรรม  
กรณีศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชน 
Background of the philosophy of sufficiency economy; development of 
Thai economy structure; sufficiency economy applications for living in  
a family and in community; good governance practices in organizations; 
developing sufficiency economy in individual, family and community 
level; royal-initiated projects and their applications in agribusiness and 
industrial sectors; case study of sufficiency economy in community. 
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00-013-002 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ้าวัน 
Economics for Everyday Use 

3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์  อรรถประโยชน์ การตัดสินใจ และต้นทุนค่าเสีย
โอกาส  บทบาทของรัฐบาลและองค์กรทางธุรกิจในระบบเศรษฐกิจ  การพิทักษ์สิทธิ์ 
และผลประโยชน์ของผู้บริโภค  เศรษฐกิจครัวเรือน  เศรษฐศาสตร์ส าหรับ
ผู้ประกอบการ  กระบวนการวางแผนทางการเงิน  การบริหารรายได้ รายจ่ายและ
ภาระหนี สิน  การเงินและการธนาคาร  กลไกราคากับการประยุกต์ในชีวิตประจ าวัน  
General knowledge of economics; utility, decision making, and 
opportunity cost; roles of government and economic organization in 
economic systems; consumer rights and benefits protection; household 
economy; economics for entrepreneurs; financial planning process; 
income, expenditure, and debt management; finance and banking; 
price mechanism and applications in everyday situations. 

  
00-018-001 ศาสตร์พระราชา 

The King’s Philosophy 
3(2-2-5) 

วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
ชีวิตและการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช   
พระบรมราโชวาทและพระราชด ารัสในโอกาสต่าง ๆ  พระราชกรณียกิจและโครงการ
พัฒนาที่ส าคัญ  ความหมาย หลักการ แนวคิด และเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน 
และการน าไปประยุกต์ใช้  มูลนิธิโครงการหลวง  หลักการและแนวคิดของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  การน าศาสตร์พระราชาไปประยุกต์ใช้ในการด ารงชีพ   
The life and work of His Majesty the King Bhumibol Adulyadej; royal guidances 
of His Majesty the King in various occasions; distinctive royal duties and royal 
development projects; meaning, principles, concepts, and goals of the 
philosophy of sustainable development and its applications; the Royal project 
foundation of Thailand; principles and concepts of the King’s philosophy of 
sufficiency economy; applications of the King’s philosophy for livings. 
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00-018-002 อรรถรสในงานศิลปะ 
Aesthetics in Art 

3(2-2-5) 

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

  
00-018-003 การส่งเสริมสุขภาพและการออกก้าลังกาย 

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

วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
ภาพรวมของการสร้างเสริมสุขภาพ  องค์ประกอบสมรรถภาพทางกาย  สุขภาพกาย 
และสุขภาพจิต  สุขภาพกับชีวิต  หลักการและวิธีการออกก าลังกาย เกมส์ กีฬา  
และการพักผ่อนหย่อนใจ  การออกก าลังกายและกีฬาเพ่ือสุขภาพ  ปัญหา 
ทางสุขภาพเกี่ยวกับอาหารและโภชนาการ  ยาและสารเสพติด  การวางแผน 
และการประเมินสุขภาพ  การออกแบบโปรแกรมการออกก าลังกายและการกีฬา   
การพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ 
Overview of health promotion; physical fitness components; physical and 
mental health; health and life; principles and methods of exercise, games, 
sports, and recreation; health problems involving food and nutrition; drugs 
and addictions; health promotion planning and evaluation; exercise and 
sport program design; health promotion development at the local and 
national level. 
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00-018-004 ผู้น้านันทนาการ 
Recreation Leadership  

3(2-2-5) 

วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
ความรู้และทักษะส าหรับผู้น านันทนาการ  บทบาทของผู้น าการติดต่อสื่อสาร
ระหว่างบุคคลและองค์กร  ทฤษฎีแรงจูงใจและกระบวนการกลุ่ม  การเตรียมตัว 
เพ่ือกิจกรรมกลางแจ้งและการเดินทาง  การบริหารจัดการนันทนาการ  การจัดการ
ความปลอดภัยและความเสี่ยง 
Knowledge and skills for recreation leadership; roles of leader in 
interpersonal and organizational communication; motivation theories 
and group dynamics; preparation for outdoor activities and trips; 
recreation management; safety and risk management. 

  
00-018-005 สมาธิเพื่อการพัฒนาชีวิต 

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

วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
ประวัติและแนวความคิดเกี่ยวกับการฝึกสมาธิ  การฝึกสมาธิแบบต่าง ๆ  คุณประโยชน์ 
ที่ได้จากการท าสมาธิ  รูปแบบ วิธีการ และขั นตอนของการท าสมาธิ  การรับรู้ อารมณ์ 
และการปรับแนวคิด  การบริกรรมและการท าสมาธิ  การฝึกสมาธิและการเจริญสติ   
การวางท่าที่เหมาะสม เทคนิคการหายใจและการผ่อนคลาย  การฝึกสมาธิเพ่ือน าทาง
ไปสู่การรู้แจ้ง  การฝึกสมาธิในชีวิตประจ าวัน เพ่ือความสุขของร่างกาย จิตใจ และ 
จิตวิญญาณ 
History and concepts of meditation; types of meditation; meditation 
benefits; patterns, methods, and steps of meditation; feelings, emotion 
and proper mindset; mindfulness and meditation; proper meditation 
postures, breathing and relaxation techniques; meditation on the path to 
enlightenment; meditation practice in everyday life for a happy body 
mind and soul. 
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00-022-001 จริยธรรมส้าหรับมนุษย์ 
Ethics for Human Beings 

3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
ความรู้เบื องต้นเกี่ยวกับทฤษฎีจริยศาสตร์  ค าถามและปัญหาในทางจริยปรัชญา  
ระดับชั นการพัฒนาจริยธรรม  การก าหนดเกณฑ์ความผิด-ถูก ชั่ว-ดี  การไตร่ตรองและ
การแก้ปัญหาประเด็นขัดแย้งทางจริยธรรม  วัฒนธรรมและประเพณีที่มีบทบาทเกี่ยวกับ
พฤติกรรมทางจริยธรรม  ขั นตอนในการตัดสินใจทางจริยธรรม  ปัญหาเชิงคุณธรรม 
ค าถามทางจริยธรรม และพฤติกรรมทางจริยธรรม ในสังคมปัจจุบัน 
Introduction to ethical theories; questions and problems in moral 
philosophy; stages of moral development; the standards of right and 
wrong; analyzing and solving moral dilemmas; cultures, traditions and 
their roles in ethical behavior; steps of ethical decision making process; 
moral problems, ethical questions, and ethical behavior in 
contemporary society. 

  
00-022-002 มนุษยสัมพันธ์และการพัฒนาบุคลิกภาพ 

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

วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
ความรู้เบื องต้นเกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ์  พฤติกรรมการอยู่ร่วมกันของมนุษย์  บทบาท 
ของการสื่อสารต่อความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  การปรับปรุงตนเองเพ่ือสร้างมนุษย
สัมพันธ์กับบุคคลในองค์การและสังคม  หลักการพัฒนาบุคลิกภาพ  การพัฒนาทักษะ
ในการปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน  มารยาททางสังคมและกิจกรรมนันทนาการ 
Basic knowledge of human relations; human behavior and social 
interactions; role of communication in interpersonal relationship; self-
improvement to create relationship within organization and society; 
principles of personality development; interpersonal interaction skills 
development; social manners and recreational activities. 
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00-022-003 มนุษยสัมพันธ์เพื่อการด้ารงชีวิต 
Human Relations for Living 

3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
ความหมายและความส าคัญของมนุษยสัมพันธ์  แนวคิดและลักษณะของบุคลิกภาพ  
ความเชื่อ ทัศนคติ และพฤติกรรม  ทักษะชีวิตและทักษะความเชื่อส่วนตน  ภาวะผู้น า
และการท างานเป็นทีม  บทบาทของความคิดเชิงบวกในการสร้างความสุขและ 
ความเป็นอยู่ที่ดี  ทฤษฎีทางจิตวิทยาในการสร้างความสัมพันธ์ของมนุษย์  เทคนิค 
ของการสร้างทัศนะด้านมนุษยสัมพันธ์  ปัจจัยที่มีอิทธิพลและปัญหาที่เกี่ยวข้อง 
กับการด ารงชีวิตของมนุษย์ 
Meaning and importance of human relations; concepts and characteristics 
of personality, beliefs, attitudes, and behavior; life skills and self-belief 
skills; leadership and teamwork; the power of positive thinking to improve 
well-beings and happiness; psychological theories in developing human 
relations in life and work; skill-building techniques in attitude creation of 
human relations; influential factors and related problems of human life. 

  
00-022-004 วัฒนวิถีแห่งการด้ารงชีวิต 

Lifestyle Enhancement 
3(3-0-6) 

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

3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
การเชื่อมั่นในตัวเองและการจูงใจผู้อ่ืน  การเรียนรู้ที่จะผิดพลาดหรือผิดพลาดที่จะเรียนรู้  
การยอมรับในคุณค่าของความเป็นมนุษย์  การมองโลกในแง่ดี การให้อภัย ความกตัญญู 
และความเมตตา  การสร้างความสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน  การเชื่อมต่อระหว่างร่างกายและ
จิตใจ  การท าตนเองให้เป็นที่รู้จัก  การเปลี่ยนแปลงรูปแบบพฤติกรรมและแนวคิด 
Self-confidence and motivating others; learning to fail or failing to 
learn; recognizing the values of human beings; optimism, forgiveness, 
gratitude, and kindness; mind-body connection; making oneself known 
by others; changing behavior and thought pattens. 

  
00-022-006 จิตวิทยาในการท้างาน 

Psychology in Working  
3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
แนวคิดพื นฐานที่เกี่ยวกับจิตวิทยาร่วมสมัย  พฤติกรรม และกระบวนการทางจิต 
ในเชิงชีวภาพและสังคม  องค์การและระบบการท างานในองค์การ  ทฤษฎีองค์การ  
ทฤษฎีผู้น า  การแก้ปัญหาข้อขัดแย้งและการท างานเป็นทีม  การบริหารเวลา  
แรงจูงใจในการท างาน  การจัดการความเครียด  หลักการทางจิตวิทยาเชิงบวก 
และการท างานอย่างมีความสุข 
Basic concepts within contemporary psychology, biological and social 
aspects of behavior and mental process; organization and work systems; 
organization theories; leadership theories; conflict resolution and teamwork 
skills; time management; motivation in working; stress management; 
principles of positive psychology and happiness at work. 
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00-022-007 ภาวะผู้น้าและการท้างานเป็นทีม 
Leadership and Teamwork 

3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
บทบาทของผู้น าและภาวะผู้น า  คุณลักษณะและความรับผิดชอบในการเสริมสร้าง
คุณภาพงาน  เทคนิคและกลยุทธ์ในการท างานเป็นทีม  แนวทางและเทคนิค 
การจัดการสมัยใหม่ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  การจัดการองค์การให้สอดคล้องกับ
สภาวการณ์ในปัจจุบัน 
Roles of leaders and leadership; characteristics and responsibility for 
enhancing work quality; techniques and strategies for successful 
teamwork; guidelines and techniques of modern management with 
information technology; organizational management in accordance 
with current situations. 

  
00-023-001 พลเมืองกับจิตส้านึกต่อสังคม 

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

วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
องค์ความรู้เกี่ยวกับความเป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตย  กติกาทางสังคม   
สิทธิมนุษยชน  การยอมรับความหลากหลายและความแตกต่าง  ความรับผิดชอบ 
ต่อสังคม  หลักความเสมอภาค และพ่ึงพาตนเอง  การแยกแยะระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต   
หน้าที่ของพลเมืองและความรับผิดชอบต่อสังคมในการต้านทุจริต  จิตสาธารณะ 
และจิตส านึกทางศีลธรรมของพลเมืองโดยใช้กระบวนการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่หลากหลาย 
Knowledge of being a good citizen in democratic regime; social regulations; 
human rights; recognition of diversity and difference; social responsibility; 
equality and self-reliance; discerning of self interest and public interest; 
intolerance and being ashamed of involving in corruption; civic duty and 
responsibility for anti-corruption; public mind and moral consciousness of 
citizen by learning and practicing good manners. 
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00-023-002 สังคมกับการปกครอง 
Society and Government 

3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
วิวัฒนาการของระบบการเมืองและการปกครองของไทย  อ านาจอธิปไตย 
และรูปแบบการปกครอง การปกครองแบบประชาธิปไตย  แนวความคิด ทฤษฎี  
และอุดมการณ์ทางการเมือง  สถาบันและกระบวนการทางการเมือง  ปัจจัยเกื อหนุน
และปัญหาอุปสรรคในการเปลี่ยนแปลงของสังคมและการเมือง 
Development of Thai politics and government; sovereignty and forms 
of government; democratic government; political concepts, theories, 
and ideology; political institutions and processes; supporting factors 
and obstacles to social and political changes. 

  
00-023-003 อารยธรรมไทยในบริบทโลกาภิวัตน์ 

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

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

3(3-0-6) 

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

  
00-023-005 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย 

Introduction to Laws 
3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
ประเภทของกฎหมาย  ระบบกฎหมายไทยและกฎหมายระหว่างประเทศ  ระบบ 
ศาลยุติธรรม  กฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายปกครอง  กฎหมายและสิทธิ 
ตามกฎหมาย ที่จ าเป็นต้องรู้  ประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายแพ่ง 
และพาณิชย์ กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค กฎหมายอสังหาริมทรัพย์ กฎหมายเฉพาะ
เรื่อง และกฎหมายอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องกับการใช้ชีวิตประจ าวัน 
Categories of law; international law and Thai legal systems; court 
system; constitutional law and administrative law; law and legal rights 
everyone should know; criminal code, civil and commercial code, 
consumer protection law, real estate law, special law and other laws 
related to everyday life. 
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00-023-006 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา 
Southeast Asian Studies 

3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
ประวัติศาสตร์ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้   
ความหลากหลาย ทางวัฒนธรรม ศาสนา และประเพณีท่ีโดดเด่น  ลักษณะพื นที่ 
ทรัพยากรธรรมชาติ และสภาพแวดล้อม  สังคมสมัยใหม่และความเป็นสากล   
ระบบเศรษฐกิจและการพัฒนาประชาคม  การค้าระหว่างประเทศในภูมิภาคด้วยกัน
เอง การอ านวยความสะดวกทางการค้า และความร่วมมือในภูมิภาค  บทบาทของ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับภูมิภาคอ่ืน 
History, sociology, and anthropology of Southeast Asia; cultural diversity, 
religions, and the prominent traditions; landforms, natural resources, and 
environment; modernization and globalization; economic systems and 
community development; intra-regional trade, trade facilitation and regional 
cooperation; roles of Southeast Asia on other regions. 

  
00-023-007 ชุมชนศึกษา 

Community Studies  
3(3-0-6) 

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

3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
อัตลักษณ์ของชาวใต้ ภาษาพื นเมือง ส าเนียงภาษา วัฒนธรรมและความเชื่อ  
คติชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น ประเพณีและพิธีกรรมทางศาสนา  สังคมไทย
มุสลิมและไทยพุทธ  เทศกาลเฉลิมฉลองและงานรื่นเริง  การอนุรักษ์และรักษา
ประเพณีของชาวใต้ในยุคปัจจุบัน  ทัศนศึกษาและกิจกรรมทางวัฒนธรรม 
Identity of the Southerner; indigenous language, dialects, culture and 
beliefs, folklore and folk wisdom, tradition and sacred activities; Muslim 
and Buddhist communities in the South; festivals and folk 
entertainment; the conservation of southern traditions in contemporary 
contexts; field studies and cultural activities. 

  
00-034-001 มนุษย์กับวรรณกรรม 

Man and Literature 
3(3-0-6) 

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

3(2-2-5) 

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

  
00-034-003   ทักษะการอ่านภาษาไทย 

Thai Reading Skills  
3(2-2-5) 

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

3(2-2-5) 

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

  
00-034-005   ศิลปะการพูด 

Art of Speaking 
3(2-2-5) 

วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
ทฤษฎีวัจนกรรม  ประเภทการพูด  การวิเคราะห์ผู้ฟัง  การเลือกหัวข้อในการพูด  
ขั นตอนการเตรียมการพูด  การพัฒนาสมรรถภาพการพูด  การฝึกทักษะการพูด 
ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การกล่าวอวยพร การพูดน าเสนอ การพูดกล่าวน าในฐานะ
พิธีกร การพูดโน้มน้าวใจ การพูดในทางธุรกิจ และการสัมภาษณ์  จริยธรรมและ
มารยาทในการพูด 
Speech act theory; types of speech delivery; audience analysis, 
selecting a speech topic; steps for preparing a speech; speech 
performance development; speaking skills practice including greeting, 
presentation, master of ceremonies’ opening speech, persuasive 
speech, business speech, and interviewing; ethics and manners in 
speaking. 



มคอ.2 

48 
 

 
00-034-006 การอ่านและการเขียนเชิงวิชาการ 

Academic Reading and Writing 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 

3(2-2-5) 

รูปแบบของภาษาเขียนเอกสารและต าราทางวิชาการ  ความรู้พื นฐานและทักษะ 
ทางปัญญาที่จ าเป็นในการอ่านและการเขียน  วิธีการสืบค้นข้อมูลและการอ้างอิง   
ทักษะในการคิดวิเคราะห์ในการตีความ ถอดความ วิเคราะห์ สรุป และประเมิน
เนื อหาสาระในการอ่านเชิงวิชาการ  การฝึกปฏิบัติการเขียนในรูปแบบต่าง ๆ   
งานที่มอบหมายในการอ่านและเขียน 
Language patterns of academic writing; basic knowledge and cognitive 
skills related to academic reading and writing; retrieving information 
and reference; critical thinking skills in interpreting, paraphrasing, 
analyzing, summarizing, and evaluating academic reading; writing 
practice in various forms; reading and writing assignments. 

  
00-034-007 การอ่านเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

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

วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
หลักการอ่าน  การอ่านวรรณกรรมประเภทต่าง ๆ  กลยุทธ์ในการอ่านสารคดี  
บันเทิงคดี นิทาน นวนิยาย เรื่องสั น การ์ตูน งานสร้างสรรค์ทั งร้อยแก้วร้อยกรอง   
การอ่านตามรสนิยม  รูปแบบและวิธีการเชื่อมโยงความคิด  ศิลปะการอ่าน 
และการบูรณาการกับศาสตร์และศิลป์แขนงอ่ืน ๆ 
Principles of reading; literature reading of various types; reading 
strategies for fiction, non-fiction, tales, novels, short stories, cartoons, 
creative work in both prose and poetry; reading according to personal 
taste; types and methods of linking ideas, the art of reading and 
reading integration with science and art in various fields. 
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00-035-001 สนทนาภาษาอังกฤษ 
English Conversation 

3(2-2-5) 

วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
การแนะน าตนเองและผู้อ่ืน  การทักทาย การบอกลา และการกล่าวลา 
ในภาษาอังกฤษ  การแสดงความยินดี การขอบคุณ และ การขอโทษ  การแสดง
ความเห็นอกเห็นใจ  การแสดงความคิดเห็น  การนัดหมาย  การพูดโทรศัพท์   
การซื อขายและต่อรองราคา  การสั่งอาหาร  การสอบถามและบอกทิศทาง 
Introducing oneself and others; greetings, farewells and saying good 
bye in English; congratulating, thanking, and apologizing; expressing 
empathy and sympathy; giving opinions; making an appointment; 
telephoning; purchasing and bargaining; ordering food; asking and giving 
directions. 

   
00-035-002 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ 

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

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

3(2-2-5) 

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

  
00-035-004 ภาษาอังกฤษเพื่อการท้างาน 

English for Work 
3(2-2-5) 

 

วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
ค าศัพท์ ส านวนและโครงสร้างภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมความพร้อม 
ในการประกอบอาชีพ  การอ่านโฆษณาสมัครงาน  การกรอกใบสมัครงาน   
การเขียนประวัติย่อ  การเขียนจดหมายสมัครงาน  การสัมภาษณ์งาน   
การสื่อสารเบื องต้นในองค์กร  การสื่อสารทางโทรศัพท์  การส่งอีเมล 
English vocabulary, expressions, and structures for career preparation; 
reading job advertisements; filling in an application form; interviewing 
for jobs; writing resumes; writing application letter; basic 
communication in organizations; telephoning; sending emails. 
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00-035-005 ภาษาอังกฤษเพื่อการน้าเสนอ 
English for Presentation 

3(2-2-5) 

 

วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
ค าศัพท์และเทคนิควิธีที่จ าเป็นส าหรับการน าเสนอ  การใช้กลไกทางภาษาเพ่ือพัฒนา
ทักษะการน าเสนอ  การใช้น  าเสียง  จังหวะ การหยุดคิด และท านองเสียง  การใช้
ค าศัพท์ ส านวน และรูปแบบประโยคภาษาอังกฤษที่ใช้ส าหรับการน าเสนอ  
การสื่อสารด้วยการใช้ถ้อยค าและไม่ใช้ถ้อยค า  การเตรียมเนื อหา  การใช้สื่อ
ประกอบการน าเสนอ  เทคนิคการน าเสนอ  การจัดการกับค าถาม 
Necessary English vocabulary and techniques for presentation; using 
linguistic devices for improving presentation skills; effective use of 
voice, rhythm, pausing, and intonation; English words, expressions, and 
sentence patterns used in presentation; verbal and non-verbal 
communication; content preparation; using media for presentation; 
presentation techniques; question handling. 

  
00-035-006 ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

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

วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
ทักษะและกลวิธีการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเองที่จ าเป็นในการเรียนรู้ตลอดชีวิต   
การสร้างทัศนคติท่ีดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษทั งส าหรับการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
ผ่านการศึกษาด้วยตนเองในหัวข้อที่สนใจ  การสืบค้นข้อมูลที่เก่ียวข้อง  การพิจารณา
ความเหมาะสมของข้อมูล  การน าเสนอผลการเรียนรู้  การประเมินการเรียนรู้ของตนเอง 
English language skills and self-learning strategies necessary for lifelong 
learning; creating a positive attitude in learning English both for personal 
and professional development through self-study on topics of interest; 
searching relevant information; evaluating information; presenting learning 
outcomes; evaluating one’s own learning. 
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00-035-007 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 
Chinese for Communication 

3(2-2-5) 

วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
แนะน าภาษาที่ใช้ในชีวิตประจ าวันในจีน  ค าศัพท์ ส านวน และรูปประโยคเพ่ือ 
การสื่อสารในสถานการณ์ทั่วไป  ความรู้พื นฐานเกี่ยวกับภาษาจีนกลาง  รูปแบบ
อักษรภาษาจีน  การออกเสียงภาษาจีน การวางต าแหน่งค าและไวยากรณ์  
โครงสร้างประโยคภาษาจีนกลาง ค า วลี และส านวนภาษาจีนกลางที่ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 
Introduction to everyday language used in China; essential vocabulary, 
expressions, and sentence structures for communication in general 
situations; basic knowledge of Mandarin; Chinese characters; Pinyin 
pronunciation; word orders and grammar; Mandarin sentences 
structure; words, phrases, and expressions for everyday use. 

  
00-035-008 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร 

Malay for Communication 
3(2-2-5) 

วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
แนะน าภาษาที่ใช้ในชีวิตประจ าวันในมาเลเซีย ค าศัพท์ ส านวน และรูปประโยค 
เพ่ือการสื่อสารในสถานการณ์ทั่วไป  ความรู้พื นฐานเกี่ยวกับภาษามลายูและอักษรรูมี   
ค าและวลีที่ใช้ทั่วไป  โครงสร้างค า วลี และประโยค  ทักษะเบื องต้นในการสนทนา 
ในชีวิตประจ าวัน ด้วยถ้อยค าและภาษาที่ถูกต้อง 
Introduction to everyday language used in Malaysia; essential 
vocabulary, expressions, and sentence structures for communication in 
everyday simple situations; basic knowledge of Malay and Rumi 
alphabet; common words and expressions; words, phrases, and 
sentences structure; basic skills in everyday conversation with 
appropriate words and expressions. 
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00-035-009 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 
Japanese for Communication 

3(2-2-5) 

วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
แนะน าภาษาที่ใช้ในชีวิตประจ าวันในญี่ปุ่น ค าศัพท์ ส านวน และรูปประโยค 
เพ่ือการสื่อสารในสถานการณ์ทั่วไป  รูปแบบอักษรฮิระงะนะ คาตาคะนะ และคันจิ  
การออกเสียงภาษาญี่ปุ่น  ค าวลี และประโยค  ทักษะเบื องต้นในการสนทนา 
ในชีวิตประจ าวันด้วยถ้อยค าและภาษาที่ถูกต้อง 
Introduction to everyday language used in Japan; essential vocabulary, 
expressions, and sentence structures for communication in everyday 
simple situations; character sets used in Japanese language Hiragana, 
Katakana, and Kanji; Japanese pronunciation; Japanese words, phrases, 
and sentences; basic skills in everyday conversation with appropriate 
words and expressions. 

  
00-046-001 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ้าวัน 

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

วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
ระบบจ านวน  การด าเนินการทางคณิตศาสตร์ส าหรับจ านวนเต็ม  การใช้ตัวเลข
ทศนิยม เศษส่วน เปอร์เซ็นต์ และสัดส่วน  ค่าเฉลี่ยเลขคณิต  มิติ หน่วยการวัด  
และตัวเลขนัยส าคัญ  การวัดระยะทาง พื นที่ และปริมาตร  เรขาคณิตวิเคราะห์  
สมการพีชคณิต  กราฟและไดอะแกรม  เวนไดอะแกรม  การตีความข้อมูลทางสถิติ 
Number system; arithmetic operations with integers; using decimals, 
fractions, percentages, and ratios; arithmetic mean; dimensions, unit 
and significant digits; measurement of distance, area and volume; 
analytic geometry; algebraic equations; graphs and diagrams;  Venn 
diagram;  interpreting statistical data and information. 
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00-046-002 ความรู้เชิงตัวเลข 
Numerical Literacy 

3(2-2-5) 
 

วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
ทักษะพื นฐานทางตัวเลขเพ่ือใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน  การด าเนินการ 
ทางคณิตศาสตร์และการใช้จ านวนเต็ม ทศนิยม เศษส่วน เปอร์เซ็นต์ เลขยกก าลัง 
และกรณฑ์  ตัวเลขโดยประมาณและเลขนัยส าคัญ  การใช้ข้อมูล กราฟ ตาราง 
และฮิสโตแกรม  การด าเนินการเกี่ยวกับข้อมูล ค่าสหสัมพันธ์ ค่าความแปรปรวน 
การกระจายความถี่ การชักตัวอย่าง และความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการวัด  
สูตรและการค านวณเก่ียวกับรูปทรงเรขาคณิต 
Basic numeracy skills needed for solving real life problems; arithmetic 
operations and working with whole numbers, decimals, fractions, 
percentage, exponents, and radicals; approximating number and 
significant numbers; the use of data, graphs, charts, and histograms; 
statistical processing of data, correlation, variance, frequency 
distributions, sampling, and standard error of measurement; 
calculations formulars and calculations of geometric shapes. 

  
00-046-003 คณิตศาสตร์ส้าหรับธุรกิจ 

Mathematics for Business 
3(2-2-5) 

วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
ทักษะทางคณิตศาสตร์ที่จ าเป็นส าหรับการแก้ปัญหาและการตัดสินใจทางธุรกิจ   
ระบบจ านวน  ฟังก์ชั่นและโมเดลทางคณิตศาสตร์  สัดส่วนและร้อยละ  อสมการ 
และสมการเชิงเส้น  กราฟ พื นที่ และปริมาตร  ก าไรขาดทุน ดอกเบี ย ภาษี  
ค่าเสื่อมราคา ค่าของเงินตามเวลา การประกัน และจุดคุ้มทุน  ค่าบ าเหน็จและ 
ค่านายหน้า  การจัดสรรทรัพยากร การหาจุดคุ้มทุน การหาค่าเหมาะที่สุดโดยวิธี
กราฟและวิธีซิมเพล็กซ์ 
The mathematical skills required for problem solving and decision 
making in business; number systems; functions and mathematical 
models; proportion and percentage; inequality and linear equations; 
graphs, area, and volume; gain and loss, interest, taxes, depreciation, 
time value of money, assurance, and break-even point; pension and 
broker commission; finding the optimal value by graph and the simplex 
method. 
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00-046-004 ความงามของคณิตศาสตร์ 
Beauty of Mathematics 

3(2-2-5) 

วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
การมองเห็นและการตระหนักถึงความงามของคณิตศาสตร์จากเนื อหาสาระในเชิง
ศิลปะและสุนทรียะของคณิตศาสตร์  การรู้จ าแบบ จ านวนเฉพาะ ความสามารถท่ี 
จะหารลงตัว ความสามารถถอดกรณท์ เลขคณิตมอดูลาร์ ทฤษฎีสุดท้ายของแฟร์มา 
เลขฟีบอนนาชี อัตราส่วนทอง ทฤษฎีบทของปิทาโกรัส สมมาตร ความไม่มีที่สิ นสุด 
แฟร็กทัล ปริภูมิทอพอโลยี การค้นหาทรงตันเพลโตล าดับที่หก และภาพจินตนาการ
มิติที่สี่  เน้นการอภิปรายในชั นเรียนและการน าเสนอผลงานของนักศึกษา 
Visualization and appreciation of the beauty of mathematics through 
selected topics concerning art and aesthetics of mathematics; pattern 
recognition, prime numbers, divisibility, rationality, modular arithmetics, 
Fermat's Last Theorem, Fibonacci Numbers, Golden Ratio, Pythagorean 
Theorem, symmetry, infinity, fractals, topological spaces, hunting for a 
Sixth Platonic Solid, and visualizing the fourth dimension; emphasizing 
on class discussion and student presentation. 

 
00-046-005 ระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ 

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

วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
หลักการพื นฐานของระบบสารสนเทศ  ศาสตร์และศิลป์ในการตัดสินใจ   
การใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจระดับบุคคล ระดับกลุ่ม  
และระดับองค์กร  การใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผน จัดระบบกระบวนการ  
และการด าเนินงานขององค์กร  การรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล  
การอนุมานเชิงสถิติและสถิติพรรณาเพ่ือการตัดสินใจ 
Fundamentals of information system; the art and science of decision 
making; the use of information systems to support individual, group, 
and organizational decision making; the applications of information 
systems in strategic planning, processing and operating the 
organizations; data collection and data analysis; statistical inference 
and descriptive statistics for decision making. 
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00-047-001 มนุษย์กับผลิตภัณฑ์เคมี 
Man and Chemical Products  

3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
ความสัมพันธ์ระหว่างสารเคมีกับชีวิตมนุษย์  ผลิตภัณฑ์ท าความสะอาด   
สารเคมีที่ปนเปื้อนในอาหารและสารเติมในอาหาร  ยาและสารเสพติด  เครื่องส าอาง  
สารเคมีที่ใช้ในการเกษตร  สารกัมมันตรังสีและผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี  ผลกระทบ 
ของสารเคมีกับมวลมนุษย์ 
The relationship between chemical agents and human life; cleaning 
products; contaminated food and food additives; drugs and addictions; 
cosmetics; agro-chemical products; radioactive agents and 
petrochemical products; impacts of chemical agents on human beings. 

  
00-047-002 สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร 

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

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

3(3-0-6) 

 วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
การส ารวจสืบค้นการใช้ยาในทางท่ีผิดและการติดยาในสังคม  ชนิดของสารเสพติด
และยาที่น ามาใช้ผิดประเภท  สาเหตุและปัจจัยเสี่ยงของการติดยาและสารเสพติด  
วิทยาศาสตร์ของสภาวะการติดยาในเชิงประสาทวิทยา  ความสัมพันธ์ระหว่างยา 
สมอง และพฤติกรรม  อาการและสัญญาณแสดงของการติดยาและสารเสพติด   
การเยียวยารักษาการติดสารเสพติดโดยวิธีการใช้ยา การขับสารพิษ และการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมและจิตส านึก  การใช้ชีวิตปลอดสิ่งเสพติด 
Investigation in drug abuse and addiction facts in our society; types of 
addictive substances and drugs commonly abused; cases and risk 
factors of drug abuse and addiction; neuroscience approach of 
addiction; the relations of drugs, brain and behavior; symptoms and 
signs of drug abuse and addiction; addiction treatments by medication, 
detoxification, behavioral and cognition therapy; living a drug-free life. 

