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1. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร
: 25431791100186
ภาษาไทย
: หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
ภาษาอังกฤษ
: Bachelor of Science Program in Aquaculture
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย)
: หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (การเพาะเลี้ยงสัตว์น้า)
ชื่อย่อ (ไทย)
: วท.บ. (การเพาะเลี้ยงสัตว์น้า)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Science (Aquaculture)
ชื่อย่อ (อังกฤษ)
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3. วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร
4. จ้านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 133 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี ทางวิชาการ หลักสูตร 4 ปี
5.2 ภาษาที่ใช้
การจัดการเรียนการสอนใช้ภาษาไทย ส้าหรับเอกสารและต้าราเรียนในวิชาของหลักสูตรมีทั้งที่เป็น
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
5.3 การรับเข้าศึกษา
รับนักศึกษาไทยหรือนักศึกษาต่างประเทศที่ใช้ภาษาไทยได้
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส้าเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
หลัก สูตร ปรับ ปรุง พ.ศ. 2563 ปรับ ปรุง จากหลัก สูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการเพาะเลี้ ยง
สัตว์น้า (ปรับปรุง) พ.ศ. 2558 เริ่มเปิดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563
- ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการประจ้าคณะ
ในการประชุมครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562
- ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการบริหารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ในการประชุมครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562
- ได้รับความเห็นชอบจากสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ในการประชุมครั้งที่ 12/2562 เมื่อวันที่ 6 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562
- ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ในการประชุมครั้งที่ …2 /2563 เมื่อวันที่…17… เดือน ...กุมภาพันธ์....พ.ศ. …2563……..
7. การขอรับการประเมินเพื่อขอรับรองมาตรฐานหลักสูตร
หลั ก สู ต รมี ค วามพร้ อ มในการเผยแพร่ คุ ณ ภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2565
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส้าเร็จการศึกษา
8.1 นักวิชาการประจ้าฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
8.2 นักวิชาการประมง กรมประมง
8.3 ผู้ประกอบธุรกิจฟาร์มสัตว์น้าและกิจการอื่นๆที่เกี่ยวข้องในสายการผลิตสัตว์น้า
8.4 เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาด้านอาหารสัตว์น้า ระบบการเลี้ยงสัตว์น้า หรือปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้า
8.5 เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการขายพันธุ์สัตว์น้า อุปกรณ์ ยาและสารเคมีที่ใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
8.6 เจ้าหน้าประจ้าห้องปฏิบัติการวิเคราะห์น้าหรือห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์
8.7 เจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อ ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายการตลาด หรือฝ่ายผลิตในสถานประกอบการเพาะเลี้ยง
8.8 เจ้าหน้าที่แปรรูปสัตว์น้า (รวมถึงธุรกิจอื่นๆในสายการผลิตสัตว์น้าจากต้นน้้าถึงปลายน้้า)
8.9 เจ้าหน้าที่ประจ้าพิพิธภัณฑ์สัตว์น้า
8.10 เจ้าหน้าที่สง่ เสริมการเกษตร
8.11 ครู หรือวิทยากรผู้ให้ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
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1. ปรัชญา ความส้าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
คุณธรรมน้าความรู้ เชิดชูศาสตร์พระราชา พัฒนานวัตกรรม
1.2 ความส้าคัญ
หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการเพาะเลี้ ย งสั ต ว์ น้ า เป็ น หลั ก สู ต รที่ ผ ลิ ต บั ณ ฑิ ต
เพื่ อ รองรั บ กลไกในการขยายฐานการผลิ ต สั ต ว์ น้ า ซึ่ ง เป็ น รากฐานที่ ส้ า คั ญ ในการพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น
และประเทศ
1.3 วัตถุประสงค์
1) เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า และมีคุณธรรม
และจริยธรรม โดยบูรณาการศาสตร์พระราชาในการจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกั บความ
ต้องการของผู้ประกอบการ และมีจิตส้านึกในการพัฒนาตัวเอง
2) เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม มีความพร้อมในการรับมือกับ
Digital Technology Disruption
3) เพื่อ ผลิตบัณฑิตให้มีแนวคิดการเป็นผู้ประกอบการและการจัดการธุรกิจ สัตว์น้า ส้าหรับ น้าไป
ประกอบอาชีพและร่วมพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีจรรยาบรรณและคุณธรรม

ระบบการจัดการศึกษา การด้าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบทวิภาค โดยหนึ่ง ปีก ารศึก ษาแบ่ง ออกเป็ น 2 ภาคการศึก ษาปกติ 1 ภาคการศึก ษาปกติ มี
ระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ (ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ข้อ 6)
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
- ไม่มี 1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การด้าเนินการหลักสูตร
2.1 วัน – เวลาในการด้าเนินการเรียนการสอน
2.1.1 ระยะเวลาการศึกษา
1) ระยะเวลาในการจัดการเรียนการสอน
ภาคเรียนที่ 1 เดือนกรกฎาคม – เดือนตุลาคม
ภาคเรียนที่ 2 เดือนธันวาคม – เดือนเมษายน
2) การส้าเร็จการศึกษา
ใช้เวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 6 ภาคการศึกษาปกติ และไม่เกิน 16 ภาคการศึกษาปกติ (ดู
ข้อบังคับฯ 2553 หมวด 10)
2.1.2 การลงทะเบียนเรียน การเทียบโอนรายวิชา
เป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 (หมวด 4) (ภาคผนวก ช)
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2.1.3 การวัดผลและการส้าเร็จการศึกษา
เป็นไปตามข้อบังคับ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญ ญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
พ.ศ. 2553 (หมวด7) (ภาคผนวก ช)
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
2.2.1 ต้องส้าเร็จการศึกษาไม่ต่้ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
2.2.2 ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์และ/หรือ เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
นัก ศึ กษามี พื้ นฐานความรู้ด้านวิท ยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ไม่ เพียงพอในการต่อยอดสาขาวิชาฯ
ปัญ หาการปรับ ตัวในการเรียน ระบบการจัดการศึก ษาในระดับ อุดมศึก ษามี ความแตกต่างจากระดับ
มั ธยมศึก ษา ท้ าให้ นั ก ศึก ษามี ปัญ หาในการจัด การเวลาเพื่ อ เพิ่ ม เติม ทั ก ษะและปรั บ พื้ น ฐานความรู้
ด้วยตนเอง ทั้งนี้ ความรุนแรงของปัญหาขึ้นอยู่กับความแตกต่างของแต่ละบุคคล
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)
4.1. มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์
ภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้
1) ทัก ษะในการปฏิบัติง านจากสถานประกอบการ ตลอดจนมี ความเข้าใจในหลักการความ
จ้าเป็นในการเรียนรู้ทฤษฎีมากยิ่งขึ้น
2) บูรณาการความรู้ที่เรียนมาเพื่อการปฏิบัติงานทางด้านเพาะเลี้ยงสัตว์น้าและการแก้ไขปัญหา
ที่เกิดขึ้นได้
3) มีมนุษยสัม พันธ์และสามารถท้ างานร่วมกั บผู้อื่นได้ดี มีร ะเบียบวินัย ตรงเวลา และเข้าใจ
วัฒนธรรมขององค์กร ตลอดจนสามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานประกอบการได้
4) มีความกล้าในการแสดงออก และน้าความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในงานได้
5) มีทักษะการสื่อสารด้านการพูด เขียน คิดวิเคราะห์ประมวลผล
4.2 ช่วงเวลา
1)
ภาคการศึกษาที่ 2 ของชั้นปีที่ 2 ส้าหรับนักศึกษาที่เตรียมปฏิบัติการฝึกงาน
2)
ภาคการศึกษาที่ 2 ของชั้นปีที่ 3 ส้าหรับนักศึกษาที่เลือกการปฏิบัติการฝึกงานในหน่วยงาน
รัฐ/การเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืด หรือเตรียมความพร้อมสหกิจส้าหรับนักศึกษาที่เลือกเรียน สห
กิจศึกษา
3)
ภาคการศึกษาที่ 2 ของชั้นปีที่ 4 ส้าหรับนักศึกษาที่เลือกวิชาสหกิจศึกษา หรือ
4)
ภาคการศึก ษาที่ 2 ของชั้นปีที่ 4 ส้าหรับนัก ศึกษาที่ เลือกการศึก ษาหรือการปฏิบั ติก าร
ฝึกงานสถานประกอบการเอกชน/การเพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่ง
4.3 มาตรฐานทักษะทางวิชาชีพตามกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติ
การพัฒนามาตรฐานทักษะวิชาชีพ ตามกระบวนการเรียนรูท้ ี่เน้นการปฏิบัติ ได้ก้าหนดมาตรฐาน
ทักษะวิชาชีพที่นักศึกษาต้องสามารถปฏิบัติได้ ดังนี้
4.3.1 ประเภท และจ้านวนทักษะวิชาชีพ
ทักษะวิชาชีพบังคับ จ้านวน 7 ทักษะวิชาชีพ ได้แก่
1) ทักษะการประมง การท้าและซ่อมแซมเครื่องมือ
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2) ทักษะการจัดการฟาร์ม การเตรียมบ่อ สูบน้้า ตัดหญ้า การใช้และดูแลรักษา
เครื่องยนต์
3) ทักษะการผลิตอาหารสัตว์น้า การท้าน้้าเขียว และอาหารมีชีวิต
4) ทักษะการเพาะพันธุ์ปลา ผสมเทียม การแยกเพศ และการค้านวณระดับความเข้มข้น
ฮอร์โมน
5) ทักษะการเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่ง การเตรียมน้้า ค้านวณการเตรียมน้้าเค็มการค้านวณ
สารเคมี
6) ทักษะการเลี้ยงสัตว์น้าตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การเลี้ยงแบบผสมผสาน
ไฮโดรโปรนิกปลูกพืชโดยใช้น้า ทิ้งจากการเลี้ยงสัตว์น้า การใช้น้าหมักชีวภาพและ
จุลินทรีย์
7) ทักษะทางกฎหมายประมงและระเบียบข้อบังคับทีเ่ กี่ยวข้อง
4.3.2 ทักษะวิชาชีพเลือก จ้านวน 7 ทักษะวิชาชีพ ได้แก่
1) ทักษะการผลิตปลาแปลงเพศ การใช้ฮอร์โมน และการท้าปลานิลหมัน
2) ทักษะการผลิตสัตว์น้าสวยงาม การจัดตูป้ ลาและการประกวด
3) ทักษะขยายพรรณไม้น้าและสาหร่ายที่ส้าคัญทางเศรษฐกิจ
4) ทักษะการแปรรูปสัตว์น้า
5) ทักษะการท้าโครงกระดูกปลา การสต๊าฟ การดองใสและโมเดลจ้าลองสัตว์น้า
6) ทักษะการจ้าหน่าย การแพ็คเกจจิง้ การตลาดและธุรกิจสัตว์น้า
7) ทักษะทางคอมพิวเตอร์เพื่องานทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
แนวทางการปฏิบัติ
1. ใช้ชั่วโมงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 1 ในการปฏิบัติงานตามทักษะต่างๆที่ได้ก้าหนด ได้แก่
การเตรียมบ่อ การเปลี่ยนถ่ายน้้า การท้าความสะอาดรอบบ่อเลี้ยง
2. งานประจ้าวันในการดูแลสัตว์น้า เช่น การให้อาหาร ซึ่งต้องปฏิบัตินอกเวลาอย่างสม่้าเสมอให้จัดเวร
รับผิดชอบและอาจจะขอเสนอการจ้างงานนักศึกษาช่วยงานในบางส่วน โดยท้าสมุดลงรายมือชื่อไว้
เป็นหลักฐานการปฏิบัติงาน
3. ฝึกให้นกั ศึกษาได้ออกแบบและจ้าลองระบบการจ้าหน่ายผลผลิตทีเ่ กิดขึ้น
4. ก้าหนดอาจารย์ผรู้ ับผิดชอบทักษะและควบคุมการปฏิบัติงาน โดยให้อาจารย์ที่รบั ผิดชอบได้จัดท้า
รายละเอียดงานในแต่ละทักษะ
5. สาขาวิชาจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการฝึกปฏิบัติตามรายทักษะ
6. วัดผลการฝึกทักษะโดยการจัดสอบก่อนจบ (Exit Exam) และให้อาจารย์ทรี่ ับผิดชอบแต่ละทักษะท้า
รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของนักศึกษา
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4.4 แผนการจัดเวลาและตารางสอนวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
สัปดาห์
1-2
3-4

5
6-7
8-9

ทักษะ
1. ฝึกทักษะการจัดการฟาร์ม ด้านการเตรียมสถานที่ในการเพาะ
ขยายพันธุ์สัตว์น้า
2. ฝึกทักษะการจัดการฟาร์ม ฝึกทักษะด้านการการเตรียมน้า้ และ
บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
2.1 หลักการในการเตรียมน้้า และบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
2.2 เตรียมน้้า และบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
3. ทักษะการประมง การท้าและซ่อมแซมเครื่องมือ เช่น อวน
แห สวิง เหยือ่ ปลอม
4. ทักษะการผลิตอาหารสัตว์น้า การเตรียมอาหารสัตว์น้าวัยอ่อน
5. ทักษะการเพาะพันธุ์ปลา ด้านการคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้า
5.1 หลักการในการคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้า
5.2 คัดเลือกพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้าเพื่อเตรียมการเพาะขยายพันธุ์

10-12 6. ฝึกทักษะด้านการเพาะขยายพันธุ์สัตว์น้า
6.1 หลักในการเพาะขยายพันธุ์สัตว์น้า
6.2 การเพาะขยายพันธุ์สัตว์น้า (เลียนแบบธรรมชาติ)
6.3 การเพาะขยายพันธุ์สัตว์น้า (การผสมเทียม/การใช้ฮอร์โมน)
7. ฝึกทักษะด้านการอนุบาลและเลี้ยงสัตว์น้า
13-14 8. ทักษะการเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่ง
9. ทักษะการเลี้ยงสัตว์น้าตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
10. ฝึกการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
15-16 11. ฝึกทักษะสหกิจศึกษา
12. ทักษะทางกฎหมายประมงและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