  
00-047-004 เทคโนโลยีสีเขียว 

Green Technology 
3(2-2-5) 

วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
ความรู้พื นฐานของเทคโนโลยีสีเขียว  พลังงานและสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบ 
กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก  แหล่งพลังงานทางเลือก   
พลังงานหมุนเวียนและพลังงานสิ นเปลือง  การอนุรักษ์และการจัดการพลังงาน   
การลดของเสีย  ผลิตภัณฑ์สีเขียว  คาร์บอนเครดิตและคาร์บอนฟุตพริ นท์   
การจัดการสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
Introduction to green technology; energy and environment impacts on 
global climate change; sources of alternative energy; renewable energy 
and non-renewable energy; energy conservation and management; 
waste reduction; green production; carbon credit and carbon footprint; 
environmental management with modern technology for sustainable 
development. 
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00-047-005 ปรากฏการณ์ส้าคัญทางวิทยาศาสตร์ 
Great Moments in Science  

3(2-2-5) 

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

  
00-047-006 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิต  

Science and Technology for Quality of Life  
3(2-2-5) 

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

3(2-2-5) 

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

  
00-048-002 การจัดการนวัตกรรมส้าหรับผู้ประกอบการ  

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

วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
แนวคิดของการเป็นผู้ประกอบการและการจัดการนวัตกรรม  การลงทุนในธุรกิจ
นวัตกรรม  การบริหารจัดการและภาวะผู้น า  เทคนิคการตลาด  ระบบการเงินส าหรับ
ธุรกิจ  การเขียนแผนธุรกิจ  การจัดการนวัตกรรม  กระบวนการพัฒนาบริการใหม่   
การออกแบบบริการ  นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต  การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ใหม่และการสร้างตราสินค้า  นวัตกรรมเชิงยุทธศาสตร์  ทรัพย์สินทางปัญญา
และการอนุญาตใช้สิทธิทางเทคโนโลยี  การลงทุนในธุรกิจนวัตกรรม  การจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์และองค์กรนวัตกรรม 
Concepts of entrepreneurship and innovation management; investment in 
innovation business; leadership essentials; marketing techniques; financial 
system for business; writing a business plans; processes for new service 
development; service design; new product development and branding; 
tools needed to analyze firms’ innovation and technology strategies; 
human resources and innovative organization management. 
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00-048-003 การพัฒนาทักษะการคิดนอกกรอบ 
Lateral Thinking Skill Development 

3(2-2-5) 

วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
หลักการเกี่ยวกับความคิดในกรอบกับความคิดนอกกรอบ  ความคิดนอกกรอบ
ส าหรับการขับเคลื่อนนวัตกรรมและการสร้างงาน  เทคนิคการใช้ความคิดนอกกรอบ
ประกอบด้วย การหาทางเลือกใหม่ การปรับภาพให้เห็นชัด ความท้าทาย การเข้าถึง
แบบสุ่ม การยั่วยุ การเก็บเกี่ยว และวิธีการใช้แนวคิด  เทคนิคการระดมความคิด
และหลักการหมวกหกใบ  ตัวอย่างความคิดนอกกรอบ  การใช้เกม ปริศนา และ
กรณีศึกษาเพ่ือพิจารณาว่าจะพัฒนาหรือประยุกต์ใช้ความคิดนอกกรอบอย่างไร 
Vertical thinking and lateral thinking principles; driving innovation and 
creating work with lateral thinking; lateral thinking techniques including 
alternative, focus, challenge, random entry, provocation, harvesting, 
and treatment of ideas; brainstorming techniques and the six thinking 
hats; lateral thinking example; the use of games, puzzles and case 
studies to examine how lateral thinking can be developed and 
applied. 

  
02-211-001 คณิตศาสตร์พื นฐาน 

Fundamental Mathematics 
3(3-0-6) 

 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 

 

เซต ระบบจ านวนจริง และตรรกศาสตร์  ล าดับและอนุกรมของจ านวนจริง 
การเรียงสับเปลี่ยนและการจัดหมู่  ความน่าจะเป็น 
Sets, real number system and logic; sequences and series of real 
numbers; permutation and combination; probabilities. 
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06-121-201 เทคโนโลยีอัจฉริยะเพื่อการประมง 
Smart Technology for Fisheries 

3(2-3-4) 

 

วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
การพัฒนาและแนวโน้มของนวัตกรรมที่ใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะในด้านการประมง  
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเชิงนวัตกรรมในการประมง  การประยุกต์ใช้ 
อินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่งและปัญญาประดิษฐ์ในการประมง การเพาะเลี ยงสัตว์น  า 
อุตสาหกรรมประมง  กรณีศึกษาและปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื อหาวิชา 
Development and trends of smart innovation for fisheries; applying 
smart innovative technology for fisheries; IoTs and AI applications in 
fishery, aquaculture and fishery industry; case study and practical skills 
in related topics. 

   
06-121-302 ภูมิสารสนเทศศาสตร์และนวัตกรรม 

Geoinformatics and Innovation 
3(2-3-4) 

 

วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
ภูมิสารสนเทศเพ่ือการรวบรวม จัดเก็บ วิเคราะห์ น าเสนอ และเผยแพร่ข้อมูล
เกี่ยวกับโลก  ส่วนประกอบภูมิสารสนเทศ  ระบบข้อมูลทางภูมิศาสตร์  นวัตกรรม
ส าหรับการจัดการประมง  กรณีศึกษาและปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื อหาวิชา 
Geoinformation technology for collection, storage, analysis, 
presentation and dissemination of information about the Earth; 
geographical information system; innovation for fishery management; 
case study and practical skills in related topics. 
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06-121-403 ภูมิสารสนเทศศาสตร์เพื่อการจัดการทรัพยากรชายฝ่ัง 
Geoinformatics for Coastal Resource Management 

3(2-3-4) 

 

วิชาบังคับก่อน: 06-121-302 ภูมิสารสนเทศศาสตร์และนวัตกรรม 
Prerequisite:  06-121-302 Geoinformatics and Innovation 
การประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศศาสตร์เพื่อการจัดการทรัพยากรชายฝั่ง  เทคโนโลยี
การระบุต าแหน่งบนพื นโลกด้วยดาวเทียมทางการประมง ระบบติดตามเรือประมง  
การสัมผัสระยะไกล ประเภทของข้อมูล การปรับปรุงคุณภาพข้อมูล การสกัดข้อมูล 
การประมาณค่าในช่วง การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การแปลผลและน าเสนอ  
และปฏิบัติการร่วมกับหน่วยงานหรือภาคเอกชน 
Geo-Informatis for spatial data of coastal resource; global navigation 
satellite system, vessel monitoring system; remote sensing, data types, 
data enhancement, feature extraction; interpolation, data collection, 
data analysis, output interpretation and presentation; practice in field 
with stakeholder. 

   
06-122-101 การประมงพื นฐาน 

Fundamentals of Fisheries 
3(3-0-6) 

 

วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
ที่มาและความส าคัญของการประมง  ประเภทของการประมงและ 
แหล่งท าการประมง  ประเภทของเครื่องมือและวิธีการท าประมง  สัตว์น  าเศรษฐกิจ  
โครงสร้างอุตสาหกรรมประมงของไทย  กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
กับการพัฒนาอุตสาหกรรมประมง  การอนุรักษ์ทรัพยากรประมง  ประเด็นทันสมัย 
ที่มีผลกระทบต่อทรัพยากรสัตว์น  าและการประมง  การสืบค้นสารสนเทศ 
ด้านการประมง  การศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
Background and importance of fisheries; types of fishery and fishing 
areas; types of fishing gear and fishing methods; economic aquatic 
animals; structure of Thai fishery industry; laws and regulations in 
fishery industry development; fishery resources conservation;  
impacts of modern issues to aquatic resources and fisheries; searching 
for fishery information; field trips. 
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06-122-102 ชีววิทยาและอนุกรมวิธานสัตว์น ้าเศรษฐกิจ 
Biology and Taxonomy of Economic Aquatic Animals 

3(2-3-4) 

 

วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
ลักษณะทั่วไปของสัตว์  อาณาจักรของสัตว์  โครงสร้างร่างกาย  ระบบสรีระภายใน  
แหล่งที่อยู่อาศัยของสัตวน  าเศรษฐกิจ  การจ าแนกและจัดหมวดหมู่ทางอนุกรมวิธาน 
ของสัตว์น  าเศรษฐกิจ  ปฏิบัติการในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการบรรยายและการศึกษา
นอกสถานที่ 
General characteristics of animals; kingdom of animals; body structure, 
internal physiological system, habitat of economic aquatic animals; 
taxonomic identification and classification of economic aquatic 
animals; practice in related topics of lecture materials and field trip. 

   
06-122-203 นิเวศวิทยาทางน ้าและการอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝ่ัง 

Aquatic Ecology and Conservation of Coastal Resources 
3(2-3-4) 

 

วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
ความหมายและขอบเขตของนิเวศวิทยาทางน  า  โครงสร้างของระบบนิเวศทางน  า   
วัฏจักรแร่ธาตุและพลังงานในระบบนิเวศทางน  า  ระบบนิเวศของแหล่งน  าประเภท
ต่าง ๆ การอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง  วิธีการ กลยุทธ์ และมาตรการเพ่ือการอนุรักษ์
และป้องกันทรัพยากรชายฝั่ง  ปฏิบัติการในหัวข้อทีเ่กี่ยวข้องกับการบรรยาย   
กรณีศึกษาและการศึกษานอกสถานที่ 
Meaning and scope of aquatic ecology; structure of aquatic 
ecosystem; mineral and energy cycle in aquatic ecosystem; ecosystem 
of different water resources; conservation of coastal resources; 
methods, strategies and measures for conservation and prevention of 
coastal resources; practice in related topics of lecture materials; case 
studies and field trip. 
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06-122-204 คุณภาพน ้าและนวัตกรรมเพื่อการจัดการประมง 
Water Quality and Innovation for Fishery Management 

3(2-3-4) 

 

วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
คุณภาพน  าเบื องต้น  เกณฑ์ก าหนดและมาตรฐานของคุณภาพน  าส าหรับการประมง   
การเฝ้าระวังและการควบคุมคุณภาพน  า  มลภาวะทางน  า  คุณภาพน  าในการ
เพาะเลี ยงสัตว์น  า การใช้เคมีภัณฑ์ในการควบคุมคุณภาพน  าทางการเพาะเลี ยง 
สัตว์น  า  การจัดการคุณภาพน  าและนวัตกรรมในการเพาะเลี ยงสัตว์น  า   
กรณีศึกษาและปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื อหาวิชา 
Introduction for water quality; water quality criteria and standards for 
fisheries; water quality monitoring and control; water pollution; water 
quality in aquaculture; chemical products used for water quality 
control in aquaculture; water quality management and innovation in 
aquaculture; case study and practical skills in related topics. 

  
06-122-205 การส่งเสริมประมงเพื่อธุรกิจสัตว์น ้า 

Fishery Extension for Aquatic Business 
3(2-3-4) 

 

วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
หลักการ ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของการส่งเสริม  ความส าคัญและสิ่งจ าเป็น
พื นฐานของการส่งเสริมประมงเพ่ือธุรกิจสัตว์น  า  รูปแบบและวิธีการส่งเสริมประมง
เพ่ือธุรกิจสัตว์น  า การเรียนรู้ การวางแผนโครงการ การวิเคราะห์ผลการส่งเสริม
ประมงเพ่ือธุรกิจสัตว์น  า  นโยบายและการด าเนินงานส่งเสริมประมง  ปฏิบัติการ
เกี่ยวกับการส่งเสริมประมงเพ่ือธุรกิจสัตว์น  า และปฏิบัติการร่วมกับหน่วยงาน 
หรือภาคเอกชน 
Principles, philosophy and objectives of extension; importance and 
basic necessities of fishery extension for aquatic business; types and 
tools of fishery extension for aquatic business;  learning, project 
planning and result analysis of fishery extension for aquatic business; 
policy and implementation of fishery extension; practical work in 
fishery extension for aquatic business; practice in field with 
stakeholders. 
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06-122-206 ชีววิทยาประมงเพื่อการจัดการ 
Fishery Biology for Management 

3(2-3-4) 

 

วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
แนวคิดเก่ียวกับประชากรและกลุ่มสัตว์น  า  ชีวประวัติสัตว์น  า  การทดแทน 
และการอพยพย้ายถิ่น  ผลผลติของกลุ่มสัตว์น  า  ผลของการประมงต่อชีวประวัติ  
และระบบนิเวศของทรัพยากรประมง  รูปแบบการประมงและการจับสัตว์น  า 
โดยเน้นทรัพยากรสัตว์น  าในทะเลเขตร้อน  หลักการประมงอย่างยั่งยืนและ
ปฏิบัติการ  
Concepts of aquatic population and stock; life history of aquatic 
animals; recruitment and migration; aquatic stock production; effects 
of fisheries to life history and ecosystem of fisheries resources; type of 
fisheries and fishing method with emphasis on aquatic animal 
resources in tropical sea; principles for sustainable fisheries and 
practice in laboratory. 

   
06-122-307 การจัดการประมง 

Fishery Management  
3(2-3-4) 

 

วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
ลักษณะของทรัพยากรประมง  การจัดการประมงและสภาวะการประมงของโลก   
ข้อมูลพื นฐานในการจัดการประมง  แบบจ าลองผลจับส่วนเกิน   
แบบจ าลองผลจับต่อหน่วยทดแทน  นโยบายและมาตรการที่ใช้ในการจัดการประมง   
การจัดการประมงแบบมีส่วนร่วม การจัดการประมงเชิงเศรษฐศาสตร์   
ปฏิบัติการเก่ียวกับการจัดการประมง  การประยุกต์โมเดลการจัดการประมงเพ่ือ 
การพัฒนาพื นที่และทรัพยากรประมงและปฏิบัติการ 
Characteristics of fishery resources; fishery management and world 
fisheries conditions; fundamentals of fisheries management; surplus 
yield model; yield per recruitment model; policies, measurements and 
limitations of fishery management forms; practical work in fishery 
management; application of fisheries management model for area and 
fishery resource development; practice in laboratory. 
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06-122-308 กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการประมงและธุรกิจสัตว์น ้า 
Laws and Regulations of Fishery and Aquatic Business 

3(2-3-4) 

 

วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื องต้น  กฎหมายเกี่ยวกับการประมง การอนุรักษ์
ทรัพยากรประมง การบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พระราชบัญญัติ
การประมง ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง และกฎกระทรวงที่เกี่ยวกับการประมง 
และธุรกิจสัตว์น  าของไทย  กฎหมายประมงและธุรกิจสัตว์น  าระหว่างประเทศ   
กฎหมายเกี่ยวกับการจัดตั งองค์กรกรธุรกิจสัตว์น  าและการประกอบการ   
กฎหมายควบคุมการด าเนินงานของธุรกิจสัตว์น  า  การเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญ 
ด้านกฎหมาย  กรณีศึกษาและปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื อหาวิชา 
Introduction to laws; Thai Fishery Act; fishery resource conservation, 
marine and coastal resource management, regulations and 
announcements of Thai fishery and aquatic business; international 
fishery and aquatic business laws; legal issues on establishment of 
aquatic business and entrepreneurship; laws governing aquatic 
business operation; learning from legal experts; case study and 
practical skills in related topics. 

  
06-122-409 การประมงอย่างมีความรับผิดชอบและเครื่องมือประมง 

Responsible Fisheries  and Fishing Gears 
3(2-3-4) 

 

วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
สภาวะทรัพยากรประมง รูปแบบการประมงพาณิชย์ และการประมงขนาดเล็ก   
ชนิดและวิธีท าการประมงของเครื่องมือที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน  จรรยาบรรณว่าด้วย 
การท าประมงอย่างมีความรับผิดชอบ  การศึกษาประสิทธิภาพและขนาดของ
เครื่องมือที่เหมาะสมต่อการจับสัตว์น  า  ปฏิบัติการทดลองในหัวข้อที่เก่ียวข้อง 
Fishery resources situation, types of commercial fisheries and small 
scale fisheries; fishing methods and types of fishing gears currently in 
use; code of conduct for responsible fisheries; study on catch 
efficiency and size of the appropriate equipment for catching; 
laboratory exercise in related topics. 
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06-122-410 การจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
Marine and Coastal Resource Management 

3(2-3-4) 

 

วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
การจ าแนกชนิดของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  หลักการในการจัดการ 
และการอนุรักษ์  การวิเคราะห์ปัญหาและการวางแผน  เครื่องมือการจัดการ   
การจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในระดับภูมิภาค ระดับท้องถิ่น   
การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเล   
การสร้างความตระหนักรู้ด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศบนฐานทรัพยากรทางทะเล 
และชายฝั่ง  บทบาทของหน่วยงานระดับประเทศและองค์กรระหว่างประเทศต่าง ๆ 
ในการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  และปฏิบัติการร่วมกับหน่วยงาน 
หรือภาคเอกชน 
Categorization of coastal and marine resources; principles of resource 
management and conservation; problem analysis and planning; 
management tools; local and regional coastal and marine resource 
management; promoting participation in marine resource management 
and the use of marine resources; raising awareness of ecotourism 
based on coastal and marine resources; role of national and 
international organization in coastal and marine resource 
management; practice in laboratory and co-working with stakeholders. 

   
06-123-101 อุตสาหกรรมเพาะเลี ยงสัตว์น ้า 

Aquaculture Industry 
3(2-3-4) 

 

วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
อุตสาหกรรมเพาะเลี ยงสัตว์น  าเบื องต้น  การเพาะพันธุ์ การอนุบาล การเลี ยง และ 
โรคสัตว์น  า  การจับจ าหน่ายและขนส่งสัตว์น  า  มาตรฐานฟาร์มเพาะเลี ยงสัตว์น  า  
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพาะเลี ยงสัตว์น  า  ธุรกิจที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรม
เพาะเลี ยงสัตว์น  า  กรณีศึกษาและปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื อหาวิชา 
Introduction to aquaculture industry; breeding, nursing, culturing, and 
diseases of aquatic animals; harvesting and transportation; standards 
of aquaculture farm; aquaculture innovation and technology; 
aquaculture industry business; case study and practical skills in related 
topics. 
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06-123-202 ผลิตภัณฑ์สัตว์น ้าและการแปรรูป 
Fishery Products and Processing 

3(2-3-4) 

 

วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
การเปลี่ยนแปลงคุณภาพของสัตว์น  าหลังการจับ  การคัดเลือกวัตถุดบิ   
หลักการถนอมและกระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสัตว์น  าประเภทต่าง ๆ   
การปฏิบัติอย่างถูกสุขลักษณะในการผลิตอาหาร  มาตรฐานและกฎหมายอาหาร 
ทีเ่กี่ยวข้องกับผู้ผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น  า  วัตถุเจือปนอาหารที่ใช้ในผลิตภัณฑ์ประมง  
บรรจุภัณฑ์และอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ประมง 
Fish quality changes after harvesting; raw material selection;  
principles of fish preservation and fishery product processing;  
GHP in food production; law and regulations for fishery product 
manufacturers; food additives used in fishery products;  
packaging and shelf life. 

   
06-123-203 หลักการจัดการธุรกิจประมง 

Principles of Fishery Business Management 
3(2-3-4) 

 

วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
ความหมายและประเภทของธุรกิจ  รูปแบบ ความส าคัญ และบทบาทของ 
ธุรกิจประมง  ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการธุรกิจประมง  กระบวนการจัดการ
ธุรกิจประมงประกอบด้วย การวางแผน การจัดองคก์าร การจัดคนเข้าท างาน  
การสั่งการ/การอ านวยการ และการควบคุม  หน้าที่งานทางธุรกิจประมง   
การบริหารทรัพยากรมนุษย์  การเงิน การบัญชี และการตลาด  การวิเคราะห์สวอต
เพ่ือโอกาสทางธุรกิจ  กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับธุรกิจประมง  การฝึกปฏิบัติ 
ในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง  การศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
Definition and types of business; characteristics, importance and roles 
of fishery business; factors related to fishery business management; 
process of fishery business management including planning, organizing, 
staffing, leading/directing and controlling; fishery business functions; 
human resource administration; finance, accounting and marketing; 
SWOT analysis for business opportunity; fishery business laws and 
regulations; practical skills in related topics; required field trips. 
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06-123-204 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจสัตว์น ้าและทรัพยากรประมง 
Economics of Aquatic Business and Fishery Resources 

3(2-3-4) 

 

วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
แนวคิดเบื องต้นและขอบเขตของเศรษฐศาสตร์ประมงและธุรกิจสัตว์น  า   
การลงทุนทางการประมงและธุรกิจสัตว์น  า  การวิเคราะห์อุปสงค-์อุปทาน  
และดุลยภาพการท าประมง  การวิเคราะห์ต้นทุน-ผลตอบแทน  การตลาด  
การค้าส่งและค้าปลีก  ปฏิบัติเกี่ยวกับการวิเคราะห์ต้นทุน-ผลตอบแทนจากการ 
ท าประมงและเพาะเลี ยงสัตวน  า ดุลยภาพการท าประมง และการประยุกต์
แบบจ าลองผลจับ 
Fundamental concepts and scopes of the fishery economics and 
aquatic business; investment in fishery and aquatic business;  
demand-supply and equilibrium analysis of fishery; cost-benefit 
analysis; marketing, wholesaling and retailing; practice in cost-benefit 
analysis of fishery and aquaculture, equilibrium of fishery, and 
applications of yield models. 

   
06-123-305 การเจรจาต่อรองและประสานงานทางธุรกิจประมง 

Negotiation and Coordination in Fishery Business 
3(2-3-4) 

 

วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการเจรจาต่อรองและการประสานงาน  
กระบวนการเจรจาต่อรองและการประสานงาน  การวิเคราะห์สถานการณ์เพ่ือ 
การวางแผนการเจรจาต่อรองและการประสานงานในธุรกิจประมง  เทคนิค 
การเจรจาต่อรองและการประสานงาน  การโน้มน้าวคู่เจรจาและกลวิธีในการเจรจา
ต่อรอง  จริยธรรมของการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ  การจัดการความขัดแย้งใน
องค์การ  กระบวนการแก้ปัญหาความขัดแย้ง  การฝึกปฏิบัติในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง 
Concepts and theories related to negotiation and coordinating; 
process of negotiation and coordination; analysis of situations for 
making negotiation and coordination plans in fishery business; 
negotiation and coordination techniques; persuasion and negotiating 
tactics; ethical aspects of business negotiation; conflict management in 
organization; conflict resolution process; practical skills in related 
topics. 
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06-123-306 การจัดการโลจิสติกต์และโซ่อุปทาน 
Logistics and Supply Chain Management 

3(2-3-4) 

 

วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
บทบาทของการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานในธุรกิจ  กิจกรรมโลจิสติกส์ 
ในธุรกิจประมง  การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานในธุรกิจประมง   
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน   
การเลือกผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์  กรณีศึกษา  การศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
Roles of logistics and supply chain management in business; logistic 
activities in fishery business; logistics and supply chain management in 
fishery business; information systems of logistics and supply chain 
management; selection of logistics service providers; case study; field 
trips. 

   
06-123-307 การเป็นผู้ประกอบการทางการประมง 

Entrepreneurship in Fisheries 
3(2-3-4) 

 

วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
สถานการณ์และแนวโน้มเกี่ยวกับธุรกิจประมง  รูปแบบของการประกอบธุรกิจ
ประมง  การพัฒนาความคิดของผู้ประกอบการส าหรับการเริ่มต้นธุรกิจประมง   
การวางแผนธุรกิจ  เทคนิคการตลาด  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และการสร้าง 
ตราสินค้า  การวางแผนการผลิต  การวางแผนการเงิน  ช่องทางการจัดจ าหน่ายใน
ตลาดออฟไลน์และออนไลน์  คุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการทางการประมง  
ปัจจัยแห่งความส าเร็จในการเป็นผู้ประกอบการ  การฝึกปฏิบัติในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง  
การศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
Situations and trends of fishery business; types of fishery business; 
entrepreneurial mindset development for fishery business startup; 
business planning; marketing techniques; new product development 
and branding; production planning; financial planning; distribution 
channels in offline and online market; entrepreneurial characteristics 
of fishery business owners; key factors of successful entrepreneurs; 
practical skills in related topics; required field trips. 
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06-123-308 การจัดการการเงินและความเสี่ยงในธุรกิจประมง 
Financial and Risk Management for Fishery Business 

3(2-3-4) 

 

วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
หลักเศรษฐศาสตร์และการเงินส าหรับการตัดสินใจเชิงการจัดการ  เครื่องมือส าหรับ
การวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินและการบัญชี  การวิเคราะห์ต้นทุน-ผลตอบแทน  
การวางแผนและควบคุมทางการเงินส าหรับธุรกิจ  การวางแผนรับมือกับความเสี่ยง  
การติดตามและควบคุมความเสี่ยง  ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงในธุรกิจ
ประมง  กรณีศึกษาและปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื อหาวิชา 
Principles of economics and finance for management decision making; 
tools for accounting financial information analyzing; cost-benefit 
analysis; financial planning and control for business; planning to handle 
risks; monitoring and controlling risks; risks and risk management in 
fishery business; case study and practical skills in related topics. 

   
06-123-309 อาหารสัตว์น ้าและธุรกิจเคมีภัณฑ์ 

Aqua Feeds and Chemical Business 
3(2-3-4) 

 

วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
อาหารสัตว์น  าเบื องต้น  เทคโนโลยีในการผลิตอาหารสัตว์น  า  การประเมิน
ประสิทธิภาพการใช้อาหารสัตว์น  า  ธุรกิจที่เก่ียวข้องกับอาหารสัตว์น  า  โรคสัตว์น  า
เบื องต้น  กลไกการเกิดโรคในสัตว์น  า  ลักษณะอาการของโรค  การใช้เคมีภัณฑ์ใน
โรคสัตว์น  า  ธุรกิจที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมโรคสัตว์น  า  กรณีศึกษาและปฏิบัติการ
ที่สอดคล้องกับเนื อหาวิชา 
Introduction of aqua feeds; aqua feed production technology; 
evaluation of aqua feed utilization; business related to aqua feeds; 
introduction of aquatic animal diseases; aquatic animal disease 
symptoms; chemicals used for aquatic animal diseases; businesses 
related to the aquatic animal disease industry; case study and 
practical skills in related topics. 
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06-123-410 ธุรกิจประมงดิจิทัล 
Digital Fishery Business 

3(2-3-4) 

 

วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
ความรู้พื นฐานเกี่ยวกับธุรกิจดิจิทัล  โอกาสและความท้าทายในการด าเนินการธุรกิจ
ประมงดิจิทัล  กลยุทธ์การตลาดดิจิทัล  การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ในยุคดิจิทัล   
การวิเคราะห์เว็บไซต์  การใช้โปรแกรมประยุกต์เพ่ือสร้างงานวิดีโอผ่านช่องทาง
ออนไลน์  การเงินดิจิทัล  กรณีศึกษาและปฏิบัติการที่สอดคลองกับเนื อหาวิชา 
Fundamentals of digital business; opportunities and challenges in 
digital fishery business; digital marketing strategy; customer 
relationship management in digital era; web analytics; using video 
applications to create video online; digital finance; case study and 
practical skills in related topics. 

   
06-123-411 นวัตกรรมธุรกิจประมง 

Innovation in Fishery Business  
3(2-3-4) 

 

วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
แนวคิดเก่ียวกับการจัดการนวัตกรรม  แนวโน้มและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจประมง 
เพ่ือพัฒนานวัตกรรม  การบูรณาการความรู้ทางการประกอบธุรกิจและการวิเคราะห์
แบบจ าลองธุรกิจเพ่ือสร้างกระแสรายได้  การสร้างนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาธุรกิจ
ประมง  กรณีศึกษาและปฏิบัติการที่สอดคลองกับเนื อหาวิชา 
Concepts of innovation management; fishery business trends and 
environment for innovation development; integration of business 
knowledge and analysis of business models to generate income flow; 
innovative creation for fishery business development; case study and 
practical skills in related topics. 
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06-123-412 ธุรกิจอัจฉริยะ  
Business Intelligence 

3(2-3-4) 

 

วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
แนวคิดเก่ียวกับธุรกิจอัจฉริยะและระบบสนับสนุนการตัดสินใจ  กระบวนการ
ตัดสินใจ  ลักษณะสารสนเทศส าหรับธุรกิจอัจฉริยะ  คลังข้อมูล   
การจัดการประสิทธิภาพธุรกิจ  การท าเหมืองข้อมูลส าหรับธุรกิจอัจฉริยะ   
การวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ  ซอฟต์แวร์ด้านธุรกิจอัจฉริยะและระบบสนับสนุนการ
ตัดสินใจ  กรณีศึกษาและปฏิบัติการที่สอดคลองกับเนื อหาวิชา 
Concepts of business intelligence and decision making support 
systems; decision making processes; information characteristics for 
business intelligence; data warehouse; business performance 
management; data mining for business intelligence; business data 
analytics; software of business intelligence and decision making 
support system; case study and practical skills in related topics. 

   
06-124-301 ระเบียบวิธีวิจัยเพื่อการจัดการประมงและธุรกิจประมง 

Research Methodology for Fishery Management and 
Business 

3(2-3-4) 

 

วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
การวิจัยและกระบวนการวิจัยทางการจัดการประมงและธุรกิจประมง   
การวิจัยเชิงปริมาณ การวิจัยเชิงคุณภาพ และการวิจัยแบบสหสาขาวิชา   
ปัญหาและค าถามวิจัย  การตรวจเอกสาร  การออกแบบวิจัย การเก็บข้อมูล  
การวิเคราะห์และการตีความข้อมูล  การประยุกต์ใช้สถิติทางสังคมศาสตร์ในด้าน
การจัดการประมงและธุรกิจสัตว์น  า  การเขียนรายงานการวิจัย  กรณีศึกษา 
และปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื อหาวิชา 
Research and research process for fishery management and business; 
quantitative research, qualitative research and multidisciplinary 
research; research problems and research questions; literature review; 
research design, data collection, analysis and interpretation of data; 
applying social science statistics for fishery management and business; 
research report writing; case study and practical skills in related topics. 
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06-124-302 การเตรียมความพร้อมฝึกงานและสหกิจศึกษา 
Preparation for Internship and Cooperative Education 

1(0-2-1) 

 

วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
หลักการ แนวคิดและกระบวนการของการฝึกงานและสหกิจศึกษา  กระบวนการ
และขั นตอนในการสมัครงาน  ความปลอดภัยและจรรยาบรรณในสถานที่ท างาน  
การสื่อสาร การพัฒนาบุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธ์  การเขียนรายงานและ 
การน าเสนอ 
Principles, concepts and processes of internship and cooperative 
education; job application process; safety and ethics in workplace; 
communication, personality development and human relations; report 
writing and presentation. 

   
06-124-403 ปัญหาพิเศษทางการจัดการประมงและธุรกิจสัตว์น ้า 

Special Problems in Fishery Management and Aquatic 
Business 

3(0-9-0) 

 

วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
การจัดท าโครงร่างการวิจัยทางการจัดการประมงหรือธุรกิจสัตว์น  า  การด าเนินการ
วิจัย  การน าเสนอผลการวิจัย  และการเขียนเอกสารงานวิจัย 
Writing proposal of research project in fishery management or aquatic 
business; executing the research project; result presentation; writing a 
research paper. 
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06-124-404 การฝึกงานทางการจัดการประมงและธุรกิจสัตว์น ้า 
Internship in Fishery Management and Aquatic Business 

3(320) 

 

วิชาบังคับก่อน: 06-124-302 การเตรียมความพร้อมฝึกงานและสหกิจศึกษา 
Prerequisite:  06-124-302 Preparation for Internship and Cooperative  
                                   Education 
ฝึกปฏิบัติงานในองค์กรเอกชนหรือภาครัฐ โดยน าความรู้และทักษะมาประยุกต์ใช้ใน
การท างาน ภายใต้ค าแนะน าของผู้ควบคุมดูแลในสถานประกอบการและอาจารย์ที่
ปรึกษา เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 320 ชั่วโมง หรือ 8 สัปดาห์  การจัดท ารายงานผลการ
ปฏิบัติงานและการน าเสนอเพ่ือการประเมินผล 
Internship in either the public or private sectors by applying classroom 
knowledge and skills in working under the supervision of both an 
approved internship provider and faculty advisor for a period of not 
less than 320 hours or 8 weeks; work performance report and oral 
presentation for evaluation. 

   
06-124-405 สหกิจศึกษา 

Cooperative Education 
6(640) 

 

วิชาบังคับก่อน: 06-124-302 การเตรียมความพร้อมฝึกงานและสหกิจศึกษา 
Prerequisite: 06-124-302 Preparation for Internship and Cooperative  
                                  Education 
การท าโครงงานที่เป็นปัญหาร่วมกับสถานประกอบการเพ่ือบูรณาการความรู้และ
ทักษะจากการท างาน เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 640 ชั่วโมง หรือ 16 สัปดาห์   
การจัดท ารายงานสรุปผลการท างานฉบับสมบูรณ์ การน าเสนอ และประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน โดยพนักงานผู้ควบคุมดูแลจากสถานประกอบการและอาจารย์ที่ปรึกษา 
Project based learning resolution with co-op employers to integrate 
knowledge and skills on working for a period of not less than 640 
hours or 16 weeks; writing the final report, oral presentation, and work 
performance evaluation by job supervisor and co-op advisor. 
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06-124-406 
 

ประสบการณ์การท้างานทางวิชาชีพด้านการจัดการประมง 
Professional Work Experience in Fishery Management 

3(320) 

วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
วิชาส าหรับการหาประสบการณ์จากการท างานในองค์กรเอกชนหรือภาครัฐ  
โดยน าความรู้และทักษะมาประยุกต์ใช้ในการท างานเกี่ยวกับการจัดการประมง  
ภายใต้ค าแนะน าของผู้ควบคุมดูแลในสถานประกอบการและอาจารย์ที่ปรึกษา  
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 320 ชั่วโมง หรือ 8 สัปดาห์  การจัดท ารายงาน สรุป  
และการน าเสนอเพ่ือการประเมินผล 
The course of work experience in either the public or private sectors 
by applying classroom knowledge and skills to work in  fishery 
Management under the supervision of both an approved professional 
job placement providers and a faculty advisor for a period of not less 
than 320 hours or 8 weeks; a final written report, and oral presentation 
for evaluation. 

  
06-124-407  ประสบการณ์การท้างานทางวิชาชีพด้านธุรกิจประมง 

Professional Work Experience in Fishery Business 
3(320) 

วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
วิชาส าหรับการหาประสบการณ์จากการท างานในองค์กรเอกชนหรือภาครัฐ  
โดยน าความรู้และทักษะมาประยุกต์ใช้ในการท างานเกี่ยวกับธุรกิจประมง  
ภายใต้ค าแนะน าของผู้ควบคุมดูแลในสถานประกอบการและอาจารย์ที่ปรึกษา  
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 320 ชั่วโมง หรือ 8 สัปดาห์  การจัดท ารายงาน สรุป  
และการน าเสนอเพ่ือการประเมินผล 
The course of work experience in either the public or private sectors 
by applying classroom knowledge and skills to work in fishery  
Business under the supervision of both an approved professional job 
placement providers and a faculty advisor for a period of not less than 
320 hours or 8 weeks; a final written report, and oral presentation for 
evaluation.  
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 3.2  ชื่อ สกุล เลขประจ้าตัวประชาชน ต้าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 
   3.2.1 อาจารยป์ระจ้าหลักสูตร 

ล้าดับ ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิ สาขา/วิชาเอก สถาบันทีจ่บ ปีที่จบ 
ต้าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
ภาระงานสอน (ชม./ปกีารศึกษา) 
2565 2566 2567 2568 

1 นายธงชัย นิติรัฐสุวรรณ 
3 9299 0033x xx x 

ปร.ด. 
วท.ม. 
ทษ.บ. 

วาริชศาสตร ์
วิทยาศาสตร์การประมง 
ประมงน  าจดื 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแมโ่จ ้

2553 
2537 
2534 

รอง
ศาสตราจารย ์

370 400 400 400 

2 นายอภิรักษ ์สงรักษ ์
3 8408 0015x xx x 

ปร.ด. 
วท.ม. 
วท.บ. 

วิทยาศาสตร์การประมง 
การจัดการประมง 
เพาะเลี ยงสัตว์น  า 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
สถาบันเทคโนโลยรีาชมงคล 

2558 
2544 
2540 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

350 400 400 400 

3 นางนัทธ์หทัย เครบส ์
3 9201 0010x xx x 

ปร.ด. 
วท.ม. 
วท.บ. 

โลจสิติกส์และโซ่อุปทาน 
เศรษฐศาสตรเ์กษตร 
เศรษฐศาสตรเ์กษตร 

มหาวิทยาลยันเรศวร 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

2562 
2546 
2542 

อาจารย ์ 370 400 400 400 

4 นางชมพูนุช โสมาลีย ์
3 9204 0060x xx x 

วท.ม. 
ทษ.บ. 

วิทยาศาสตร์การประมง  
ประมงน  าจดื  

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแมโ่จ ้

2539 
2535 

รอง
ศาสตราจารย ์

160 160 160 160 

5 นายปรีดา เกดิสุข 
3 1019 0077x xx x 

วท.ม. 
วท.บ. 

วิทยาศาสตร์การประมง 
ชีววิทยา 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

2536 
2531 

อาจารย ์ 160 160 160 160 
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         3.2.2 อาจารย์ผู้สอน  

ล้าดับ ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิ สาขา/วิชาเอก สถาบันทีจ่บ ปีที่จบ 
ต้าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
ภาระงานสอน (ชม./ปกีารศึกษา) 
2565 2566 2567 2568 

1 นายธงชัย นิติรัฐสุวรรณ 
3 9299 0033x xx x 

ปร.ด. 
วท.ม. 
ทษ.บ. 

วาริชศาสตร ์
วิทยาศาสตร์การประมง 
ประมงน  าจดื 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแมโ่จ ้

2553 
2537 
2534 

รอง
ศาสตราจารย ์

370 400 400 400 

2 นายอภิรักษ ์สงรักษ ์
3 8408 0015x xx x 

ปร.ด. 
วท.ม. 
วท.บ. 

วิทยาศาสตร์การประมง 
การจัดการประมง 
เพาะเลี ยงสัตว์น  า 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
สถาบันเทคโนโลยรีาชมงคล 

2558 
2544 
2540 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

350 400 400 400 

3 นางนัทธ์หทัย เครบส ์
3 9201 0010x xx x 

ปร.ด. 
วท.ม. 
วท.บ. 

โลจสิติกส์และโซ่อุปทาน 
เศรษฐศาสตรเ์กษตร 
เศรษฐศาสตรเ์กษตร 

มหาวิทยาลยันเรศวร 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

2562 
2546 
2542 

อาจารย ์ 370 400 400 400 

4 นางชมพูนุช โสมาลีย ์
3 9204 0060x xx x 

วท.ม. 
ทษ.บ. 

วิทยาศาสตร์การประมง  
ประมงน  าจดื 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแมโ่จ ้

2539 
2535 

รอง
ศาสตราจารย ์

160 160 160 160 

5 นายปรีดา เกดิสุข 
3 1019 0077x xx x 

วท.ม. 
วท.บ. 

วิทยาศาสตร์การประมง 
ชีววิทยา 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

2536 
2531 

อาจารย ์ 160 160 160 160 

6 นางสาวรัตนาพร  
 อนันตสุข 

3 3207 0017x xx x 

M.Sc. 
 
วท.บ. 

Aquaculture and Aquatic 
Resource Management 
การจัดการประมง 

Asian Institute of Technology 
 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

2548 
 
2545 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

370 400 400 400 

7 ว่าท่ีพันตรีด ารง    
โลหะลักษณาเดช 

3 4097 0003x xx x 

วท.ม. 
วท.บ. 

เพาะเลี ยงสัตว์น  า 
ประมง 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
สถาบันเทคโนโลยรีาชมงคล 

2540 
2537 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

80 80 80 80 

8 นายอ านาจ สร้อยทอง 
3 9305 0098x xx x 

กศ.ม. 
กศ.บ. 

พลศึกษา 
พลศึกษา 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

2544 
2528 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

70 70 70 70 

9 นางผ่องศรี พัฒนมณ ี
3 8099 0010x xx x 

ศศ.ม. 
คบ. 

การแนะแนว 
การศึกษาบัณฑิต 

มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

2548 
2534 

อาจารย ์ 80 80 80 80 
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ล้าดับ ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิ สาขา/วิชาเอก สถาบันทีจ่บ ปีที่จบ 
ต้าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
ภาระงานสอน (ชม./ปกีารศึกษา) 
2565 2566 2567 2568 

10 นายวัฒนา วัฒนกุล 
3 9099 0025x xx x 

วท.ม. 
วท.บ. 

วิทยาศาสตร์การประมง 
ประมง 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

2536 
2533 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

80 160 160 160 

11 นายวิกิจ ผินรับ 
3 9205 0004x xx x 

ปร.ด. 
 

วท.ม. 
วท.บ. 

เทคโนโลยีการประมงและ
ทรัพยากรทางน  า 
ชีววิทยา 
ประมง 

มหาวิทยาลยัแม่โจ ้
 
มหาวิทยาลยัทักษิณ 
สถาบันเทคโนโลยรีาชมงคล 

2559 
 

2549 
2543 

อาจารย ์ 80 80 80 80 

12 นางสาวนัฏฐา   
คเชนทร์ภักด ี

3 8009 0086x xx x 

ปร.ด. 
วท.ม. 
วท.บ. 

เทคโนโลยีการอาหาร 
ผลิตภณัฑ์อาหาร 
อุตสาหกรรมประมง 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนาร ี
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
สถาบันเทคโนโลยรีาชมงคล 

2559 
2549 
2546 

อาจารย ์ 80 80 80 80 

13 นางสาวเดือนรุ่ง    
ช่วยเรือง 

3 9203 0015x xx x 

ศ.ม. 
ศ.บ. 

เศรษฐศาสตร ์
เศรษฐศาสตร ์

มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

2544 
2539 

อาจารย ์ 80 80 80 80 

14 นางจันทรา อุ้ยเอ้ง 
3 9298 0001x xx x 

วท.ม. 
วท.บ. 

สถิต ิ
สถิต ิ

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

2548 
2543 

อาจารย ์ 80 80 80 80 

15 นางสาวอารีรตัน์    
ว่องก๊ก 

3 92980 0002x xx x 

ปร.ด. 
 

วท.ม. 
 

วท.บ. 

คณิตศาสตร์ประยุกต ์
 
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
คณิตศาสตร ์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

2562 
 

2549 
 

2544 

อาจารย ์ 80 80 80 80 

16 นางสาววรรณกร     
พลพิชัย 

1 8011 0005x xx x 

วท.ม. 
วท.บ. 

จิตวิทยาชุมชน 
จิตวิทยา 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

2555 
2552 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

80 80 80 80 
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ล้าดับ ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิ สาขา/วิชาเอก สถาบันทีจ่บ ปีที่จบ 
ต้าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
ภาระงานสอน (ชม./ปกีารศึกษา) 
2565 2566 2567 2568 

17 นางสาวชยนรรจ์    
ขาวปลอด 

3 9299 0007x xx x 

บธ.ม. 
ศ.บ. 

บริหารธรุกิจ 
เศรษฐศาสตร์การเงินและ 
การคลัง 

มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์

2547 
2544 

อาจารย ์ 160 160 160 160 

18 Mr.Steven Gregory  
Embree 

M.A. 
 
B.A. 

Classical Languages and 
Linguistics 
Classical Languages and 
linguistics 

University of Western Ontario, 
Canada 
York University, Canada 

2549 
 
2531 

อาจารย ์ 80 80 80 80 

19 Miss Erica Westgate B.A. English Languages and 
Literature 

University of Cape Town, South 
Africa 

2527 อาจารย ์ 80 80 80 80 
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         3.2.3 อาจารย์พิเศษ 

ล้าดับ ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิ สาขา/วิชาเอก สถาบันทีจ่บ ประสบการณ์การท างาน ผลงานทางวิชาการ 

1 นายอ านวย คงพรหม 
3 9008 0015x xx x 

วท.ม. 
 

วท.บ. 

วิทยาศาสตร์การ
ประมง 
วาริชศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ผู้อ านวยการกองวิจัยและ
พัฒนาประมงทะเล  
กรมประมง 

- 

2 นางศิริพร ประดิษฐ์  
3 1202 0039x xx x 
      

D.Sc. 
 
 

M.Sc. 
 
 

วท.บ. 

Ecological 
Marine 
Management 
Ecological 
Marine 
Management 
วิทยาศาสตร์ทาง
ทะเล 

Vrije Universiteit Brussel, 
Belgium 
 
Vrije Universiteit Brussel, 
Belgium 
 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

Lecturer at 
MACORIN/PSU 
Researcher at 
Southeast Asian 
Fisheries Development 
Center/Training 
Department 
(SEAFDEC/TD) 

Pradit, S., Towatana, P., Nitiratsuwan, T., Jualaong, 
S., Jirajarus, M., Songlang, K., Noppradit, P., 
Darakai, Y., & Weerawong. C. (2020). Occurrence 
of microplastics on beach sediment at Libong, 
a pristine island in Andaman Sea, Thailand. 
Science Asia, 46, 336-343. 

Pradit, S., Nitiratsuwan, T., Towatana, P., Jualaong, 
S., Songlang, K., Noppradit, P., & Weerawong. C. 
(2020). Marine debris accumulation on the 
beach in Libong, a small island in Andaman 
sea, Thailand. Applied Ecology and 
Environmental Research, 18(4), 5461-5474. 

3 นายสรรเสริญ จินดาสอน 
3 7306 0103x xx x 

วท.บ.  เพาะเลี ยงสัตว์น  า  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้อ านวยการฝ่ายขายและ
การตลาด  
บริษัทอินเทคค์ ฟีดจ ากัด 

- 

4 นายสุขเกษม จารุพงศ์ 
3 8699 0012x xx x 

วท.บ. วาริชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กรรมการผู้จัดการ บจก. 
กรีนเทคอควาคัลเจอร์ 
บรรณาธิการบริหาร บจก. 
ส านักพิมพ์ชบาเงิน / 
นิตยสาร AQUABIZ 

- 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม 
 4.1 การฝึกงาน 

 4.1.1 ค้าอธิบายโดยย่อ 
 เพ่ือให้ผู้เรียนได้มีประสบการณ์การท างานในสายวิชาชีพและเตรียมความพร้อมผู้เรียนส าหรับ
การเป็นนักจัดการประมงและชายฝั่ง หรือผู้ประกอบการธุรกิจประมงก่อนเข้าสู่การท างานจริง  โดยส่ง
นักศึกษาไปท างานในสถานประกอบการด้านการประมงและธุรกิจสัตว์น  า ท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และ
ทักษะปฏิบัติจากการท างาน ทั งยังเกิดความเข้าใจและเชื่อมโยงองค์ความรู้จากรายวิชาที่มีความสอดคล้อง
และเก่ียวเนื่องกันในการท างานได้ เพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับการท างานภายหลังส าเร็จการศึกษา 
  4.1.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
  1) มีจิตสาธารณะ และเคารพกฎระเบียบข้อบังคับขององค์กรและสังคม 
  2) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
  3) มีความรู้หลักการทฤษฎีทางด้านการจัดการประมงและธุรกิจสัตว์น  า 
  4) สามารถประยุกต์ทักษะภาคปฏิบัติเพื่อการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 
  5) สามารถศึกษาวิเคราะห์ปัญหาและน าความรู้ทางทฤษฎีและปฏิบัติมาใช้ในการแก้ไขปัญหา 
  6) มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย 
  7) สามารถปรับตัวท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
  8) วางตัวและแสดงความคิดเห็นได้เหมาะสมกับบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ 
  9) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประโยชน์ 
  4.1.3  ช่วงเวลา  
  ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษาที่ 4 
  4.1.4  การจัดเวลาและตารางสอน  
  วิชา 06-124-404 การฝึกงานทางการจัดการประมงและธุรกิจสัตว์น  า จัดเวลาไม่น้อยกว่า 
320 ชั่วโมง หรือ 8 สัปดาห์ 
 
 4.2 สหกิจศึกษา 

 4.2.1 ค้าอธิบายโดยย่อ 
 เพ่ือให้ผู้เรียนได้มีประสบการณ์การท างานในสายวิชาชีพและเตรียมความพร้อมผู้เรียนส าหรับ
การเป็นนักจัดการประมงและชายฝั่ง หรือผู้ประกอบการธุรกิจประมงก่อนเข้าสู่การท างานจริง โดยการส่ง
นักศึกษาไปท างานกับหน่วยงานหรือสถานประกอบการเสมือนพนักงานจริง ท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และ
ทักษะปฏิบัติจากการท างาน สามารถบูรณาการความรู้  และแก้ปัญหาร่วมกับสถานประกอบการ  
เพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับการท างานภายหลังส าเร็จการศึกษา  

 4.2.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
  1) มีจิตส านึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
  2) มีวินัยและความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
  3) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
  4) มีความรู้หลักการทฤษฎีทางด้านการจัดการประมงและธุรกิจสัตว์น  า 
  5) มีความรู้ในสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง 
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  6) สามารถประยุกต์ใช้ความรู้หลักการทางทฤษฎีด้านการจัดการประมงและธุรกิจสัตว์น  าได้ 
  7) สามารถประยุกต์ทักษะภาคปฏิบัติเพื่อการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 
  8) สามารถศึกษาวิเคราะห์ปัญหาและน าความรู้ทางทฤษฎีและปฏิบัติมาใช้ในการแก้ไข
ปัญหา 
  9) มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย 
  10) สามารถปรับตัวท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
  11) วางตัวและแสดงความคิดเห็นได้เหมาะสมกับบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ 
  12) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประโยชน์ 
  4.2.3  ช่วงเวลา  
   ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษาที่ 4 
  4.2.4  การจัดเวลาและตารางสอน  
  วิชา 06-124-405 สหกิจศึกษา จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา 
 
 4.3 การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนกับการท้างาน 

 4.3.1 ค้าอธิบายโดยย่อ 
 เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ทักษะปฏิบัติจริงจากสถานประกอบการจนเกิดความเชี่ยวชาญ 
ในส่วนงานเฉพาะทางที่ต้องการน าไปประกอบอาชีพในอนาคต ก าหนดให้นักศึกษาต้องเรียนรู้ภาคทฤษฎี
ในรายวิชาจากโมดูลที่เลือกในรูปแบบ Block course ในภาคการศึกษาที่มหาวิทยาลัยก่อน หลังจากนั น
น ักศ ึกษาต ้องเร ียนรู ้ท ักษะปฏ ิบ ัต ิง านผ ่านการท าง าน ณ สถานประกอบการหร ือหน ่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการประมงและธุรกิจสัตว์น  า เป็นเวลา 320 ชั่วโมง ของภาคการศึกษา ผ่านการ 
ลงเรียนรายวิชาประสบการณ์การท างานทางวิชาชีพด้านการจัดการประมงหรือรายวิชาประสบการณ์
การท างานทางวิชาชีพด้านธุรกิจประมง ซึ ่งมีการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนกับ 
การท างาน (WIL) โดยหน่วยงานที่นักศึกษาเข้าไปฝึกปฏิบัติงานจะอยู ่ในความร่วมมือกับสาขาวิชา  
ในลักษณะของการจัดการเรียนการสอนร่วมกันโดยมีอาจารย์ประจ าวิชาเข้าควบคุมและให้ค าแนะน า
ร่วมกับผู้ควบคุมดูแลในสถานประกอบการระหว่างที่นักศึกษาปฏิบัติงาน  

 4.3.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
  1) มีจิตสาธารณะ และเคารพกฎระเบียบข้อบังคับขององค์กรและสังคม   
  2) มีความรู้หลักการทฤษฎีทางด้านการจัดการประมงและธุรกิจสัตว์น  า   
  3) สามารถประยุกต์ทักษะภาคปฏิบัติเพื่อการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 
  4) สามารถศึกษาวิเคราะห์ปัญหาและน าความรู้ทางทฤษฎีและปฏิบัติมาใช้ในการแก้ไข
ปัญหา   
  5) มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย   
  6) สามารถปรับตัวท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
  7) วางตัวและแสดงความคิดเห็นได้เหมาะสมกับบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ  
  8) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประโยชน์   
  9) สามารถใช้งานภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
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  4.3.3  ช่วงเวลา  
  ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษาที่ 3 
  4.3.4  การจัดเวลาและตารางสอน  
 วิชา 06-124-406 ประสบการณ์การท างานทางวิชาชีพด้านการจัดการประมง หรือ  
 วิชา 06-124-407 ประสบการณ์การท างานทางวิชาชีพด้านธุรกิจประมง  
 จัดเวลาท างานกับหน่วยงานหรือสถานประกอบการไม่น้อยกว่า 320 ชั่วโมง 
 
5. ข้อก้าหนดเกี่ยวกับการท้าโครงงานหรืองานวิจัย 
 5.1 ค้าอธิบายโดยย่อ  
 การบรรยายกระบวนการท าวิจัย รายละเอียดตามรายวิชา 06-124-403 ปัญหาพิเศษทางการ
จัดการประมงและธุรกิจสัตว์น  า นักศึกษาท างานวิจัยตามโจทย์ที่สนใจ ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา 
น าเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบรายงานและวาจา และต้องผ่านการประเมินผลงานวิจัย 
 5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้  
 1) มีจิตส านึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  
 2) มีความรู้หลักการทฤษฎีทางด้านการจัดการประมงและธุรกิจสัตว์น  า 
 3) สามารถประยุกต์ใช้ความรู้หลักการทางทฤษฎีด้านการจัดการประมงและธุรกิจสัตว์น  าได ้
 4) มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย  
 5) สามารถระบุและใช้เทคนิคทางสถิติและคณิตศาสตร์ 
 5.3 ช่วงเวลา  
  ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษาที่ 4 
 5.4 จ้านวนหน่วยกิต  
 วิชา 06-124-403 ปัญหาพิเศษทางการจัดการประมงและธุรกิจสัตว์น  า 3 หน่วยกิต  
 5.5 การเตรียมการ  
  1)  จัดอาจารย์ที่ปรึกษาให้กับนักศึกษาเพ่ือให้ค าแนะน าแก่นักศึกษาทุกคน โดยนักศึกษาเป็นผู้เลือก
อาจารย์ที่ปรึกษาซึ่งมีความเชี่ยวชาญในเรื่องที่สนใจ 
  2) อาจารย์จัดตารางเวลาเพื่อให้ค าปรึกษาและติดตามการท างานของนักศึกษา 
  3)  จัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือให้เพียงพอต่อการใช้งาน มีเจ้าหน้าที่ดูแลอุปกรณ์เครื่องมือให้อยู่ใน
สภาพพร้อมใช้งาน 
  4)  มีการดูแลความปลอดภัยของนักศึกษาในการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ การท างานนอกเวลา 
  5) มีคอมพิวเตอร์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์บริการ ทั งในศูนย์คอมพิวเตอร์และในห้องปฏิบัติการ
ของสาขา 
 5.6 กระบวนการประเมินผล  
  1)  ประเมินคุณภาพข้อเสนอโครงการวิจัย โดยอาจารย์ประจ าวิชาและอาจารย์ที่ปรึกษา 
  2)  ประเมินความก้าวหน้าในระหว่างการท างานวิจัย  โดยอาจารย์ที่ปรึกษาจากการสังเกตและ
จากการรายงานด้วยวาจาและเอกสาร 
  3) ประเมินผลการท างานของนักศึกษาในภาพรวม จากการติดตามการท างาน ผลงานที่เกิดขึ นใน
แต่ละขั นตอน และรายงานโดยอาจารย์ที่ปรึกษา 
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา  
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
และบูรณาการความรู้ เพ่ือพัฒนา
ตนเองสู่การเป็นนักการจัดการ
ประมงหรือธุรกิจสัตว์น  า ที่สามารถ
เข้าใจปัญหาและแก้ไขปัญหา
ทางการประมง และธุรกิจสัตว์น  าได้ 

- จัดการเรียนการสอนโดยเน้นให้นักศึกษามีความรู้พื นฐานทาง 
ด้านการจัดการประมงและธุรกิจสัตว์น  าที่สามารถเข้าใจปัญหา
และแก้ไขปัญหาทางการประมง และธุรกิจสัตว์น  าได้ 
- จัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการความรู้ร่วมกับ 
สถานประกอบการ หรือหน่วยงานภายนอกเพ่ือให้นักศึกษามี
ส่วนร่วมในการเรียนรู้และแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์จริง เช่น 
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพร่วมกับสถานประกอบการ 
ทั งทางด้านการจัดการประมงและธุรกิจสัตว์น  า รวมถึง 
การศึกษาดูงาน การฝึกงาน 
- จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เช่น การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โดย
ผู้ที่มีความรู้ ความช านาญเฉพาะทาง มาถ่ายทอดให้แก่นักศึกษา 

มีความสามารถในการพัฒนาตนเอง
สู่การเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ 
start up 

- จัดการเรียนการสอนด้านการเป็นนักธุรกิจสัตว์น  า เช่น  
การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก การตลาดและ 
การจัดการธุรกิจสัตว์น  า และการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ส าหรับ
ผู้ประกอบการธุรกิจสัตว์น  ารายใหม่ โดยเน้นการปฏิบัติจริง
เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดทักษะและสามารถบูรณาการกับการท างานได้
จริง 

 
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านของหลักสูตรสาขาวิชา 
 2.1  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 1. คุณธรรม จริยธรรม 
  1.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
     1) พัฒนานิสัยให้มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
     2) ปลูกจิตส านึกในความมีระเบียบวินัย เคารพกฎระเบียบ และตรงต่อเวลา 
     3) ปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรมอันดีงาม สามารถด าเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเหมาะสมและมี
ความสุข 
     4) สร้างเสริมจิตสาธารณะ 
  1.2 กลยุทธ์การเรียนการสอน 
     1) ปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย การตรงต่อเวลา ตลอดจนปฏิบัติตนให้เหมาะสม 
ถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ 
     2) สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ในระหว่างการเรียนการสอน โดยยกตัวอย่างสถานการณ์
จริงหรือกรณีตัวอย่าง และบทบาทสมมุติ  
     3) ให้นักศึกษาจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ที่บ่งบอกถึงคุณธรรมจริยธรรม และ
ความเสียสละ เพื่อส่งเสริมการปลูกฝังจิตสาธารณะ ในการถือประโยชน์สังคมเป็นที่ตั ง  
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    1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียน 
     1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั นเรียน 
     2) ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรม  
     3) สังเกตและประเมินพฤติกรรมของผู้เรียนในขณะจัดการเรียนการสอนและเข้าร่วม
กิจกรรม 
     4) ประเมินจากบุคคลภายนอกที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมของนักศึกษา โดยใช้แบบส ารวจ
หรือแบบสัมภาษณ์  
 2. ความรู้ 
  2.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
     1) รู้และเข้าใจในศาสตร์หรือเนื อหาสาระที่เก่ียวข้อง 
     2) จ าแนกข้อมูล และน าเสนอข้อมูลประเด็นความส าคัญจากการเรียนรู้ได้อย่างถูกต้อง
ครบถ้วน  
     3) ประยุกต์ใช้ความรู้ หลักการ ทฤษฎีตลอดจนกระบวนการต่าง ๆ ใช้ได้อย่างเหมาะสม  
     4) เป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต  
    2.2 กลยุทธ์การเรียนการสอน 
     1) ใช้การสอนหลายรูปแบบรูปแบบในชั นเรียนที่หลากหลาย เช่นการบรรยาย การเรียนรู้
แบบลงมือปฏิบัติ (Active Learning) สถานการณ์การจ าลอง (Simulation) โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนแสดง
ความคิดเห็น และซักถาม 
     2) มอบหมายการค้นคว้า ทั งแบบรายบุคคล/กลุ่ม ในหัวข้อที่สอดคล้องสถานการณ์โลก  
     3) จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง โดยการศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
     4) จัดให้มีการอภิปรายกลุ่มเพื่อบูรณาการความรู้ที่เรียนกับเนื อหาวิชาอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 
     5) เชิญวิทยากรหรือศิษย์เก่า ผู้มีความรู้ และถ่ายทอดประสบการณ์มาให้แก่นักศึกษา 
    2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียน 
     1) ทดสอบหลักการ และทฤษฎีด้วยการสอบข้อเขียน การสอบปากเปล่า 
     2) ประเมินจากการท างานที่ได้รับมอบหมายในชั นเรียนรายกลุ่ม/รายบุคคล 
     3) ประเมินจากการน าเสนอรายงานในชั นเรียนรายกลุ่ม/รายบุคคล 
     4) ประเมินจากใบงานกิจกรรมการเรียนการสอนที่จัดในห้องเรียนและนอกห้องเรียน 
     5) ประเมินจากรายงานผลการศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
 3.  ทักษะทางปัญญา 
  3.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
     1) เข้าใจปัญหา และสามารถแก้ปัญหาได้บนพื นฐานของข้อมูลและข้อเท็จจริง 
     2) เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างสร้างสรรค์ 
     3) รู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์โลก และชีวิต  
  3.2 กลยุทธ์การเรียนการสอน 
     1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักศึกษามีความคิด ในการแก้ปัญหา เช่น การเรียนรู้โดย
ใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based Learning; PBL) การเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน (Project-base 
Learning; PjBL) และกรณีศึกษา (Case Study) 
     2) มอบหมายงานให้นักศึกษา คิด วิเคราะห์และสังเคราะห์ จากรูปแบบการสอนที่หลากหลาย 
และจากสถานการณ์จริงในปัจจุบัน  



มคอ.2 

87 
 

     3) จัดกิจกรรมให้นักศึกษาสามารถบูรณาการความรู้กับศาสตร์อ่ืน ๆ เพ่ือประยุกต์ใช้
ความคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์   
  3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียน 
     1) ใช้แบบทดสอบในการฝึกการแก้ปัญหา 
     2) ประเมินจากงานที่ได้รับมอบหมายทั งงานกลุ่มและงานเดี่ยว 
     3) ประเมินจากรายงาน/การน าเสนอการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาและผลสัมฤทธิ์จากงานที่
ได้รับมอบหมาย 
         4) ประเมินจากใบงานกิจกรรมการเรียนการสอนที่จัดในห้องเรียนและนอกห้องเรียน 
     5) ประเมินผลการปฏิบัติการจากสถานการณ์จริง 
     6) รายงานจากการศึกษาค้นคว้าความรู้ต่างๆ ข้อมูลในสาขาวิชาและศาสตร์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการบูรณาการเพ่ือน ามาสร้างองค์ความรู้ใหม่และนวัตกรรม 
 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
     1) ปฏิบัติตนเหมาะสมตามกฎ ระเบียบของสังคม 
     2) ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี เข้าใจบทบาทการเป็นผู้น าผู้ตามตามสถานการณ์ 
     3) เคารพความคิดเห็นของผู้อ่ืน ยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล และเรียนรู้ที่จะอยู่
ร่วมกันกับผู้อื่นอย่างมีความสุข  
  4.2 กลยุทธ์การเรียนการสอน 
     1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการท างานเป็นกลุ่ม และงานที่มีการปฏิสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล เช่นการระดมความคิดเห็น การอภิปราย หรือการสัมมนา 
     2) ก าหนดการท างานกลุ่มให้มีการหมุนเวียนบทบาทการเป็นผู้น าและผู้ตาม  
     3) สอดแทรกความรับผิดชอบต่อตนเองและองค์กร เข้าใจวัฒธรรมองค์กร การปรับตัวให้
เข้ากับสภาพแวดล้อม การยอมรับความเห็นของผู้อื่น 
     4) เปิดโอกาสในการแสดงความคิดเห็น (Brainstorming) โดยการจัดเวทีอภิปรายและ
เสวนา ในหัวข้อที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือฝึกการยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นด้วยเหตุผล 
  4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียน 
     1) ประเมินพฤติกรรมภาวการณ์เป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี 
     2) สังเกตจากพฤติกรรม ขณะท ากิจกรรมกลุ่ม หรือการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  
     3) ประเมินจากแบบประเมินตนเอง หรือจากสมาชิกในกลุ่ม ในด้านความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล และความรับผิดชอบ  
     4) ประเมินผลงานกลุ่มที่ได้รับมอบหมาย  
 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  5.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
     1) สืบค้นและน าเสนอข้อมูลตามหลักการ ทฤษฎี ได้อย่างตรงประเด็นและถูกต้อง 
     2) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสมและรู้เท่าทันสื่อ ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ 
     3) ใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมกับโอกาสและสถานการณ์ 
     4) เก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผลและน าไปใช้ในการวางแผนหรือประกอบการตัดสินใจได ้
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  5.2 กลยุทธ์การเรียนการสอน 
     1) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียน สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ
สืบค้นข้อมูล เก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล และการน าเสนอ 
     2) ส่งเสริมการค้นคว้า เรียบเรียงข้อมูลและน าเสนอให้ผู้ อ่ืนเข้าใจได้ถูกต้อง และให้
ความส าคัญในการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล  
     3) มอบหมายงานที่ต้องค้นคว้าข้อมูลและน าเสนอ บนพื นฐานของข้อมูลเชิงตัวเลขเพ่ือการ
ตัดสินใจ 
     4) มอบหมายการค้นคว้าองค์ความรู้ และนวัตกรรมสมัยใหม่ท่ีสอดคล้อง พร้อมการน าเสนอ 
  5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียน 
     1) ประเมินจากรายงาน/เทคนิคการน าเสนอจากงานที่ได้รับมอบหมาย 
     2) ประเมินจากเทคนิคการน าเสนอโดยใช้สื่อสารสนเทศหรือเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ที่เหมาะสม 
     3) ประเมินจากรายงาน และการน าเสนอ โดยการใช้ข้อมูลเชิงตัวเลขหรือเชิงสถิติที่ได้รับ
มอบหมาย     
 