ชั้นปีที่
1

2

3

4
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5. ข้อก้าหนดเกี่ยวกับการท้าโครงงานหรืองานวิจัย
5.1 ค้าอธิบายโดยย่อ
ข้อก้าหนดในการท้าโครงงาน/งานวิจัย ในประเด็นปัญหาที่นักศึกษาสนใจ สามารถอธิบายทฤษฏี ที่
น้ามาประยุก ต์ในการท้ าโครงงาน/งานวิจัย มี ขอบเขตโครงงาน/งานวิจั ยที่ ส ามารถท้ าส้าเร็จ ภายใน
ระยะเวลาที่ก้าหนด
5.2 ผลการเรียนรู้
นั ก ศึ ก ษามี ค วามรู้ค วามเข้ าใจในกระบวนการวิจั ย สามารถท้ าวิจั ย เบื้ อ งต้ น และเขี ย นรายงาน
ผลการวิจัยเพื่อการสื่อสารได้
5.3 ช่วงเวลา ภาคการศึกษาที่ 1 ของชั้นปีที่ 3 เป็นต้นไป
5.4 จ้านวนหน่วยกิต 3 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
1) มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการให้นักศึกษาเป็นรายบุคคล
2) มีการก้าหนดชั่วโมงการให้ค้าปรึกษา
3) อาจารย์ที่ปรึกษาให้ค้าปรึกษาในการเลือกหัวข้อและกระบวนการศึกษาค้นคว้า
4) มีแบบฟอร์มการเขียนและตัวอย่างโครงงานให้ศึกษา
5.6 กระบวนการประเมินผล
ประเมินผลจากรายงานความก้าวหน้าในการท้าโครงงาน สมุดบันทึกการให้ค้าปรึกษา โดยอาจารย์ที่
ปรึกษา และประเมินผลจากผลส้าเร็จของโครงงาน โดยโครงงานดังกล่าวต้องสามารถท้างานได้ในเบื้องต้น
และการจัดสอบการน้าเสนอ ที่มีอาจารย์สอบไม่ต่้ากว่า 3 คนหรือน้าเสนองานผลงานวิจัยในการประชุม
วิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารสิ่งตีพิมพ์ที่ได้รับการยอมรับ

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้และกลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา
มีคุณธรรม จริยธรรม ถ่อมตนและท้ าหน้ าที่ เป็น ส่ง เสริม และสอดแทรกให้นั ก ศึก ษามี จ รรยา บรรณใน
พลเมืองดี รับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ และสังคม วิชาชีพ เคารพในสิท ธิท างปั ญ ญาและข้อมู ลส่วนบุคคล
การใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาสังคมที่ถูกต้อง นอกจากนี้
อาจมี การจัดค่ายพัฒ นาชุม ชน เพื่อให้นักศึก ษามี โอกาส
ประยุกต์หรือเผยแพร่ความรู้ที่ได้ศึกษามา
มี ความ รู้ พื้ น ฐาน ใน ศาส ต ร์ ที่ เกี่ ย วข้ อ งทั้ ง รายวิชาบังคับของหลักสูตรต้องปูพื้นฐานของศาสตร์และ
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ อยู่ในเกณฑ์ดีสามารถ สร้ างความเชื่อ มโยงระหว่ างภาคทฤษฎี แ ละปฏิ บั ติ มี
ประยุกต์ได้อย่างเหมาะสมในการประกอบวิชาชีพ ปฏิ บั ติ ก าร แบบฝึ ก หั ด โครงงาน และกรณี ศึ ก ษาให้
และศึกษาต่อในระดับสูง
นักศึกษาเข้าใจการประยุกต์องค์ความรู้กับปัญหาจริง
มี ค วามรู้ ทั น สมั ย ใฝ่ รู้ และมี ค วามสามารถ รายวิชาเลือกที่เปิดสอนต้องต่อยอดความรู้พื้นฐานในภาค
พัฒนาตนเอง พัฒนางานและพัฒนาสังคม
บังคับ และปรับตามวิวัฒนาการของศาสตร์ มีโจทย์ปัญหา
ที่ ท้ า ทายให้ นั ก ศึ ก ษาค้ น คว้ าหาความรู้ ในการพั ฒ นา
ศักยภาพ
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คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา
คิดเป็น ท้าเป็น และเลือกวิธีการแก้ปัญหาได้อย่าง รายวิชาควรมี โจทย์ปัญ หา แบบฝึก หัด หรือโครงงานให้
เป็นระบบและเหมาะสม
นักศึกษาได้ฝึกคิด ฝึกปฏิบัติ ฝึกแก้ปัญหา และเปิดโอกาส
ให้ได้แสดงผลของการคิดใหม่ ท้าใหม่เพื่อส่งเสริมระบบ
การคิดเชิงสร้างสรรค์
มีความสามารถท้ างานร่วมกับ ผู้อื่น มีทั ก ษะการ โจทย์ปัญ หาและโครงงานของรายวิชาต่างๆ ควรจัดให้มี
บริหารจัดการและท้างานเป็นหมู่คณะ
กิจกรรมกลุ่ม เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้ฝึกฝนการท้างาน
เป็นหมู่คณะ
รู้ จั ก แสวงหาความรู้ ด้ ว ยตนเองและสามารถ การมอบหมายงานให้นัก ศึก ษาได้สืบ ค้นข้อมู ล รวบรวม
ติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
ความรู้ น้าเสนอในชั้นเรียน และมีการเผยแพร่ความรู้ที่ได้
มี ความ ส า ม าร ถใน ก าร ใช้ ภ าษ าไท ย แ ล ะ มีระบบเพื่อสื่อสารแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทีส่ ่งเสริมให้
ภาษาต่ า งประเทศในการสื่ อ สารและปฏิ บั ติ เกิดการแสวงหาความรู้ที่ทันสมัย การเผยแพร่ การถาม
รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีต่างๆ
ตอบ และการแลกเปลี่ยนความรู้

หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
เป็ น ไปตามข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เพชรบุ รี ว่า ด้ วย การจั ด การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี
พ.ศ. 2553 (หมวด 7) (ภาคผนวก ช)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
ด้าเนิ น การแต่ ง ตั้ง คณะกรรมการทวนสอบกลางของคณะ ก้ าหนดขั้ น ตอนและวิธีก ารทวนสอบ
ระยะเวลาการด้าเนินการทวนสอบ แนวปฏิบัติกรณีการประเมินผลสมฤทธิ์ (เกรด) ผิดปกติ และการ
รายงานผลการทวนสอบ
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส้าเร็จการศึกษา
การทวนสอบในระดับรายวิชา
มีการประเมินผลการเรียนการสอนในระดับรายวิชาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
2.2 การทวนสอบในระดับหลักสูตร
1) การทวนสอบในระดับรายวิชาทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ อย่างน้อยร้อยละ 25
ของรายวิชาที่เปิดสอนในภาคการศึกษานั้น
2) การทวนสอบในระดับหลักสูตร
- สอบถามความคิดเห็นของบัณฑิตโดยใช้แบบสอบถามหรือประชุมร่วมกัน
- ให้ส ถานประกอบการมี ส่วนร่วมในการประเมิ นมาตรฐานผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษาจากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือสหกิจศึกษา
- มีคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลการฝึกปฏิบัติงาน โครงงาน และ/
หรือปัญหาพิเศษ ที่ผู้เรียนได้รับมอบหมาย
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส้าเร็จการศึกษา
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1) ภาวะการได้งานท้าของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษา ในด้านความเห็น
ต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบอาชีพ
2) การตรวจสอบจากผู้ประกอบการ โดยการขอเข้าสัมภาษณ์ หรือ การส่งแบบสอบถาม เพื่อ
ประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าท้างานในสถานประกอบการนั้น ๆ
3) การประเมินต้าแหน่ง และ/หรือความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต
4) การประเมินจากสถานศึกษาอื่น โดย สอบถามระดับความพึงพอใจในด้านความรู้ ความพร้อม
และสมบัติด้านอื่นๆ ของบัณฑิตที่เข้าศึกษาเพื่อปริญญาที่สูงขึ้นในสถานศึกษานั้น ๆ
5) การประเมินจากนักศึกษาเก่า ที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้จาก
สาขาวิชาที่เรียน
รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้นจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ทีม่ าประเมินหลักสูตร หรือ เป็นอาจารย์พเิ ศษ ต่อความพร้อมของ
นักศึกษาในการเรียน และคุณสมบัติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนา
องค์ความรู้ของนักศึกษา
3. เกณฑ์การส้าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2553 (หมวด 10) (ภาคผนวก ช)
1. มีความประพฤติดี
2. ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมตามที่มหาวิทยาลัยก้าหนด
3. มีเวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
4. สอบได้รายวิชาต่างๆ ครบตามโครงสร้างของหลักสูตรตามเกณฑ์การประเมิน
5. ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่้ากว่า 2.00
6. ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในหมวดวิชาเฉพาะ เฉพาะวิชาเอกไม่ต่้ากว่า 2
7. สอบผ่านการประเมินความรู้ และทักษะตามที่มหาวิทยาลัยก้าหนด ยกเว้นนักศึกษาภาคนอกเวลาปกติ
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การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการส้าหรับอาจารย์ใหม่
1) มีอาจารย์พี่เลี้ยงให้ค้าแนะน้าและค้าปรึกษาเพื่อเรียนรู้และปรับตัวเองเข้าสู่การเป็นอาจารย์ใน
คณะ
2) มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นครูแก่อาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของสถาบัน
คณะตลอดจนหลักสูตรที่สอน
3) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการวิจัย
อย่างต่อเนื่องโดยผ่านการท้าวิจัยสายตรงในสาขาวิชาการสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดู
งานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ และการประชุมทางวิชาการ
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
1) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการวิจัย
อย่างต่อเนื่องโดยผ่านการท้าวิจัยสายตรงในสาขาวิชา การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม
ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ และการประชุมทางวิชาการ
2) การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ
1) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้และคุณธรรม
2) มีการกระตุ้นอาจารย์ท้าผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
3) ส่งเสริมการท้าวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่ และเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและมีความเชี่ยวชาญ
ในสาขาวิชาชีพ
4) มหาวิทยาลัยมีการสนับสนุนงบประมาณส้าหรับการท้าวิจัย
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การก้ากับมาตรฐาน
ในการควบคุ ม ก้ า กั บ มาตรฐานจะพิ จ ารณาจากการบริ ห ารจั ด การหลั ก สู ต รให้ เ ป็ น ไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 ที่ได้ประกาศใช้เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 และ กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร
โดยหลักสูตรระดับปริญญาตรีจะพิจารณาตามเกณฑ์ดังกล่าว 4 ข้อ โดยมีรายละเอียดดังนี้
เกณฑ์การประเมิน
1. จ้านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

การด้าเนินการ
มีอาจารย์ผู้รับ ผิดชอบไม่ น้อยกว่า 5 คน อาจารย์ผู้รับ ผิดชอบ
หลัก สู ตรประจ้าหลั ก สูตรเกิ น กว่า 1 หลัก สูตรไม่ ได้ และต้อ ง
ประจ้ า อยู่ ในหลั ก สู ต รตลอดระยะเวลาที่ จั ด การศึ ก ษาตาม
หลักสูตรนั้น
2. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รบั ผิดชอบ
มีคุณ วุฒิ ขั้นต่้าปริญ ญาโทหรือเที ยบเท่ า หรือมีต้าแหน่ง ผู้ช่วย
หลักสูตร
ศาสตราจารย์ แ ละต้ อ งมี ผ ลงานทางวิ ช าการที่ ไม่ ใช่ส่ ว นของ
การศึกษาเพื่อรับ ปริญ ญา และเป็นผลงานที่ ได้รับ การเผยแพร่
ตามหลักเกณฑ์ ที่ก้ าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด้ารง
ต้าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง
3. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ
ต้องไม่ เกิ น 5 ปี โดยต้องด้าเนินการปรับ ปรุงให้แล้วเสร็จ และ
ระยะเวลาที่ก้าหนด
เสนอขออนุ มั ติ ค วามเห็ น ชอบโดยสภามหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ ให้
หลักสูตรใช้งานในปีที่ 6
4. การด้าเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้การ ด้าเนินการตามตัวบ่งชี้ TQF ข้อ 1 – 5 ครบทั้ง 5 ข้อ
ด้าเนิน เพื่ อ การประกั น คุ ณ ภาพหลั ก สูต ร
และการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
2. บัณฑิต
คุณภาพของบัณฑิตในหลักสูตรจะสะท้อนไปที่คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ โดยพิจารณาจากผลลัพธ์การเรียนรู้และภาวะการมีงานท้า โดยมีรายละเอียดดังนี้
เกณฑ์การประเมิน
การด้าเนินการ
1 . คุ ณ ภ า พ บั ณ ฑิ ต ต าม ก ร อ บ ประเมินคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามที่ก้าหนดไว้ใน มคอ.2
มาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ดมศึ ก ษา ซึ่งครอบคลุมมาตรฐานผลการเรียนรู้ 5 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้าน
แห่งชาติ
คุณธรรมจริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา
4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ
5) ด้ า นทั ก ษะการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลขการสื่ อ สารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
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เกณฑ์การประเมิน
การด้าเนินการ
2. ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้ นั บ จ้ าน วน บั ณ ฑิ ตที่ ได้ งาน ท้ าห รื อ ป ระก อ บ อ าชี พ อิ ส ระ
งานท้าหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ปี และค้านวณร้อยละของบั ณ ฑิ ตที่ มี งานท้ าเที ย บกั บ
ภายใน 1 ปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 จ้านวนบัณฑิตที่ตอบแบบส้ารวจทั้งหมด
3. นักศึกษา
ความส้าเร็จ ของการจัดการศึก ษาที่ ส้าคัญ ปัจ จัยหนึ่ง คือ นัก ศึก ษา ต้องให้ ความส้าคัญ กั บ การรับ หรือ
คั ด เลื อ กนั ก ศึ ก ษาเข้ า ศึ ก ษาในหลั ก สู ต ร ต้ อ งเป็ น ระบบที่ ส ามารถคั ด เลื อ กนั ก ศึ ก ษาที่ มี คุ ณ สมบั ติ และ
ความพร้อมในการเรียนในหลักสูตรจนส้าเร็จการศึกษาและการส่งเสริมพัฒนานักศึกษาให้มีความพร้อมทางการ
เรียนและมีกิจกรรมการพัฒนาในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความสามารถตามหลักสูตร มีทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
เกณฑ์การประเมิน
1. การรับนักศึกษา