 2.2  หมวดวิชาเฉพาะ 
 1. คุณธรรม จริยธรรม 
  1.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
     1) มีจิตส านึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
     2) แสดงความซื่อสัตย์สุจริตอย่างสม่ าเสมอ 
       3) มีวินัยและความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
     4) มีจิตสาธารณะ และเคารพกฎระเบียบข้อบังคับขององค์กรและสังคม 
     5) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น   
  1.2 กลยุทธ์การเรียนการสอน 
     1) อาจารย์ผู้สอนสอดแทรกความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ในการ
เรียนการสอน ตลอดจนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักศึกษาทั งในด้านการด ารงชีวิตและการประกอบวิชาชีพ  
มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 
     2) ปลูกฝังให้นักศึกษามีความซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัยในตนเอง และมีความรับผิดชอบ
ต่อการเรียน การท างานหรือกิจกรรมต่าง ๆ ตลอดจนมีจิตสาธารณะ และเคารพกฎระเบียบข้อตกลงในชั น
เรียนหรือมหาวิทยาลัย  
     3) ฝึกฝนภาวะความเป็นผู้น า ผู้ตาม รวมถึงการเคารพสิทธิ และการรับฟังความคิดเห็นผู้อ่ืน
ในการท างานเป็นทีม 
    1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียน 
     1) ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกในชั นเรียน 
      2) ประเมินจากความสม่ าเสมอในการเข้าชั นเรียน การตรงเวลาในการเข้ าชั นเรียน และ
ความสนใจต่อการเรียน  
      3) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย การส่งงานตามก าหนดเวลา 
      4) ประเมินจากความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมและการท างานเป็นทีม 
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 2. ความรู้ 
  2.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
     1) มีความรู้หลักการทฤษฎีทางด้านการจัดการประมงและธุรกิจสัตว์น  า 
      2) มีความรู้ในสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง 
     3) รู้ความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยี 
    2.2 กลยุทธ์การเรียนการสอน 
     1) จัดการเรียนการสอนโดยให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติและใช้กระบวนการคิด (Active Learning) 
     2) จัดให้มีการบรรยายพิเศษโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์  
     3) จัดให้มีการเรียนรู้จากปัญหาหรือสถานการณ์จริง  
     4) การมอบหมายงานศึกษาค้นคว้าทั งแบบรายบุคคลและรายกลุ่ม 
  2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียน 
     1) การทดสอบย่อย 
     2) การสอบกลางภาคและปลายภาคเรียนด้วยการสอบข้อเขียน การสอบปากเปล่า  
     3) ประเมินจากงานที่มอบหมายในชั นเรียนและรายงาน 
     4) ประเมินจากการน าเสนองานในชั นเรียน 
     5) ประเมินจากการท าปฏิบัติการ 
 3.  ทักษะทางปัญญา 
  3.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
     1) สามารถประยุกต์ใช้ความรู้หลักการทางทฤษฎีด้านการจัดการประมงและธุรกิจสัตว์น  าได้ 
     2) สามารถประยุกต์ทักษะภาคปฏิบัติเพื่อการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 
     3) สามารถศึกษาวิเคราะห์ปัญหาและน าความรู้ทางทฤษฎีและปฏิบัติมาใช้ในการแก้ไข
ปัญหา 
  3.2 กลยุทธ์การเรียนการสอน 
     1) จัดกระบวนการเรียนการสอนที่ฝึกทักษะความคิด ทั งในระดับบุคคลและกลุ่ม เช่น การ
อภิปรายกลุ่ม การใช้กรณีศึกษา การเรียนรู้ด้วยโครงงาน การทดลองในห้องปฏิบัติการ การปฏิบัติการใน
พื นที ่ 
     2) จัดกระบวนการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการและเชื่อมโยงเนื อหารายวิชาที่มี
ความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกัน เพ่ือให้เกิดความเข้าใจและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม  
  3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียน 
     1) ประเมินจากการสอบข้อเขียนหรือสอบปฏิบัติที่ต้องใช้การคิดวิเคราะห์ และการ
แก้ปัญหา 
     2) ประเมินจากคุณภาพงาน การน าเสนอผลงาน การอธิบาย การตอบค าถาม  
 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
     1) มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย 
     2) สามารถปรับตัวท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
     3) วางตัวและแสดงความคิดเห็นได้เหมาะสมกับบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ 
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  4.2 กลยุทธ์การเรียนการสอน 
     1) สอนโดยเน้นการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม การท างานเป็นกลุ่ม 
     2) มีการสอดแทรกเรื่องความรับผิดชอบ การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงาน การแสดงออก
ถึงภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี การวางตัวที่เหมาะสมถูกกาลเทศะ การประสานงานกับผู้อ่ืนทั งภายใน
และภายนอกสถาบันการศึกษา 
     3) มอบหมายงานกลุ่มเพ่ือฝึกบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบต่อการท างานของ
นักศึกษา  
  4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียน 
     1) ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในระหว่างกิจกรรมการเรียนการ
สอน 
     2) ประเมินจากผลงานที่ได้รับมอบหมาย และการน าเสนอผลงาน 
 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  5.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
     1) สามารถระบุและใช้เทคนิคทางสถิติและคณิตศาสตร์ 
     2) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประโยชน์ 
     3) สามารถประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานด้านต่าง ๆ  
     4) สามารถใช้งานภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
  5.2 กลยุทธ์การเรียนการสอน 
     1) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ ให้นักศึกษาได้วิเคราะห์ปัญหา โดยใช้ความรู้ทาง
สถิติและคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
     2) มอบหมายงานที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการศึกษาค้นคว้า จัดท าเล่มรายงานและ
น าเสนองานโดยใช้คอมพิวเตอร์ 
  5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียน 
     1) ประเมินจากผลงานที่มอบหมาย 
     2) ประเมินจากการน าเสนอและความสามารถในการอธิบายหน้าชั นเรียน  
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 
 (Curriculum Mapping) 
 ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี  
 3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
  1. คุณธรรม จริยธรรม 
 1) พัฒนานิสัยให้มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
 2) ปลูกจิตส านึกในความมีระเบียบวินัย เคารพกฎระเบียบ และตรงต่อเวลา 
 3) ปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรมอันดีงาม สามารถด าเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเหมาะสมและ
มีความสุข  
 4) สร้างเสริมจิตสาธารณะ 
  2. ความรู้ 
 1) รู้และเข้าใจในศาสตร์หรือเนื อหาสาระที่เก่ียวข้อง 
 2) จ าแนกข้อมูล และน าเสนอข้อมูลประเด็นความส าคัญจากการเรียนรู้ได้อย่างถูกต้องครบถ้วน
 3) ประยุกต์ใช้ความรู้ หลักการ ทฤษฎีตลอดจนกระบวนการต่าง ๆ ใช้ได้อย่างเหมาะสม
 4) เป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต 
  3. ทักษะทางปัญญา 
 1) เข้าใจปัญหา และสามารถแก้ปัญหาได้บนพื นฐานของข้อมูลและข้อเท็จจริง 
 2) เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างสร้างสรรค์  
 3) รู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์โลก และชีวิต  
  4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 1) ปฏิบัติตนเหมาะสมตามกฎ ระเบียบของสังคม 
 2) ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี เข้าใจบทบาทการเป็นผู้น าผู้ตามตามสถานการณ์ 
 3) เคารพความคิดเห็นของผู้อ่ืน ยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล และเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกัน
กับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข  
  5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 1) สืบค้นและน าเสนอข้อมูลตามหลักการ ทฤษฎี ได้อย่างตรงประเด็นและถูกต้อง 
 2) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสมและรู้เท่าทันสื่อ ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ 
 3) ใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมกับโอกาสและสถานการณ์ 
 4) เก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล และน าไปใช้ในการวางแผนหรือประกอบการตัดสินใจได้ 
  
 3.2 หมวดวิชาเฉพาะ  
  1. คุณธรรม จริยธรรม 
 1) มีจติส านึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 2) แสดงความซื่อสัตย์สุจริตอย่างสม่ าเสมอ 
 3) มีวินัยและความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
 4) มีจิตสาธารณะ และเคารพกฎระเบียบข้อบังคับขององค์กรและสังคม 
 5) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
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  2. ความรู้ 
 1) มีความรู้หลักการทฤษฎีทางด้านการจัดการประมงและธุรกิจสัตว์น  า 
 2) มีความรู้ในสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง 
 3) รู้ความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยี 
  3. ทักษะทางปัญญา 
 1) สามารถประยุกต์ใช้ความรู้หลักการทางทฤษฎีด้านการจัดการประมงและธุรกิจสัตว์น  าได้ 
 2) สามารถประยุกต์ทักษะภาคปฏิบัติเพื่อการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 
 3) สามารถศึกษาวิเคราะห์ปัญหาและน าความรู้ทางทฤษฎีและปฏิบัติมาใช้ในการแก้ไขปัญหา 
  4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 1) มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย 
 2) สามารถปรับตัวท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
 3) วางตัวและแสดงความคิดเห็นได้เหมาะสมกับบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ 
  5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 1) สามารถระบุและใช้เทคนิคทางสถิติและคณิตศาสตร์ 
 2) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประโยชน์ 
 3) สามารถประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานด้านต่าง ๆ  
 4) สามารถใช้งานภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง  

รายวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ 
ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข  

การสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 
กลุ่มวิชาคุณภาพชีวิตดี มีสุข 
00-011-001 ฟุตบอล                   
00-011-002 ว่ายน  า                   
00-011-003 กีฬาลีลาศ                   
00-011-004 จักรยานเพื่อนันทนาการ                   
00-011-005 บาสเกตบอล                   
00-011-006 ตะกร้อ                   
00-011-007 แบดมินตัน                   
00-011-008 วอลเลย์บอล                   
00-011-009 ฟุตซอล                    
00-011-010 เทนนิส                    
00-011-011 กอล์ฟ                    
00-012-001 สารัตถะแห่งความงาม                   
00-012-002 ดนตรีเพื่อชีวิต                   
00-013-001 ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง                   
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง  

รายวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ 
ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข  

การสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 
กลุ่มวิชาคุณภาพชีวิตดี มีสุข (ต่อ) 
00-013-002 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน                   
00-018-001 ศาสตร์พระราชา                    
00-018-002 อรรถรสในงานศิลปะ                   
00-018-003 การส่งเสริมสุขภาพและการออกก าลังกาย                   
00-018-004 ผู้น านันทนาการ                   
00-018-005 สมาธิเพื่อการพฒันาชีวิต                   
กลุ่มวิชาพลเมืองดี วิถีประชาธิปไตย                   
00-022-001 จริยธรรมส าหรับมนุษย์                   
00-022-002 มนุษยสัมพันธ์และการพัฒนาบุคลิกภาพ                   
00-022-003 มนุษยสัมพันธ์เพ่ือการด ารงชีวิต                   
00-022-004 วัฒนวิถีแห่งการด ารงชีวิต                   
00-022-005 จิตวิทยาเชิงบวก                   
00-022-006 จิตวิทยาในการท างาน                   
00-022-007 ภาวะผู้น าและการท างานเป็นทีม                   
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง  

รายวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ 
ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข  

การสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 
กลุ่มวิชาพลเมืองดี วิถีประชาธิปไตย (ต่อ) 
00-023-001 พลเมืองกับจิตส านึกต่อสังคม                   
00-023-002 สังคมกับการปกครอง                   
00-023-003 อารยธรรมไทยในบริบทโลกาภิวัตน์                   
00-023-004 ไทยศึกษา                   
00-023-005 ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับกฎหมาย                    
00-023-006 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา                   
00-023-007 ชุมชนศึกษา                   
00-023-008 วัฒนธรรมและขนบประเพณีภาคใต้                   
กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร                   
00-034-001 มนุษย์กับวรรณกรรม                   
00-034-002 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                   
00-034-003 ทักษะการอ่านภาษาไทย                   
00-034-004 ทักษะการเขียนภาษาไทย                   
00-034-005 ศิลปะการพูด                   
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง  

รายวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ 
ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข  

การสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 
กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร (ต่อ) 
00-034-006 การอ่านและการเขียนเชิงวิชาการ                   
00-034-007 การอ่านเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต                    
00-035-001 สนทนาภาษาอังกฤษ                       
00-035-002 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ                   
00-035-003 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร     ⚫              
00-035-004 ภาษาอังกฤษเพ่ือการท างาน                   
00-035-005 ภาษาอังกฤษเพ่ือการน าเสนอ                      
00-035-006 ภาษาอังกฤษเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต                   
00-035-007 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร                   
00-035-008 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร                   
00-035-009 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร                   
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                   
00-046-001 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน                   
00-046-002 ความรู้เชิงตัวเลข                   
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง  

รายวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ 
ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข  

การสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ต่อ) 
00-046-004 ความงามของคณิตศาสตร์                   
00-046-005 ระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ                   
00-047-001 มนุษย์กับผลิตภัณฑ์เคมี                   
00-047-002 สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร                   
00-047-003 ยาและสารเสพติด                   
00-047-004 เทคโนโลยีสีเขียว                    
00-047-005 ปรากฏการณ์ส าคัญทางวิทยาศาสตร์                   
00-047-006 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิต                   
00-048-001 เทคโนโลยีและนวัตกรรม                   
00-048-002 การจัดการนวัตกรรมส าหรับผู้ประกอบการ                   
00-048-003 การพัฒนาทักษะการคิดนอกกรอบ                   
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาเฉพาะ 
 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง  

รายวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ 
ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและ

การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 
กลุ่มวิชาพื นฐานวิชาชีพ                   

00-046-003 คณิตศาสตร์ส าหรับธุรกิจ                   
00-046-005 ระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ                   
06-121-201 เทคโนโลยีอัจฉริยะเพื่อการประมง                   
06-122-101 การประมงพื นฐาน                   
06-122-203 นิเวศวทิยาทางน  าและการอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง                   
06-122-102 ชีววิทยาและอนุกรมวิธานสัตว์น  าเศรษฐกิจ                   
06-122-206 ชีววิทยาประมงเพื่อการจัดการ                   
06-123-101 อุตสาหกรรมเพาะเลี ยงสัตว์น  า                   
06-123-202 ผลิตภัณฑ์สัตว์น  าและการแปรรูป                   
06-123-203 หลักการจัดการธุรกิจประมง                   
06-123-204 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจสัตว์น  าและทรัพยากรประมง                   
กลุ่มวิชาชีพบังคับ                   
06-121-302 ภูมิสารสนเทศศาสตร์และนวัตกรรม                   
06-122-204 คุณภาพน  าและนวัตกรรมเพ่ือการจัดการประมง                   
06-122-205 การส่งเสริมประมงเพื่อธุรกิจสัตว์น  า                   
06-122-307 การจัดการประมง                   
06-122-308 กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการประมงและธุรกิจสัตว์น  า                   
06-123-305 การเจรจาต่อรองและประสานงานทางธุรกิจประมง                   
06-123-306 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน                   



 

 
 

มคอ.2 

99 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาเฉพาะ 
 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง  

รายวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ 
ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและ

การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 
06-123-307 การเป็นผู้ประกอบการทางการประมง                   
06-123-308 การจัดการการเงินและความเสี่ยงในธุรกิจประมง                   
06-123-309 อาหารสัตว์น  าและธุรกิจเคมีภัณฑ์                   
06-124-301 ระเบียบวิธีวิจัยเพื่อการจัดการประมงและธุรกิจประมง                   
06-124-302 การเตรียมความพร้อมฝึกงานและสหกิจศึกษา                   
06-124-403 ปัญหาพิเศษทางการจัดการประมงและธุรกิจสัตว์น  า                   
06-124-404 การฝึกงานทางการจัดการประมงและธุรกิจสัตว์น  า                   
06-124-405 สหกิจศึกษา                   
กลุ่มวิชาชีพเลือก                   
06-121-403 ภูมิสารสนเทศศาสตร์เพื่อการจัดการทรัพยากรชายฝั่ง                   
06-122-409 การประมงอย่างมีความรับผิดชอบและเครื่องมือประมง                   
06-122-410 การจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง                   
06-123-410 ธุรกิจประมงดิจิทัล                   
06-123-411 นวัตกรรมธุรกิจประมง                   
06-123-412 ธุรกิจอัจฉริยะ                   
06-124-406 ประสบการณ์การท างานทางวิชาชีพด้านการจัดการประมง                   
06-124-407 ประสบการณ์การท างานทางวิชาชีพด้านธุรกิจประมง                   
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
  ให้พิจารณาจากพัฒนาการของนักศึกษา ความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรมการเรียน การร่วม
กิจกรรม การสอบ หรือวิธีการอ่ืนใดที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรรายวิชา การวัดผลการศึกษาอาจมีหลายครั งใน
ระหว่างภาคการศึกษา และมีการวัดผลการศึกษาเมื่อสิ นสุดภาคการศึกษาอย่างน้อยภาคการศึกษาละหนึ่ง
ครั ง เพื่อประเมินผลการศึกษา 
  นักศึกษาที่มีสิทธิได้รับการประเมินผลการศึกษาแต่ละรายวิชา ต้องมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า
ร้อยละแปดสิบของระยะเวลาศึกษาทั งหมดของแต่ละรายวิชา เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นกรณีพิเศษจาก
อาจารย์ผู้สอน 
  การประเมินผลการศึกษาส าหรับรายวิชาที่มีการประเมินผลเป็นระดับคะแนน มีล าดับขั นดังนี  

ระดับคะแนน ผลการศึกษา ค่าระดับคะแนนต่อหน่วยกิต 
A  ดีเยี่ยม (Excellent) 4.0 

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

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

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

  กรณีท่ีไม่มีการประเมินผลเป็นระดับคะแนน ให้ประเมินผลการศึกษาเป็นสัญลักษณ์ดังนี  
สัญลักษณ์ ความหมาย 

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

 AU การลงทะเบียนเรียนเป็นกรณีพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิต (Audit) 
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2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
 2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส้าเร็จการศึกษา 
  1) ทวนสอบรายละเอียดรายวิชาว่าผลการเรียนรู้ที่ก าหนดสอดคล้องกับความรับผิดชอบในหลักสูตร
หรือไม ่
  2) ทวนสอบข้อสอบของรายวิชาว่าครอบคลุมผลการเรียนรู้ตามท่ีก าหนดในรายละเอียดวิชาหรือไม่ 
  3) ทวนสอบคะแนนที่ก าหนดในแต่ละวิธีการวัดและประเมินว่าสอดคล้องกันหรือไม่ การให้เกรด
ถูกต้องสอดคล้องกับเกณฑ์ที่ตั งไว้หรือไม่ 
  4) สุ่มตรวจเนื อหาในข้อสอบว่าตรงกับเนื อหาในรายวิชาหรือไม่  
  5) การประเมินผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7)  
  6) การสัมภาษณ์นักศึกษาเพ่ือประเมินผลการเรียนรู้และประเมินความพึงพอใจต่อการจัด การเรียน
การสอนของหลักสูตร 
 2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังนักศึกษาส้าเร็จการศึกษา  
  1) ตรวจสอบสภาวะการมีงานท าของบัณฑิต โดยประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่ส าเร็จการศึกษาใน
ด้านของระยะเวลาในการหางานท า ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการ
ประกอบการงานอาชีพ  
  2) การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ท าการตรวจสอบจากผู้ประกอบการ โดยการขอเข้า
สัมภาษณ์หรือการส่งแบบสอบถามเพ่ือประเมินความพึงพอใจในตัวบัณฑิต  
  3) การประเมินจากบัณฑิตในด้านความรู้จากสาขาวิชาที่เรียนในหลักสูตรที่เกี่ยวเนื่องกับการ
ประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมทั งเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึ น โดยใช้
แบบสอบถามหรือกรอกแบบประเมินผ่านสื่อออนไลน์ การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ 
 
3. เกณฑ์การส้าเร็จการศึกษา 
  1) นักศึกษาได้ขึ นทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยต้องศึกษา
รายวิชาต่าง ๆ ครบถ้วนตามหลักสูตรและข้อก าหนดของสาขาวิชา มีหน่วยกิตสะสมไม่ต่ ากว่า 
ทีห่ลักสูตรก าหนดไว้ และได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า  
  2) เป็นผู้มีความประพฤติที่ไม่ขัดต่อระเบียบของมหาวิทยาลัย และต้องผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม
เสริมหลักสูตรตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด และมีใบแสดงผลกิจกรรม 
  3) นักศึกษาต้องผ่านเกณฑ์การทดสอบวัดสมรรถนะ พื นฐานและสมรรถนะวิชาชีพตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด และได้รับใบรับรอง 
  

 



มคอ.2 

102 
 

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1. การเตรียมการส้าหรับอาจารย์ใหม่ 
 1) มีการปฐมนิเทศแก่อาจารย์ใหม่ให้มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่จรรยาบรรณ 
นโยบายของสาขา/คณะ/มหาวิทยาลัย 
 2) มอบหมายอาจารย์อาวุโสเป็นอาจารย์พ่ีเลี ยงให้ค าแนะน าและปรึกษา เพ่ือให้อาจารย์ใหม่เกิดการเรียนรู้
และปรับตัวเข้าสู่การเป็นอาจารย์ 
 3) ประเมินและติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของอาจารย์ใหม่ 
 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
 2.1 การพัฒนาทักษะการการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
  1) อาจารย์ทุกคนจะต้องได้รับการอบรมในหลักสูตรเกี่ยวกับการสอนอย่างน้อยหนึ่งหลักสูตรในหนึ่ง
ปีการศึกษา 
  2) ส่งเสริมและพัฒนาในการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษามาใช้  
  3) จัดประเมินผลด้านการเรียนการสอนโดยมีส่วนร่วมทั งผู้เรียน ผู้สอน และผู้บริหาร 
 2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ 
  1) สนับสนุนให้อาจารย์เข้ารับการฝึกอบรมหรือประชุมสัมมนาทางวิชาการ การวิจัย และทั งใน
วิชาชีพอ่ืน ๆ ที่เป็นประโยชน์ในการเรียนการสอน และการพัฒนาความรู้ที่เป็นประโยชน์โดยตรงต่อการ
เรียนการสอน 
  2) ส่งเสริมให้อาจารย์ท าวิจัยทั งการวิจัยในสาขาวิชาชีพที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและท้องถิ่นและ
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
  3) สนับสนุนให้อาจารย์จัดท าผลงานทางวิชาการ เพ่ือให้มีคุณวุฒิทางวิชาการมากขึ น 
  4) สนับสนุนให้อาจารย์ไปศึกษาต่อเพ่ือเพ่ิมคุณวุฒิการศึกษา 
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

การด าเนินงานของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการประมงและธุรกิจสัตว์น  า 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
และระบบประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 2557 รวมทั ง
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 โดยใช้เกณฑ์การประเมิน 6 องค์ประกอบ 
ดังนี  1) การก ากับมาตรฐาน 2) บัณฑิต 3) นักศึกษา 4) อาจารย์ 5) หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมิน
ผู้เรียน 6) สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และหลักสูตรมีการด าเนินงานตามตัวบ่งชี  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี 
ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี 
 
1. การก้ากับมาตรฐาน มีการบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 และระบบประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา รวมทั งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ดังนี  
 1.1 หลักสูตรมีการบริหารจัดการให้มีจ านวนและคุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร เป็นไปตาม เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 โดยเฉพาะ
จ านวนและคุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรซึ่งท าหน้าที่ในการบริหารและพัฒนาหลักสูตรและ
การเรียนการสอน ตั งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผล ต้องเป็นไปตามเกณฑ์ฯ
และข้อก าหนดของหลักสูตรและอยู่ประจ าหลักสูตรนี เพียงหลักสูตรเดียวตลอดระยะเวลาของการจัด
การศึกษา 

1.2 มีการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด (ภายใน 5 ปี) ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
 
2. บัณฑิต หลักสูตรมีการบริหารจัดการให้บัณฑิตมีคุณภาพดังนี  
 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มีการก าหนดคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค ์ครอบคลุมผลการเรียนรู้อย่างน้อย 5 ด้าน คือ 1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2) ด้านความรู้ 
3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ 5) ด้านทักษะ
การวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยหลักสูตรมีการประเมินคุณภาพ
บัณฑิตในมุมมองของผู้ใช้บัณฑิต ซึ่งต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
 2.2 การมีงานท าหรือประกอบอาชีพอิสระของผู้ส าเร็จการศึกษาของหลักสูตรภายใน 1 ปี ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 ของผู้ส าเร็จการศึกษา 
 
3. นักศึกษา หลักสูตรให้ความส าคัญกับนักศึกษาโดยมีการด าเนินการดังนี  
 3.1 การรับนักศึกษา หลักสูตรมีระบบและกลไกด าเนินการรับและการเตรียมความพร้อมให้กับ
นักศึกษา โดยในการด าเนินการรับนักศึกษาก าหนดให้มีคุณสมบัติของนักศึกษาที่สอดคล้องกับธรรมชาติ 
ของหลักสูตรมีการก าหนดเกณฑ์รับเข้าที่โปร่งใสชัดเจน การคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติและความพร้อม
เข้าศึกษาในหลักสูตร และมีกิจกรรมเตรียมความพร้อมด้านวิชาการก่อนเข้าศึกษา มีการปรับพื นฐานความรู้
ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และระบบสารสนเทศ เพ่ือให้สามารถส าเร็จการศึกษาได้ในระยะเวลา 
ที่ก าหนด  
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 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา หลักสูตรมีระบบและกลไกในการควบคุมการให้ค าปรึกษา
วิชาการ และแนะแนวแก่นักศึกษา รวมทั งมีการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่  21 เพ่ือให้นักศึกษาเรียนอย่างมีความสุขและมีทักษะที่จ าเป็นต่อการประกอบอาชีพ 
ในอนาคต 
 3.3 หลักสูตรมีการบริหารจัดการให้นักศึกษามีความพร้อมและมีความพึงพอใจต่อการบริหาร
หลักสูตรไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 รวมทั งมีการเปิดโอกาสให้มีช่องทางให้นักศึกษาได้ให้ข้อเสนอแนะและ 
มีการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของนักศึกษา เพ่ือให้มีนักศึกษาคงอยู่และส าเร็จตามแผนการศึกษา
ของหลักสูตร  

 
4. อาจารย์  

4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ หลักสูตรมีระบบและกลไกในการบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
ทีค่รอบคลุมประเด็น ระบบการรับและแต่งตั งอาจารย์ประจ าหลักสูตร ระบบการบริหารอาจารย์ และระบบ
การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ เพ่ือให้ได้อาจารย์ที่มีคุณภาพ ที่ท าให้หลักสูตรมีอาจารย์ที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมทั งในด้านคุณวุฒิการศึกษาและต าแหน่งทางวิชาการเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอย่าง
ต่อเนื่อง และมีการส่งเสริมให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถของอาจารย์ เพ่ือสร้างความเข้มแข็งทาง
วิชาการของหลักสูตร 

4.2 คุณภาพอาจารย์ มีการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ า
หลักสูตรและ ให้มีคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการ รวมทั งมีความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชาชีพ มีประสบการณ์
ที่เหมาะสมกับการผลิตบัณฑิต และมีความก้าวหน้าในการผลิตผลงานวิชาการอย่างต่อเนื่อง ให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตรเพื่อการผลิตบัณฑิตอย่างมีคุณภาพ 
 4.3 หลักสูตรมีการบริหารจัดการให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรคงอยู่
และมีความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตรและมีผลการประเมินความพึงพอใจไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนน
เต็ม 5  

 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน หลักสูตรมีการบริหารจัดการดังนี  
 5.1 หลักสูตรมีระบบและกลไกในการด าเนินงานตามสาระรายวิชาในหลักสูตร โดยมีการออกแบบ
หลักสูตร และปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาวิชา และมีการปรับปรุงสาระ
รายวิชาในแต่ละปีการศึกษา ที่ท าให้หลักสูตรมีความทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
และความต้องการของประเทศ 
 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรมีระบบและกลไกในการ
วางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน โดยค านึงถึงความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญ
ในวิชาที่สอน เพ่ือให้นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์ โดยมีการก าหนดผู้สอน การก ากับ ติดตามและ
ตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) และการจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการ
กับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด ที่ท าให้
กระบวนการจัดการเรียนการสอนตอบสนองความแตกต่างของผู้เรียน การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ ก่อให้เกิดผลการเรียนรู้บรรลุเป้าหมาย 
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 5.3 การประเมินผู้เรียน หลักสูตรมีระบบและกลไกในการประเมินผู้เรียนตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 มีการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา และ
ก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7) และมีการทวนสอบ
ผลการเรียนรู้ในรายวิชา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา เพ่ือให้ได้ข้อมูล
สารสนเทศที่เป็นประโยชน์ ต่อการปรับปรุงการเรียนการสอนและการพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา  
ให้นักศึกษาพัฒนาวิธีการเรียนจนเกิดการเรียนรู้ และเป็นไปตามความคาดหวังของหลักสูตร ด้วยวิธีการ 
เครื่องมือประเมินที่เชื่อถือได้ ที่ท าให้ผู้สอนและผู้เรียนมีแนวทางในการปรับปรุง พัฒนาการเรียนการสอน
ต่อไป 
 5.4 หลักสูตรมีการบริหารจัดการตามตัวบ่งชี การด าเนินงานเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ที่ปรากฏในหลักสูตร หมวดที่ 7 ข้อที่ 7 โดยมีผลการด าเนินงานรวมไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี 
 
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

หลักสูตรมีระบบและกลไกในการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เพ่ือให้มีปริมาณเพียงพอและเหมาะสมต่อ
การจัดการเรียนการสอนตามธรรมชาติของหลักสูตร มีคุณภาพพร้อมใช้งาน ผลการประเมินความพึงพอใจ
ของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ได้คะแนนไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 และ 
มีกระบวนการปรับปรุงเพื่อเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ โดยหลักสูตรมีห้องปฏิบัติการและครุภัณฑ์หลักที่จ าเป็นในการจัดการเรียนการสอน 
ดังนี  

6.1 ทรัพยากรด้านการเรียนการสอน  
 6.1.1 ห้องปฏิบัติการและอุปกรณ์การสอนของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประมง ได้แก่ สาขา
ศึกษาท่ัวไป สาขาเพาะเลี ยงสัตว์น  าและผลิตภัณฑ์ประมง ซึ่งประกอบด้วย 

- ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
- ห้องปฏิบัติการคุณภาพน  า 
- ห้องปฏิบัติการโรคสัตว์น  า 
- ห้องปฏิบัติการแปรรูปอาหาร 

 นอกจากนี มีการใช้ทรัพยากรจากหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่เป็นเครือข่ายความร่วมมือทาง
วิชาการ หรือหน่วยงานราชการที่ให้ความอนุเคราะห์ในการใช้ทรัพยากร  รวมทั งสถานประกอบการ         
ทั งภาครัฐ/เอกชน และชุมชน 
 6.1.2 ครุภัณฑ์ประจ าห้องปฏิบัติการของสาขาการจัดการประมงและธุรกิจสัตว์น  า มีดังนี  

 
ครุภัณฑ์ประจ้าห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

ล้าดับที่ รายการ จ้านวน หน่วย 
1 เครื่องคอมพิวเตอร์ 31 เครื่อง 
2 เครื่องโปรเจคเตอร์ 1 เครื่อง 
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ครุภัณฑ์ประจ้าห้องปฏิบัติการคุณภาพน ้า 

ล้าดับที่ รายการ จ้านวน หน่วย 
1 ตู้เย็น 1 ตู้ 
2 เครื่อง Centrifuqe 1 1 เครื่อง 
3 เครื่อง Centrifuqe 2 1 เครื่อง 
4 เครื่องร่อนดิน 1 เครื่อง 
5 เครื่องชั่ง 4 ต าแหน่ง 1 เครื่อง 
6 Hotplate 1 เครื่อง 
7 โถดูดความชื น 1 โถ 
8 เครื่อง Spectrophotometer 1 เครื่อง 
9 เครื่องวิเคราะห์ COD 1 เครื่อง 
10 เครื่องวัด pH 1 เครื่อง 
11 ตู้อบ (Hot Air Oven) 1 ตู้ 

 
ครุภัณฑ์ประจ้าห้องปฏิบัติการโรคสัตว์น ้า 

ล้าดับที่ รายการ จ้านวน หน่วย 
1 ตู้อบ (Hot Air Oven) 1 1 ตู้ 
2 ตู้บ่มเชื อ (Incubator) 1 ตู้ 
3 ตู้อบ (Hot Air Oven) 2 1 ตู้ 
4 ตู้ฉายรังสี UV  1 ตู้ 
5 เครื่องชั่งสาร 4 ต าแหน่ง 1 เครื่อง 
6 เครื่องชั่ง 6 kg. 1 เครื่อง 
7 เครื่อง Centrifuge 1 เครื่อง 
8 โถดูดความชื น 1 1 โถ 
9 เครื่องเขย่าสาร (Sheaker) 1 เครื่อง 
10 แท่นให้ความร้อน (Hot Plate) 1 เครื่อง 
11 เครื่องผสมสาร 1 1 เครื่อง 
12 เครื่องผสมสาร 2 1 เครื่อง 
13 เครื่องกลั่นน  า 1 เครื่อง 
14 Water bath 1 1 เครื่อง 
15 อ่างควบคุม 1 1 เครื่อง 
16 Water bath 2 1 เครื่อง 
17 อ่างควบคุม 2 1 เครื่อง 
18 Water bath 3 1 เครื่อง 
19 ตู้เย็น  1 ตู้ 
20 ตู้ปลอดเชื อ Larmina Flow 1 ตู้ 
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ล้าดับที่ รายการ จ้านวน หน่วย 
21 เครื่องชั่ง 2 ต าแหน่ง ตัวที่ 1 1 เครื่อง 
22 เครื่องชั่ง 2 ต าแหน่ง ตัวที่ 2 1 เครื่อง 

 
ครุภัณฑ์ประจ้าห้องปฏิบัติการแปรรูปอาหาร 

 ล้าดับที่ รายการ จ้านวน หน่วย 
1 ตู้แช่แข็ง 1 ตู้ 
2 ตู้เย็น 2 ตู้ 
3 เครื่องปิดผนึก 3 เครื่อง 
4 ตู้อบแห้ง 1 ตู้ 
5 หม้อทอดไฟฟ้า 1 เครื่อง 
6 เครื่องหั่นข้าวเกรียบ  1 เครื่อง 
7 เตาอบแก๊ส 1 ตัว 
8 เครื่องชั่งไฟฟ้า  1 เครื่อง 
9 เครื่องปิดห่อฟิล์มแบบอุโมงค์  1 เครื่อง 
10 เครื่องคั นกะทิ 1 เครื่อง 
11 เครื่องผสมอาหาร  1 เครื่อง 
12 เครื่องสับผสม 1 เครื่อง 
13 เตาแก๊ส  1 ตัว 
14 เครื่องปิดผนึกแบบสุญญากาศ 1 เครื่อง 
15 เครื่องปิดฝาจีบ 1 เครื่อง 
16 เครื่องบรรจุของเหลว 1 เครื่อง 

   
 6.1.3 ส านักหอสมุดอาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 
มีความพร้อมด้านหนังสือ ต าราเรียน วารสาร สิ่งตีพิมพ์ สื่ ออิเล็กทรอนิกส์ ศูนย์เรียนรู้ด้วยตนเอง 
การให้บริการทาง Internet และการให้บริการด้านวิชาการต่าง ๆ โดยมีรายละเอียด ดังนี  

1) สิ่งตีพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
- หนังสือและต าราเรียนภาษาไทย   1,500  เล่ม 
- หนังสือและต าราเรียนภาษาต่างประเทศ  1,090  เล่ม 
- วารสารต่าง ๆ ทั งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 94  เล่ม 
- หนังสือพิมพ์ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ  7  ฉบับ 

2) ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการสืบค้น 
- ฐานข้อมูล IEEE/IEE Electronic Library (IEL) 
- ฐานข้อมูล ProQuestDissertation&Thesis 
- ฐานข้อมูล ABI/INFORM Complete 
- ฐานข้อมูล ACM Digital Library 
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- ฐานข้อมูล H.W. Wilson 
- ฐานข้อมูล Springerlink e-books 
- ฐานข้อมูล TDC Thai Digital Collection 
- ฐานข้อมูล Science Direct 
- ฐานข้อมูล ACS : American Chemical Society 
- ฐานข้อมูล EMERALD MANAGEMENT E-JOUNAL 
- ฐานข้อมูล Computers & Applied Sciences Complete 
- ฐานข้อมูล Education Research Complete 
- ฐานข้อมูล Academic Search Premium  
- ฐานข้อมูล ISI Web of Science  
- ฐานข้อมูล Communication & Mass Media Complete 
- ฐานข้อมูล Academic OneFile 
- ฐานข้อมูล National Geographic Virtual Library 
- ฐานข้อมูลหนังสืออิเลคทรอนิกส์ (E-book) Gale Virtual Reference Library 
- ฐานข้อมูลกฤตภาคออนไลน์ Matichon e-library          

6.2 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 
มหาวิทยาลัยได้จัดสรรงบประมาณในการจัดซื อหนังสือและมีการประสานงานกับส านัก 

วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการจัดซื อหนังสือและต าราที่เกี่ยวข้อง เพ่ือบริการให้อาจารย์และ
นักศึกษาได้ค้นคว้า และใช้ประกอบการเรียนการสอน ในการติดต่อประสานการจัดซื อหนังสือนั น อาจารย์
ผู้สอนแต่ละรายวิชามีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ ตลอดจนสื่ออ่ืน ๆ ที่จ าเป็น คณะมีการจัดสื่อ
การสอนอ่ืนเพ่ือใช้ประกอบการสอนของอาจารย์ อาทิ เครื่องมัลติมีเดีย โปรเจคเตอร์คอมพิวเตอร์ เครื่องฉาย
สไลด ์เป็นต้น 

6.3 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
ประเมินความเพียงพอของทรัพยากรโดยนักศึกษาในแต่ละรายวิชา อาจารย์ประเมินจากการสังเกต

การใช้งานในรายวิชาที่สอน และการท าแบบสอบถาม 
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7. ตัวบ่งชี ผลการด้าเนินงาน (Key Performance Indicators)  
 หลักสูตรมีการบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามระบบการประกันคุณภาพหลักสูตรและเป็นไปตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยมีการด าเนินงานตามตัวบ่งชี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
ตัวบ่งชี ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี 
 
องค์ประกอบ ดัชนีบ่งชี ผลการด้าเนินงาน ปีท่ี1 ปีท่ี2 ปีท่ี3 ปีท่ี4 ปีท่ี5 
1. การก ากับ  
  มาตรฐาน 

1) มีการบริหารจัดการให้มีจ านวนและคุณสมบัติของ  
   อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า  
   หลักสูตร เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ 
   ปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และสภาวิชาชีพก าหนด  
   (ถ้ามี) 

x x x x x 

2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 
   ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา x x x x x 

3) มีการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด 
   (ภายใน 5 ปี) ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

    x 

2. บัณฑิต 4) การประเมินคุณภาพบัณฑิตโดยผู้ใช้บัณฑิต  
   ครอบคลุมผลการเรียนรู้อย่างน้อย 5 ด้าน คือ 
   (1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม (2) ด้านความรู้ 
   (3) ด้านทักษะทางปัญญา (4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ 
   ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (5) ด้านทักษะ 
   การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้ 
   เทคโนโลยีสารสนเทศ และมีคะแนนประเมิน 
   ไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.00 

    x 

5) มีการส ารวจติดตามการมีงานท าของบัณฑิต  
   ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของบัณฑิตที่จบการศึกษา และ 
   ผลการมงีานท าหรือประกอบอาชีพอิสระของผู้ส าเร็จ 
   การศึกษาของหลักสูตรภายใน 1 ปี ไม่น้อยกว่า 
   ร้อยละ 80 ของผู้ตอบแบบส ารวจ 

    x 

3. นักศึกษา 6) มีระบบและกลไกด าเนินงานครอบคลุมประเด็น 
   (1) การรับและการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา 
   (2) การควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและ   
   แนะแนวแก่นักศึกษา (3) การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 
   และการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
   และ (4) มีช่องทางการรับข้อเสนอแนะของนักศึกษา 
   และการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ และผลการ 
   ด าเนินงานตามระบบ  มีคะแนนประเมินไม่น้อยกว่า 
   3.51 จากคะแนนเต็ม 5.00 

x x x x x 
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องค์ประกอบ ดัชนีบ่งชี ผลการด้าเนินงาน ปีท่ี1 ปีท่ี2 ปีท่ี3 ปีท่ี4 ปีท่ี5 
4. อาจารย์  7) มีระบบและกลไกด าเนินงานครอบคลุมประเด็น 

   (1) ระบบการรับและแต่งตั งอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
   (2) ระบบการบริหารอาจารย์   
   (3) ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ และ 
   ผลการด าเนินงานตามระบบ มีคะแนนประเมิน 
   ไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.00 

x x x x x 

8) อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 
   มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และ 
   ทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

x x x x x 

9) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศ หรือ 
   ค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 

x x x x x 

10) อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ  
   และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละ 1 ครั ง 

x x x x x 

11) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน  
   ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 
   ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

x x x x x 

5. หลักสูตร  
  การเรียน 
  การสอน  
  การประเมิน  
  ผู้เรียน 

12) มีระบบและกลไกด าเนินงานครอบคลุมประเด็น 
   (1) การออกแบบหลักสูตรและปรับปรุงหลักสูตรให้  
   ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาวิชา     
   (2) การปรับปรุงสาระรายวิชาในแต่ละปีการศึกษา   
   (3) การก าหนดผู้สอน (4) การก ากับ ติดตาม  
   การตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้และการจัด 
   การเรียนการสอน (5) การจัดการเรียนการสอนที่มีการ  
   บูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม  
   และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
   (6) การประเมินผู้เรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
   ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และ (7) การก ากับการ 
   ประเมินการจัดการเรียนการสอนและมีการทวนสอบ 
   ผลการเรียนรู้ และผลการด าเนินงานตามระบบมี 
   คะแนนประเมินไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.00 

x x x x x 

13) มีรายละเอียดของรายวิชา และประสบการณ์ 
   ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4  
   อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา 
   ให้ครบทุกวิชา 

x x x x x 
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องค์ประกอบ ดัชนีบ่งชี ผลการด้าเนินงาน ปีท่ี1 ปีท่ี2 ปีท่ี3 ปีท่ี4 ปีท่ี5 
 14) จัดท ารายงานผลการด าเนินงานรายวิชา และ 

   ประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.5 และ  
   มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ นสุดภาคการศึกษา 
   ที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

x x x x x 

15) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตาม 
   แบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ นสุดปีการศึกษา 

x x x x x 

16) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตาม 
   มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ  
   มคอ.4 อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอน 
   ในแต่ละปีการศึกษา 

x x x x x 

17) มีแผนการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน  
   กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้จาก 
   ผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7  
   ปีที่แล้ว 

 x x x x 

18) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิต 
   ใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่นอ้ยกว่า 3.51  
   จากคะแนนเต็ม 5.00 

   x x 

6. สิ่งสนับสนุน  
  การเรียนรู้ 
 

19) มีระบบและกลไกด าเนินงาน การจัดหาสิ่งสนับสนุน  
   การเรียนรู้เพ่ือให้มีปริมาณเพียงพอและเหมาะสมต่อ 
   การจัดการเรียนการสอนตามธรรมชาติของหลักสูตร  
   และผลการด าเนินงานตามระบบ มีคะแนนประเมิน 
   ไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.00 

x x x x x 

รวมตัวบ่งชี ในแต่ละปี 14 15 15 16 19 
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการด้าเนินการของหลักสูตร 
 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 
  การประเมินกลยุทธ์การสอน โดยอาจารย์ผู้สอนต้องประเมินความเข้าใจของผู้เรียนในทุก ๆ หัวข้อ 
โดยสามารถประเมินได้หลายวิธี เช่น จากการทดสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การอภิปราย
โต้ตอบจากนักศึกษา การตอบค าถามของนักศึกษาในชั นเรียน ซึ่งเมื่อได้ท าการประเมินจากวิธีดังกล่าว
ข้างต้นแล้ว จะสามารถประเมินเบื องต้นได้ว่าผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่ หากผู้เรียนยังไม่เข้าใจจะต้องมีการ
ปรับเปลี่ยนวิธีการสอนเพ่ือท าให้ผู้เรียนมีความมเข้าใจในบทเรียนมากขึ น  
การทดสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน จะสามารถชี ได้ว่าผู้เรียนมีความเข้าใจในเนื อหาที่สอน
หรือไม ่หากพบว่ามีปัญหาจะต้องมีการด าเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในโอกาสต่อไป 
 1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
  ให้นักศึกษาประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน ทั งด้านทักษะกลยุทธ์การสอน การตรงต่อ
เวลา การชี แจงเป้าหมาย วัตถุประสงค์รายวิชา ชี แจงเกณฑ์การประเมินผลรายวิชา และการใช้สื่อการสอน
ในทุกรายวิชา 
 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
 2.1 โดยนักศึกษาและบัณฑิต 
   การประเมินหลักสูตรในภาพรวมจะด าเนินการเมื่อนักศึกษาเรียนในระดับชั นปีที่ 4  หรือนักศึกษา
ออกฝึกงาน/สหกิจศึกษา/เรียนแบบบูรณาการในสถานประกอบการ ตามระยะเวลาที่ก าหนดในหลักสูตร 
 2.2 โดยผู้ทรงคุณวุฒิ และ/หรือผู้ประเมินภายนอก 
    การประเมินจากข้อเสนอแนะและข้อมูลในรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร 
 2.3 โดยผู้ใช้บัณฑิต และ/หรือผู้มีส่วนได้เสียอ่ืน ๆ 
   การประเมินโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพของบัณฑิตโดยผู้ใช้บัณฑิต และการ
ประชุมทบทวนหลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้ใช้บัณฑิต 
 
3. การประเมินผลการด้าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
  ให้ประเมินตามตัวบ่งชี ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 
 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
  จากผลการประเมินการด าเนินงานของหลักสูตร ท าให้ทราบถึงปัญหาด้านต่างๆ ของหลักสูตร  โดย
หากเป็นปัญหาด้านการบริหาร การสอน การปรับปรุงข้อมูลหรือรายวิชาต่างๆ เพ่ือให้มีความทันสมัยและ
ทันกับสถานการณ์ปัจจุบัน ก็สามารถที่จะด าเนินการแก้ไขหรือปรับปรุงรายวิชานั น ๆ ได้ทันที ซึ่งก็จะเป็น
การปรับปรุงย่อย ในการปรับปรุงย่อยนั นควรท าได้ตลอดเวลาที่พบปัญหา ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตรทั ง
ฉบับนั น จะกระท าทุก 5 ปี ทั งนี เพ่ือให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้
บัณฑิต โดยมีขั นตอนการด าเนินการดังนี  
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 1) อาจารย์ประจ าวิชาทบทวนผลการประเมินประสิทธิผลการสอนในรายวิชาที่รับผิดชอบระหว่างภาค
การศึกษา ท าการปรับปรุงหลังจากข้อมูลที่ได้รับเมื่อสิ นภาคการศึกษา จัดท ารายงานผลการด าเนินการ
รายวิชา (มคอ.3 และ/หรือ มคอ. 5) เสนอหัวหน้าสาขาผ่านหัวหน้าหลักสูตรสาขาวิ ชาหรืออาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 2) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสรุปผลการด าเนินการตามตัวบ่งชี ผลการด าเนินงานจากการประเมิน
คุณภาพภายในระดับหลักสูตร 
 3) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสรุปผลการด าเนินการหลักสูตรประจ าปี (มคอ.7) โดยรวบรวมข้อมูล
การประเมินประสิทธิผลของการสอน รายงานรายวิชา รายงานผลการประเมินการสอน และสิ่งอ านวยความ
สะดวก รายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา รายงานผลการประเมินหลักสูตร รายงานผลการ
ประเมินคุณภาพภายใน ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ จัดท ารายงานผลการด าเนินการหลักสูตรประจ าปี 
เสนอหัวหน้าสาขา  
 4) ประชุมอาจารย์ ประจ าหลักสูตร พิจารณาทบทวนสรุปผลการด าเนินการหลักสูตร จากร่างรายงาน
ผลการด าเนินการหลักสูตรและความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ ระดมความคิดเห็น สรุปปัญหา และเสนอ
แนวทาง วางแผนปรับปรุงการด าเนินการเพ่ือใช้ในรอบการศึกษาต่อไป โดยจัดท ารายงานผลการด าเนินการ
ของหลักสูตร เสนอคณบดีผ่านหัวหน้าสาขา เพ่ือรายงานคณะกรรมการประจ าคณะ 
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ภาคผนวก ก 
รายละเอียดเหตุผลและความจ้าเป็นในการปรับปรุงหลักสูตร 

 
 การปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการประมงและธุรกิจสัตว์น  า ครั งนี เป็น
การปรับปรุงให้ทันสมัยต่อสถานการณ์และการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ความก้าวหน้าทาง
วิชาการและเทคโนโลยี และปรับปรุงจากผลการด าเนินงานของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการประมงและธุรกิจสัตว์น  า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตลอดจนเป็นการปรับปรุงเพ่ือให้สอดคล้อง
กับเกณฑ์การปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยมีรายละเอียด
ประเด็นที่น ามาพิจารณาปรับปรุง ดังนี  
 

1. สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
เหตุผลในการ 

ปรับปรุง 
แนวทางการ 

ปรับปรุง 
วิธีการด้าเนินการและผลการปรับปรุง 

1. เพื่อรองรับ (ร่าง) 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 
ฉบับท่ี 13 ที่มุ่งเน้น
การผลิตและสร้าง
มูลค่าของสินค้าเกษตร 
โดยอาศัยเทคโนโลยี
เพื่อเพ่ิมผลผลิตและ
ลดต้นทุนการผลิต 
รวมถึงการเป็นประตู
การค้าการลงทุนและ
เป็นจุดยุทธศาสตร์ทาง 
โลจสิติกส์ รวมถึง
แนวคิดการน า
เป้าหมาย SDGs และ
โมเดลธุรกิจแบบ BCG 
มาใช้ในการขบัเคลื่อน
เศรษฐกิจของประเทศ 

ปรับค าอธิบายรายวิชา 
และเพิ่มรายวิชาใหม่
ด้านเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม รวมถึง
สร้างรายวิชาด้านการ
ประกอบธุรกิจ  
และโลจสิติกสส์ าหรับ
ธุรกิจประมง 

00-048-001 เทคโนโลยีและนวัตกรรม 3(2-2-5) 
00-048-002 การจัดการนวัตกรรมส าหรับ

ผู้ประกอบการ 
3(2-2-5) 

06-123-101 อุตสาหกรรมเพาะเลี ยงสตัว์น  า 3(2-3-4) 
06-123-203 หลักการจดัการธรุกิจประมง 3(2-3-4) 
06-123-305 การเจรจาต่อรองและประสานงานทาง

ธุรกิจประมง 
3(2-3-4) 

06-123-306 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 3(2-3-4) 
06-123-307 การเป็นผูป้ระกอบการทางการประมง 3(2-3-4) 
06-123-308 การจัดการการเงินและความเสีย่งใน

ธุรกิจประมง 
3(2-3-4) 

06-123-410 ธุรกิจประมงดิจิทัล 3(2-3-4) 
06-123-411 นวัตกรรมธรุกิจประมง 3(2-3-4) 
06-123-412 ธุรกิจอัจฉริยะ 3(2-3-4) 

2. เพื่อรองรับการที่
ภูมิภาคอาเซียนก้าวสู่
การเปิดเสรีทางการค้า 
ภาคธุรกิจประมง 
จึงต้องปรับตัวทั งด้าน
การไหลของแรงงาน 
และด้านกฎระเบียบ
สากลที่เกีย่วข้องกับ
การประมง 

2.1 มีรายวิชากี่ยวกับ
อาเซียนศึกษาเพ่ิมเติม 
และปรับค าอธิบาย
รายวิชาด้านกฎหมาย
ประมง 

00-023-006 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา 3(3-0-6) 
06-122-308 กฎหมายและระเบยีบเกี่ยวกับการ

ประมงและธุรกิจสัตว์น  า 
3(2-3-4) 

2.2 เพิ่มทักษะ
ภาษาต่างประเทศ
ให้กับผู้เรยีน 

1) หลักสูตรก าหนดให้นักศึกษาเรยีนรายวิชาภาษาต่างประเทศ 
ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
2) หลักสูตรมีรายวิชาภาษาต่างประเทศท่ีหลากหลายเป็นตัวเลือก
ตามความสนใจของผู้เรียน 
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เหตุผลในการ 
ปรับปรุง 

แนวทางการ 
ปรับปรุง 

วิธีการด้าเนินการและผลการปรับปรุง 

3) หลักสูตรจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 50 ของทุกรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ 
4) มีโครงการ/กจิกรรมเสริมหลักสตูรทางด้านภาษาอังกฤษและ
ภาษาอาเซียนที่จดัให้กับนักศึกษาอย่างน้อย 1 ครั ง/ปี 
5) สร้างแรงจูงใจให้นักศึกษามีการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของ
ตนเองมากขึ น เช่น สนับสนุนให้นกัศึกษาไปน าเสนอผลงานในการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรืออาจจัดให้มีการฝึกงาน/สหกจิ
ศึกษาต่างประเทศเพื่อเป็นเป้าหมายให้นักศึกษามีแรงกระตุ้นท่ีจะ
ฝึกฝนเรียนรู้ทักษะภาษาอังกฤษดว้ยตนเอง 

3. การทีธุ่รกิจต้อง
ปรับตัว เนื่องจาก
ได้รับการขับเคลื่อน
ด้วยเทคโนโลยี 
ผู้ประกอบการจึงต้อง
เป็นผู้ประกอบการทาง
เทคโนโลยีที่สามารถ
ตอบสนองความ
ต้องการของผู้บริโภค
ได้หลากหลาย รวดเร็ว 
และตรงจุด 

ปรับค าอธิบายรายวิชา 
และเพิ่มรายวิชาใหม่
ด้านธุรกิจประมง 
รวมถึงรายวิชา
ทางด้านการเป็น
ผู้ประกอบการ 
ที่ตอบสนองการ
ประกอบธุรกิจในยุค
ดิจิทัล 

00-048-002 การจัดการนวัตกรรมส าหรับ
ผู้ประกอบการ 

3(2-2-5) 

06-123-307 การเป็นผูป้ระกอบการทางการประมง 3(2-3-4) 
06-123-410 ธุรกิจประมงดิจิทัล 3(2-3-4) 
06-123-411 นวัตกรรมธรุกิจประมง 3(2-3-4) 
06-123-412 ธุรกิจอัจฉริยะ 3(2-3-4) 
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2. สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
เหตุผลในการ 

ปรับปรุง 
แนวทางการ 

ปรับปรุง 
วิธีการด้าเนินการและผลการปรับปรุง 

1. สถานการณ์ทาง
สังคมและวัฒนธรรมใน
ปัจจุบันเปลีย่นแปลงไป
จากอดีต ด้วยเทคโนโลยี
และช่องว่างระหว่างวัย
ของคนในสังคม 
จ าเป็นต้องปรับรูปแบบ
การจัดการเรียนการสอน
เพื่อสร้างคนรุ่นใหม่ให้มี
ค่านิยมและเจตคติที่ด ี
สามารถพัฒนาทักษะ
การเรยีนรู้ในเชิงคิด
วิเคราะห์ สังเคราะห ์
ต่อยอดสู่การสร้างสรรค์
นวัตกรรม มีการเรียนรู้
ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
เพื่อให้สามารถใช้ชีวิตใน
สังคมที่ก าลังปรับเปลีย่น
ไปอย่างรวดเร็ว  

จัดกิจกรรมส่งเสรมิ
การเรยีนรู้สมรรถนะ
ส าหรับศตวรรษที่ 21 
สอดแทรกไปในการ
จัดการเรียนการสอน
ทุกรายวิชา 

1) ส่งเสริมแนวทางการจัดการเรียนรู้ส าหรับศตวรรษท่ี 21 เช่น 
Teach Less, Learn More เป็นต้น 
2) ส่งเสริมรูปแบบการจัดการเรยีนรู้แบบ MACRO Model โดยมี
องค์ประกอบ 5 ด้าน ดังนี  
   2.1) Motivation การสร้างแรงจูงใจ แรงบันดาลใจ  
ความสนใจ และความต้องการในการเรยีนรู้ 
   2.2) Active Learning การเรียนรู้ที่ผู้เรียนมีโอกาสได้ความรู้จาก
การลงมือปฏิบตัิด้วยตนเอง 
   2.3) Conclusion ผู้เรยีนสามารถสรุปองค์ความรู้หรือสังเคราะห์
สิ่งที่ได้เรียนรูต้ามความคิดของตนเอง 
   2.4) Reporting ผูเ้รียนสื่อสารและน าเสนอผลการเรียนรู้ด้วย
ภาษา วิธีการ และเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีเหมาะสม 
   2.5) Obtain ผู้เรียนน าผลการเรียนรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ 
เผยแพรค่วามรูสู้่ครอบครัว ชุมชน และสังคม ด้วยวิธีการ สื่อ หรือ
เทคโนโลยีที่เหมาะสม 

2. ประเด็นปญัหาความ
เสื่อมโทรมของ
ทรัพยากรธรรมชาติที่
น ามาใช้เป็นวัตถุดิบใน
การพัฒนาประเทศและ
ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่
เพิ่มขึ น จ าเป็นต้องมผีู้
ชี น าสังคมในการใช้
ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอยา่ง
เหมาะสมและยั่งยืน 

มีรายวิชาที่เกี่ยวกับ
การอนุรักษ ์ฟื้นฟู  
ใช้ประโยชน์ทรัพยากร
ประมงทั งน  าจืดและ
ชายฝั่ง โดยมี
การศึกษาทั ง
ภาคทฤษฎี และการ
ออกไปเรียนรู้ใน
สถานท่ีจริง 
ปฏิบัติการจริงร่วมกับ
ประชาชนในชุมชน 

00-047-002 สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร 3(3-0-6) 
06-122-203 นิเวศวิทยาทางน  าและการอนุรักษ์

ทรัพยากรชายฝั่ง 
3(2-3-4) 

06-122-206 ชีววิทยาประมงเพื่อการจดัการ 3(2-3-4) 
06-122-307 การจัดการประมง 3(2-3-4) 
06-122-308 กฎหมายและระเบยีบเกี่ยวกับการ

ประมงและธุรกิจสัตว์น  า 
3(2-3-4) 

06-122-409 การประมงอย่างมีความรับผดิชอบ
และเครื่องมือประมง 

3(2-3-4) 

06-122-410 การจัดการทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง 

3(2-3-4) 
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3. ผลการด้าเนินงานของหลักสูตร 
เหตุผลในการ 

ปรับปรุง 
แนวทางการ 

ปรับปรุง 
วิธีการด้าเนินการและผลการปรับปรุง 

1. ผู้ทรงคุณวุฒิในการ
ตรวจประเมิน มคอ. 7 
เสนอแนะให้หลักสตูร
ปรับเพิ่มเนื อหาในบาง
รายวิชาให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงใน
ปัจจุบัน เพื่อให้
หลักสตูรมคีวาม
ทันสมัยและเป็น
ปัจจุบัน 

1.1 ปรับค าอธิบาย
รายวิชาให้มีความ
ทันสมัย เป็นปัจจุบัน 

ปรับค าอธิบายรายวิชาให้มีความทนัสมัยและเป็นปจัจุบัน 
ทุกรายวิชา 

   
1.2 เพิ่มรายวิชาใหม่
ให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงของ
สถานการณ์ด้านการ
จัดการประมงและ
ธุรกิจสัตว์น  า 

06-121-302 ภูมิสารสนเทศศาสตร์และนวตักรรม 3(2-3-4) 
06-121-403 ภูมิสารสนเทศศาสตรเ์พื่อการจัดการ

ทรัพยากรชายฝั่ง 
3(2-3-4) 

06-122-409 การประมงอย่างมีความรับผดิชอบ
และเครื่องมือประมง 

3(2-3-4) 

06-122-410 การจัดการทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง 

3(2-3-4) 

06-123-307 การเป็นผูป้ระกอบการทางการประมง 3(2-3-4) 
06-123-410 ธุรกิจประมงดิจิทัล 3(2-3-4) 
06-123-411 นวัตกรรมธรุกิจประมง 3(2-3-4) 
06-123-412 ธุรกิจอัจฉริยะ 3(2-3-4) 

2. ศิษย์เก่า เสนอแนะ
ให้ปรับปรุงเนื อหาหรือ
เพิ่มรายวิชาให้
ครอบคลมุการท างาน
ในสถานประกอบการ 
หรือพัฒนาต่อยอดสู่
การเป็นผูป้ระกอบการ
ได้ เน้นการเรยีนรู้
ร่วมกับชุมชน หรือ
สถานประกอบการจริง 

2.1 ปรับค าอธิบาย
รายวิชา และสร้าง
รายวิชาใหม่ท่ี
ครอบคลมุความรู้และ
ประสบการณ์เพื่อการ
ท างานในธุรกิจประมง
หรือสามารถประยุกต์
ความรู้พัฒนาต่อยอดสู่
การเป็นผูป้ระกอบการ 

06-122-204 คุณภาพน  าและนวตักรรมเพื่อ 
การจัดการประมง 

3(2-3-4) 

06-123-101 อุตสาหกรรมเพาะเลี ยงสตัว์น  า 3(2-3-4) 
06-123-305 การเจรจาต่อรองและประสานงานทาง

ธุรกิจประมง 
3(2-3-4) 

06-123-306 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 3(2-3-4) 
06-123-307 การเป็นผูป้ระกอบการทางการประมง 3(2-3-4) 
06-123-308 การจัดการการเงินและความเสีย่งใน

ธุรกิจประมง 
3(2-3-4) 

06-123-309 อาหารสตัว์น  าและธุรกิจเคมีภณัฑ ์ 3(2-3-4) 
06-123-410 ธุรกิจประมงดิจิทัล 3(2-3-4) 
06-123-411 นวัตกรรมธรุกิจประมง 3(2-3-4) 
06-123-412 ธุรกิจอัจฉริยะ 3(2-3-4) 

2.2 ปรับให้มีรายวิชา
ที่มีกิจกรรมการเรียนรู้
และฝึกประสบการณ์
ร่วมกับชุมชน หรือ
สถานประกอบการ 

06-122-205 การส่งเสริมประมงเพื่อธุรกิจสตัวน์  า 3(2-3-4) 
06-122-206 ชีววิทยาประมงเพื่อการจดัการ 3(2-3-4) 
06-122-307 การจัดการประมง 3(2-3-4) 
06-122-409 การประมงอย่างมีความรับผดิชอบ

และเครื่องมือประมง 
3(2-3-4) 

06-122-410 การจัดการทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง 

3(2-3-4) 

06-123-202 ผลิตภณัฑ์สตัว์น  าและการแปรรูป 3(2-3-4) 
06-124-403 ปัญหาพิเศษทางการจดัการประมง

และธุรกิจสัตว์น  า 
3(0-9-0) 

 



มคอ.2 

118 
 

เหตุผลในการ 
ปรับปรุง 

แนวทางการ 
ปรับปรุง 

วิธีการด้าเนินการและผลการปรับปรุง 

  06-124-406 ประสบการณ์การท างานทางวิชาชีพ
ด้านการจดัการประมง 

3(320) 

  06-124-407 ประสบการณ์การท างานทางวิชาชีพ
ด้านธุรกิจประมง 

3(320) 

3. ข้อเสนอแนะจาก
ศิษย์ปัจจุบัน 
เสนอแนะให้ปรับปรุง
เนื อหาหรือเพิ่ม
รายวิชาด้าน
เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง
กับการท างาน 
ในสายวิชาชีพ  
เน้นทักษะปฏิบัติ 
และมีกิจกรรมการ
ศึกษดูงานเพิ่มขึ น 

3.1 ปรับค าอธิบาย
รายวิชาและสรา้ง
รายวิชาด้าน
เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง
กับการท างานในสาย
วิชาชีพ 

06-121-201 เทคโนโลยีอัจฉรยิะเพื่อการประมง 3(2-3-4) 
06-121-302 ภูมิสารสนเทศศาสตร์และนวตักรรม 3(2-3-4) 
06-121-403 ภูมิสารสนเทศศาสตรเ์พื่อการจัดการ

ทรัพยากรชายฝั่ง 
3(2-3-4) 

06-122-204 คุณภาพน  าและนวตักรรมเพื่อการ
จัดการประมง 

3(2-3-4) 

06-122-409 การประมงอย่างมีความรับผดิชอบ
และเครื่องมือประมง 

3(2-3-4) 

06-123-410 ธุรกิจประมงดิจิทัล 3(2-3-4) 
 06-123-411 นวัตกรรมธรุกิจประมง 3(2-3-4) 
 06-123-412 ธุรกิจอัจฉริยะ 3(2-3-4) 
3.2 ปรับให้มีรายวิชา
ที่มีกิจกรรมการศึกษา
ดูงานในหน่วยงาน/
สถานประกอบการ 

06-121-302 ภูมิสารสนเทศศาสตร์และนวตักรรม 3(2-3-4) 
 06-121-403 ภูมิสารสนเทศศาสตรเ์พื่อการจัดการ

ทรัพยากรชายฝั่ง 
3(2-3-4) 

 06-122-101 การประมงพื นฐาน 3(3-0-6) 
 06-122-102 ชีววิทยาและอนุกรมวิธานสัตว์น  า

เศรษฐกิจ 
3(2-3-4) 

 06-122-203 นิเวศวิทยาทางน  าและการอนุรักษ์
ทรัพยากรชายฝั่ง 

3(2-3-4) 

  06-123-306 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 3(2-3-4) 
4. ผู้ใช้บัณฑิต     
4.1 ผู้ใช้บัณฑิตจาก
หน่วยงานภาครัฐ 
เสนอแนะให้พัฒนา
ทักษะการวางแผน 
การส ารวจ และการ
จัดการทรัพยากร
ชายฝั่ง 

4.1.1 ปรับค าอธิบาย 
และเพิ่มรายวิชาใหม่
ด้านการวางแผน การ
ส ารวจ การจัดการ
ประมงและทรัพยกร
ชายฝั่ง 

06-121-302 ภูมิสารสนเทศศาสตร์และนวตักรรม 3(2-3-4) 
06-121-403 ภูมิสารสนเทศศาสตรเ์พื่อการจัดการ

ทรัพยากรชายฝั่ง 
3(2-3-4) 

06-122-203 นิเวศวิทยาทางน  าและการอนุรักษ์
ทรัพยากรชายฝั่ง 

3(2-3-4) 

06-122-205 การส่งเสริมประมงเพื่อธุรกิจสตัวน์  า 3(2-3-4) 
06-122-206 ชีววิทยาประมงเพื่อการจดัการ 3(2-3-4) 

 06-122-307 การจัดการประมง 3(2-3-4) 
  06-122-308 กฎหมายและระเบยีบเกี่ยวกับการ

ประมงและธุรกิจสัตว์น  า 
3(2-3-4) 

  06-122-409 การประมงอย่างมีความรับผดิชอบ
และเครื่องมือประมง 

3(2-3-4) 

  06-122-410 การจัดการทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง 

3(2-3-4) 
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เหตุผลในการ 
ปรับปรุง 

แนวทางการ 
ปรับปรุง 

วิธีการด้าเนินการและผลการปรับปรุง 

  06-124-301 ระเบียบวิธีวิจยัเพื่อการจดัการ
ประมงและธุรกิจประมง 

3(2-3-4) 

  06-124-403 ปัญหาพิเศษทางการจดัการประมง
และธุรกิจสัตว์น  า 

3(0-9-0) 

4.2 ผู้ใช้บัณฑิตจาก
หน่วยงานภาคเอกชน
และเจา้ของธุรกิจ
ส่วนตัว เสนอแนะให้
เพิ่มทักษะด้านการ
ค านวณ ทักษะการ
สื่อสาร การประยุกต ์
ใช้ความรู้เพื่อการ
ท างานหรือแก้ปัญหา 
และการวางแผนเพื่อ
การบริหารจัดการ
ธุรกิจ 

4.2.1 ปรับค าอธิบาย
รายวิชา และเพิ่ม
รายวิชาใหม่ด้าน
พัฒนาความรู้และ
ทักษะด้าน
คณิตศาสตร์ของ
นักศึกษา 

00-046-001 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 3(2-2-5) 
00-046-002 ความรู้เชิงตัวเลข 3(2-2-5) 
00-046-003 คณิตศาสตร์ส าหรับธรุกิจ 3(2-2-5) 
00-046-005 ระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ 3(2-2-5) 
06-123-204 เศรษฐศาสตร์ธรุกิจสตัว์น  าและ

ทรัพยากรประมง 
3(2-3-4) 

06-123-308 การจัดการการเงินและความเสีย่งใน
ธุรกิจประมง 

3(2-3-4) 

06-124-301 ระเบียบวิธีวิจยัเพื่อการจดัการ
ประมงและธุรกิจประมง 

3(2-3-4) 