การด้าเนินการ
มีการก้าหนดคุณสมบัติของนักศึกษาที่รับเข้าศึกษาที่สอดคล้องกับ
ลักษณะธรรมชาติของหลัก สูตร มี เกณฑ์ ที่และเครื่อ งมื อใช้ในการ
คัดเลือกหรือวิธีการคัดเลือกนักศึกษาให้ได้นักศึกษาที่มี ความพร้อม
ทางปัญญา สุขภาพกายและจิต มีความมุ่งมั่นที่จะเรียนและมีเวลา
เรียนเพียงพอ เพื่อให้สามารถส้าเร็จ การศึกษาได้ตามระยะเวลาที่
หลักสูตรก้าหนด
2. การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 1. ในช่วงปีแรกของการศึกษา มีกลไกในการพัฒ นาความรู้พื้ นฐาน
การเตรี ย มความพ ร้ อ มท างการเรี ย นแก่ นั ก ศึ ก ษาเพื่ อให้ มี
ความสามารถในการเรีย นรู้ร ะดั บ อุด มศึก ษาได้ อย่ างมี ค วามสุ ข
อัตราการออกกลางคันน้อย
2. มี ก ารจั ดกิ จ กรรมเสริม สร้างความเป็ นพลเมื องดีที่ มี จิ ตส้านึ ก
สาธารณะและทักษะในศตวรรษที่ 21
3. มี ร ะบบการดู แ ลให้ ค้ า ปรึ ก ษาและระบบการป้ อ งกั น หรื อ
การบริห ารจัดการความเสี่ยงของนักศึก ษา ส่งเสริม และเผยแพร่
ผลงานวิชาการของนักศึกษา
3. ผลทีเ่ กิดกับนักศึกษา
นักศึกษามีความพร้อมทางการเรียน มีอัตราการคงอยู่ของนักศึกษา
ในหลักสูตรสูง อัตราการส้าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรสูง นักศึกษา
มีความพึงพอใจต่อหลักสูตร และผลการจัดการข้อร้องเรียนของ
นักศึกษา
4. อาจารย์
ปัจ จัย ที่ ส้าคัญ ของการผลิตบั ณ ฑิ ต คือ อาจารย์ เพื่ อให้ได้ อาจารย์ที่ มี คุณ ภาพเหมาะสม มี คุณ สมบั ติ
สอดคล้องกับสภาพบริบท ปรัชญา วิสัยทัศน์ของหลักสูตร คณะและมหาวิท ยาลัย มีการส่งเสริมให้อาจารย์มี
ความรัก ในองค์ก รและการปฏิ บัติง านตามวิชาชีพต้ องมี ก ารก้ าหนดนโยบาย แผนระยะยาวและกิ จ กรรม
การด้าเนินงาน ตลอดจนการก้ากับดูแลและการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ โดยมีรายละเอียดดังนี้
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เกณฑ์การประเมิน
1. การบริหารและพัฒนาอาจารย์

2. คุณภาพของอาจารย์

3. ผลทีเ่ กิดกับอาจารย์

การด้าเนินการ
1. ระบบการรับอาจารย์
มีการก้าหนดเกณฑ์คุณสมบัติอาจารย์ที่สอดคล้องกับบริบท
ปรัชญา วิสัยทัศน์ของหลักสูตร คณะและมหาวิทยาลัย มีกลไก
ในการคัดเลือกอาจารย์ที่เหมาะสม โปร่งใส
2. ระบบการบริหารอาจารย์
มีการก้ าหนดนโยบาย แผนระยะยาว เพื่อให้ได้อาจารย์ที่ มี
คุณ สมบั ติทั้ งเชิง ปริม าณและเชิง คุณ ภาพที่ เ ป็น ไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรที่ก้าหนดโดย สกอ.
3. ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
มีการวางแผนและการลงทุนงบประมาณและทรัพยากรและ
กิจกรรมการด้าเนินงาน ตลอดจนการก้ากับดูแลและการพัฒนา
คุณภาพอาจารย์
1. ร้ อ ยละของอาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ตรที่ มี คุ ณ วุ ฒิ
ปริญญาเอก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20
2. ร้อยละของอาจารย์ผู้รับ ผิดชอบหลัก สูตรที่ ด้ารงต้ าแหน่ ง
ทางวิชาการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
3. ค่าร้อยละผลรวมถ่วงน้้าหนัก ของผลงานทางวิชาการของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20
มี อั ต ราก้ า ลั ง ของอาจารย์ ใ ห้ มี จ้ า นวนเหมาะสมกั บ จ้ า นวน
นักศึก ษาที่ รับ เข้าในหลัก สูตร อัตราการคงอยู่ของอาจารย์สูง
และอาจารย์มีความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตร

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
คณะกรรมการบริห ารหลั ก สูตรมี บ ทบาทหน้าที่ ในการบริหารจัดการ 3 ด้านที่ ส้าคัญ คือ 1) สาระของ
รายวิชาในหลัก สูตร 2) การวางระบบผู้สอนและกระบวนการเรียนการสอน 3) การประเมิ นผู้เรียน โดยมี
รายละเอียดของเกณฑ์การประเมินและการด้าเนินการ ดังนี้
เกณฑ์การประเมิน
1. สาระรายวิชาในหลักสูตร

การด้าเนินการ
มีการควบคุมก้ากับการจัดท้ารายวิชาต่างๆ ให้มีเนื้อหาที่ทันสมัย
ก้าวทั นความก้าวหน้าทางวิทยาการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
มี ก ารบริห ารจัดการการเปิ ดรายวิชาต่างๆ ทั้ ง วิชาบัง คับ และ
วิชาเลือกที่เน้นนักศึกษาเป็นส้าคัญ โดยสนองความต้องการของ
นักศึกษาและตลาดแรงงาน
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เกณฑ์การประเมิน
การด้าเนินการ
2. การวางระบบผู้สอนและกระบวนการ 1. มี ก ารวางระบบผู้ ส อนแต่ ล ะรายวิช า โดยค้ า นึ ง ถึ ง ความรู้
จัดการเรียนการสอน
ความสามารถและความเชี่ยวชาญในวิชาที่สอนและเป็นความรู้ที่
ทั น สมั ย ของอาจารย์ ที่ ม อบหมายให้ ส อนวิ ช านั้ น ๆ เพื่ อ ให้
นั ก ศึ ก ษาได้ รั บ ความรู้ ประสบการณ์ แ ละได้ รั บ การพั ฒ นา
ความสามารถจากผู้รู้จริง
2. มี ก ระบวนการการก้ ากั บ ติดตามและตรวจสอบการจัดท้ า
แผนการเรียนรู้ มคอ.3 และ 4
3. มี ก ารจั ด การเรีย นการสอนที่ มี ก ารบู ร ณาการกั บ การวิ จั ย
การบริ ก ารวิช าการทางสั ง คมและการท้ า นุ บ้ ารุ ง ศิ ล ปะและ
วัฒนธรรม
3. การประเมินผูเ้ รียน
มีระบบการประเมินที่ มีก ารก้ าหนดเกณฑ์ การประเมิ น วิธีการ
ประเมิ น เครื่อ งมื อ ประเมิ นที่ มี คุณ ภาพและวิธี ก ารให้ เกรดที่
สะท้ อ นผลการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม มี ก ารก้ ากั บ ให้มี ก าร
ประเมิ น ตามสภาพจริ ง (authentic assessment) มี ก ารใช้
วิ ธี ก ารประเมิ น ที่ ห ลากหลาย ให้ ผ ลการประเมิ น ที่ ส ะท้ อ น
ความสามารถในการปฏิบัติง านในโลกแห่ง ความเป็นจริงและ
มีวิธีการให้ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) ที่ท้าให้นักศึกษาสามารถ
แก้ไขจุดอ่อนหรือเสริมจุดแข็งของตนเองได้
4. ผลการด้าเนินงานหลักสูตรตามกรอบ ร้อยละของผลการด้าเนิน งานตามตัวบ่ง ชี้ก ารด้าเนินงานตาม
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาที่ปรากฏใน มคอ.2
แห่งชาติ
6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
จัดให้มีการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์และนักศึกษาต่อทรัพยากรและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ต่างๆ ประกอบด้วย สถานที่ อุปกรณ์และวัสดุที่ใช้ในการเรียนการสอน หน่วยฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ ระบบ
อินเตอร์เนตและสาธารณูปโภคต่างๆ เมื่อสิ้นสุดแต่ละภาคการศึกษา

7. ตัวบ่งชี้ผลการด้าเนินงาน (Key Performance Indicators)
ผลการด้าเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง 2 ปีการศึกษาเพื่อติดตามการ
ด้าเนินการตาม TQF ต่อไป ทั้งนี้เกณฑ์ การประเมินผ่าน คือ มี การด้าเนินงานตามข้อ 1 – 5 และอย่างน้อย
ร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการด้าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี
ดัชนีบ่งชี้ผลการด้าเนินงาน
ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5
1. อาจารย์ประจ้าหลักสูตรอย่ างน้ อยร้อยละ 80 มีส่วนร่ วมในการประชุมเพื่ อ  



วางแผน ติดตาม และทบทวนการด้าเนินงานหลักสูตรมีตามเกณฑ์มาตรฐานของ
ส้านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2. มี การจั ด ท้ ารายละเอี ย ดของหลั กสู ต รตามแบบ มคอ. 2 ที่ ส อดคล้ องกั บ 




มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
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3. มี การจั ดท้ ารายละเอีย ดของรายวิชาและประสบการณ์ ภ าคสนาม (ถ้ามี) ที่
จัดการเรียนการสอนตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 ก่อน การเปิดสอนให้ครบ
ทุกรายวิชา
4. มี การจั ดท้ ารายละเอีย ดของรายวิชาและประสบการณ์ ภ าคสนาม (ถ้ามี) ที่
จัดการเรียนการสอนตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 หลังปิดภาคการศึกษาไม่เกิน
30 วัน
5. มีการจัดท้ารายงานผลการด้าเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 ภายใน
60 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
6. มีการทบทวนผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก้าหนดใน
มคอ.3 และมคอ.4 อย่ างน้ อ ยร้ อยละ 25 ของรายวิ ช าที่ เปิ ด สอนในแต่ ล ะปี
การศึกษา
7. มีการพั ฒ นา/ปรั บ ปรุงการจั ด การเรี ยนการสอน กลยุ ท ธ์การสอนหรื อการ
ประเมินผลการเรียนรู้จากผลการประเมินการด้าเนินงานที่รายงานในมคอ.7 ปี
ก่อน
8. อาจารย์ ใหม่ (ถ้ ามี ) ทุ กคน ได้ รั บ การปฐมนิ เทศหรื อค้ า แนะน้ าใน การ
จัดการเรียนการสอน
9. อาจารย์ประจ้าได้รับการพัฒนาทางวิชาการหรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละครั้ง
10. จ้านวนบุคลากรสายสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาด้าน
วิชาการหรือวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
11. ระดั บ ความพึ ง พอใจของนั กศึ กษาปี สุ ด ท้ าย/บั ณ ฑิ ต ใหม่ ที่ มีต่ อ คุ ณ ภาพ
หลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนน 5.0
12. ระดับความพึงพอใจ ของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5
จากคะแนน 5.0










































































17

ภาคผนวก ก
ค้าอธิบายรายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
รหัสวิชา
ชื่อและค้าอธิบายรายวิชา

หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)

2220200

ภาษาอังกฤษเบื้องต้น
Non-Credit
Basic English
การใช้ค้า ประโยค และไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเบื้องต้นที่ ต้องใช้ในชีวิตประจ้าวัน
โดยเฉพาะในส่วนที่เป็นข้อเท็จจริง การแนะน้าตนเองและผู้อื่น การตอบค้าถามเกี่ยวกับข้อมูล
ส่วนตัว ตลอดจนการใช้ภาษาอังกฤษส้าหรับการสื่อสารในสถานการณ์ที่คุ้นเคย เน้นฝึกปฏิบัติ
แบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย
The use of words, sentences, and English grammar basics required in
daily life particularly in the factual section, introducing one self and others,
the answer questions about personal information, as well as the use of English
for communication in a familiar situation, focus on the integrated practice
from a variety of relevant case studies

2220201

ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ้าวัน
3 (1-2-6)
English in Daily Life
การพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน และ เขียน โดยอาศัยความรู้เบื้องต้นทางไวยากรณ์
ภาษาอังกฤษ หน้าที่ของค้า การเรียงล้าดับค้า รูปแบบประโยคในกาลพื้นฐาน เพื่อใช้ในการ
สื่อ สารในชีวิตประจ้าวัน เน้น ฝึก ปฏิบัติแบบบูร ณาการจากกรณี ศึก ษาที่ เกี่ ยวข้องอย่าง
หลากหลาย
Development of listening, speaking, reading, and writing skills by using
basic knowledge of English grammar, function of words, word order, and
sentence patterns in basic tense for communication in daily life, focus on the
integrated practice from a variety of relevant case studies

2220202

ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ทั่วไป
3 (1-2-6)
English in General Situations
การพั ฒ นาทั ก ษะการฟั ง การพู ด การอ่ านและการเขี ย นภาษาอั ง กฤษ เพื่ อ การ
ติด ต่อ สื่ อ สารในสถานการณ์ ต่ างๆ ที่ คุ้ น เคยและไม่ คุ้ น เคย การใช้ ค้าศั พ ท์ ส้ านวน และ
โครงสร้างไวยากรณ์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่
เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย
Improvement of listening, speaking, reading, and writing skills for
communication in English. Using appropriate vocabularies, idioms, and
grammar in both familiar and unfamiliar situations, focus on the integrated
practice from a variety of relevant case studies
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รหัสวิชา

ชื่อและค้าอธิบายรายวิชา

หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)