4.2.2 ปรับค าอธิบาย
รายวิชา และเพิ่ม
รายวิชาใหม่ด้านการ
สื่อสาร 

00-034-002 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) 
00-034-003 ทักษะการอ่านภาษาไทย 3(2-2-5) 
00-034-004 ทักษะการเขียนภาษาไทย 3(2-2-5) 
00-034-005 ศิลปะการพูด 3(2-2-5) 

 00-035-001 สนทนาภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 
 00-035-002 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 

  00-035-003 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) 
  00-035-005 ภาษาอังกฤษเพื่อการน าเสนอ 3(2-2-5) 
  00-035-007 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) 
  00-035-008 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) 
  00-035-009 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) 
 4.2.3 ปรับค าอธิบาย 

และเพิ่มรายวิชาใหม่ท่ี
นักศึกษาได้
ประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อ
การท างานหรือแก้ไข
ปัญหา 

06-122-205 การส่งเสริมประมงเพื่อธุรกิจสตัวน์  า 3(2-3-4) 
 06-122-307 การจัดการประมง 3(2-3-4) 
 06-122-308 กฎหมายและระเบยีบเกี่ยวกับการ

ประมงและธุรกิจสัตว์น  า 
3(2-3-4) 

 06-122-410 การจัดการทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง 

3(2-3-4) 

 06-123-305 การเจรจาต่อรองและประสานงาน
ทางธุรกิจประมง 

3(2-3-4) 

 06-123-307 การเป็นผูป้ระกอบการทางการ
ประมง 

3(2-3-4) 

  06-124-403 ปัญหาพิเศษทางการจดัการประมง
และธุรกิจสัตว์น  า 

3(0-9-0) 

  06-124-404 การฝึกงานทางการจดัการประมง
และธุรกิจสัตว์น  า 

3(320) 

  06-124-405 สหกิจศึกษา 6(640) 
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เหตุผลในการ 
ปรับปรุง 

แนวทางการ 
ปรับปรุง 

วิธีการด้าเนินการและผลการปรับปรุง 

  06-124-406 ประสบการณ์การท างานทางวิชาชีพ
ด้านการจดัการประมง 

3(320) 

  06-124-407 ประสบการณ์การท างานทางวิชาชีพ
ด้านธุรกิจประมง 

3(320) 

 4.2.4 ปรับค าอธิบาย 
และเพิ่มรายวิชาใหม่ท่ี
ให้ความรู้และพัฒนา
ทักษะด้านการจดัการ
ธุรกิจ 

06-123-203 หลักการจดัการธรุกิจประมง 3(2-3-4) 
06-123-305 การเจรจาต่อรองและประสานงาน

ทางธุรกิจประมง 
3(2-3-4) 

 06-123-306 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 3(2-3-4) 
 06-123-307 การเป็นผูป้ระกอบการทางการ

ประมง 
3(2-3-4) 

 06-123-308 การจัดการการเงินและความเสีย่งใน
ธุรกิจประมง 

3(2-3-4) 

  06-123-410 ธุรกิจประมงดิจิทัล 3(2-3-4) 
  06-123-412 ธุรกิจอัจฉริยะ 3(2-3-4) 
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4. ความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยี 
เหตุผลในการ 

ปรับปรุง 
แนวทางการ 

ปรับปรุง 
วิธีการด้าเนินการและผลการปรับปรุง 

1. การเปลี่ยนแปลง 
ทางวิชาการและ
เทคโนโลยีด้านการ
จัดการประมงและ
ธุรกิจสัตว์น  า 

1.1 สร้างรายวิชาใหม่
ที่มีความทันสมยั
สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงทาง
วิชาการและ
เทคโนโลยีด้านการ
จัดการประมงและ
ธุรกิจสัตว์น  าใน
ปัจจุบัน 

06-121-302 ภูมิสารสนเทศศาสตร์และนวตักรรม 3(2-3-4) 
06-122-204 คุณภาพน  าและนวตักรรมเพื่อการ

จัดการประมง 
3(2-3-4) 

06-122-409 การประมงอย่างมีความรับผดิชอบ
และเครื่องมือประมง 

3(2-3-4) 

06-122-410 การจัดการทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง 

3(2-3-4) 

 06-123-202 ผลิตภณัฑ์สตัว์น  าและการแปรรูป 3(2-3-4) 
 06-123-305 การเจรจาต่อรองและประสานงานทาง

ธุรกิจประมง 
3(2-3-4) 

 06-123-307 การเป็นผูป้ระกอบการทางการประมง 3(2-3-4) 
 06-123-308 การจัดการการเงินและความเสีย่งใน

ธุรกิจประมง 
3(2-3-4) 

 06-123-309 อาหารสตัว์น  าและธุรกิจเคมีภณัฑ ์ 3(2-3-4) 
 06-123-410 ธุรกิจประมงดิจิทัล 3(2-3-4) 
 06-123-411 นวัตกรรมธรุกิจประมง 3(2-3-4) 
 06-123-412 ธุรกิจอัจฉริยะ 3(2-3-4) 
 1.2 ปรับเปลี่ยนช่ือ

และเนื อหาค าอธิบาย
รายวิชาให้มีความ
ทันสมัย สอดคล้องกับ
สถานการณ์ด้านการ
จัดการประมงและ
ธุรกิจสัตว์น  า 
 

06-121-403 ภูมิสารสนเทศศาสตรเ์พื่อการจัดการ
ทรัพยากรชายฝั่ง 

3(2-3-4) 

 06-122-205 การส่งเสริมประมงเพื่อธุรกิจสตัวน์  า 3(2-3-4) 
 06-122-206 ชีววิทยาประมงเพื่อการจดัการ 3(2-3-4) 
 06-122-308 กฎหมายและระเบยีบเกี่ยวกับการ

ประมงและธุรกิจสัตว์น  า 
3(2-3-4) 

 06-123-204 เศรษฐศาสตร์ธรุกิจสตัว์น  าและ
ทรัพยากรประมง 

3(2-3-4) 

 06-123-306 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 3(2-3-4) 
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ภาคผนวก ข 
รายละเอียดความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์ของหลักสูตรกับรายวิชา 

 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการประมงและธุรกิจสัตว์น  า  จัดท าขึ นเพ่ือผลิต
บัณฑิตที่มีความรู้ทางด้านการจัดการประมงและธุรกิจสัตว์น  า เพ่ือสามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะ
ปฏิบัติกับการท างานทางด้านวิชาชีพ  และพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ เ พ่ือสร้างโอกาสในการเป็น
ผู้ประกอบการ 
 

วัตถุประสงค์ของ รายวิชา 
หลักสูตร รหัส ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 

เพื่อผลิตบัณฑติให้มี
คุณลักษณะดังต่อไปนี  
1. มีความรู้ และทักษะด้าน
การจัดการประมง ทรัพยากร
ชายฝั่ง ธุรกิจสตัว์น  า และ
ศาสตร์อื่นท่ีเกี่ยวข้องในสาย
วิชาชีพ 

00-046-003 คณิตศาสตร์ส าหรับธรุกิจ 3(2-2-5) 
00-046-005 ระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ 3(2-2-5) 
00-047-002 สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร 3(3-0-6) 
00-047-004 เทคโนโลยีสเีขียว 3(2-2-5) 
00-048-002 การจัดการนวัตกรรมส าหรับผู้ประกอบการ 3(2-2-5) 
00-048-003 การพัฒนาทักษะการคดินอกกรอบ 3(2-2-5) 
06-121-201 เทคโนโลยีอัจฉรยิะเพื่อการประมง 3(2-3-4) 
06-121-302 ภูมิสารสนเทศศาสตร์และนวตักรรม 3(2-3-4) 

 
06-121-403 ภูมิสารสนเทศศาสตรเ์พื่อการจัดการทรัพยากร

ชายฝั่ง 
3(2-3-4) 

 06-122-101 การประมงพื นฐาน 3(3-0-6) 
 06-122-102 ชีววิทยาและอนุกรมวิธานสัตว์น  าเศรษฐกิจ 3(2-3-4) 

 
06-122-203 นิเวศวิทยาทางน  าและการอนุรักษท์รัพยากร

ชายฝั่ง 
3(2-3-4) 

 06-122-204 คุณภาพน  าและนวัตกรรมเพื่อการจัดการประมง 3(2-3-4) 
 06-122-205 การส่งเสริมประมงเพื่อธุรกิจสตัวน์  า 3(2-3-4) 
 06-122-206 ชีววิทยาประมงเพื่อการจดัการ 3(2-3-4) 
 06-122-307 การจัดการประมง 3(2-3-4) 

 
06-122-308 กฎหมายและระเบยีบเกี่ยวกับการประมงและธุรกิจ

สัตว์น  า 
3(2-3-4) 

 
06-122-409 การประมงอย่างมีความรับผดิชอบและเครื่องมือ

ประมง 
3(2-3-4) 

 06-122-410 การจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 3(2-3-4) 
 06-123-101 อุตสาหกรรมเพาะเลี ยงสตัว์น  า 3(2-3-4) 
 06-123-202 ผลิตภณัฑ์สตัว์น  าและการแปรรูป 3(2-3-4) 
 06-123-203 หลักการจดัการธรุกิจประมง 3(2-3-4) 
 06-123-204 เศรษฐศาสตร์ธรุกิจสตัว์น  าและทรพัยากรประมง 3(2-3-4) 
 06-123-305 การเจรจาต่อรองและประสานงานทางธุรกิจประมง 3(2-3-4) 
 06-123-306 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 3(2-3-4) 
 06-123-307 การเป็นผูป้ระกอบการทางการประมง 3(2-3-4) 
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วัตถุประสงค์ของ รายวิชา 
หลักสูตร รหัส ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 

 06-123-308 การจัดการการเงินและความเสีย่งในธุรกิจประมง 3(2-3-4) 
 06-123-309 อาหารสตัว์น  าและธุรกิจเคมีภณัฑ ์ 3(2-3-4) 
 06-123-410 ธุรกิจประมงดิจิทัล 3(2-3-4) 
 06-123-411 นวัตกรรมธรุกิจประมง 3(2-3-4) 
 06-123-412 ธุรกิจอัจฉริยะ 3(2-3-4) 

 
06-124-301 ระเบียบวิธีวิจยัเพื่อการจดัการประมงและธรุกิจ

ประมง 
3(2-3-4) 

 06-124-302 การเตรียมความพร้อมฝึกงานและสหกิจศึกษา 3(2-3-4) 

 
06-124-403 ปัญหาพิเศษทางการจดัการประมงและธุรกิจ 

สัตว์น  า 
3(0-9-0) 

 06-124-404 การฝึกงานทางการจดัการประมงและธุรกิจสัตว์น  า 3(320) 
 06-124-405 สหกิจศึกษา 6(640) 

 
06-124-406 ประสบการณ์การท างานทางวิชาชีพด้านการ

จัดการประมง 
3(320) 

 
06-124-407 ประสบการณ์การท างานทางวิชาชีพด้านธุรกิจ

ประมง 
3(320) 

2. มีความคิดรเิริม่ ใฝ่รู้  
ก้าวทันเทคโนโลยี สามารถ
พัฒนาองค์ความรู้ สร้างสรรค์
นวัตกรรม คดิเป็น ท าเป็น 
และเลือกวิธีแก้ไขปัญหาได้
อย่างเหมาะสม 

00-048-001 เทคโนโลยีและนวัตกรรม 3(2-2-5) 
00-048-002 การจัดการนวัตกรรมส าหรับผู้ประกอบการ 3(2-2-5) 
00-048-003 การพัฒนาทักษะการคดินอกกรอบ 3(2-2-5) 
06-123-410 ธุรกิจประมงดิจิทัล 3(2-3-4) 
06-123-411 นวัตกรรมธรุกิจประมง 3(2-3-4) 
06-123-412 ธุรกิจอจัฉริยะ 3(2-3-4) 
06-124-403 ปัญหาพิเศษทางการจดัการประมงและธุรกิจ 

สัตว์น  า 
3(0-9-0) 

06-124-404 การฝึกงานทางการจดัการประมงและธุรกิจสัตว์น  า 3(320) 
 06-124-405 สหกิจศึกษา 6(640) 

 
06-124-406 ประสบการณ์การท างานทางวิชาชีพด้านการจัดการ

ประมง 
3(320) 

 
06-124-407 ประสบการณ์การท างานทางวิชาชีพด้านธุรกิจ

ประมง 
3(320) 

3. มีคุณธรรมจริยธรรม 
รับผิดชอบต่อตนเอง สังคม 
และปฏิบตัิตนภายใต้
จรรยาบรรณวิชาชีพด้วยความ
ซื่อสัตยส์ุจรติและจิตสาธารณะ 

00-012-001 สารัตถะแห่งความงาม 3(3-0-6) 
00-018-001 ศาสตร์พระราชา 3(2-2-5) 
00-022-001 จริยธรรมส าหรับมนุษย ์ 3(3-0-6) 
00-023-001 พลเมืองกับจิตส านึกต่อสังคม 3(3-0-6) 
00-023-002 สังคมกับการปกครอง 3(3-0-6) 
00-023-003 อารยธรรมไทยในบริบทโลกาภิวัฒน์ 3(3-0-6) 
00-023-004 ไทยศึกษา 3(3-0-6) 
00-023-005 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย 3(3-0-6) 

 00-023-007 ชุมชนศึกษา 3(3-0-6) 
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วัตถุประสงค์ของ รายวิชา 
หลักสูตร รหัส ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 

 00-023-008 วัฒนธรรมและขนบประเพณภีาคใต้ 3(3-0-6) 

 
06-122-308 กฎหมายและระเบยีบเกี่ยวกับการประมงและ

ธุรกิจสัตว์น  า 
3(2-3-4) 

4. มีความรับผิดชอบในงาน 
ที่ได้รับมอบหมาย  
มีมนุษยสมัพันธ์และสามารถ
ท างานร่วมกับผู้อื่น วางตัว
และแสดงความคดิเห็นได้
เหมาะสมกับบทบาท หน้าที ่

00-022-002 มนุษยสัมพันธ์และการพัฒนาบุคลกิภาพ 3(3-0-6) 
00-022-003 มนุษยสัมพันธ์เพื่อการด ารงชีวิต 3(3-0-6) 
00-022-004 วัฒนวิถีแห่งการด ารงชีวิต 3(3-0-6) 
00-022-005 จิตวิทยาเชิงบวก 3(3-0-6) 
00-022-006 จิตวิทยาในการท างาน 3(3-0-6) 
00-022-007 ภาวะผู้น าและการท างานเป็นทีม 3(3-0-6) 

 06-124-302 การเตรียมความพร้อมฝึกงานและสหกิจศึกษา 1(0-2-1) 
 06-124-404 การฝึกงานทางการจดัการประมงและธุรกิจสัตว์น  า 3(320) 
 06-124-405 สหกิจศึกษา 6(640) 

 
06-124-406 ประสบการณ์การท างานทางวิชาชีพด้านการ

จัดการประมง 
3(320) 

 
06-124-407 ประสบการณ์การท างานทางวิชาชีพด้านธุรกิจ

ประมง 
3(320) 

5. มีทักษะการสื่อสาร และ
สามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการท างาน
อย่างมีประสิทธิภาพ 

00-034-002 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) 
00-034-003 ทักษะการอ่านภาษาไทย 3(2-2-5) 
00-034-004 ทักษะการเขียนภาษาไทย 3(2-2-5) 
00-034-005 ศิลปะการพูด 3(2-2-5) 

 00-034-006 การอ่านและการเขียนเชิงวิชาการ 3(2-2-5) 
 00-034-007 การอ่านเพื่อการเรียนรูต้ลอดชีวิต  3(2-2-5) 
 00-035-001 สนทนาภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 
 00-035-002 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 
 00-035-003 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) 
 00-035-004 ภาษาอังกฤษเพื่อการท างาน 3(2-2-5) 
 00-035-005 ภาษาอังกฤษเพื่อการน าเสนอ 3(2-2-5) 
 00-035-006 ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 3(2-2-5) 
 00-035-007 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) 
 00-035-008 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) 
 00-035-009 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) 
 00-046-005 ระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ 3(2-2-5) 
 06-121-201 เทคโนโลยีอัจฉรยิะเพื่อการประมง 3(2-3-4) 
 06-121-302 ภูมิสารสนเทศศาสตร์และนวตักรรม 3(2-3-4) 
 06-121-403 ภูมิสารสนเทศศาสตร์เพื่อการจัดการทรัพยากรชายฝั่ง 3(2-3-4) 
 06-123-410 ธุรกิจประมงดิจิทัล 3(2-3-4) 
 06-123-412 ธุรกิจอัจฉริยะ 3(2-3-4) 
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ภาคผนวก ค 
ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาการจดัการประมงและธุรกิจสัตว์น ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) กับ  
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการประมงและธุรกิจสัตว์น ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

กับ เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 
 

หมวดวิชา/กลุ่มวิชา  

เกณฑ์ขั นต่้า 
ของ สกอ. 

(120 หน่วยกิต) 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการประมงและ

ธุรกิจสัตว์น ้า 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

(134 หน่วยกิต) 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการประมงและ

ธุรกิจสัตว์น ้า 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 

(122 หน่วยกิต) 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
   (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558) 

ไม่น้อยกว่า 30 ไม่น้อยกว่า 32  

   1.1 กลุ่มวิชาภาษา  12  
   1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  6  
   1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  3  
   1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์   3  
   1.5 กลุ่มวิชาสุขพลานามัยและนันทนาการ  2  

1.6 กลุ่มวิชาเลือก (ศึกษาท่ัวไป)  6  
   หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
   (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563) 

  ไม่น้อยกว่า 31 

   1.1 กลุ่มวิชาคุณภาพชีวิตดี มีสุข   7 
   1.2 กลุ่มพลเมืองดี วิถีประชาธิปไตย   6 
   1.3 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร   12 
   1.4 กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   6 
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 72 ไม่น้อยกว่า 96 ไม่น้อยกว่า 85 
   2.1 กลุ่มวิชาพื นฐานวิชาชีพ  43 33 
   2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ  41 40 
   2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก  12 12 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 ไม่น้อยกว่า 6 ไม่น้อยกว่า 6 

จ้านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 120 134 122 
จ้านวนหน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะ  ปฏิบัติ 28 หน่วยกิต 

(ร้อยละ 33.33) 
ทฤษฎี 56 หน่วยกิต 

(ร้อยละ 66.67) 

ปฏิบัติ 28 หน่วยกิต 
(ร้อยละ 38.36) 

ทฤษฎี 45 หน่วยกิต 
(ร้อยละ 61.64) 

จ้านวนชั่วโมงหมวดวิชาเฉพาะ  ปฏิบัติ 97 ชั่วโมง 
(ร้อยละ 63.40) 

ทฤษฎี 56 ชั่วโมง 
(ร้อยละ36.60) 

ปฏิบัติ 104 ชั่วโมง 
(ร้อยละ 69.80) 

ทฤษฎี 45 ชั่วโมง 
(ร้อยละ 30.20) 
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ภาคผนวก ง 
ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรและรายวิชา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการประมงและธุรกิจสัตว์น ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) กับ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการประมงและธุรกิจสัตว์น ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
 

  1. โครงสร้างหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการประมงและธุรกิจสัตว์น ้า  

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการประมงและธุรกิจสัตว์น ้า  

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 
จ้านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสตูร 134 หน่วยกิต จ้านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสตูร 122 หน่วยกิต 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 32 หน่วยกิต 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 31 หน่วยกิต 
 1.1 กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต  1.1 กลุ่มวิชาคุณภาพชีวิตดี มีสุข 7 หน่วยกิต 
 1.2 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์  6 หน่วยกิต  1.2 กลุ่มวิชาพลเมืองดี วิถีประชาธิปไตย 6 หน่วยกิต 
 1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 3 หน่วยกิต  1.3 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 12 หน่วยกิต 
 1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร ์ 3 หน่วยกิต  1.4 กลุ่มวชิาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 6 หน่วยกิต 
 1.5 กลุ่มวิชาสุขพลานามยัและนันทนาการ 2 หน่วยกิต     
 1.6 กลุ่มวิชาเลือก 6 หน่วยกิต     
2. หมวดวิชาเฉพาะ 96 หน่วยกิต 2. หมวดวิชาเฉพาะ 85 หน่วยกิต 
 2.1 กลุ่มวิชาพื นฐานวิชาชีพ 43 หน่วยกิต  2.1 กลุ่มวิชาพื นฐานวิชาชีพ 33 หน่วยกิต 
 2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ 41 หน่วยกิต  2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ 40 หน่วยกิต 
 2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก 12 หน่วยกิต  2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก 12 หน่วยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต 3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต 
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  2. รายวิชา 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการจัดการประมงและธุรกิจสัตว์น ้า  

(หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2560) 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการจัดการประมงและธุรกิจสัตว์น ้า  

(หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2565) 
สรุปการเปลี่ยนแปลง 

จ้านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสตูร 134 หน่วยกิต จ้านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสตูร 122 หน่วยกิต  
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 32 หน่วยกิต 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 31 หน่วยกิต  
กลุ่มวิชาภาษา กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
รายวิชาภาษาไทย   

01-011-001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
Thai for Communication 

3(3-0-6) 00-034-002 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
Thai for Communication 

3(2-2-5) ปรับรหัสวิชา/ปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชา/ปรับหนว่ยกิต 

01-011-003 ทักษะการเขียนภาษาไทย 
Thai Writing Skills          

3(3-0-6) 00-034-004 ทักษะการเขียนภาษาไทย 
Thai Writing Skills 

3(2-2-5) ปรับรหัสวิชา/ปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชา/ปรับหนว่ยกิต 

01-011-004 ศิลปะการพูด 
Art of Speaking                  

3(3-0-6) 00-034-005 ศิลปะการพูด 
Art of Speaking 

3(2-2-5) ปรับรหัสวิชา/ปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชา/ปรับหนว่ยกิต 

01-011-005 การอ่านและการเขียนเชิงวิชาการ 
Academic Reading and Writing      

3(3-0-6) 00-034-006 การอ่านและการเขียนเชิงวิชาการ 
Academic Reading and Writing 

3(2-2-5) ปรับรหัสวิชา/ปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชา/ปรับหนว่ยกิต 

   00-034-001 มนุษย์กับวรรณกรรม  
Man and Literature 

3(3-0-6) รายวิชาใหม ่

   00-034-003 ทักษะการอ่านภาษาไทย 
Thai Reading Skills 

3(2-2-5) รายวิชาใหม ่

   00-034-007 การอ่านเพือ่การเรียนรู้ตลอดชีวิต  
Reading for Lifelong Learning  

3(2-2-5) รายวิชาใหม ่

รายวิชาภาษาต่างประเทศ     
01-312-001 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน   

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

01-312-002 ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ 
English Communication Skills        

3(3-0-6)    ยกเลิกรายวิชา 

01-312-003 สนทนาภาษาอังกฤษ   
English Conversation           

3(3-0-6) 00-035-001 สนทนาภาษาอังกฤษ 
English Conversation 

3(2-2-5) ปรับรหัสวิชา/ปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชา/ปรับหนว่ยกิต 

01-312-004 ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ  
Reading Skills in English        

3(3-0-6) 00-035-002 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ 
English Reading and Writing 

3(2-2-5) ปรับรหัสวิชา/ปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชา/ปรับหนว่ยกิต 



 

 
 

มคอ.2 

128 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการจัดการประมงและธุรกิจสัตว์น ้า  
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการจัดการประมงและธุรกิจสัตว์น ้า  
(หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2565) 

สรุปการเปลี่ยนแปลง 

01-312-005 ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ  
Writing Skills in English        

3(3-0-6) 

01-312-006 ภาษาอังกฤษเพื่อการท างาน  
English for Work        

3(3-0-6) 00-035-004 ภาษาอังกฤษเพื่อการท างาน 
English for Work 

3(2-2-5) ปรับรหัสวิชา/ปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชา/ปรับหนว่ยกิต 

01-312-007 ภาษาอังกฤษทางวิทยาศาสตร์ 
English for Science 

3(3-0-6)    ยกเลิกรายวิชา 

01-313-009 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 
Chinese for Communication  

3(3-0-6) 00-035-007 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 
Chinese for Communication 

3(2-2-5) ปรับรหัสวิชา/ปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชา/ปรับหนว่ยกิต 

01-314-010 ภาษามลายูเพือ่การสื่อสาร 
Malay for Communication 

3(3-0-6) 00-035-008 ภาษามลายูเพือ่การสื่อสาร 
Malay for Communication 

3(2-2-5) ปรับรหัสวิชา/ปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชา/ปรับหนว่ยกิต 

01-315-011 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 
Japanese for Communication 

3(3-0-6) 00-035-009 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 
Japanese for Communication 

3(2-2-5) ปรับรหัสวิชา/ปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชา/ปรับหนว่ยกิต 

   00-035-003 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
English for Communication 

3(2-2-5) รายวิชาใหม ่

   00-035-005 ภาษาอังกฤษเพื่อการน าเสนอ 
English for Presentation 

3(2-2-5) รายวิชาใหม ่

   00-035-006 ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
English for Lifelong Learning 

3(2-2-5) รายวิชาใหม ่

กลุ่มวิชามนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ กลุ่มวิชาพลเมืองดี วิถปีระชาธปิไตย  
รายวิชามนุษยศาสตร ์   

01-021-001 คุณธรรมจริยธรรม 
Morals and Ethics 

3(3-0-6)    ยกเลิกรายวิชา 

01-021-002 มนุษยสัมพันธแ์ละการพัฒนาบุคลิกภาพ 
Human Relations and Personality  
Development 

3(3-0-6) 00-022-002 มนุษยสัมพันธแ์ละการพัฒนาบุคลิกภาพ 
Human Relations and Personality  
Development 

3(3-0-6) ปรับรหัสวิชา/ปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชา 

01-021-003 จิตวิทยาทั่วไป 
General Psychology 

3(3-0-6)    ยกเลิกรายวิชา 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการจัดการประมงและธุรกิจสัตว์น ้า  
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการจัดการประมงและธุรกิจสัตว์น ้า  
(หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2565) 

สรุปการเปลี่ยนแปลง 

01-021-010 วัฒนวิถีแห่งการด ารงชีวิต 
Life Style Enhancement 

3(3-0-6) 00-022-004 วัฒนวิถีแห่งการด ารงชีวิต 
Lifestyle Enhancement 

3(3-0-6) ปรับรหัสวิชา/ปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชา 

   00-022-001 จริยธรรมส าหรับมนุษย ์
Ethics for Human Beings 

3(3-0-6) ปรับรหัสวิชา/ปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชา 

   00-022-003 มนุษยสัมพันธ์เพือ่การด ารงชีวิต 
Human Relations for Living 

3(3-0-6) รายวิชาใหม ่

   00-022-005 จิตวิทยาเชิงบวก 
Positive Psychology 

3(3-0-6) รายวิชาใหม ่

รายวิชาสังคมศาสตร ์     
01-022-001 พลเมืองกับจิตส านึกต่อสังคม 

Citizen and Public Consciousness 
3(3-0-6) 00-023-001 พลเมืองกับจิตส านึกต่อสังคม 

Citizen and Public Consciousness 
3(3-0-6) ปรับรหัสวิชา/ปรับปรุงค าอธิบาย

รายวิชา 
01-022-004 อารยธรรมไทยในบริบทโลกาภิวัตน ์

Thai Civilization in Globalization Context 
3(3-0-6) 00-023-003 อารยธรรมไทยในบริบทโลกาภิวัตน ์

Thai Civilization in Globalization Context 
3(3-0-6) ปรับรหัสวิชา/ปรับปรุงค าอธิบาย

รายวิชา 
01-022-008 อาเซียนศึกษา 

ASEAN Studies 
3(3-0-6) 00-023-006 เอเซียตะวันออกเฉยีงใต้ศึกษา 

Southeast Asian Studies 
3(3-0-6) เปลี่ยนชื่อวิชา/ปรับรหัสวิชา/

ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
01-022-012 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 

Economics for Everyday Use 
3(3-0-6)    ย้ายรายวิชาไปอยู ่

กลุ่มวิชาคุณภาพชีวิตดี มีสขุ 
05-022-013 การเป็นผู้ประกอบการ 

Entrepreneurship 
3(3-0-6)    ยกเลิกรายวิชา 

05-022-014 การวางแผนการเงินส่วนบุคคล 
Personal Financial Planning 

3(3-0-6)    ยกเลิกรายวิชา 

   00-022-006 จิตวิทยาในการท างาน 
Psychology in Working 

3(3-0-6) รายวิชาใหม ่

   00-022-007 ภาวะผู้น าและการท างานเป็นทีม 
Leadership and Teamwork 

3(3-0-6) รายวิชาใหม ่

   00-023-002 สังคมกับการปกครอง 
Society and Government 

3(3-0-6) รายวิชาใหม ่
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการจัดการประมงและธุรกิจสัตว์น ้า  
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สรุปการเปลี่ยนแปลง 

   00-023-004 ไทยศึกษา 
Thai Studies 

3(3-0-6) รายวิชาใหม ่

   00-023-005 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย  
Introduction to Laws 

3(3-0-6) รายวิชาใหม ่

   00-023-007 ชุมชนศึกษา 
Community Studies 

3(3-0-6) รายวิชาใหม ่

   00-023-008 วัฒนธรรมและขนบประเพณีภาคใต้ 
Southern Cultures and Traditions 

3(3-0-6) รายวิชาใหม ่

กลุ่มวิชาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี กลุ่มวิชาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี  
รายวิชาวิทยาศาสตร ์   

02-031-004 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 
Man and Environment 

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

3(3-0-6) ปรับรวมรายวิชา/ปรับรหัสวิชา/ 
ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 

02-031-005 สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร 
Environment and Resource Management 

3(3-0-6)     

02-031-006 ความยั่งยืนทางทรัพยากรธรรมชาติ 
Natural Resource Sustainability 

3(3-0-6)    ยกเลิกรายวิชา 

02-031-009 แหล่งพลังงานทางเลือก 
Alternative Energy Resources 

3(3-0-6)    ยกเลิกรายวิชา 

   00-047-001 มนุษย์กับผลิตภัณฑ์เคมี 
Man and Chemical Products 

3(3-0-6) รายวิชาใหม ่

   00-047-003 ยาและสารเสพติด 
Drugs and Narcotics 

3(3-0-6) รายวิชาใหม ่

   00-047-004 เทคโนโลยีสีเขียว  
Green Technology 

3(2-2-5) รายวิชาใหม ่

   00-047-005 ปรากฎการณ์ส าคัญทางวิทยาศาสตร์ 
Great Moments in Science 

3(2-2-5) รายวิชาใหม ่

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

3(2-2-5) รายวิชาใหม ่
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สรุปการเปลี่ยนแปลง 

รายวิชาเทคโนโลย ี   
01-032-001 สารสนเทศเพื่อการศึกษา 

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

01-032-002 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร ์
Computer Technology 

3(2-3-4)    ยกเลิกรายวิชา 

กลุ่มวิชาคณติศาสตร ์   
02-040-001 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 

Mathematics for Everyday Use 
3(3-0-6) 00-046-001 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 

Mathematics for Everyday Use 
3(2-2-5) ปรับรหัสวิชา/ปรับปรุงค าอธิบาย

รายวิชา 
02-040-004 คณิตศาสตร์ส าหรับธุรกิจ 

Mathematics for Business 
3(3-0-6)    ย้ายไปอยู่ในวิชาพื นฐานวิชาชีพ 

02-040-005 คณิตศาสตร์ส าหรับวิทยาศาสตร์ 
Mathematics for Science 

3(3-0-6)    ยกเลิกรายวิชา 

02-040-006 สถิติในชีวิตประจ าวัน 
Statistics for Everyday Use 

3(3-0-6)    ยกเลิกรายวิชา 

   00-046-002 ความรู้เชิงตัวเลข 
Numerical Literacy 

3(2-2-5) รายวิชาใหม ่

   00-046-004 ความงามของคณิตศาสตร์ 
Beauty of Mathematics 

3(2-2-5) รายวิชาใหม ่

   00-046-005 ระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ 
nformation Systems for Decision Making 

3(2-2-5) รายวิชาใหม ่

   00-048-001 เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
Technology and Innovation  

3(2-2-5) รายวิชาใหม ่

   00-048-002 การจัดการนวัตกรรมส าหรับผู้ประกอบการ 
Innovation Management for Entrepreneurs 

3(2-2-5) รายวิชาใหม ่

   00-048-003 การพัฒนาทักษะการคิดนอกกรอบ 
Lateral Thinking Skill Development 

3(2-2-5) รายวิชาใหม ่
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สรุปการเปลี่ยนแปลง 

กลุ่มวิชาสขุพลานามัยและนันทนาการ กลุ่มวิชาคุณภาพชีวิตดี มีสขุ  
01-050-001 สุขภาพและสวัสดิภาพ 

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

01-050-003 การรักษาสุขภาพ 
Health Care  

2(1-2-3)    ยกเลิกรายวิชา 

01-050-004 ผู้น านันทนาการ 
Recreation Leadership 

2(1-2-3) 00-018-004 ผู้น านันทนาการ 
Recreation Leadership 

3(2-2-5) ปรับรหัสวิชา/ปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชา/ปรับหนว่ยกิต 

01-050-005 กีฬาลีลาศ 
Dancesport 

2(1-2-3) 00-011-003 กีฬาลีลาศ 
Dancesport 

1(0-2-1) ปรับรหัสวิชา/ปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชา/ปรับหนว่ยกิต 

01-050-006 จักรยานเพือ่นันทนาการ 
Leisure Cycling 

2(1-2-3) 00-011-004 จักรยานเพือ่นันทนาการ 
Leisure Cycling 

1(0-2-1) ปรับรหัสวิชา/ปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชา/ปรับหนว่ยกิต 