2220203

ภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ
3 (1-2-6)
English in Workplace
ภาษาอังกฤษ ในสถานการณ์ที่ไม่คุ้นเคยการใช้ประโยคที่มีโครงสร้างที่ซับซ้อน และมี
รูปแบบของการใช้ภาษาอังกฤษที่เป็นทางการ เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณี ศึกษาที่
เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย
English in unfamiliar situations. The use of sentences with complex
structures and forms of formal language use, focus on the integrated practice
from a variety of relevant case studies

2220510

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 (1-2-6)
Thai for Communication
ใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้เหมาะสมตามสถานการณ์ วิเคราะห์ และสรุปประเด็น
หลักจากเรื่องที่ฟัง ดูอย่างมีวิจารณญาณ พูดสื่อสารเชิงบวกในโอกาสต่าง ๆ ระดับของภาษา
การใช้น้าเสียงในการพู ดสื่อสาร อ่านออกเสียงตามอักขรวิธี อ่านจับใจความจากงานเขียน
ประเภทต่าง ๆ เขียนผลงานประเภทต่าง ๆ ตามหลักการเขียน มีมารยาทในการฟัง พูด อ่าน
และเขียน เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาทีเ่ กี่ยวข้องอย่างหลากหลาย
Use Thai language to communication property according to the
situation. Analyze and summarize the main points of the story that being
heard. Use critical thinking in things that being seen, speaking with positive
communication on various occasions, and in various language levels. Using
tones of voice to communicate. Read aloud according to orthography. Read
for comprehension from various types of writing, writing various types of
works according to the principles of writing, having manners for listening,
speaking, reading and writing, focus on the integrated practice from a variety of
relevant case studies

2220520

รหัสวิชา

ภาษาไทยเพื่อกิจธุระ
3 (1-2-6)
Thai for Specific Purposes
การพัฒนาทักษะภาษาไทยให้มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับอาชีพต่าง ๆ โดยเน้นการ
พู ดการเขียนในโอกาสต่าง ๆ การพู ดแสดงความคิดเห็ น การเจรจาทางธุรกิ จ การเขียน
จดหมายธุรกิจ การเขียนหนังสือโต้ตอบทางธุรกิจ การเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ทางธุรกิจ การ
สื่อสารธุรกิจผ่านสังคมออนไลน์และเจรจาทางธุรกิจในสถานการณ์จริง เน้นฝึกปฏิบัติแบบ
บูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย
The development of language skills to effectively with occupation
focusing on speaking, writing on various occasions, commenting, business
negotiations, business letter writing, business communication through writing,
writing of the press releases on business, business communications
ชื่อและค้าอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
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and business negotiation in real situations through social media, focus on the
integrated practice from a variety of relevant case studies
2220530

ภาษาไทยเพื่อการคิดวิเคราะห์
3 (1-2-6)
Thai for Critical thinking
หลักการคิด ประเภทของการคิด การคิดวิเคราะห์และการสังเคราะห์ เน้นทักษะการ
รับ สารจากการฟั ง และการอ่านสามารถน้าสารที่ ได้รับ ไปสู่ก ระบวนการคิดวิเคราะห์และ
น้าเสนอได้ การฟั งเพื่ อจับ ใจความการฟังเพื่อการวิเคราะห์การฟังเพื่อการตีความ การฟัง
อย่ า งมี วิ จ ารณญาณ รวมถึ ง การอ่ า นเพื่ อ จั บ ใจความอ่ า นเพื่ อ การวิ เ คราะห์ ก ารอ่ า น
เพื่อการตีความ และการอ่านอย่างมีวิจารณญาณการสื่อสารในสังคมออนไลน์และสถานการณ์
จริง เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย
The concept of thinking, a type of thinking, analytical thinking and
synthesis focusing on data receiving by listening and reading, able to apply the
obtained data toward the processes of analytical thinking and presentation,
listening for comprehension, listening for data analysis, listening for
interpretation, the use of judgment for listening including comprehensive
reading, reading for analysis, reading for interpretation and critical reading,
social communication and real situations, focus on the integrated practice
from a variety of relevant case studies

2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
รหัสวิชา
ชื่อและค้าอธิบายรายวิชา
2221310

รหัสวิชา

หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)

จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม
3 (1-2-6)
Ethics and Social Responsibility
ความหมายและความส้าคัญของจริยธรรม มนุษย์กับการใช้เหตุผลจริยธรรมชีวิตตาม
หลักวิทยาศาสตร์ ปรัชญา และศาสนา แนวคิดทางจริยศาสตร์ คุณค่าและการด้าเนินชีวิตที่
สอดคล้องกับความจริงของโลกและชีวิต การพัฒนาตนให้มีจริยธรรมทางกาย วาจา และใจ
ตามหลักศาสนา หลัก ไตรสิกขา และหลัก จริยธรรมเพื่อชีวิตที่ดีงามการพัฒ นาปัญ ญาและ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ การพัฒนาทักษะชีวิตด้านต่าง ๆ เพื่อการด้ารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่น
และสังคมได้อย่างมีสันติสุข เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่ เกี่ ยวข้องอย่าง
หลากหลาย
The meaning and the importance of ethics and corporate social
responsibility, humans and the use of reason and ethics, understanding and
life in accordance with the principle of science, philosophy, and religion, ethics
concepts, the values and lifestyles consistent with the truth of the world and
life, the development of their physical, verbal, and ethics, as a religious
ชื่อและค้าอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
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principles and ethical morality for good life, the development of intellectual
and creative problem solving, the development of life skills in various fields
for peaceful living together with other people and society, focus on the
integrated practice from a variety of relevant case studies
2310010

ทักษะชีวิตและการพัฒนาตนในสังคมพลวัต
3 (1-2-6)
Life skills and personal development in a dynamic world
ความรู้ เบื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ พฤติ ก รรมมนุ ษ ย์ ทั ก ษะการเรีย นรู้ ต่ อ การด้ า รงชี วิ ต
ปัจจัยพื้นฐานของพฤติกรรมมนุษย์ด้านชีววิทยา จิตวิทยา สังคมวิทยา และจริยธรรม ปรัชญา
ในการศึกษาตน การพัฒ นาตนและบุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ์และการท้างานเป็นที ม การ
จัด การภาวะความขั ด แย้ง การเสริม สร้ างสุ ข ภาวะและการแก้ ปั ญ หาในสั ง คมแห่ ง การ
เปลี่ยนแปลง เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย
Basic knowledge about human behavior, learning skills for life,
Fundamentals of human behavior in biology, psychology, sociology and ethics,
the philosophy for oneself learning, personal and personality development,
human relations and teamwork, management of conflicts and the health
promotion, and problem solving skills in the society of change, focus on the
integrated practice from a variety of relevant case studies

2810310

นันทนาการในชีวิตประจ้าวัน
3 (1-2-6)
Recreation in Daily Life
ความหมาย ลักษณะและขอบข่ายของนันทนาการ ความส้าคัญของนันทนาการกั บ
คุณ ภาพชีวิ ต หลั ก การเลื อ กกิ จ กรรมนั น ทนาการในชี วิต ประจ้า วัน ฝึ ก ปฏิ บั ติ กิ จ กรรม
นันทนาการให้เหมาะสมกับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม เพื่อสร้างความมีคุณค่าใน
ตนเอง รู้จักรักตนเอง และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจาก
กรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย
The meaning characteristics and scope of recreation. The importance of
recreation and quality of life, Principles of selection of recreational activities in
daily life Practice recreation activities suitable for body development Mind,
emotion, society To create self-worth Know yourself And live happily in
society, focus on the integrated practice from a variety of relevant case
studies

3310810

จิตวิทยาการสื่อสาร
3 (1-2-6)
Communication Psychology
แนวคิ ดและกระบวนการสื่อสาร วิธีก ารศึก ษาการสื่อสารในองค์ก าร การสื่อสาร
ระหว่างบุคคล กลุ่มและองค์การ การเป็นผู้ส่งสารและผู้รับสารที่ดี การสะท้อนกลับของการ
สื่อสาร โครงสร้างขององค์การที่สัมพันธ์กับประสิทธิภาพของการสื่อสาร ผลกระทบ
ชื่อและค้าอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
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ของการสื่อ สารต่อ ผลการปฏิ บัติง าน ความพึง พอใจในงานและการสร้างความผูก พันต่ อ
องค์ก าร รวมทั้ ง การประยุ ก ต์ค วามรู้ ท างจิ ต วิท ยา เพื่ อ เสริ ม สร้า งประสิ ท ธิ ภ าพในการ
ติดต่อสื่อสารที่ เกิดขึ้นในองค์ก าร ได้แก่ การประชาสัมพันธ์ด้วยหลัก จิตวิทยา การบริหาร
จัดการกับข่าวลือ การสร้างแรงจูงใจเพื่อการชักชวน และการวิเคราะห์ภาษาท่าทางของบุคคล
จิต อาสาเพื่ อ พั ฒ นาชุม ชน เน้นฝึก ปฏิบัติแบบบูร ณาการจากกรณี ศึก ษาที่ เกี่ ยวข้องอย่าง
หลากหลาย
The concepts and process of communication, how to study
communications in the organization, communication between group and
organization, a good messenger and receiver, reflections of the
communication, the organization structure related to the efficiency of
communication, the impact of communications on job performance, the job
satisfaction and organizational commitment including the application of
psychological knowledge to enhance efficiency in communication that occur
in the organization such as public relations with the psychological,
management of rumors, the motivation to persuade and an analysis of
personal body language, volunteer for community development, focus on the
integrated practice from a variety of relevant case studies
3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
2221210

2310020

รหัสวิชา

ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
3 (1-2-6)
King Wisdom for Local Development
ศึ ก ษาแนวคิ ด หลั ก การทรงงาน หลั ก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง แนวคิ ด
การพัฒนาแบบยั่งยืน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ และวิเคราะห์ความเชื่อมโยงองค์
ความรู้ไปใช้แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจ้าวัน ชุมชนและสังคมตามพระบรมราโชบาย
เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย
Royal working guideline, self-sufficient concept, and sustainable
development, principles of the royal projects, as well as analyze the
intelligent learning approach for pilot community development based on the
king wisdom and including the application of the obtained knowledge from
the sufficiency economy to solve actual problems in their own daily lives and
communities focus on the integrated practice from a variety of relevant case
studies.
เพชรบุรีศึกษาเพื่อการประกอบการ
3 (1-2-6)
Phetchaburi Study for Entrepreneur
ภู มิ ศ าสตร์ ประวัติ ศ าสตร์เ พชรบุ รี แ ละท้ อ งถิ่ น ใกล้ เ คีย ง ชนเผ่ าและชาติ พั น ธุ์
อิทธิพลของภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ที่มีผลต่อวัฒนธรรม สังคม ศิลปวัฒนธรรม วิถี
ชื่อและค้าอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)

22
ชี วิ ต ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น อาหาร และแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว ศึ ก ษาโครงการอั น เนื่ อ งมาจาก
พระราชด้า ริในเพชรบุ รี ปั ญ หาและการใช้ แนวทางอั น เนื่ อ งมาจากพระราชด้า ริในการ
แก้ปัญ หาทางสังคม แนวทางการพัฒ นาท้ องถิ่น งานช่างเมืองเพชร เนื้อหา แรงบันดาลใจ
และกระบวนการสร้างงานช่างเมืองเพชรคติสัญลักษณ์ คติความเชื่อ ภูมิปัญญาและเอกลักษณ์
ในการสร้างงานช่างเมืองเพชร ทฤษฏีและฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง
อย่างหลากหลาย เช่น ทักษะงานช่างเมืองเพชร ความซาบซึ้งในงานช่าง และฝึกสร้างสรรค์
ผลงานทางช่างตลอดจนการสืบ ทอดวัฒ นธรรมและประเพณีของจังหวัดเพชรบุรี เน้นฝึก
ปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย
Geography, history of Petchaburi province and local nearby, tribes and
ethnicities, the influence of geography and history affecting on cultural,
society, art and culture, lifestyle, local wisdom, foods, local attractions, study
of the project under the Royal Initiative of His Majesty the King in Phetchaburi
province, problem and the use of the approach of the Royal Initiative of His
Majesty the King in solving social problems, approach for local development,
Petchaburi craftsmanship, content, inspiration, and the process of creating a
Petchaburi’s skilled craftsmanship, the philosophical constructs, beliefs,
wisdom and unique in construction of Petchaburi craftsmanship, the theory
and the integrated practice from a variety of the relevant case studies such as
the appreciation of the craft and practice to create the craft as well as cultural
and tradition succession of Phetchaburi province, focus on the integrated
practice from a variety of relevant case studies
2310030

สังคมไทยกับประชาคมอาเซียนในโลกปัจจุบัน
3 (1-2-6)
Thai Society and the Current ASEAN Community
สังคมไทยทั้งในอดีตจนถึงปัจจุบันที่ การปกครองของไทยเชิงประวัติศาสตร์ที่ผ่านมา
ค่านิยมที่มุ่งเน้นถึงผลประโยชน์สาธารณะ คุณค่าความเป็นผลเมืองของรัฐ วิถีการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยแบบพลเมือง และระบบการบริหารราชการไทยในปัจจุบันประชาคม
อาเซียน กลไกและกฏบัตรอาเซียน วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย โครงสร้าง เขตการค้า
เสรี สภาพเศรษฐกิจพื้นฐานของประชาคมอาเซียน การพัฒนาเศรษฐกิจอาเซียนและประเทศ
ไทย ผลกระทบ แนวโน้มและทิศทางการเปลี่ ยนแปลงทางสังคม การปรับ ตัวภายในชุมชน
อาเซียน สร้างความเข้าใจ การวิเคราะห์และสังเคราะห์ป ระเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ ยวข้องกับ การ
รวมตัวของชุมชนอาเซียน การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม การเคลื่อนย้ายแรงงาน เทคโนโลยี
และนวัตกรรม ความมั่ นคง ปัญ หาการค้ามนุษย์ ยาเสพติด สิ่งแวดล้อ ม และความสัม พันธ์
ระหว่างประเทศ เรียนรู้ด้านการปฏิบัติศึก ษาข้อมู ล การน้าเสนอแนวคิด การพัฒ นาองค์
ความรู้ ความคิด เจตคติ ค่านิยมที่เหมาะสมวัฒ นธรรมและการท่ องเที่ ยวในบริบ ทเอเชีย แปซิฟิก เน้นการฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย

รหัสวิชา

ชื่อและค้าอธิบายรายวิชา
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The Thai social in the past to the present, the governor of Thailand's
historical past, values oriented public interests, the values of the citizenship,
way of democratic citizenship, current Thai public administration system,
ASEAN community, intercultural communication, the mobility of labor,
technology and innovation, stability, human trafficking problems, drugs,
environmental and international relations, learn about the practice in data
searching, concepts presentation, knowledge development, ideas, attitudes,
and appropriated values, culture and tourism in the Asia-Pacific context, focus
on the integrated practice from a variety of relevant case studies
2310410

พลเมืองที่เข้มแข็ง
3 (1-2-6)
Potency Citizen
วิเคราะห์ ออกแบบการปฏิบัติ จัดท้ าโครงการ และปฏิบัติตนที่แสดงออกถึง การ
เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ยอมรับความแตกต่างของบุคคล ความเสมอภาคและความเท่า
เทียม เคารพสิทธิ เสรีภาพ และการอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและประชาคมโลกอย่างสันติต าม
หลั ก ขัน ติธ รรม การสร้า งและปฏิ บัติ ต าม กฎ กติ ก าของสั ง คม และกฎหมายเบื้ องต้ น ที่
เกี่ยวข้อง รูปแบบการปกครอง อุดมการณ์ และวิถีชีวิตประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข หน้าที่ของตนเองในฐานะของพลเมืองไทยในระบอบประชาธิปไตย มีความเป็น
พลเมืองที่เข้มแข็ง และเคารพสิทธิผู้อื่นอย่างมีเหตุผล มีจิตส้านึก รับผิดชอบต่อหน้าที่ของ
ตนเอง มี จิต อาสาและจิ ต สาธารณะ เน้น การฝึ ก ปฏิบั ติแ บบบู ร ณาการจากกรณี ศึก ษาที่
เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย
Analyze, design practice, create projects, and behave that express for
human dignity, accept individual differences in equality, respecting for
freedom and peaceful in Thai society and international community in
accordance with the principles of tolerance, create and comply with social
rules and basic laws related to democratic way of life with the King as Head of
State, have strong citizenship and respect other people’s right, have a
volunteer spirit and public mind, focus on the integrated practice from a
variety of relevant case studies

2340310

รหัสวิชา

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย
3 (1-2-6)
Basic Knowledge of Laws
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายที่มีความสัมพันธ์และจ้าเป็นต้องใช้ในชีวิตประจ้าวัน
ตามปรากฏการณ์ทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ปัจจุบัน ศึกษาหลักกฎหมายและ
นิติสัมพันธ์ของกฎหมายมหาชนและกฎหมายเอกชน หลักสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานตาม
กฎหมายรัฐธรรมนูญ ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายแพ่ง
ชื่อและค้าอธิบายรายวิชา

หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
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และพาณิชย์ กฎหมายอาญา กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง และกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา การประยุก ต์และบูรณาการใช้ก ฎหมาย ให้ ได้เป็นผลจริง ในชีวิตประจ้าวันแนวคิด
ทฤษฏีและหลักธรรมาภิบาล การปฏิบัติงานในองค์การโดยยึดหลักธรรมาภิบาลการทุจริตและ
คอรัปชั่นระบบและกลไกการตรวจสอบการทุจริตและคอรัปชั่นนโยบายและมาตรการในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมถึงความโปร่งใสและสร้างความ
เชื่อมั่นศรัทธาในการปฏิบัติงาน เน้นการฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง
อย่างหลากหลาย
General knowledge of law with relationship and need to be used in
daily life according to the change of social phenomena in present situation,
study of the principle of law and jurisprudence of the public law and private
law, principle of basic rights and freedoms based on the Constitution law,
study the basic knowledge about civil and commercial law, criminal law, civil
procedure law and criminal procedure law, the
application and implementation of the law to be effectively in daily lives,
concepts, theory and good governance, the performance of the organization
based on good governance, fraud and corruption, system and mechanism of
the inspection of fraud and corruption, policies and measures to prevent and
resolve the problem of corruption and misconduct including transparency and
build faith in performance, focus on the integrated practice from a variety of
relevant case studies
3211110

รหัสวิชา

การผลิตและการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล
3 (1-2-6)
Digital Media Production and Media Literacy
ความหมายของสื่อ ประเภทของสื่อ หลักการผลิตสื่อดิจิทั ล ฝึก สร้างสื่อดิจิทัลเชิง
สร้างสรรค์ การเผยแพร่สื่อผ่านทางออนไลน์ การออกแบบความส้าคัญของการรู้เท่าทันสื่อใน
บริบทสังคมข้อมูล ผลกระทบจากสื่อ ทักษะและองค์ประกอบการวิเคราะห์สื่อเพื่อการรู้เท่า
ทัน หลักการรับและเข้าถึงข้อมูลข่าวสารจากสื่อทุกประเภทให้เกิดประโยชน์สูงสุด หลักการ
หลีกเลี่ยงสื่อที่ก่อโทษต่อตนเองและสังคมในรูปแบบต่าง ๆ เน้นการฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการ
จากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย
Meaning of media, type of media, principles of digital media
production, practice creating creative digital media, publishing media online.
The significance of media literacy in the context of information society, impact
of the media, skills and elements analysis of media for literacy, the principle
and access information from mass media to achieve maximum benefit, the
principle of avoiding media cause harmful to themselves and the society in
various forms, focus on the integrated practice from a variety of relevant case
studies
ชื่อและค้าอธิบายรายวิชา

หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
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3330010

เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ้าวัน
3 (1-2-6)
Economics in Daily Life
หลัก การเบื้องต้นทางเศรษฐศาสตร์ ปัจจัยก้ าหนดอุปสงค์และอุปทานของสินค้า
พฤติกรรมผู้บริโภค ลักษณะส้าคัญของตลาดสินค้าที่มีการแข่งขันอย่างสมบูรณ์และไม่สมบูรณ์
หลักการค้านวณรายได้ประชาชาติ การเงินการธนาคาร นโยบายการเงินและการคลังการค้า
และการเงิน ระหว่างประเทศในดุล การช้ าระเงิน การประยุก ต์ ใช้ ห ลั ก เศรษฐศาสตร์ใน
ชีวิตประจ้าวันการบริหารการเงินส่วนบุคคล การวางแผนการเงินส่วนบุคคลงบการเงินส่วน
บุคคล รายได้ของบุคคล การบริหารเงินรายได้ การเงินส้าหรับที่อยู่อาศัยการบริหารการเงิน
ด้านยานพาหนะและเครื่องใช้ที่จ้าเป็นการบริหารหนี้ส่วนบุคคล การบริหารความเสี่ยงและ
การประกันความมั่นคงของบุคคลการออมและการลงทุนของบุคคลการวางแผนการเงินในแต่
ละช่วงอายุ เน้นการฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย
Basic principles of economics, determinants of supply and demand of
the product, consumer behavior, an important characteristic of goods market
having perfect competitive and imperfect competitive, calculation
method of national income, finance and banking, monetary and fiscal policy,
international trade and finance in the balance of payments, the application of
principles of economics in daily life, personal financial management, personal
financial planning, personal financial statements, individual income, income
management, housing finance, financial terms of the vehicles and equipment
needed to manage personal debt, risk management and insurance of persons,
savings and investment of individuals, financial planning in each age, focus on
the integrated practice from a variety of relevant case studies

3330020

รหัสวิชา

ผู้ประกอบการรุ่นใหม่
3 (1-2-6)
Modern Entrepreneur
บทบาทของธุรกิจขนาดย่อมในระบบเศรษฐกิจ วิธีการจัดตั้งองค์กรธุรกิจ หน้าที่ต่างๆ
ท า ง ด้ า น ก า ร บ ริ ห า ร ธุ ร กิ จ ก า ร ค ว บ คุ ม ท า ง ก า ร เ งิ น แ ล ะ ธุ ร กิ จ
การด้ าเนิ น ก ารขอ งธุ ร กิ จขน าดย่ อม แ บ บ ต่ า งๆ ก ารเริ่ ม ตั น ธุ ร กิ จ ใน ยุ ค ดิ จิ ทั ล
การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ การมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาองค์กรธุรกิจ คุณลักษณะของการ
เป็นผู้ประกอบการที่ประสบผลส้าเร็จ การจัดท้าแผนธุรกิจ และการฝึกปฏิบัติการทดลองเป็น
ผู้ป ระกอบการใหม่ เน้ น การฝึ ก ปฏิ บั ติ แบบบู ร ณาการจากกรณี ศึก ษาที่ เกี่ ย วข้ อ งอย่า ง
หลากหลาย
The role of small business in the economy, method of establishment
of a business organization, responsibility in the field of business administration,
financial control and business, the implementation of
ชื่อและค้าอธิบายรายวิชา

หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
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various small businesses, starting business in the digital era, problem solving
and decision making, the vision in the development of the business enterprise,
the characteristics of entrepreneurship success, business plan preparation and
experimental practice as a new entrepreneur, focus on the integrated practice
from a variety of relevant case studies
3330030

ภาวะผู้น้าและการท้างานเป็นทีม
3 (1-2-6)
Leadership and Teamwork
ความหมาย ความส้าคัญของผู้น้าและภาวะความเป็นผู้น้า รูปแบบของผู้น้า บทบาท
ของผู้น้าและผู้ตามที่ดี จิตวิท ยาและทั กษะการเป็นผู้น้า การพัฒ นาบุคลิกภาพส้าหรับผู้น้า
ทักษะการท้างานเป็นทีม มนุษยสัมพันธ์ในการท้างานร่วมกัน กระบวนการกลุ่มและการแก้ไข
ปัญ หาร่วมกั น การพั ฒ นาบุคลิก ภาพและการพูดในที่ สาธารณเพื่องานอาชีพ เน้นการฝึก
ปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย
Meaning, the importance of leaders and leadership, leadership styles,
the role of a good leader and follower, the psychology and leadership skills,
personality development for leaders, teamwork, interpersonal relationship in
the teamwork, group process and solving problems together, the
development of the personality, and the public
speaking training for careers, focus on the integrated practice from a variety of
relevant case studies

3330110

การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
3 (1-2-6)
Basic E-Commerce
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์โครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยี
และเครื่องมือช่วยบนเว็บส้าหรับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ตัวแบบธุรกิจของการพาณิชย์
อิ เล็ก ทรอนิก ส์ ระบบการช้ าระเงิน อิ เล็ก ทรอนิก ส์ ปัญ หาทางกฎหมายและจริยธรรมที่
เกี่ยวข้องกับการพาณิชย์อิเล็ กทรอนิกส์ ทดลองประกอบธุรกิจโดยใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
เน้นการฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย
Introduction to electronic commerce, technology infrastructure and
tools on the Web for e-commerce, the business model of electronic
commerce, electronic payment systems, legal and ethical issues related to
electronic commerce, Business trial using electronic commerce, focus on the
integrated practice from a variety of relevant case studies

รหัสวิชา

ชื่อและค้าอธิบายรายวิชา

3003110

ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ

หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
3 (1-2-6)
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21st Century Skills for Living and Occupations
สืบค้น วิเคราะห์ แนวคิด ทฤษฏีเกี่ยวกับทักษะ 5cs โดยบูรณาการการประยุกต์เพื่อ
พัฒนาทักษะที่ส้าคัญต่อการด้าเนินชีวิต และการประกอบอาชีพอย่างมีคุณภาพในศตวรรษที่
21 เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย
Search, analyze, concepts, and theories related to 5Cs skill by
integrating application for important skills development for life and careers in
21st century effectively, focus on the integrated practice from a variety of
relevant case studies
4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
รหัสวิชา
ชื่อและค้าอธิบายรายวิชา

หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)

1810310

กีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพ
3 (1–2–6)
Sports for Health Development
วัตถุป ระสงค์และประโยชน์ของการเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ รูป แบบ วิธีการออก
ก้ าลัง กาย การว่ายน้้ าและการเต้นแอโรบิคเพื่ อสุขภาพ การสร้างสมรรถภาพทางกายให้
เหมาะสมกับวัย ข้อควรระวังและการป้องกันการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา กีฬาเพื่อสุขภาพ
และการควบคุมน้้าหนัก นันทนาการทักษะการเล่น กติกาการแข่งขันและมารยาทของการเป็น
ผู้เล่นและผู้ดูกีฬาที่ดี กีฬาเพื่อการนันทนาการ โดยให้เลือกกิจกรรมกีฬาประเภทเดี่ยวหรือ
ประเภททีมผู้เรียนสนใจ กีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพแบบองค์รวม เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการ
จากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย
The purpose and benefits of sport for health, model and methods for
exercise, swimming and aerobics for health, promotion of physical fitness for
ages, precautions and prevention of injuries from sports, sports health and go
on diet, recreation, tactics, rules of competition and courtesy of a player and a
good sport spectators, the sports for recreation including single and team
sport that student can choose what interests, sports for development of the
holistic health, focus on the integrated practice from a variety of relevant case
studies

4400010

โลกกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3 (1-2-6)
World, Science and Technology
บทบาทของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในด้านการพัฒ นาชุมชนและประเทศชาติ
ด้านพลังงานและภาวะโลกร้อน ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง แวดล้อม และด้านการเกษตร
และอุ ต สาหกรรมการเกษตรทั ก ษะในการคิ ด วิ เ คราะห์ สามารถเข้ าใจปั ญ หาและใช้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก้ปัญหาด้านต่าง ๆ การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การ
ใช้สารเคมีในชีวิตประจ้าวัน ผลกระทบของสารเคมีต่อสิ่งแวดล้อม รังสีจาก
ชื่อและค้าอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)