01-050-007 พลศึกษา 
Physical Education 

1(0-2-1)    ยกเลิกรายวิชา 

01-050-008 ฟุตบอล 
Football 

1(0-2-1) 00-011-001 ฟุตบอล 
Football 

1(0-2-1) ปรับรหัสวิชา/ปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชา 

01-050-009 บาสเกตบอล 
Basketball 

1(0-2-1) 00-011-005 บาสเกตบอล 
Basketball 

1(0-2-1) ปรับรหัสวิชา/ปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชา 

01-050-010 ตะกร้อ 
Takraw 

1(0-2-1) 00-011-006 ตะกร้อ 
Takraw 

1(0-2-1) ปรับรหัสวิชา/ปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชา 

01-050-011 ฟุตซอล 
Futsal 

1(0-2-1) 00-011-009 ฟุตซอล  
Futsal 

1(0-2-1) ปรับรหัสวิชา/ปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชา 

01-050-012 แบดมินตัน 
Badminton 

1(0-2-1) 00-011-007 แบดมินตัน 
Badminton 

1(0-2-1) ปรับรหัสวิชา/ปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชา 

01-050-013 ว่ายน  า 
Swimming 

1(0-2-1) 00-011-002 ว่ายน  า 
Swimming 

1(0-2-1) ปรับรหัสวิชา/ปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชา 

01-050-014 วอลเลย์บอล 
Volleyball 

1(0-2-1) 00-011-008 วอลเลย์บอล 
Volleyball 

1(0-2-1) ปรับรหัสวิชา/ปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชา 
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(หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2560) 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการจัดการประมงและธุรกิจสัตว์น ้า  
(หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2565) 

สรุปการเปลี่ยนแปลง 

01-050-015 เทนนิส 
Tennis 

1(0-2-1) 00-011-010 เทนนิส  
Tennis 

1(0-2-1) ปรับรหัสวิชา/ปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชา 

01-050-016 กอล์ฟ 
Golf 

1(0-2-1) 00-011-011 กอล์ฟ  
Golf 

1(0-2-1) ปรับรหัสวิชา/ปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชา 

   00-012-001 สารัตถะแห่งความงาม 
Beauty Matters 

3(3-0-6) รายวิชาใหม ่

   00-012-002 ดนตรีเพื่อชีวิต 
Music for Life 

3(3-0-6) รายวิชาใหม ่

   00-013-001 ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพยีง 
Life and Sufficiency Economy 

3(3-0-6) รายวิชาใหม ่

   00-013-002 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 
Economics for Everyday Use 

3(3-0-6) ปรับรหัสวิชา/ปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชา 

   00-018-001 ศาสตร์พระราชา  
The King’s Philosophy 

3(2-2-5) รายวิชาใหม ่

   00-018-002 อรรถรสในงานศิลปะ 
Aesthetics in Art 

3(2-2-5) รายวิชาใหม ่

   00-018-003 การส่งเสริมสุขภาพและการออกก าลังกาย 
Health Promotion and Exercise 

3(2-2-5) รายวิชาใหม ่

   00-018-005 สมาธิเพื่อการพัฒนาชวีิต 
Meditation for Life Development 

3(2-2-5) รายวิชาใหม ่

กลุ่มวิชาเลือกหมวดศึกษาทั่วไป                                               6 หน่วยกิต     
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการจัดการประมงและธุรกิจสัตว์น ้า  
(หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2560) 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการจัดการประมงและธุรกิจสัตว์น ้า  
(หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2565) 

สรุปการเปลี่ยนแปลง 

2. หมวดวิชาเฉพาะ                                                           96 หน่วยกิต 2. หมวดวิชาเฉพาะ                                                           85 หน่วยกิต  
กลุ่มวิชาพื นฐานวิชาชีพ กลุ่มวิชาพื นฐานวิชาชีพ  

02-211-003 คณิตศาสตร์เบื องต้น    
Introduction to Mathematics          

3(3-0-6)    ยกเลิกรายวิชา 

02-213-001 หลักสถิติ   
Principles of Statistics           

3(3-0-6)    ยกเลิกรายวิชา 

02-221-002 หลักเคมี   
Principles of Chemistry                                   

3(3-0-6)    ยกเลิกรายวิชา 

02-221-003 ปฏิบัติการหลักเคมี    
Principles of Chemistry Laboratory           

1(0-3-1)    ยกเลิกรายวิชา 

02-241-001 ชีววิทยาทั่วไป     
General Biology             

3(2-3-5)    ยกเลิกรายวิชา 

02-241-003 จุลชีววิทยาทัว่ไป 
General Microbiology 

3(2-3-5)    ยกเลิกรายวิชา 

05-311-106 องค์การและการจัดการ 
Organization and Management 

3(3-0-6)    ยกเลิกรายวิชา 

06-121-102 การประมงทั่วไป 
General Fisheries 

3(2-2-5) 06-122-101 การประมงพื นฐาน 
Fundamentals of Fisheries 

3(3-0-6) ปรับรหัสวิชา/ชื่อวิชา/ปรับปรุง
ค าอธิบายรายวิชา 

06-121-201 การจัดการธุรกิจสัตว์น  า 
Aquatic Business Management 

3(2-2-5) 06-123-203 หลักการจัดการธุรกิจประมง 
Principles of Fishery Business Management 

3(2-3-4) ปรับรหัสวิชา/ชื่อวิชา/ปรับปรุง
ค าอธิบายรายวิชา 

06-121-306 การจัดการประมง 
Fishery Management 

3(2-2-5)    ย้ายไปอยู่ในวิชาชีพบังคับ 

06-122-203 คอมพิวเตอร์เพื่อการประมงและธุรกจิสตัว์น  า 
Computer for Fisheries and Aquatic Business 

3(2-2-5) 06-121-201 เทคโนโลยีอัจฉรยิะเพื่อการประมง 
Smart Technology for Fisheries 

3(2-3-4) ปรับรหัสวิชา/ชื่อวิชา/ปรับปรุง
ค าอธิบายรายวิชา 

06-123-202 ชีววิทยาและอนุกรมวธิานสัตว์น  าเศรษฐกิจ 
Biology and Taxonomy of Economic Aquatic 
Animals 

3(2-2-5) 06-122-102 ชีววิทยาและอนุกรมวธิานสัตว์น  าเศรษฐกิจ 
Biology and Taxonomy of Economic Aquatic 
Animals 

3(2-3-4) ปรับรหัสวิชา/ปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชา 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการจัดการประมงและธุรกิจสัตว์น ้า  
(หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2560) 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการจัดการประมงและธุรกิจสัตว์น ้า  
(หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2565) 

สรุปการเปลี่ยนแปลง 

06-125-203 การจัดการวัตถุดิบเพื่อธุรกิจสัตว์น  า 
Raw Material Management for Aquatic Business 

3(2-2-5)    ยกเลิกรายวิชา 

06-125-302 การจัดการการเลี ยงปลา 
Fish Culture Management 

3(2-2-5)    ยกเลิกรายวิชา 

06-125-304 โลจิสติกส์ส าหรับธุรกิจสัตว์น  า 
Logistics for Aquatic Business 

3(3-0-6)    ย้ายไปอยู่ในวิชาชีพบังคับ 

   00-046-003 คณิตศาสตร์ส าหรับธุรกิจ 
Mathematics for Business 

3(2-2-5) ปรับรหัสวิชา/ปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชา/ปรับหนว่ยกิต 

   00-046-005 ระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ 
Information Systems for Decision Making 

3(2-2-5) รายวิชาใหม ่

   06-122-203 นิเวศวิทยาทางน  าและการอนุรักษ์ทรพัยากรชายฝั่ง 
Aquatic Ecology and Conservation of Coastal 
Resources 

3(2-3-4) รายวิชาใหม ่

   06-122-206 ชีววิทยาประมงเพื่อการจัดการ 
Fishery Biology for Management 

3(2-3-4) ย้ายมาจากกลุ่มวิชาชีพบังคับ 
ปรับรหัสวิชา/ชื่อวิชา/ปรับปรุง

ค าอธิบายรายวิชา 
   06-123-101 อุตสาหกรรมเพาะเลี ยงสัตว์น  า 

Aquaculture Industry 
3(2-3-4) รายวิชาใหม ่

   06-123-202 ผลิตภัณฑ์สัตว์น  าและการแปรรูป 
Fishery Products and Processing 

3(2-3-4) รายวิชาใหม ่

   06-123-204 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจสัตว์น  าและทรัพยากรประมง 
Economics of Aquatic Business and Fishery 
Resources 

3(2-3-4) ย้ายมาจากกลุ่มวิชาชีพบังคับ 
ปรับรหัสวิชา/ชื่อวิชา/ปรับปรุง

ค าอธิบายรายวิชา  
กลุ่มวิชาชีพบังคับ กลุ่มวิชาชีพบังคับ  

06-121-308 การส่งเสริมประมง 
Fishery Extension 

3(2-2-5) 06-122-205 การสง่เสริมประมงเพื่อธุรกิจสัตว์น  า 
Fishery Extension for Aquatic Business 

3(2-3-4) ปรับรหัสวิชา/ชื่อวิชา/ปรับปรุง
ค าอธิบายรายวิชา 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการจัดการประมงและธุรกิจสัตว์น ้า  
(หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2560) 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการจัดการประมงและธุรกิจสัตว์น ้า  
(หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2565) 

สรุปการเปลี่ยนแปลง 

06-121-413 กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการประมงและธุรกิจสัตว์น  า 
Laws and Regulations of Fishery and Aquatic  
Business 

3(2-2-5) 06-122-308 กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการประมงและธุรกิจสัตว์น  า 
Laws and Regulations of Fishery and Aquatic 
Business 

3(2-3-4) ปรับรหัสวิชา/ปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชา 

06-122-102 สารสนเทศทางการจัดการประมงและธรุกิจสัตว์น  า 
Information for Fishery Management and  
Aquatic Business 

3(2-2-5)    ยกเลิกรายวิชา 

06-123-203 การวิเคราะห์คุณภาพน  าเพือ่การจัดการประมง 
Water Quality Analysis for Fishery Management 

3(2-2-5) 06-122-204 คุณภาพน  าและนวัตกรรมเพื่อการจัดการประมง 
Water Quality and Innovation for Fishery 
Management 

3(2-3-4) ปรับรหัสวิชา/ชื่อวิชา/ปรับปรุง
ค าอธิบายรายวิชา 

06-124-303 ระเบียบวธิีวิจยัทางการจัดการประมงและธุรกิจสัตว์น  า 
Research Methodology for Fishery Management 
and Aquatic Business 

3(2-2-5) 06-124-301 ระเบียบวธิีวิจยัเพื่อการจัดการประมงและธุรกิจประมง 
Research Methodology for Fishery Management 
and Business 

3(2-3-4) ปรับรหัสวิชา/ชื่อวิชา/ปรับปรุง
ค าอธิบายรายวิชา 

06-124-304 สัมมนาทางการจัดการประมงและธุรกิจสัตว์น  า 
Seminar in Fishery Management and Aquatic  
Business 

1(0-2-1)    ยกเลิกรายวิชา 

06-124-305 ทักษะทางการจัดการประมงและธุรกจิสตัว์น  า 
Fishery Management and Aquatic Business Skills 

1(0-2-1)    ยกเลิกรายวิชา 

06-124-306 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 
Preparation for Co-operative Education 

1(0-2-1) 06-124-302 การเตรียมความพร้อมฝกึงานและสหกิจศึกษา 
Preparation for Internship and Cooperative 
Education 

1(0-2-1) ปรับรหัสวิชา/ชื่อวิชา/ปรับปรุง
ค าอธิบายรายวิชา 

06-124-307 ปัญหาพิเศษทางการจัดการประมงและธุรกิจสัตว์น  า 1 
Special Problems in Fishery Management and 
Aquatic Business I 

1(0-3-0) 06-124-403 ปัญหาพิเศษทางการจัดการประมงและธุรกิจสัตว์น  า 
Special Problems in Fishery Management and 
Aquatic Business 

3(0-9-0) ปรับรวมรายวิชา/ปรับรหัสวิชา/
ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 

06-124-407 ปัญหาพิเศษทางการจัดการประมงและธุรกิจสัตว์น  า 2 
Special Problems in Fishery Management and 
Aquatic Business II 

2(0-6-0)     
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการจัดการประมงและธุรกิจสัตว์น ้า  
(หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2560) 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการจัดการประมงและธุรกิจสัตว์น ้า  
(หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2565) 

สรุปการเปลี่ยนแปลง 

06-124-409 การฝึกประสบการณ์วิชาชพีทางการจัดการประมงและ
ธุรกิจสัตว์น  า 
Internship in Fishery Management and Aquatic 
Business 

3(0-40-0) 06-124-404 การฝึกงานทางการจัดการประมงและธรุกิจสัตว์น  า 
Internship in Fishery Management and Aquatic 
Business 

3(320) ปรับรหัสวิชา/ชื่อวิชา/ปรับปรุง
ค าอธิบายรายวิชา 

06-124-410 สหกิจศึกษาทางการจัดการประมงและธรุกิจสัตว์น  า 
Co-operative Education in Fishery Management 
and Aquatic Business 

6(0-40-0) 06-124-405 สหกิจศึกษา 
Cooperative Education 

6(640) ปรับรหัสวิชา/ชื่อวิชา/ปรับปรุง
ค าอธิบายรายวิชา 

06-125-301 เศรษฐศาสร์ประมง 
Fishery Economics 

3(2-2-5)    ย้ายไปอยู่ในวิชาชีพพื นฐาน 

06-125-303 การจัดการฟาร์มกุ้ง 
Shrimp Farming Management 

3(2-2-5)    ยกเลิกรายวิชา 

06-125-305 หลักการตลาดเพือ่ธุรกจิสัตว์น  า 
Principles of Marketing for Aquatic Business 

3(3-0-6)    ยกเลิกรายวิชา 

06-125-402 การจัดการอุตสาหกรรมและตลาดสินค้าสัตว์น  า 
Aquatic Products Industry and Marketing  
Management 

3(2-2-5)    ยกเลิกรายวิชา 

06-125-407 การจัดการวิสาหกิจประมงขนาดกลางและขนาดย่อม 
Small and Medium Fishery Enterprises 
Management 

3(2-2-5)    ยกเลิกรายวิชา 

06-211-203 ชีววิทยาการประมง 
Fishery Biology 

3(2-3-5)    ย้ายไปอยู่ในวิชาชีพพื นฐาน 

   06-122-307 การจัดการประมง 
Fishery Management 

3(2-3-4) ย้ายมาจากกลุ่มวิชาพื นฐานวิชาชพี 
ปรับรหัสวิชา/ปรับปรุงค าอธิบาย

รายวิชา 
   06-123-306 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 

Logistics and Supply Chain Management 
3(2-3-4) ย้ายมาจากกลุ่มวิชาพื นฐานวิชาชพี 

ปรับรหัสวิชา/ชื่อวิชา/ปรับปรุง
ค าอธิบายรายวิชา 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการจัดการประมงและธุรกิจสัตว์น ้า  
(หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2560) 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการจัดการประมงและธุรกิจสัตว์น ้า  
(หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2565) 

สรุปการเปลี่ยนแปลง 

   06-121-302 ภูมิสารสนเทศศาสตร์และนวัตกรรม 
Geoinformatics and Innovation 

3(2-3-4) รายวิชาใหม ่

   06-123-305 การเจรจาต่อรองและประสานงานทางธรุกิจประมง 
Negotiation and Coordination in Fishery 
Business 

3(2-3-4) รายวิชาใหม ่

   06-123-307 การเป็นผู้ประกอบการทางการประมง 
Entrepreneurship in Fisheries 

3(2-3-4) รายวิชาใหม ่

   06-123-308 การจัดการการเงินและความเส่ียงในธุรกิจประมง 
Financial and Risk Management for Fishery 
Business 

3(2-3-4) รายวิชาใหม ่

   06-123-309 อาหารสัตว์น  าและธุรกิจเคมีภัณฑ์ 
Aqua Feeds and Chemical Business 

3(2-3-4) รายวิชาใหม ่

กลุ่มวิชาชีพเลือก กลุ่มวิชาชีพเลือก  
06-112-201 นิเวศวิทยาทางน  า 

Aquatic Ecology 
3(2-2-5)    ยกเลิกรายวิชา 

06-114-301 อาหารและการใหอ้าหารสัตว์น  า 
Aquatic Animals Feed and Feeding 

3(2-2-5)    ยกเลิกรายวิชา 

06-115-301 โรคและปรสิตสัตว์น  า 
Diseases and Parasite of Aquatic Animals 

3(2-2-5)    ยกเลิกรายวิชา 

06-116-304 เครื่องมือทางการประมง 
Fishing Gears 

3(2-2-5)    ยกเลิกรายวิชา 

06-121-307 การจัดการสถานแสดงพันธุ์สัตว์น  า 
Aquarium Management 

3(2-2-5)    ยกเลิกรายวิชา 

06-122-204 สถิติเพื่อการตัดสินใจทางการจัดการประมงและธุรกิจ
สัตว์น  า 
Statistics for Decision Making in Fisheries 
Management and Aquatic Business 

3(2-2-5)    ย้ายไปอยู่ในวิชาชีพพื นฐาน 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการจัดการประมงและธุรกิจสัตว์น ้า  
(หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2560) 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการจัดการประมงและธุรกิจสัตว์น ้า  
(หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2565) 

สรุปการเปลี่ยนแปลง 

06-122-308 ระบบภูมิสารสนเทศเบื องต้น 
Introduction to Geoinformatics 

3(2-2-5)    ยกเลิกรายวิชา 

06-122-310 โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติเพื่อการวจิัยทางการประมง 
Statistical Package for Fishery Research 

3(2-2-5)    ยกเลิกรายวิชา 

06-122-311 ภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการประมงและธุรกิจสัตว์น  า 
Geoinformatics for Fishery Management and  
Aquatic Business 

3(2-2-5) 06-121-403 ภูมิสารสนเทศศาสตร์เพื่อการจัดการทรัพยากรชายฝั่ง 
Geoinformatics for Coastal Resource Management 

3(2-3-4) ปรับรหัสวิชา/ชื่อวิชา/ปรับปรุง
ค าอธิบายรายวิชา 

06-122-312 ซอฟต์แวร์ตารางท างานส าหรับงานประมงและธุรกิจสัตว์น  า 
Spreadsheet Software for Fishery and Aquatic 
Business 

3(2-2-5)    ยกเลิกรายวิชา 

06-122-407 การวางแผนโครงการประมง 
Fishery Project Planning 

3(2-2-5)    ยกเลิกรายวิชา 

06-122-408 การพยากรณ์ทางการประมงและธุรกิจสัตว์น  า 
Fishery and Aquatic Business Forecasting 

3(2-2-5)    ยกเลิกรายวิชา 

06-124-301 เรื่องเฉพาะทางการจัดการธุรกจิเพาะเลี ยงสัตว์น  า 
Selected Topics in Aquaculture Business 
Management 

3(2-2-5)    ยกเลิกรายวิชา 

06-125-306 การบัญชีเพื่อธุรกิจสัตว์น  า 
Accounting for Aquatic Business 

3(2-2-5)    ยกเลิกรายวิชา 

06-125-403 การจัดการฟาร์มสัตว์น  า 
Aquatic Farm Management 

3(2-2-5)    ยกเลิกรายวิชา 

06-125-406 หลักการขายเพือ่ธุรกจิสัตว์น  า 
Principles of Selling for Aquatic Business 

3(2-2-5)    ยกเลิกรายวิชา 

06-211-407 การเพาะเลี ยงแพลงก์ตอนทะเล 
Marine Plankton Culture 

3(2-3-5)    ยกเลิกรายวิชา 

06-213-201 สมุทรศาสตร์ทั่วไป 
General Oceanography 

3(3-0-6)    ยกเลิกรายวิชา 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการจัดการประมงและธุรกิจสัตว์น ้า  
(หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2560) 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการจัดการประมงและธุรกิจสัตว์น ้า  
(หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2565) 

สรุปการเปลี่ยนแปลง 

06-732-312 เทคโนโลยีผลิภัณฑ์ประมง 
Fishery Products Technology 

3(2-3-5)    ยกเลิกรายวิชา 

06-733-304 การให้ความเย็นสัตว์น  าและผลิตภัณฑ์ 
Refrigeration of Fish and Fishery Products 

3(3-0-6)    ยกเลิกรายวิชา 

06-738-302 การใช้ประโยชนว์ัสดุเศษเหลือจากการแปรรูปสัตว์น  า 
Utilization of By-Products from Fish Processing 

3(2-3-5)    ยกเลิกรายวิชา 

   06-122-409 การประมงอยา่งมีความรับผิดชอบและเครื่องมือประมง 
Responsible Fisheries  and Fishing Gears 

3(2-3-4) รายวิชาใหม ่

   06-122-410 การจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
Marine and Coastal Resource Management 

3(2-3-4) รายวิชาใหม ่

   06-123-410 ธุรกิจประมงดิจิทัล 
Digital Fishery Business 

3(2-3-4) รายวิชาใหม ่

   06-123-411 นวัตกรรมธุรกิจประมง 
Innovation in Fishery Business 

3(2-3-4) รายวิชาใหม ่

   06-123-412 ธุรกิจอจัฉริยะ 
Business Intelligence 

3(2-3-4) รายวิชาใหม ่

   06-124-406 ประสบการณ์การท างานทางวิชาชีพด้านการจัดการ
ประมง 
Professional Work Experience in Fishery 
Management 

3(320) รายวิชาใหม ่

   06-124-407 ประสบการณ์การท างานทางวิชาชีพด้านธุรกิจประมง 
Professional Work Experience in Fishery 
Business 

3(320) รายวิชาใหม ่

3. หมวดวิชาเลือกเสรี                                                          6 หน่วยกิต 3. หมวดวิชาเลือกเสรี                                                          6 หน่วยกิต  
นักศึกษาเลือกศึกษารายวิชาใดก็ได้อีกไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต โดยเป็น
รายวิชาที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
ศรีวิชัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น 

 นักศึกษาเลือกศึกษารายวิชาใดก็ได้อีกไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต โดยเป็น
รายวิชาที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
ศรีวิชัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น 
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ภาคผนวก จ 
ตารางเปรียบเทียบปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการประมงและธุรกิจสัตว์น ้า  
(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2565) กับ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการประมงและธุรกิจสัตว์น ้า  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาการจัดการประมงและธุรกิจสัตว์น ้า  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาการจัดการประมงและธุรกิจสัตว์น ้า  

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 
ปรัชญา 

มุ่งผลติบัณฑติที่มีความรู้และทักษะทางด้าน 
การจัดการประมงและธรุกิจสตัว์น  า สามารถประยุกต์ใช้
ความรู้ในการปฏิบัติงานในสายวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม 
รวมถึงเป็นผูม้ีคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพ 
และความรับผดิชอบต่อตนเองและสังคม 

ปรัชญา 
มุ่งผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีความรู้ด้านการจัดการประมง
และธุรกิจสัตว์น  าสมัยใหม่ ประยุกต์ใช้ความรู้ต่อการ
ท างานในด้านวิชาชีพ สามารถพัฒนาเป็นผู้ประกอบการ 
ที่มีคุณธรรมจริยธรรม และรับผิดชอบต่อสังคม 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
เพื่อผลิตบัณฑติที่มีคณุลักษณะดังต่อไปนี  เพื่อผลิตบัณฑติให้มีคณุลักษณะดงัต่อไปนี  
1. มีคุณธรรม จรยิธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ 

ตลอดจนมีความรับผดิชอบต่อตนเองและสังคม 
2. มีความรู้ทั งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติทางด้าน

การจัดการประมงและธรุกิจสตัว์น  า สามารถประยุกต์และ
บูรณาการความรู้เพื่อการประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อใน
ระดับทีสู่งขึ นได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

3. มีความสามารถใช้และพัฒนาความรู้ที่ตนมเีพื่อ
ประโยชน์ต่อตนเองและสังคม รวมถึงสามารถแก้ไขปัญหา
ได้อย่างเหมาะสม 

4. มีมนุษยสัมพันธ์และมีความสามารถในการท างาน
ร่วมกับผู้อื่น สามารถบริหารจัดการการท างานได้อย่าง
เหมาะสม และมีทัศนคติที่ดีในการท างาน 

5. มีความรู้ความสามารถในการตดิต่อสื่อสารและมี
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศอย่างถูกต้อง
เหมาะสม 

1. มีความรู้ และทักษะด้านการจัดการประมง 
ทรัพยากรชายฝั่ง ธุรกิจสัตว์น  า และศาสตร์อื่นท่ีเกี่ยวข้อง
ในสายวิชาชีพ 

2. มีความคิดรเิริม่ ใฝ่รู้ ก้าวทันเทคโนโลยี สามารถ
พัฒนาองค์ความรู้ สร้างสรรค์นวัตกรรม คิดเป็น ท าเป็น 
และเลือกวิธีแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

3. มีคุณธรรมจริยธรรม รับผิดชอบต่อตนเอง สังคม 
และปฏิบตัิตนภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพด้วยความ
ซื่อสัตยส์ุจรติและจิตสาธารณะ 

4. มีความรับผิดชอบในงานท่ีได้รบัมอบหมาย  
มีมนุษยสมัพันธ์และสามารถท างานร่วมกับผู้อื่น วางตัว
และแสดงความคดิเห็นได้เหมาะสมกับบทบาท หน้าที่ 

5. มีทักษะการสื่อสาร และสามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการท างานอยา่งมปีระสิทธิภาพ 
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ภาคผนวก ฉ 
ตารางเปรียบเทียบอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการประมงและธุรกิจสัตว์น ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 

กับ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการประมงและธุรกิจสัตว์น ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  
 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการประมงและธุรกิจสัตว์น ้า  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการประมงและธุรกิจสัตว์น ้า  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 

ล้าดับ 
ชื่อ-สกลุ/ 

เลขประจ้าตัวประชาชน 
คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปีทีจ่บ สถาบันทีจ่บ 

ชื่อ-สกลุ/ 
เลขประจ้าตัวประชาชน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปีที่จบ สถาบันทีจ่บ 

1 นายธงชัย นิติรัฐสุวรรณ 
3 9299 0033x xx x 

ปร.ด. (วาริชศาสตร์), 2553 
วท.ม. (วิทยาศาสตร์การประมง),  

   2537 
ทษ.บ. (ประมงน  าจืด), 2534 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
 
สถาบันทคโนโลยีการเกษตร
แม่โจ ้

นายธงชัย นิติรัฐสุวรรณ 
3 9299 0033x xx x 

ปร.ด. (วาริชศาสตร์), 2553 
วท.ม. (วิทยาศาสตร์การประมง),  

    2537 
ทษ.บ. (ประมงน  าจืด), 2534 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
 
สถาบันทคโนโลยีการเกษตร
แม่โจ ้

2 นายอภิรักษ ์สงรักษ ์
3 8408 0015x xx x 

ปร.ด. (วิทยาศาสตร์การประมง),  
   2558 

วท.ม. (การจัดการประมง),  
   2544 

วท.บ. (เพาะเลี ยงสัตว์น  า),  
   2540 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
 
สถาบันเทคโนโลยรีาชมงคล 

นายอภิรักษ ์สงรักษ ์
3 8408 0015x xx x 

ปร.ด. (วิทยาศาสตร์การประมง),  
    2558 

วท.ม. (การจัดการประมง),  
    2544 

วท.บ. (เพาะเลี ยงสัตว์น  า),  
    2540 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
 
สถาบันเทคโนโลยรีาชมงคล 

3 นางสาวรัตนาพร อนันตสุข
3 3207 0017x xx x 

M.Sc. (Aquaculture and  
   Aquatic Resource  
   Management), 2548 

วท.บ. (การจัดการประมง),  
   2545 

 

Asian Institute of  
Technology, Thailand 
 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

นางนัทธ์หทัย เครบส ์
3 9201 0010x xx x 

ปร.ด. (โลจิสติกส์และ 
    โซ่อุปทาน), 2562 

วท.ม. (เศรษฐศาสตรเ์กษตร),  
        2546 
วท.บ. (เศรษฐศาสตร์เกษตร),  
        2542 

มหาวิทยาลยันเรศวร 
 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการประมงและธุรกิจสัตว์น ้า  

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการประมงและธุรกิจสัตว์น ้า  

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 
4 นางชมพูนุช โสมาลีย ์

3 9204 0060x xx x 
วท.ม. (วิทยาศาสตร์การประมง),  
        2539 
ทษ.บ. (ประมงน  าจืด), 2535 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
 
สถาบันเทคโนโลย ี
การเกษตรแม่โจ ้

นางชมพูนุช โสมาลีย ์
3 9204 0060x xx x 

วท.ม. (วิทยาศาสตร์การประมง),  
        2539 
ทษ.บ. (ประมงน  าจืด), 2535 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
 
สถาบันเทคโนโลย ี
การเกษตรแม่โจ ้

5 นายปรีดา เกดิสุข 
3 1019 0077x xx x 

วท.ม. (วิทยาศาสตร์การประมง),  
        2536 
วท.บ. (ชีววิทยา), 2531 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทร 
วิโรฒ 

นายปรีดา เกดิสุข 
3 1019 0077x xx x 

วท.ม. (วิทยาศาสตร์การประมง),  
        2536 
วท.บ. (ชีววิทยา), 2531 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทร 
วิโรฒ 
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ภาคผนวก ช 
ประวัติ ผลงานทางวิชาการ และประสบการณ์สอน 

ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ้าหลักสูตร 
 

1. นายธงชัย นิติรัฐสุวรรณ  
 
 ประวัติการศึกษา 

ระดับ
การศึกษา 

วุฒิท่ีได้รับ สาขาวิชา สถาบันที่จบ ปีท่ีจบ 

ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วาริชศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  2553 
ปริญญาโท วิทยาศาสตร

มหาบัณฑิต  
วิทยาศาสตร์
การประมง 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2537 

ปริญญาตรี เทคโนโลยีการเกษตร
บัณฑิต 

ประมงน  าจืด สถาบันเทคโนโลยีการเกษตร
แม่โจ้ 

2534 

ต้าแหน่งทางวิชาการ  
รองศาสตราจารย์ 

ผลงานทางวิชาการ 

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารต่างประเทศหรือวารสารในประเทศ 
ธงชัย นิติรัฐสุวรรณ และ จันทร์สว่าง งามผ่องใส. (2563). ผลกระทบจากการงดท าประมงปูม้าที่มี 

ไข่นอกกระดองต่อชาวประมงขนาดเล็ก กรณีศึกษาจังหวัดตรัง. วารสารวิจัยเทคโนโลยี 
การประมง, 14(2), 48-59. 

ธงชัย นิติรัฐสุวรรณ, นัยนา ค ากันศิลป์, และ จันทร์สว่าง งามผ่องใส. (2561). ศักยภาพการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ปูม้าโดยชุมชนประมง บ้านหยงสตาร์ จังหวัดตรัง. วารสารวิจัยเพื่อ 
การพัฒนาเชิงพ้ืนที่, 10(4), 293-305. 

 ผลงานวิชาการประเภทอ่ืน ๆ  
 - 
 

ประสบการณ์สอน 
- คอมพิวเตอร์เพ่ือการประมงและธุรกิจสัตว์น  า 
- สารสนเทศทางการประมงและธุรกิจสัตว์น  า 
- ระบบภูมิสารสนเทศเบื องต้น 
- ระบบภูมิสารสนเทศเพ่ือการจัดการประมง 
- สัมมนาทางการประมงและธุรกิจสัตว์น  า 
- ปัญหาพิเศษทางการประมงและธุรกิจสัตว์น  า 
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2. นายอภิรักษ์ สงรักษ์ 
 
 ประวัติการศึกษา 

ระดับ
การศึกษา 

วุฒิท่ีได้รับ สาขาวิชา สถาบันที่จบ ปีท่ีจบ 

ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 
การประมง  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2558 

ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  การจัดการประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2544 
ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต  เพาะเลี ยงสัตว์น  า สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2540 

ต้าแหน่งทางวิชาการ  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ผลงานทางวิชาการ 

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารต่างประเทศหรือวารสารในประเทศ 
กัญญารัตน์ งามเจริญ, อภิรักษ์ สงรักษ์, สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี, และ อมรศักดิ์ สวัสดี. (2563). 

องค์ประกอบชนิดและดัชนีความส าคัญสัมพัทธ์ของสัตว์น  าจากการประมงลอบปูม้าแบบพับได้ 
ในอ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี, 22(1), 157-167. 

สุดคนึง ณ ระนอง, อภิรักษ์ สงรักษ์, และ เตือนใจ ปิยัง. (2563). การพัฒนาระบบและกลไก 
การบริหารจัดการงานวิจัยเชิงพื นที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย. วารสารวิจยั
เพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนที่, 12(4), 257-271. 

ณัฐทิตา โรจนประศาสน์, ประเสริฐ ทองหนูนุ้ย, อภิรักษ์ สงรักษ์, บุญครื น พรเดชอนันต์, ดาวรรณ 
สันหลี, สมศักดิ์ แซ่ตั น, และ ถิรธนา ชุมแสงศรี. (2561). การปรับตัวของกลุ่มสตรีบ้านเกาะมุกด์
ในการแปรรูปสัตว์น  า เพื่อลดปัญหาเศรษฐกิจของครัวเรือน. วารสารวิจัยมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย, 10(1), 81-96. 

Suppapan, J., Sangthong, P., Songrak, A., & Supmee. V. (2021). Population genetic 
structure of hard clam (Meretrix lyrata) along the southern coast of Thailand. 
Biodiversitas Journal of Biological Diversity, 22(5), 2489-2496. 