รหัสวิชา
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ดวงอาทิ ต ย์ แ ละสารกั ม มั น ตรั ง สี เครื่ อ งใช้ แ ละอุ ป กรณ์ ไฟฟ้ า ในบ้ า นผลกระทบของ
ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ที่มีต่อมนุษย์ สภาพแวดล้อม สังคม การเมือง และวัฒนธรรม
ใช้วิทยาศาสตร์คิดวิเคราะห์ สามารถเข้าใจปัญหา และแก้ปัญหาในชีวิตได้ เน้นฝึกปฏิบัติแบบ
บูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย
The roles of science and technology in the development of
community, the nation of energy, global warming, the natural resources and
environment, agricultural and agricultural industry, critical thinking skills, able
to understand in problem and use science and technology to solve the
various fields of problem, development of science and technology, the use of
chemicals in daily life, the impact of chemicals on the environment, sun’s
radiation and radioactive materials, home appliances and electrical
equipment, the impact of scientific advances towards humans, social,
environment and culture, use scientific analysis to understand and solve the
problems in their lives, focus on the integrated practice from a variety of
relevant case studies
4410110

สิ่งแวดล้อมกับเทคโนโลยีสีเขียว
3 (1-2-6)
Environment and Green Technology
ความส้ า คั ญ ของสิ่ ง แวดล้ อ ม การใช้ ป ระโยชน์ จากท รั พ ยากรธรรมชาติ
การวางแผนการใช้ทรัพยากร เทคโนโลยีในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิง่ แวดล้อม ทักษะการ
สร้างนวัตกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนภัยพิบัติทางธรรมชาติ ประเภทของ
ภัยพิบัติทางธรรมชาติ สาเหตุและบริเวณที่เสี่ยงต่อการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ ผลกระทบ
และการป้องกันอันตรายจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ เทคโนโลยีสีเขียว
และการพั ฒ นาสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึก ษาที่
เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย
The importance of the environment, the utilization of natural
resources, planning the use of resources, technology in preventing and solving
environmental problems, skills to create innovative environment for
sustainable development, natural disasters, the classification of natural
disasters, causes and the risky areas to natural disasters, effects and protection
from natural disasters, green technology and environmental development for
sustainable, focus on the integrated practice from a variety of relevant case
studies

รหัสวิชา

ชื่อและค้าอธิบายรายวิชา

4420310

เคมีในชีวิตประจ้าวัน

หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
3 (1-2-6)
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Chemistry in Daily Life
ความรู้เกี่ ยวกั บ ผลิตภัณฑ์ เคมี ต่าง ๆ ในชีวิตประจ้าวัน สบู่ ยาสีฟัน สารท้ าความ
สะอาด สารเติมแต่งในอาหาร นมและผลิตภัณฑ์ของนม เครื่องส้าอาง กระดาษกาว เรซิน
ซีเมนต์ ยารักษาโรค ตลอดจนผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการเกษตร เป็นต้น เคมีกับภูมิปัญญาไทย
การดื่ม การกินหรือการแก้ปัญหาสุขภาพ ความสัมพันธ์ของภูมิปัญญาไทยและการใช้ความรู้
ทางเคมี ปฏิกิริยาเคมีในภูมิปัญญาไทย เคมีและภูมิปัญญาการใช้สมุนไพรไทยเพื่อการเกษตร
การแพทย์ ความงาม และการด้ารงชีวิตรวมทั้งการใช้สารเคมีอย่างถูกวิธี และการแก้ไขพิษ
จากสารเคมีเบื้องต้น เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย
Knowledge of various chemical products in daily life, soap, toothpaste,
cleaning agents, food additives, milk and milk’s products, cosmetics, papers,
the glue, resins, cement, drugs including the agricultural products, chemistry
and Thai wisdom, drinking, eating or health care, the relationship of Thai
wisdom and the use of chemistry knowledge, chemical reaction in Thai
wisdom, Thai wisdom and the application of medicinal plants for agriculture,
medicine, the beauty and life including the use of chemicals in the right way,
and detoxification of hazard chemicals, focus on the integrated practice from
a variety of relevant case studies
4430110

คณิตศาสตร์ส้าหรับธุรกิจ
3 (1-2-6)
Mathematics for Business
คณิตศาสตร์พื้นฐานที่ใช้ในชีวิตประจ้าวัน สัดส่วน ร้อยละ การค้านวณอัตราก้าวหน้า
ที่ ใช้ ในการช้ า ระค่ า ไฟฟ้ า และน้้ า ประปา การคิ ด ดอกเบี้ ย ระบบการผ่ อ นช้ า ระ และ
คณิ ตศาสตร์ป ระกั นภัยทั กษะคิดวิเคราะห์ท างคณิ ตศาสตร์ วิเคราะห์ส ถิติเบื้องต้นในการ
แก้ปัญหาในชีวิตประจ้าวันและปัญหาเชิงธุรกิจ เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่
เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย
Basic mathematics used in daily life, ratio, percentage, calculation of
progressive tax rate used for payment of the electricity and water supply, the
interest charged, installment system, actuarial science, critical thinking
skills in mathematics, preliminary statistics analysis to solve problems in daily
life and business problems, focus on the integrated practice from a variety of
relevant case studies

4430120

การคิดและการตัดสินใจ
3 (1-2-6)
Thinking and Decision Making
หลักการและกระบวนการคิดของมนุษย์ ความคิดสร้างสรรค์ การคิดเชิงระบบ การ
วิเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร ตรรกศาสตร์และการใช้เหตุผล กระบวนการตัดสินใจ กระบวนการ
ชื่อและค้าอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)

รหัสวิชา
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แสวงหาความรู้ท างวิท ยาศาสตร์ ก้ าหนดการเชิง เส้ น และการน้ามาประยุก ต์ ใช้ในการ
แก้ ปัญ หาในชีวิตประจ้าวัน เน้นฝึก ปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณี ศึกษาที่เกี่ ยวข้องอย่ าง
หลากหลาย
The principle and process of human thinking, creativity, systematic
thinking, information analysis, logic and reasoning, decision processes, the
process of scientific knowledge acquisition, linear programming and its
application in solving problems in their daily life, focus on the integrated
practice from a variety of relevant case studies
4520110

การท้าอาหารไทยและอาหารนานาชาติ
3 (1-2-6)
Thai cooking and Internation cooking
อาหารหลัก 5 หมู่ การท้ าอาหารไทยและอาหารนานาชาติ อาหารที่ส่งเสริมการมี
สุขภาพดี อาหารป้อ งกั นโรคและก่ อให้เกิ ดโรค การถนอมอาหาร ความปลอดภัยในการ
บริโภคอาหารคุณค่าทางโภชนาการของอาหารอาหารเพือ่ สุขภาพ การประกอบอาหารทีเ่ ป็นที่
นิยมเพื่อการประกอบอาชีพหรือรายได้เสริม เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่
เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย
The 5 Food Groups, Thai and international cuisine foods that promote
good health, Food to prevent disease and cause diseases, food preservation,
food safety, Nutritional value of food, Healthy food ,Popular cooking for career
or extra income, focus on the integrated practice from a variety of relevant
case studies

4520120

รหัสวิชา

ขนมและเครื่องดื่มเพื่อการประกอบธุรกิจ
3 (1-2-6)
Dessert and Beverage for Business
ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับขนมไทย และเบเกอรี่ วัตถุดิบและอุป กรณ์ที่ ใช้ในการท้ า
ประกอบขนมไทยและเบเกอรี่หลักการ ชั่งตวง วัดการบรรจุ หลักการตลาดและการจัดการ
ธุรกิจ ปฏิบัติท้าขนมไทย และเบเกอรี่หลักการและเทคโนโลยีการผลิตเครื่องดื่มเครื่องดื่ม เพื่อ
สุขภาพการเรียนรู้ทักษะทางการท้าเครื่องดื่มการตลาดและการจัดการธุรกิจเครื่องดื่ม เพื่อ
สามารถน้าไปประกอบอาชีพและพึ่งพาตนเองได้ เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษา
ที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย
Basic knowledge about Thai desserts and bakery, raw materials and
equipment used in making Thai desserts and bakery, weighing principles,
packing measures, marketing principles and business management, Practice
in making Thai desserts and bakery, principles and technology of beverage
production, Healthy drinks, learning to drink, marketing and beverage business
management, be able to work and be self-reliant, focus on the integrated
practice from a variety of relevant case studies
ชื่อและค้าอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
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4830110

ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์และพืชพรรณ
3 (1-2-6)
Conservation Biology and Plants
หลั ก การและทฤษฎีท างชีววิท ยาที่ เกี่ ยวข้องกั บ การอนุรัก ษ์ ทั กษะการคิดอย่างมี
วิจ ารณญาณ และทั ก ษะการแก้ ปั ญ หาในการอนุรัก ษ์ ความหลากหลายทางชี วภาพ การ
เปลี่ยนแปลงของความหลากหลายทางชีวภาพ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในด้านต่าง ๆ
ด้านการเกษตร อาหาร และการแพทย์ในชีวิตประจ้าวันจริยธรรมการอนุรักษ์การรบกวนและ
โครงสร้างชุมชนของสิ่งมีชีวิต ความเกี่ยวข้องของมนุษย์การออกแบบ และการจัดการพื้นที่
อนุ รั ก ษ์ การจั ด การระบบนิ เ วศ การอนุ รั ก ษ์ รั ฐ ศาสตร์ แ ละเศรษฐศาสตร์ ก ารอนุ รั ก ษ์
ความส้าคัญ และคุณ ค่าของพื ชพรรณต่อชีวิต ความหลากหลายของพืชพรรณ ภูมิ ปัญ ญา
ท้องถิ่นในการใช้ประโยชน์จากพืชพรรณวิจารณญาณและทักษะการแก้ปัญหาในการอนุรักษ์
และพัฒนาพืชพรรณ เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย
Principles and biological theories related to conservation, critical
thinking skills and problem solving skills in the conservation of biodiversity,
changes in biodiversity, the application of biotechnology in various areas
including agricultural, food and medical in daily life, the ethics of conservation,
the interference and community structures of organism, the relevance of
human, the design and management of conservation areas, the political
economy of conservation, the importance and value of the florae to life,
diversity of the florae, the local wisdom in the application of the florae,
critical thinking and problem solving skills in conservation and development of
the florae, focus on the integrated practice from a variety of relevant case
studies

5600010

เกษตรในชีวิตประจ้าวัน
3 (1-2-6)
Agriculture in Daily Life
เกษตรแบบพึ่ ง พาตนเองตามแนวปรัช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง การจั ดการแหล่ ง
เพาะปลูก การจัดการทรัพยากรทางน้้าการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งการปลูกพืชและ
เลี้ยงสัตว์เพื่อ นันทนาการและประโยชน์ใช้สอยในชีวิตประจ้าวันการเรียนรู้ทั ก ษะทางการ
เกษตรไปใช้ด้ารงชีวิตเกษตรอินทรีย์เพือ่ ความปลอดภัยการแปรรูปผลผลิตการเกษตร สามารถ
น้าไปประกอบอาชีพ เพื่ อการพึ่งพาตนเองได้ อย่างยั่งยืนเน้นฝึก ปฏิบัติแบบบูรณาการจาก
กรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย
Self-reliance agriculture under the philosophy of sufficiency economy,
cultivation management, water resources management, the management of
coastal and marine resources, planting and animal

รหัสวิชา

ชื่อและค้าอธิบายรายวิชา

หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
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husbandry for recreation and usefulness in daily life, learning agricultural skills
to survive, organic farming to safety, agriculture product processing with ability
to apply as professional career for sustainable self-reliance, focus on the
integrated practice from a variety of relevant case studies
6510410

พลังงานทดแทนและการประหยัดพลังงาน
3 (1-2-6)
Renewable Energy and Energy Saving
พื้นฐานความรู้และเทคโนโลยีด้านพลังงานการเกิดพลังงานและพลังงานไฟฟ้า การ
คิดค่าไฟฟ้าเบื้องต้น สถานการณ์พลังงานของประเทศไทยและของโลก การศึกษาเทคโนโลยี
พลังงานที่ยั่งยืน ในโครงการพระราชด้าริ การประหยัดพลังงานส้าหรั บบ้านพักอาศัย และ
อาคารโรงงานอุตสาหกรรม อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน แนวทางการประหยัดพลังงาน และ
เทคโนโลยีการประหยัดพลังงานการบูรณาการเทคโนโลยีพลังงานทดแทนกับความต้องการ
พลังงานของชุมชน เพื่อเน้นรากฐานการพัฒนาความมั่นคงด้านพลังงานอย่างยั่งยืน เน้นฝึก
ปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย
The basic knowledge and energy technology, energy and electrical
energy, introduction to electrical charges, Thailand and world energy situation,
study on technology of sustainable energy in the Royal initiative projects of
His Majesty the King, energy saving for a house and industrial buildings, energysaving devices, approach to energy saving and technology for energy saving,
the integration of renewable energy technologies and energy needs of the
community focusing on the foundation development of stability and
sustainability of the energy, focus on the integrated practice from a variety of
relevant case studied.

6530410

รหัสวิชา

การสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
3 (1-2-6)
Innovation Creative for Local Development
ความหมาย ความส้าคัญ องค์ประกอบ ทฤษฎีความคิดสร้างสรรค์ การพัฒนาต่อยอด
ความคิดสร้างสรรค์ไปสู่นวัตกรรม แนวคิดเชิงออกแบบ ขั้นตอนและกระบวนการคิดเชิง
ออกแบบ การเขียนแผนการด้าเนินงาน การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม การเพิ่ม
มูลค่าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างสร้างสรรค์ หลักการจัดการกับความคิดสร้างสรรค์ ทรัพย์สิน
ทางปัญญา การต่อยอดเชิงพาณิชย์ ตลอดจนการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เพื่อแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้นภายในชุมชน ท้องถิ่น เน้นฝึก ปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่าง
หลากหลาย
Meaning, importance, composition, theory of creativity. The
development of creative thinking towards innovation. Design concepts,
thinking process and writing an operation plan. Apply appropriate application
ชื่อและค้าอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
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of technology. Adding value and developing products creatively. Learning
principles of creative management, intellectual property, and
commercialization as well as developing creative thinking to
solve problems that occur within the local community, focus on the
integrated practice from a variety of relevant case studies
6840110

จิตส้านึกและวินัยจราจร
3 (1-2-6)
Conscious mind and Traffic Discipline
ศึกษากฎระเบียบและวินัยการจราจร การตรวจสอบยานยนต์เบื้องต้นทัศนคติและ
พฤติก รรมการขับ ขี่ป ลอดภัยการขับ ขี่ เพื่อประหยัดพลังงานการปฏิบัติก ารขับ ขี่ป ลอดภัย
วิเคราะห์ พ ฤติกรรมการขับ ขี่ การสอบและประเมิ นพฤติก รรมการขับ ขี่ จิตส้านึก ในความ
ปลอดภั ย ในการจราจร เน้ น ฝึ ก ปฏิ บั ติ แ บบบู ร ณาการจากกรณี ศึ ก ษาที่ เ กี่ ย วข้ อ งอย่ า ง
หลากหลาย
Study traffic regulations and discipline, Basic motor vehicle inspection,
Attitude and safe driving behavior, driving to save energy, safe driving practice,
analyze driving behavior, examination and evaluation of driving behavior,
Consciousness in traffic safety, focus on the integrated practice from a variety
of relevant case studies

7440110

รหัสวิชา

ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในโลกพลวัต
3 (1-2-6)
Computer Skills in Dynamic World
องค์ประกอบที่ส้าคัญ ของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร การท้ารายงานการสร้างตารางค้านวณ การน้าเสนอผลงานการ
สื่อสารบนระบบเครือข่าย และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสมัยใหม่อย่างมี
ประสิท ธิภาพ การก้ าหนดความต้องการและขอบเขตสารสนเทศการคัดเลือกสารสนเทศ
ทั ก ษะการค้นคืนสารสนเทศและกลยุท ธ์ก ารค้นการประเมิ นคุณ ค่าของสารสนเทศ การ
วิเ คราะห์ แ ละสั ง เคราะห์ ส ารสนเทศ รวมทั้ ง ศึ ก ษากฎหมายที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การใช้ ง าน
คอมพิ วเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ จรรยาบรรณ และสุขภาวะของการใช้คอมพิวเตอร์
ทักษะการใช้เทคโนโลยีอย่างมีวิจารณญาญและใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสร้างสรรค์
พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติโปรแกรมทางด้านระบบปฏิบัติการ ประมวลผลค้า ตารางการค้านวณ การ
ประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ให้สอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงในโลกพลวัตรเน้นฝึกปฏิบัติแบบ
บูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย
Essential elements of information and communication technology, the
use of information and communication technologies, reporting, creating
spreadsheets, presentations, network communication and the effectively uses
of information technology and modern communication as well as investigation
ชื่อและค้าอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
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of the law relating to the use of the computer and information technology,
ethics and the health of computer users, critical thinking skills to use
technology and the creatively use of information technology including the
practice in operating system program, data searching, word processor program,
spreadsheet and the presentations. Practicing the operating system program
data query, word processing, speed sheet and presentation, computer
application to relate with the
changes in dynamic world, focus on the integrated practice from a variety of
relevant case studies
7003120

ทักษะการคิด
3 (1-2-6)
Thinking Skills
วิเคราะห์ ออกแบบ แสดงวิธีการแก้โจทย์ปัญหา การให้เหตุผล การให้เงื่อนไขเชิง
ภาษา เชิงสัญลักษณ์ และรูปแบบในการอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ้าวัน การ
วิเคราะห์แนวทางการแก้ปัญหา การคิดเชิงวิพากษ์ การคิดสร้างสรรค์ การคิดเชิงเหตุผลการ
เลือกใช้แนวทางได้อย่างเหมาะสม วิเคราะห์และอธิบายข้อมูลข่าวสารในโลกปัจจุปัน และการ
ตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูลได้ เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่าง
หลากหลาย
Analysis, Design and Present how to problems solving, critical thinking,
creativity, rational thinking, reasoning, giving conditions in term of language and
symbolic, and pattern of explaining the phenomena that occur in everyday
life. Analysis of problems solving, choosing appropriate approaches, analyze
and explain information in today’s global and making decisions based on data,
focus on the integrated practice from a variety of relevant case studies

8710010

รหัสวิชา

ชีวิตและสุขภาพ
3 (1-2-6)
Life and Health
ก้ าเนิด และพั ฒ นาการของชี วิต การคุม ก้ าเนิ ด เพศศึก ษา ยา สมุ น ไพร อาหาร
โภชนาการ ความสัมพันธ์ของอาหารและโภชนาการกับมนุษย์ การบริโภคอาหารอย่างสมดุล
การสุขาภิบาลอาหาร ภาวะโภชนาการ พฤติกรรมบริโภค สิ่งแวดล้อมและปัจจัยต่างๆ ที่มีผล
ต่อสุขภาพการดูแลส่งเสริมและภาวะเสี่ยงทางสุขภาพการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมด้วยภูมิ
ปัญ ญาแพทย์แผนไทยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ วิธีพยาบาลผู้สูงอายุ วิธีช่วยฟื้นคืนชีพวิธี
จัดการดูแลผู้ป ระสบภัยพิบัติ เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่าง
หลากหลาย
The origin and evolution of life, contraception, sex education, drugs,
herbs, food, nutrition, the relationship of food and nutrition to humans, food
consumption in the balance, food sanitation, nutritional status, consumption
ชื่อและค้าอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
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behavior, environment and factors affecting health, care promotion
and
health risks, holistic health care with traditional medicine, national health
security, methods for adult and erotological nursing, resuscitation, approaches
of care for disaster victims, focus on the integrated practice from a variety of
relevant case studies
2 หมวดวิชาเฉพาะ
1) กลุ่มวิชาแกน
รหัสวิชา
ชื่อและค้าอธิบายรายวิชา

หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)

4011105

ฟิสิกส์พื้นฐาน
3 (2-3-4)
Fundamental of Physics
ปริมาณสเกลาร์และเวคเตอร์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตันงานพลั งงานก้าลัง เครื่องกล
อย่างง่าย สมบัติ ส สารความรู้เบื้ องต้นเกี่ ยวกั บ ความร้อนแสงเสี ยงไฟฟ้ า แม่ เหล็ก ไฟฟ้ า
กัมมันตรังสี และการประยุกต์ใช้
Scalar volume and vector, newton's motion law, work and energy and
simple mechanical power, material properties, basic knowledge about heat,
light, sound, electricity, electromagnetic radiation and applications

4021105

เคมีพื้นฐาน
3 (2-3-4)
Fundamental of Chemistry
การจ้าแนกสารโครงสร้างอะตอม ธาตุและสารประกอบพันธะเคมีสมบัติของสารใน
สถานะต่างๆปฏิกิริยาเคมีสมบัติของกรดเบสและเกลือ เทคนิคการสกัดการแยก และการท้า
สารให้บ ริสุท ธิ์ส ารละลายประเภทและความเข้ม ขันของสารละลาย เคมี อินทรีย์เบื้องต้น
สารอาหาร พลังงานและแหล่งพลังงาน ปฏิบัติการศึกษาปฏิกิริยาเคมี สมบัติของกรดและเบส
อัตราการเกิ ดปฏิกิ ริยาเคมีก ารสกั ดและการแยกสาร วิธีก ารท้ าให้ส ารบริสุท ธิ์ก ารเตรียม
สารละลายสมบัติของสารอินทรีย์ประเภทต่างๆ และการตรวจสอบไอออนในสารละลาย
Classification of substance, atomic structure, elements and
compounds, chemical bonding, property of three state matters, chemical
reaction, property of acid, base and salt, extraction separation and purification
of matters type and concentration of solution, basic organic chemistry,
nutrients, energy and energy sources, Laboratory experiment on chemical
reaction, properties of acids and bases, rate of chemical reaction, extraction
separation and purification of matters, solution preparation, properties of
organic compound and determine the ions in the solution

รหัสวิชา

ชื่อและค้าอธิบายรายวิชา

หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
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4022305

เคมีอินทรีย์พื้นฐาน
3 (2-3-4)
Fundamental of Organic Chemistry
ศึก ษาการเกิ ดไฮบริดออร์บิท อล สเตอริโอเคมี ชนิดของปฏิกิริยาเคมี อินทรีย์ การ
เรีย กชื่ อ สมบั ติ ท างกายภาพ การเตรีย มและปฏิ กิ ริย าของสารประกอบไฮโดรคาร์ บ อน
สารประกอบอโรมาติก และสารประกอบอินทรีย์ที่ มี ห มู่ ฟังก์ ชั่นชนิดต่างๆ รวมถึง แฮไลด์
แอลกอฮอล์ อีเทอร์ แอลดีไฮด์ คีโตน เอมีนกรดคาร์บอกซิ ลิกและอนุพันธ์และสารประกอบ
เฮเทอโรไซคลิก
Study on orbital hybridization, types of organic reaction, nomenclature,
physical property, preparation and reaction of hydrocarbon, aromatic and
functional group including of halide, alcohol, ether, aldehyde, carboxylic acid,
amine and derivative and heterocyclic compounds

4033402

ชีวเคมีพื้นฐาน
3 (2-3-4)
Fundamental of Biochemistry
เซลล์และองค์ประกอบของเซลล์ น้้าและบัฟเฟอร์ภายในเซลล์ คาร์โบไฮเดรต ลิพิด
โปรตีน เอนไซม์ วิตามิน กรดนิวคลีอิก การย่อยและการดูดซึมสารอาหาร และกระบวนการเม
ทาบอลิซึมเบื้องต้น ปฏิบัติการที่เกี่ยวกับการทดสอบสมบัติทางเคมีของคาร์โบไฮเดรต ลิพิด
โปรตีนเอนไซม์ กรดนิวคลีอิก และวิตามิน
Cells and water and buffering within cells, carbohydrates, lipids,
proteins, enzymes, vitamins, nucleic acids, digestion and absorption of
nutrients and basic metabolic processes, Laboratory experiment chemical
properties of carbohydrates, lipid, proteins, enzymes, nucleic acids and
vitamins.

4031105

ชีววิทยาพื้นฐาน
3 (2-3-4)
Fundamental of Biochemistry
เซลล์และองค์ประกอบของเซลล์ น้้าและบัฟเฟอร์ภายในเซลล์ คาร์โบไฮเดรต ลิพิด
โปรตีน เอนไซม์ วิตามิน กรดนิวคลีอิก การย่อยและการดูดซึมสารอาหาร และกระบวนการเม
ทาบอ-ลิซึมเบื้องต้น ปฏิบัติการที่เกี่ยวกับการทดสอบสมบัติทางเคมีของคาร์โบไฮเดรต ลิพิด
โปรตีนเอนไซม์ กรดนิวคลีอิก และวิตามิน
Cells and cell structure, water and buffering within cells,
carbohydrates, lipids, proteins, enzymes, vitamins, nucleic acids, digestion and
absorption of nutrients and basic metabolic processes, Practices related to the
testing of chemical properties of carbohydrates, lipid proteins, enzymes,
nucleic acids and vitamins

รหัสวิชา

ชื่อและค้าอธิบายรายวิชา

หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
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4032201

จุลชีววิทยา
3 (2-3-4)
Microbiology
ความรู้พื้นฐานชองจุลชีววิทยา ศึกษาเปรียบเทียบโพรคาริโอตและ ยูคาริโอต การ
จ้ า แนกประเภทสั ณ ฐานวิ ท ยา สรี ร วิ ท ยาการเจริ ญ เติ บ โต การสื บ พั น ธุ์ การควบคุ ม
ความสั ม พั น ธ์ข องจุ ลิ น ทรีย์ต่ อ อาหาร น้้ า ดิ นอากาศ การอุ ต สาหกรรม การสุ ขาภิ บ าล
โรคติดต่อ และภูมิต้านทาน การศึกษาภาคสนาม
Basic knowledge of microbiology, comparative study of prokaryotes
and eukaryotes, classification, morphology, physiology, growth, reproduction,
relative control of microorganisms to food, water, soil, air, industry, sanitation,
communicable diseases and immunity, field study

4032401

สัตววิทยา
3(2-3-4)
Zoology
ชีววิทยาของสัตว์เซลล์เนื้อเยื่อ การจ้าแนกประเภท การศึกษาด้านสัณฐานวิทยากาย
วิภาค สรีรวิท ยาการสืบพันธุ์การเจริญ เติบโต นิเวศวิท ยาของสัตว์ วิวัฒนาการการรวบรวม
และเก็บตัวอย่างสัตว์ การศึกษาภาคสนาม
Animal biology, tissue cells, classification, morphology, anatomy,
physiology, reproduction, growth, animal ecology, evolutionary, collection and
animal sampling, field study

4033402

วิทยาเอมบริโอ
3 (2-2-5)
Embryology
ขั้นตอนและแบบแผนต่าง ๆ ของการเจริญและการพัฒนาตัวอ่อนของสัตว์ การสร้ าง
เซลล์สืบพันธุ์ การปฏิสนธิ การเจริญพัฒนาของไซโกตเป็นตัวเต็มวัย วิทยาเอมบริโอของสัตว์
บางกลุ่ม การสร้างรกและชนิดของรกในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
Steps and patterns of growth and development of larva,
gametogenesis, fertilization, growth and development from zygote to adults,
embryology of some animals, placenta generation and types of placenta in
mammal

4052101

สถิติวิเคราะห์ 1
3 (2-2-5)
Statistical Analysis 1
ความหมาย ขอบเขตและประโยชน์ของสถิติ การเก็ บรวบรวมข้อมู ล การน้าเสนอ
ข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่ม ค่าคาดหมายและความแปรปรวนการ
แจกแจงแบบทวินามการแจกแจงแบบปัวซองและการแจกแจงแบบปกติ ทฤษฎีตัวอย่างสุ่ม
การแจกแจงแบบที การแจกแจงแบบไค-สแควร์ และการแจกแจงแบบเอฟการประมาณค่า
และการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับค่าเฉลี่ย สัดส่วนและความแปรปรวน
ชื่อและค้าอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)

รหัสวิชา
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ของประชากรกลุ่มเดียวและสองกลุ่ม และการใช้โปรแกรมส้าเร็จรูปในการประมวลผลและ
วิเคราะห์ข้อมูล
Definition, Scope and Benefits of Statistics, Data Collection,
Presentation of Information, Data Analysis, Probability, Random Variables,
Expected Values and Variances, Binomial Distributions, Poisson Distributions
and Normal Distribution. Random Sample Theory, T Distributions, Chi square
Distributions and F Distributions, Estimation and Hypothesis of mean,
proportion, analysis of variance for single and two groups of population using
software packages for data processing and analysis.
5002103