Supmee, V., Songrak, A., Suppapan, J., & Sangthong. P. (2021). Population genetic 
structure of ornate threadfin bream (Nemipterus hexodon) in Thailand. 
Tropical Life Sciences Research, 32(1), 63–82. 

Supmee, V., Songrak, A., Suppapan, J., & Sangthong. P. (2021). Population genetic 
structure of the wedge clam (Donax scortum) along the Andaman sea coast of 
Thailand. Journal of Fisheries and Environment, 45(1), 85–97. 
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Supmee, V., Sangthong, P., Songrak, A., & Suppapan. J. (2020). Population genetic 
structure of asiatic hard clam (Meretrix meretrix) in Thailand based on 
Cytochrome Oxidase subunit I gene sequence. Biodiversitas Journal of 
Biological Diversity, 21(6), 2702-2709. 

Rojchanaprasart, N., Tongnunui, P., Songrak, A., Porndetanan, B., Sanlee, D., Saeton, 
S., & Chumsaengsri. T. (2020). Knowledge of youth at Ban Koh Muk, Trang 
province, participating in a youth camp to protect seagrass and aquatic 
animals. Narkbhutparitat Journal Nakhon Si Thammarat Rajabhat University, 
12(1), 175-187. 

Songrak, A., & Nuchoo. S. (2018). Length-weight relationship of the three-spot 
swimming crab (Portunus sanguinolentus Herbst, 1783) in Trang province, 
Thailand. Wichcha Journal Nakhon Si Thammarat Rajabhat University, 37(2), 
96-106. 

Rojchanaprasart, N., Tongnunui, P., Songrak, A., Porndetanan, B., Sanlee, D., Saeton, 
S., & Chumsaengsri. T. (2018). Development of operational plans for the green 
aquatic animal business and the aquatic animal restoration of seagrass beds 
with the participation of small-scale fishers from the Koh Muk community, 
Trang province, Thailand. NIDA Development Journal, 58(1), 183-205. 

ผลงานวิชาการประเภท Proceesdings ในที่ประชุมวิชาการที่มี Peer review 
- 
ผลงานวิชาการประเภทอ่ืน ๆ  
- 
 

ประสบการณ์สอน 
- การส่งเสริมประมง 
- ชีววิทยาประมง 
- การจัดการประมง 
- กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการประมงและธุรกิจสัตว์น  า 
- การอนุรักษ์และการจัดการทรัพยากรประมง 
- เศรษฐศาสตร์ประมง 
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3. นางนัทธ์หทัย เครบส์ 
 
 ประวัติการศึกษา 

ระดับ
การศึกษา 

วุฒิท่ีได้รับ สาขาวิชา สถาบันที่จบ ปีท่ีจบ 

ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต โลจิสติกส์และ 
โซ่อุปทาน 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 2562 

ปริญญาโท วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต 

เศรษฐศาสตร์เกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2546 

ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต เศรษฐศาสตร์เกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2542 

ต้าแหน่งทางวิชาการ 
อาจารย์ 

ผลงานทางวิชาการ 

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารต่างประเทศหรือวารสารในประเทศ 

- 

ผลงานวิชาการประเภท Proceedings ในที่ประชุมวิชาการที่มี Peer review 
นัทธ์หทัย เครบส์ และ บุญทรัพย์ พานิชการ. (2562). วิธีการเลือกเส้นทางขนส่งระหว่างประเทศ

ระหว่างไทยกับเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง (สาธารณรัฐประชาชนจีน). ใน กองการวิจัยและ
นวัตกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร (บ.ก.), การประชุมวิชาการ นเรศวรวิจัยและนวัตกรรม  
ครั้งที่ 15 NU Research and Innovation Towards Sustained Society  
(น. 396-407). มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก, ประเทศไทย. 

ผลงานวิชาการประเภทอ่ืน ๆ 

- 

ประสบการณ์สอน 
- โลจิสติกส์ส าหรับธุรกิจสัตวน์  า 
- สัมมนาทางการจัดการประมงและธุรกิจสัตว์น  า 
- การจัดการวิสาหกิจประมงขนาดกลางและขนาดย่อม  
- หลักการขายเพ่ือธุรกิจสัตว์น  า  
- ปัญหาพิเศษทางการจัดการประมงและธุรกิจสัตว์น  า 2  
- การวิจัยทางธุรกิจ 
- การวางแผนและควบคุมด้านโลจิสติกส์ 
- การจัดการด้านโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน 
- การจัดการสินค้าคงคลังและคลังสินค้า 
- โลจิสติกส์ระหว่างประเทศ 
- การสร้างผู้ประกอบการธุรกิจคหกรรมศาสตร์ดิจิทัล 
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- การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 
- หลักเศรษฐศาสตร์ 
- เศรษฐศาสตร์มหภาค 
- เศรษฐศาสตร์จุลภาค 
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4. นางชมพูนุช โสมาลีย์  

 
 ประวัติการศึกษา  

ระดับ
การศึกษา 

วุฒิท่ีได้รับ สาขาวิชา สถาบันที่จบ ปีท่ีจบ 

ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  วิทยาศาสตร์ 
การประมง 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2539 

ปริญญาตรี เทคโนโลยีการเกษตร
บัณฑิต 

ประมงน  าจืด สถาบันทคโนโลยี
การเกษตรแม่โจ้ 

2535 

ต้าแหน่งทางวิชาการ  
รองศาสตราจารย์ 

ผลงานทางวิชาการ 

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารต่างประเทศหรือวารสารในประเทศ 
- 
ผลงานวิชาการประเภท Proceedings ในที่ประชุมวิชาการที่มี Peer review ได้แก่ 
Somalee, C. & Petjul, S. (2018). The study and development of the local fishery 

products in Palian river basin to the food standards. In Rajamangala University 
of Technology Surin (Ed.), Proceedings of the 1st Rajamangala Surin 
International Conference on Academic Network Bridge through Research  
(pp. 291-300). Surin, Thailand. 

Somalee, C., Lohaluksadat, S. & Jongrak, S. (2018). The development of shellfish soup 
enhanced with herbs and nutritional value. In Rajamangala University of 
Technology (Ed.), Proceedings of the 9th Rajamangala University of 
Technology International Conference on RMUT Driving Innovation for Thailand 
4.0 (pp. 340-350). Trang, Thailand. 

Somalee, C. (2018). The study of sensory acceptance nutritional components and 
shelf life of seasoned hard clam (Meretrix casta) with a new formulation.  
In Rajamangala University of Technology Krungthep (Ed.), Proceedings of the 
6th Rajamangala University of Technology Krungthep International Conference 
on Creative Technology in the Theme of Interdisciplinary for Thailand 4.0  
(pp. 158-163). Chonburi, Thailand. 

ผลงานวิชาการประเภทอ่ืน ๆ ได้แก่ 
ชมพูนุช โสมาลีย์. (2561). มาตรฐานและกฎหมายอาหาร: ผลิตภัณฑ์ประมงพ้ืนบ้าน. ส านักพิมพ์ 

โอ.เอส.พริ นติ ง เฮ้าส์ จ ากัด. 
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ประสบการณ์สอน  

- จุลชีววิทยาทั่วไป 
- จุลชีววิทยาทางอาหาร 
- ผลิตภัณฑ์สัตว์น  าและการแปรรูป 
- มาตรฐานและกฎหมายอาหาร 
- การจัดการห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ในอุตสาหกรรมอาหาร 
- การจัดการวัตถุดิบเพ่ือธุรกิจสัตว์น  า  
- การควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรมอาหาร 
- การอ่านและการเขียนเชิงวิชาการ 
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5. นายปรีดา เกิดสุข 
 
 ประวัติการศึกษา  

ระดับ
การศึกษา 

วุฒิท่ีได้รับ สาขาวิชา สถาบันที่จบ ปีท่ีจบ 

ปริญญาโท วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต  

วิทยาศาสตร์ 
การประมง 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2536 

ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต ชีววิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 
วิโรฒ 

2531 

 

ต้าแหน่งทางวิชาการ  
อาจารย์ 

ผลงานทางวิชาการ 

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารต่างประเทศหรือวารสารในประเทศ 

- 
ผลงานวิชาการประเภท Proceedings ในที่ประชุมวิชาการที่มี Peer review 
มาโนช ข าเจริญ, ปรีดา เกิดสุข, ตรีเนตร ม่วงมนตรี, และ สุกัญญา ชอบงาม. (2561). ผลของ

ระยะเวลาในการให้แสงจากหลอดไฟแอลอีดี ต่อการเจริญเติบโตของสาหร่ายพวงองุ่น 
(Caulerpa lentilifera J. Agardh). ใน สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลศรีวิชัย (บ.ก.), การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  
ครั้งที่ 10 ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรมสู่ประเทศไทย 4.0 (น. 92-102). มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง, ประเทศไทย. 

มาโนช ข าเจริญ, ปรีดา เกิดสุข, และ จรัญ บุญรงค์. (2561). ผลของระดับความลึกท่ีแตกต่างกันต่อ
การเจริญเติบโตและอัตราการรอดตายของหอยแมลงภู่ (Perna viridis) ที่เลี ยงร่วมกับปลา
กะพงขาวในบ่อดิน. ใน สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (บ.ก.), การประชุม
วิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งท่ี 11 การบูรณาการภูมิปัญญาสู่นวัตกรรม
และการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน (น. 557-570). ภูเก็ต, ประเทศไทย. 

ผลงานวิชาการประเภทอ่ืน ๆ 
- 

ประสบการณ์สอน  
- อนุกรมวิธานของปลา 
- ชีววิทยาของพืชและสัตว์น  าเศรษฐกิจ 
- นิเวศวิทยาทางน  า 
- สรีรวิทยาและอนุกรมวิธานสัตว์น  าเศรษฐกิจ 
- สัตว์น  าไม่มีกระดูกสันหลังเศรษฐกิจ 
- ชีววิทยาและอนุกรมวิธานสัตว์น  าเศรษฐกิจ 
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ภาคผนวก ซ  
ตารางสรุปสมรรถนะหลักสูตร 

 
  อาชีพ นักวิชาการด้านการจัดการประมง 

 

สมรรถนะหลัก สมรรถนะย่อย แนวทางการประเมิน เคร่ืองมือการประเมิน เกณฑ์การประเมิน หมายเหตุ  
1. การจัดการ
ทรัพยากรประมง 

ความรู้ (Knowledge) 
1. มีความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรชายฝั่ง และ
นิเวศวิทยาแหล่งน  า 
2. มีความรู้เกี่ยวกับชีววิทยาการประมงเพื่อ
การจัดการ 
3. มีความรู้เกี่ยวกับระบบภูมสิารสนเทศเพื่อ
การจัดการทรัพยากรประมง 
4. มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบ
เกี่ยวกับการประมง 

1. ประเมินจากการสอบทฤษฎี 
 
2. ประเมินจากการน าเสนอ
งานในชั นเรียน/รายงาน 
 
 
 

1. ข้อสอบกลางภาค ข้อสอบ
ปลายภาค 
2. แบบประเมินการน าเสนอ
งาน/รายงาน 
 

ได้คะแนนไมต่่ ากว่า  
ร้อยละ 60 
 

รายวิชาที่สนับสนุนการ
เรียนรู้ ทักษะและ
คุณลักษณะของสมรรถนะ
หลักนี  ได้แก ่
- นิเวศวิทยาทางน  าและ
การอนรุักษ์ทรัพยากร
ชายฝั่ง 
- ชีววิทยาและ
อนุกรมวิธานสัตว์น  า
เศรษฐกิจ  
- ชีววิทยาประมงเพื่อการ
จัดการ 
- ภูมิสารสนเทศศาสตร์
และนวัตกรรม 
- กฎหมายและระเบียบ
เกี่ยวกับการประมงฯ 
- การจัดการประมง  
- การจัดการทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง 

ทักษะ (Skill) 
1. สามารถเก็บ วเิคราะห์ และประมวลผล
ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรชายฝั่งได ้ 
2. สามารถประยุกต์ใช้ระบบภมูิสารสนเทศ
เพื่อการจัดการทรัพยากรประมงได้ 
3. สามารถบรูณาการความรู้และทักษะที่
เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนจัดการทรัพยากร
ประมงได ้
 

1. ประเมินจากการปฏิบตัิใน
ชั นเรียน 
 
2. ประเมินจากงานท่ีได้รับ
มอบหมาย 

1. แบบประเมินทักษะการ
ปฏิบัติงาน และรายงานผล
ปฏิบัติการ  
2. แบบประเมินทักษะการ
ปฏิบัติงาน และแบบ
ประเมินผลงาน 

ได้คะแนนไมต่่ ากว่า   
ร้อยละ 75 
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สมรรถนะหลัก สมรรถนะย่อย แนวทางการประเมิน เคร่ืองมือการประเมิน เกณฑ์การประเมิน หมายเหตุ  
 คุณลักษณะ (Characteristics/Traits) 

1. มีความรับผิดชอบ  
2. มีภาวะการเป็นผู้น า  
3. มีความคิดสร้างสรรค ์
4. สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้  
5. มีความซื่อสัตย์สุจริต 
6. การพัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ 

1. ประเมินจากพฤติกรรม/
การแสดงออกในชั นเรียน 
2. ประเมินจากงานท่ีได้รับ
มอบหมาย 

1. แบบบนัทึกการสังเกต และ
แบบบันทึกการเข้าชั นเรยีน 
2. แบบประเมินผลงาน 

 ได้คะแนนไม่ต่ ากว่า  
ร้อยละ 75 
 

- พลเมืองและจติส านึกต่อ
สังคม  
- ภาวะผู้น าและการ
ท างานเป็นทีม 
- มนุษยสัมพันธ์เพื่อการ
ด ารงชีวิต 
- การพัฒนาทักษะการคิด
นอกกรอบ 
- การอ่านเพื่อการเรยีนรู้
ตลอดชีวิต 
 

2. การส่งเสริม
ประมง 

ความรู้ (Knowledge) 
1. มีความรู้เกี่ยวกับชุมชนประมงชายฝั่ง 
2. ความรู้ในการใช้เทคโนโลยีและการ
สื่อสาร 
3. ความรู้และศิลปะการเป็นนักส่งเสรมิที่ด ี

1. ประเมินจากการสอบทฤษฎี 
 
2. ประเมินจากงานท่ีได้รับ
มอบหมาย 
 

1. ข้อสอบกลางภาค ข้อสอบ 
ปลายภาค 
2. แบบประเมินผลงาน 

1.1  ได้คะแนนไม่ต่ ากว่า   
ร้อยละ 60 
 

รายวิชาที่สนับสนุนการ
เรียนรู้ ทักษะและ
คุณลักษณะของสมรรถนะ
หลักนี  ได้แก ่
- การจัดการประมง 
- การส่งเสริมประมงเพื่อ
ธุรกิจสัตว์น  า 
- การจัดการทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง 
- ชุมชนศึกษา  

ทักษะ (Skill) 
1. การวิเคราะห์โจทย์พื นท่ีและการ
ออกแบบโครงการแบบมสี่วนร่วม 
2. ทักษะด้านการสื่อสารและส่งเสริมที่ด ี
3. ทักษะการประสานงาน 

1. ประเมินจากการปฏิบตัิใน
ชั นเรียน 
 
2. ประเมินจากการมอบหมาย
งานและน าเสนองาน 

1. แบบประเมินทักษะการ
ปฏิบัติงาน และรายงานผล
ปฏิบัติการ 
2. แบบประเมินผลงาน/การ
น าเสนองาน 

 ได้คะแนนไม่ต่ ากว่า  
ร้อยละ 75 
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สมรรถนะหลัก สมรรถนะย่อย แนวทางการประเมิน เคร่ืองมือการประเมิน เกณฑ์การประเมิน หมายเหตุ  
     - ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 

- ศิลปะการพูด 
- จิตวิทยาเชิงบวก 
- จิตวิทยาในการท างาน 

 คุณลักษณะ (Characteristics/Traits) 
1. มีความรับผิดชอบ  
2. มีภาวะการเป็นผู้น า  
3. มีความคิดสร้างสรรค ์
4. สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้  
5. มีความซื่อสัตย์สุจริต 
6. การพัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ 

1. ประเมินจากพฤติกรรม/
การแสดงออกในชั นเรียน 
2. ประเมินจากงานท่ีได้รับ
มอบหมาย 

1. แบบบันทึกการสังเกต และ
แบบบันทึกการเข้าชั นเรยีน 
2. แบบประเมินผลงาน 

 

ได้คะแนนไมต่่ ากว่า  
ร้อยละ 75 
 

- พลเมืองและจติส านึกต่อ
สังคม  
- ภาวะผู้น าและการ
ท างานเป็นทีม 
- มนุษยสัมพันธ์เพื่อการ
ด ารงชีวิต 
- การพัฒนาทักษะการคิด
นอกกรอบ 
- การอ่านเพื่อการเรยีนรู้
ตลอดชีวิต 

 
 
  



 

 
 

มคอ.2 

155 

  อาชีพ พนักงาน/ผู้ประกอบการในธุรกิจประมง 
 

สมรรถนะหลัก สมรรถนะย่อย แนวทางการประเมิน เคร่ืองมือการประเมิน เกณฑ์การประเมิน หมายเหตุ  
การจัดการธุรกิจประมง 
 

ความรู้ (Knowledge) 
1. ความรู้ด้านวางแผนและการจัดการ
ธุรกิจ 
2. ความรู้ด้านการเงินและบัญชีกิจการ  
3. ความรู้ด้านการตลาดธุรกจิสตัว์น  า 
4. ความมรู้ด้านการตดิตาม ประเมินผล
และทบทวนการด าเนินการทางธุรกิจ  

1. จากการสอบภาคทฤษฎี  
 
2. จากการมอบหมายงานและ
น าเสนองาน  

1. สอบข้อเขียนกลางภาค
และปลายภาค  
2. แบบประเมินผลงาน/การ
น าเสนองาน   

ได้คะแนนไมต่่ ากว่า
ร้อยละ 60  
 

รายวิชาที่สนับสนุนการ
เรียนรู้ ทักษะและ
คุณลักษณะของสมรรถนะ
หลักนี  
- หลักการจัดการธุรกิจ
ประมง 
- การจัดการการเงินและ
ความเสีย่งในธุรกิจประมง 
- การเป็นผู้ประกอบการ
ทางการประมง 
- ธุรกิจประมงดจิิทัล 
- นวัตกรรมธุรกจิประมง 

 ทักษะ (Skill) 
1. ความสามารถในการจดัท าแผนธุรกิจ  
2. ความสามารถในการด าเนินธุรกิจ  
3. ความสามารถในการตดิตาม 
ประเมินผล และทบทวนการด าเนนิการ
ทางธุรกิจ  

1. ประเมินจากการปฏิบตัิใน
ชั นเรียน 
 
2. จากการมอบหมายงานและ
น าเสนองาน 

1. แบบประเมินทักษะการ
ปฏิบัติงาน และรายงานผล
ปฏิบัติการ 
2. แบบประเมินผลงาน/การ
น าเสนองาน 

ได้คะแนนไมต่่ ากว่า
ร้อยละ 75  
 
 

คุณลักษณะ 
(Characteristics/Traits) 
1. มีความรับผิดชอบ  
2. มีภาวะการเป็นผู้น า  
3. มีความคิดสร้างสรรค ์
4. สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้  
5. มีความซื่อสัตย์สุจริต 
6. การพัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ 

1. ประเมินจากพฤติกรรม/
การแสดงออกในชั นเรียน 
 
2. ประเมินจากงานท่ีได้รับ
มอบหมาย 

1. แบบบันทึกการสังเกต 
และแบบบันทึกการเข้า 
ชั นเรียน 
2. แบบประเมินผลงาน 

 

ได้คะแนนไมต่่ ากว่า
ร้อยละ 75 
 
 

- พลเมืองและจติส านึกต่อ
สังคม  
- ภาวะผู้น าและการ
ท างานเป็นทีม 
- มนุษยสัมพันธ์เพื่อการ
ด ารงชีวิต 
- การพัฒนาทักษะการคิด
นอกกรอบ 
- การอ่านเพื่อการเรยีนรู้
ตลอดชีวิต 
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ภาคผนวก ฌ 
เกณฑ์การประเมินผลการเรียนด้านการพัฒนาผลการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชา 

 

รหัสรายวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
คุณธรรม
จริยธรรม 

(%) 

ความรู้ 
(%) 

ทักษะทางปัญญา 
(%) 

ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

(%) 

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข 

การสื่อสารและ 
การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
(%) 

รวม 
(%) 

1.1 กลุ่มวิชาคุณภาพชีวิตดี มีสขุ 
00-011-001 ฟุตบอล 1(0-2-1) 10 20 20 30 20 100 
00-011-002 ว่ายน  า 1(0-2-1) 10 20 20 30 20 100 
00-011-003 กีฬาลีลาศ 1(0-2-1) 10 20 20 30 20 100 
00-011-004 จักรยานเพื่อนันทนาการ 1(0-2-1) 10 20 20 30 20 100 
00-011-005 บาสเกตบอล 1(0-2-1) 10 20 20 30 20 100 
00-011-006 ตะกร้อ 1(0-2-1) 10 20 20 30 20 100 
00-011-007 แบดมินตัน 1(0-2-1) 10 20 20 30 20 100 
00-011-008 วอลเลย์บอล 1(0-2-1) 10 20 20 30 20 100 
00-011-009 ฟุตซอล  1(0-2-1) 10 20 20 30 20 100 
00-011-010 เทนนิส  1(0-2-1) 10 20 20 30 20 100 
00-011-011 กอล์ฟ  1(0-2-1) 10 20 20 30 20 100 
00-012-001 สารัตถะแห่งความงาม 3(3-0-6) 10 30 20 20 20 100 
00-012-002 ดนตรเีพื่อชีวิต 3(3-0-6) 10 30 20 20 20 100 
00-013-001 ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง 3(3-0-6) 10 30 20 20 20 100 
00-013-002 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 10 30 20 20 20 100 
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รหัสรายวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
คุณธรรม
จริยธรรม 

(%) 

ความรู้ 
(%) 

ทักษะทางปัญญา 
(%) 

ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

(%) 

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข 

การสื่อสารและ 
การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
(%) 

รวม 
(%) 

00-018-001 ศาสตร์พระราชา  3(2-2-5) 10 30 20 20 20 100 
00-018-002 อรรถรสในงานศิลปะ 3(2-2-5) 10 30 20 20 20 100 
00-018-003 การส่งเสริมสุขภาพและการออกก าลังกาย 3(2-2-5) 10 20 20 30 20 100 
00-018-004 ผู้น านันทนาการ 3(2-2-5) 10 20 20 30 20 100 
00-018-005 สมาธิเพื่อการพัฒนาชีวิต 3(2-2-5) 10 20 20 30 20 100 

1.2 กลุ่มวิชาพลเมืองดี วิถีประชาธิปไตย 
00-022-001 จริยธรรมส าหรับมนุษย ์ 3(3-0-6) 15 25 25 25 10 100 
00-022-002 มนุษยสัมพันธ์และการพัฒนาบุคลกิภาพ 3(3-0-6) 15 25 25 25 10 100 
00-022-003 มนุษยสัมพันธ์เพื่อการด ารงชีวิต 3(3-0-6) 10 30 20 20 20 100 
00-022-004 วัฒนวิถีแห่งการด ารงชีวิต 3(3-0-6) 10 30 20 20 20 100 
00-022-005 จิตวิทยาเชิงบวก 3(3-0-6) 15 25 25 25 10 100 
00-022-006 จิตวิทยาในการท างาน 3(3-0-6) 15 25 25 25 10 100 
00-022-007 ภาวะผู้น าและการท างานเป็นทีม 3(3-0-6) 15 25 25 25 10 100 
00-023-001 พลเมืองกับจิตส านึกต่อสังคม 3(3-0-6) 10 30 20 20 20 100 
00-023-002 สังคมกับการปกครอง 3(3-0-6) 10 30 20 20 20 100 
00-023-003 อารยธรรมไทยในบริบทโลกาภิวัตน ์ 3(3-0-6) 20 30 30 10 10 100 
00-023-004 ไทยศึกษา 3(3-0-6) 20 30 30 10 10 100 
00-023-005 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย  3(3-0-6) 20 30 30 10 10 100 
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รหัสรายวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
คุณธรรม
จริยธรรม 

(%) 

ความรู้ 
(%) 

ทักษะทางปัญญา 
(%) 

ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

(%) 

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข 

การสื่อสารและ 
การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
(%) 

รวม 
(%) 

00-023-006 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา 3(3-0-6) 20 30 30 10 10 100 
00-023-007 ชุมชนศึกษา 3(3-0-6) 20 30 30 10 10 100 
00-023-008 วัฒนธรรมและขนบประเพณภีาคใต้ 3(3-0-6) 20 30 30 10 10 100 

1.3 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
00-034-001 มนุษย์กับวรรณกรรม 3(3-0-6) 20 30 30 10 10 100 
00-034-002 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) 10 30 30 10 20 100 
00-034-003 ทักษะการอ่านภาษาไทย 3(2-2-5) 10 30 30 10 20 100 
00-034-004 ทักษะการเขียนภาษาไทย 3(2-2-5) 10 30 30 10 20 100 
00-034-005 ศิลปะการพูด 3(2-2-5) 10 30 30 10 20 100 
00-034-006 การอ่านและการเขียนเชิงวิชาการ 3(2-2-5) 10 30 30 10 20 100 
00-034-007 การอ่านเพื่อการเรียนรูต้ลอดชีวิต  3(2-2-5) 10 30 30 10 20 100 
00-035-001 สนทนาภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 10 20 25 10 35 100 
00-035-002 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 10 25 30 10 25 100 
00-035-003 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) 10 20 25 10 35 100 
00-035-004 ภาษาอังกฤษเพื่อการท างาน 3(2-2-5) 10 25 25 10 30 100 
00-035-005 ภาษาอังกฤษเพื่อการน าเสนอ  3(2-2-5) 10 20 20 10 40 100 
00-035-006 ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 3(2-2-5) 10 25 25 10 30 100 
00-035-007 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) 10 20 20 25 25 100 
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รหัสรายวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
คุณธรรม
จริยธรรม 

(%) 

ความรู้ 
(%) 

ทักษะทางปัญญา 
(%) 

ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

(%) 

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข 

การสื่อสารและ 
การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
(%) 

รวม 
(%) 

00-035-008 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) 10 20 20 25 25 100 
00-035-009 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) 10 20 20 25 25 100 

1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
00-046-001 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 3(2-2-5) 10 20 20 20 30 100 
00-046-002 ความรู้เชิงตัวเลข 3(2-2-5) 10 20 20 20 30 100 
00-046-004 ความงามของคณิตศาสตร ์ 3(2-2-5) 10 20 20 20 30 100 
00-046-005 ระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ 3(2-2-5) 10 20 20 20 30 100 
00-047-001 มนุษย์กับผลิตภณัฑเ์คม ี 3(3-0-6) 10 30 20 20 20 100 
00-047-002 สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร 3(3-0-6) 10 30 20 20 20 100 
00-047-003 ยาและสารเสพตดิ 3(3-0-6) 10 30 20 20 20 100 
00-047-004 เทคโนโลยีสเีขียว  3(2-2-5) 10 20 20 20 30 100 
00-047-005 ปรากฏการณส์ าคัญทางวิทยาศาสตร ์ 3(2-2-5) 10 20 20 20 30 100 
00-047-006 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยเีพื่อคณุภาพ

ชีวิต 
3(2-2-5) 10 20 20 20 30 100 

00-048-001 เทคโนโลยีและนวัตกรรม 3(2-2-5) 10 20 20 20 30 100 
00-048-002 การจัดการนวัตกรรมส าหรับผู้ประกอบการ 3(2-2-5) 10 20 20 20 30 100 
00-048-003 การพัฒนาทักษะการคดินอกกรอบ 3(2-2-5) 10 20 20 20 30 100 
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รหัสรายวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
คุณธรรม
จริยธรรม 

(%) 

ความรู้ 
(%) 

ทักษะทางปัญญา 
(%) 

ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

(%) 

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข 

การสื่อสารและ 
การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
(%) 

รวม 
(%) 

2.1 กลุ่มวิชาพื นฐานวิชาชีพ 
00-046-003 คณิตศาสตร์ส าหรับธรุกิจ 3(2-2-5) 10 30 20 20 20 100 
00-046-005 ระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ 3(2-2-5) 10 20 20 20 30 100 
06-121-201 เทคโนโลยีอัจฉรยิะเพื่อการประมง 3(2-3-4) 10 40 20 10 20 100 
06-122-101 การประมงพื นฐาน 3(3-0-6) 10 30 20 20 20 100 
06-122-102 ชีววิทยาและอนุกรมวิธานสัตว์น  าเศรษฐกิจ 3(2-3-4) 10 20 30 25 15 100 
06-122-203 นิเวศวิทยาทางน  าและการอนุรักษ์

ทรัพยากรชายฝั่ง 
3(2-3-4) 20 20 30 15 15 100 

06-122-206 ชีววิทยาประมงเพื่อการจดัการ 3(2-3-4) 10 25 15 25 25 100 
06-123-101 อุตสาหกรรมเพาะเลี ยงสตัว์น  า 3(2-3-4) 10 50 20 10 10 100 
06-123-202 ผลิตภณัฑ์สตัว์น  าและการแปรรูป 3(2-3-4) 10 25 20 20 25 100 
06-123-203 หลักการจดัการธรุกิจประมง 3(2-3-4) 10 30 20 20 20 100 
06-123-204 เศรษฐศาสตร์ธรุกิจสตัว์น  าและทรพัยากร

ประมง 
3(2-3-4) 10 30 20 20 20 100 
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รหัสรายวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
คุณธรรม
จริยธรรม 

(%) 

ความรู้ 
(%) 

ทักษะทางปัญญา 
(%) 

ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

(%) 

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข 

การสื่อสารและ 
การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
(%) 

รวม 
(%) 

2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ 
06-121-302 ภูมิสารสนเทศศาสตร์และนวตักรรม 3(2-3-4) 10 40 20 10 20 100 
06-122-204 คุณภาพน  าและนวตักรรมเพื่อการจัดการ

ประมง 
3(2-3-4) 10 50 20 10 10 100 

06-122-205 การส่งเสริมประมงเพื่อธุรกิจสตัวน์  า 3(2-3-4) 10 30 15 25 20 100 
06-122-307 การจัดการประมง 3(2-3-4) 10 30 15 25 20 100 
06-122-308 กฎหมายและระเบยีบเกี่ยวกับการประมง

และธุรกิจสัตว์น  า 
3(2-3-4) 10 30 15 25 20 100 

06-123-305 การเจรจาต่อรองและประสานงานทางธุรกิจ
ประมง 

3(2-3-4) 10 20 25 20 25 100 

06-123-306 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 3(2-3-4) 10 30 20 20 20 100 
06-123-307 การเป็นผูป้ระกอบการทางการประมง 3(2-3-4) 10 30 20 20 20 100 
06-123-308 การจัดการการเงินและความเสีย่งในธุรกิจ

ประมง 
3(2-3-4) 10 30 20 20 20 100 

06-123-309 อาหารสตัว์น  าและธุรกิจเคมีภณัฑ ์ 3(2-3-4) 10 50 20 10 10 100 
06-124-301 ระเบียบวิธีวิจยัเพื่อการจดัการประมงและ

ธุรกิจประมง 
3(2-3-4) 10 50 20 10 10 100 

06-124-302 การเตรียมความพร้อมฝึกงานและสหกิจ
ศึกษา 

1(0-2-1) 10 20 20 30 20 100 
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รหัสรายวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
คุณธรรม
จริยธรรม 

(%) 

ความรู้ 
(%) 

ทักษะทางปัญญา 
(%) 

ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

(%) 

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข 

การสื่อสารและ 
การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
(%) 

รวม 
(%) 

06-124-403 ปัญหาพิเศษทางการจดัการประมงและ
ธุรกิจสัตว์น  า 

3(0-9-0) 10 25 30 20 15 100 

06-124-404 การฝึกงานทางการจดัการประมงและธุรกิจ
สัตว์น  า 

3(320) 10 25 30 20 15 100 

06-124-405 สหกิจศึกษา 6(640) 10 25 30 20 15 100 
2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก 
06-121-403 ภูมิสารสนเทศศาสตรเ์พื่อการจัดการ

ทรัพยากรชายฝั่ง 
3(2-3-4) 10 40 20 10 20 100 

06-122-409 การประมงอย่างมีความรับผดิชอบและ
เครื่องมือประมง 

3(2-3-4) 10 30 15 25 20 100 

06-122-410 การจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 3(2-3-4) 10 30 15 25 20 100 
06-123-410 ธุรกิจประมงดิจิทัล 3(2-3-4) 10 20 25 20 25 100 
06-123-411 นวัตกรรมธรุกิจประมง 3(2-3-4) 10 30 20 15 25 100 
06-123-412 ธุรกิจอัจฉริยะ 3(2-3-4) 10 20 25 20 25 100 
06-124-406 ประสบการณ์การท างานทางวิชาชีพด้าน

การจัดการประมง 
3(320) 10 25 30 20 15 100 

06-124-407 ประสบการณ์การท างานทางวิชาชีพด้าน
ธุรกิจประมง 

3(320) 10 25 30 20 15 100 
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ภาคผนวก ญ 
คณะกรรมการจัดท้าหลักสูตร 
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ภาคผนวก ฎ 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี และฉบับแก้ไข 
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ภาคผนวก ฏ 
ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียนและผลลัพธ์การเรียนรู้ พ.ศ. 2563 
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ภาคผนวก ฐ 
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสถานประกอบการ  

และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
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