พันธุศาสตร์พื้นฐานเพื่อการเกษตร
3(2-2-5)
Elementary Genetics for Agriculture
หลักการถ่ายทอดพั นธุกรรมของสิ่งมีชีวิต ความน่าจะเป็น ยีนและโครโมโซมรีคอม
บิเนชั่น โครงสร้าง และสมบัติของสารพันธุกรรมการจ้าลองสารพันธุกรรมการท้างานและการ
ควบคุม การแสดงออกของยีนการกลายพัน ธุ์ร ะดั บ ยีน และระดับ โครโมโซม พั นธุศาสตร์
ประชากร พันธุศวกรรมเบื้องต้นทางการเกษตร
Principles of genetic inheritance, probability, Genes and chromosomes,
recombinant, structure and properties of genetic material,
simulation of genetic material, function and control of gene expression, gene
mutations and chromosome, population genetics, introduction to genetic
engineering in agriculture

2) กลุ่มวิชาชีพบังคับ
รหัสวิชา
ชื่อและค้าอธิบายรายวิชา
5003402

รหัสวิชา

หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)

การวางแผนธุรกิจเกษตรส้าหรับผู้ประกอบการ
3 (2-2-5)
Agricultural Business Planning for Entrepreneurs
ความคิ ด และลั ก ษณะของธุ ร กิ จ เกษตรและอุ ต สาหกรรมเกษตร การเป็ น
ผู้ประกอบการ การริเริ่มและการพัฒ นาธุรกิจ การวิเคราะห์และประเมิ นโอกาสทางธุรกิ จ
การศึก ษาความเป็นไปได้ รูปแบบ การจัดท้า และการน้าเสนอแผนธุร กิจ การวิ เคราะห์
การตลาด การจัดการ การผลิ ต การบัญชี การเงิน สหกรณ์การเกษตร การส่งออกและการ
น้าเข้า การด้าเนินการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม การจัดการผลิตภัณฑ์ ตรา
สินค้าและราคา และฝึกปฏิบัติ
Concept and characteristics of agricultural and agro-industry businesses
entrepreneurship, start and develop business, analyzing and evaluating
business opportunities, feasibility study, business plan format, presenting
ชื่อและค้าอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
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business concepts and business plan, marketing analysis, management,
production, accounting, finance, agricultural cooperative, import and export
for agriculture and agro-industry businesses, small and
medium enterprise operation, management of product, brand and price with
the practices.
5003501

ระบบควบคุมเครื่องมือและอุปกรณ์อัจฉริยะทางการเกษตร
3 (2-2-5)
Agricultural Instrument and Smart Device Control System
ความรู้เบื้อ งต้นเกี่ ยวกับ อุปกรณ์ตรวจจับ ในงานเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
และการประยุกต์ใช้ การเชื่อมต่ออุปกรณ์อัจฉริยะด้วยระบบอินเทอร์เน็ต ระบบควบคุมไฟฟ้า
ความรู้และการประยุกต์ใช้โปรแกรมที่เกี่ยวข้อง และฝึกปฏิบัติ
Principle and Application of detection device in agriculture and agroindustry, connecting smart device with the internet, electrical control system,
knowledge and application of related program with the practices.

5003901

การวางแผนการทดลองและการวิเคราะห์ข้อมูล
3 (2-2-5)
ทางสถิติที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร
Experimental Design and Statistical Data Analysis in Agriculture
หลักการวางแผนการทดลอง ทฤษฎี และปฏิบัติการสุ่มตัวอย่าง แผนการทดลองแบบ
ต่าง ๆ ในทาง การเกษตร การปฏิบัติ วิเคราะห์ข้อมู ล ทางสถิติ และการแปลผล การใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร
Principles of experimental design; theory and practical for random
sampling; various experimental designs in agriculture, statistical data analysis
and interpretation, the computer program utilization for statistical data
analysis related to agriculture.

5061501 หลักการประมงและการเพาะเลีย้ งสัตว์น้า
3 (2-2-5)
Principles of Fisheries and Aquaculture
ประวัติ ความส้าคัญ นิเวศวิท ยาการท้ าประมง ทฤษฎี และปฏิบั ติก ารเครื่อ งมื อ
ทางการประมง พระราชบัญญัติการประมง การท้าประมงในท้องถิ่นและอาเซียน ความรู้เบื้องต้น
ทางด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า การจับและการขนส่งสัตว์น้า สถานการณ์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้าใน
ท้องถิ่นและอาเซียน
Background and importance of fisheries and aquaculture: fisheries
ecology; theory and practical for fishing gears, fisheries act; local and ASEAN
fisheries; introduction to aquaculture; catching and transportation of aquatic
animal; The situation of aquaculture in the local and ASEAN.
รหัสวิชา

ชื่อและค้าอธิบายรายวิชา

5061601 นิเวศวิทยาแหล่งน้้า

หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
3 (2-2-5)
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Principles of Aquatic Ecology
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งสิ่ ง มี ชี วิ ต และสิ่ ง แวดล้ อ มในระบบนิ เ วศของแหล่ ง น้้ า
วัฏจัก ของการแพร่ กระจายของประชากรพืช และสัตว์ อิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศโลกต่อระบบนิเวศแหล่งน้้า ปัญหามลพิษ และการอนุรักษ์แหล่งน้้า และปฏิบัติการ
The relationship between living organisms in aquatic ecology; mineral
cycles; the distribution of plants and animals. The influence of global climate
changing and aquatic ecosystem. The problems of aquatic pollution and the
conservation of aquatic resources and practice.
5061602 คุณภาพน้้า และการวิเคราะห์วิเคราะห์น้าเพื่อการประมง
3 (2-2-5)
Water Quality and Water Analysis for Fishery
การศึกษาคุณสมบัติของน้้า และคุณภาพน้้า ผลกระทบของคุณภาพน้้าต่อระบบนิเวศ
แหล่งน้้าและ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้า ปฏิบัติก ารการเก็ บ ตัวอย่างน้้า การวิเคราะห์ และการ
ปรับปรุงคุณภาพน้้า
Concentrations on water characteristics, water quality and their impact
on aquatic ecosystem and aquaculture. Operation of water sampling, analysis
and water improvement.
5062201 มีนวิทยา
3 (2-2-5)
Ichthyology
ลัก ษณะ โครงสร้างภายนอกและภายในของปลา ระบบต่าง ๆ ของร่างกายปลา
หลักการจ้าแนกและวิเคราะห์ชนิดปลา อนุกรมวิธานของปลาที่มีความส้าคัญทางเศรษฐกิจ และ
ปฏิบัติการ
Characteristics of external and internal structures of fish; Fish
classification analysis with practice and theory, Taxonomy of economically
important fish.
5063101

รหัสวิชา

การเพาะเลี้ยงปลาเศรษฐกิจ
3 (2-2-5)
Economic Fish Breeding
ชนิดปลาเศรษฐกิจ ระบบการสืบพันธุ์ของปลา หลักการ และปฏิบัติการคัดเลือกพ่อ
แม่พันธุ์ การเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ปลา การเพาะพันธุ์ปลาด้วยวิธีต่างๆ การวางแผนการผลิตและการ
จัดการระบบการเพาะพันธุ์ ปลา การติดตามและประเมินผลผลิต เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่
เกี่ยวข้อง กรณีศึกษาระบบการเพาะเลี้ยงปลาของผู้ประกอบการ
Economic fish species, the reproductive system of fish; principles
theory and practical of broodstock management and selection; fish raising and
breeding methods, the planning and management of fish breeding
ชื่อและค้าอธิบายรายวิชา

หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
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systems, monitoring and evaluation of fish Production as related to
technologies and innovations, and case study on fish culture entrepreneurs.
5063102

โภชนศาสตร์และการให้อาหารสัตว์น้า
3 (2-2-5)
Nutrition and Feeding of Aquatic Animal
ประเภทและรูป แบบของอาหารสัต ว์น้ า โภชนศาสตร์สั ตว์น้ า การสร้างอาหาร
ธรรมชาติในบ่อ และโรงเพาะฟัก วิธีการให้อาหารสัตว์น้าและการประเมินประสิทธิภาพอาหาร
การวิเคราะห์อ งค์ป ระกอบทางเคมี และกายภาพของอาหารสัตว์น้า วัตถุดิบ และหลักการ
ค้านวณสูตรอาหาร กระบวนการและเทคโนโลยีการผลิตอาหารสัตว์น้า ทั้ งด้านทฤษฎี และ
ปฏิบัติ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอาหารสัตว์น้า
Categories and types of aquatic animal fee; fish nutrition; natural feed
production in earth pond and hatchery; feeding and feed performance
assessment; proximate and physical analysis of feed and feed stuff; feed
formulation; technology of feed production both theory and practice and feed
law.

5063401

โรคสัตว์น้าและปรสิต
3 (2-2-5)
Aquatic Animal Diseases and Parasites
สถานการณ์และผลกระทบของการเกิดโรคในสัตว์น้า การจ้าแนกประเภทและชนิด
ของโรคพยาธิและศัตรูสัตว์น้าในธรรมชาติและในบ่อเลี้ยง สาเหตุและอาการของสัตว์น้า
ที่เป็นโรค การป้องกันและการรักษา โดยการใช้สารชีวอินทรีย์ ยาและสารเคมี ทั้งภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติ รวมทั้งผลกระทบต่อผู้บริโภค
The situation and impacts of aquatic animals diseases; classification of
parasitic; diseases and aquatic enemies in nature and in ponds; causes and
symptoms of aquatic animals diseases; the prevention and treatments by using
bio-organic substances, drugs and chemicals as well as their impacts consumers
both theory and practice.

5063701

ภาษาอังกฤษส้าหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
3 (3-0-6)
English for Aquaculture
หลักการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าในภาคภาษาอังกฤษ การอ่าน วิเคราะห์บทความ
วิชาการ และบทความวิจัยด้านเพาะเลี้ยงสัตว์น้า อภิปรายสถานการณ์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
ระดับ สากล การเขียน และ การน้าเสนองานด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าภาค ภาษาอังกฤษ
Principles of aquaculture in English version; reading and analyzing
academic and research articles in aquaculture field. Discussion about the
situation of global aquaculture. Writing and presentation of aquaculture articles
in English version.
ชื่อและค้าอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)

รหัสวิชา
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5064901

สัมมนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
1 (0-3-0)
Seminar in Aquaculture
ค้นคว้า รวบรวมข้อมูล น้าเสนอ และอภิปรายเกี่ยวกับวิทยาการใหม่ ๆ รวมทั้ง
ปัญหาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
Researching, information gathering, presentation and discussion on
new technologies and issues of aquaculture

5064902

ปัญหาพิเศษการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
3 (3-0-6)
Special Problems in Aquaculture
ศึกษาค้นคว้า ท้ าการทดลองและรายงานผลจากการทดลองด้านต่าง ๆ หรือการ
ด้าเนินการวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
Studying, researching, experimenting and reporting results, Conducting
quantitative and qualitative research on issues related to aquaculture

3) กลุ่มวิชาชีพเลือก
รหัสวิชา

ชื่อวิชาและค้าอธิบายรายวิชา

หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)

5062601 แพลงก์ตอนและสาหร่ายเพื่อการเพาะเลี้ยงทางเศรษฐกิจ
3 (2-2-5)
Plankton and Algae for Economic Aquaculture
ชนิด การแพร่กระจาย ความส้าคัญ ประโยชน์ และการเพาะเลี้ยงแพลงก์ตอน และสาหร่า ย
ที่ส้าคัญทางเศรษฐกิจ และปฏิบัติ
Species, distribution and role in environment of plankton and algae.
Utilization and culture technique of economic plankton and algae both theory
and practice.
5062602

รหัสวิชา

ทักษะเพื่อความปลอดภัยทางน้้า
2 (1-2-3)
Aquatic Safety Skills for Aquaculture Officers
ทฤษฎีและฝึกทักษะพื้นฐานในการว่ายน้้า การลอยตัว ฝึกการช่วยเหลือตนเองเมื่ออยู่
ในน้้าลึกหรือน้้าทะเล การช่วยชีวิตทางน้้าเบื้องต้นและการแพทย์ฉุกเฉินที่เกี่ยวข้อง
ทักษะ การใช้อุปกรณ์และเชือกกู้ภัย หลักการด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงานทางน้้า
Theory and simple skill of swimming training; floating skill; help oneself
skill in deep water or sea practice. Basic water rescue and emergency
medical. Skills of equipment using and rescue rope practice; principles of
safety in water operations.

ชื่อวิชาและค้าอธิบายรายวิชา

หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
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5062603

วิทยาศาสตร์ทางทะเลเบื้องต้น
3 (2-2-5)
Introduction to Marine Science
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและมหาสมุทร และปฏิบัติการเกี่ยวกับระบบนิเวศ และ
ประชาคมสิ่ ง มี ชี วิต ในทะเล อิท ธิพ ลของการเปลี่ ยนแปลงสภาพภู มิ อ ากาศโลก การใช้
ประโยชน์ทรัพยากรทางทะเล และมหาสมุทร
General knowledge of marine and ocean, theory and practice of
ecosystem and marine living communities; the influence of global climate
changes; the utilization of marine resources.

5062604

นิเวศวิทยาป่าชายเลน
3 (2-2-5)
Mangrove Ecology
ทฤษฎี และปฏิบัติการด้านโครงสร้างและความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตบริเวณป่าชาย
เลน กายวิภาควงจรชีวิต และอนุ ก รมวิธานของพรรณไม้ ในป่าชายเลน การเปลี่ยนแปลง
แทนที่ความส้าคัญทาง เศรษฐกิจการอนุรักษ์ป่าชายเลน
Theory and practice of structure and relationship of living organism in
mangrove forests; life cycle anatomy and taxonomy of plants in mangrove
forests; changes in replace of economic importance; mangrove forests
conservation.

5063103

การเลี้ยงกุ้งเพื่ออุตสาหกรรม
3 (2-2-5)
Shrimp Culture for Industry
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ สถานการณ์อุตสาหกรรมกุ้งของโลกและประเทศไทย ห่วงโซ่
การผลิต อุตสาหกรรมการผลิตและการแปรรูป กุ้ง ระบบคลัส เตอร์และองค์ก รที่เกี่ยวข้อง
ชีววิทยาของกุ้งเศรษฐกิจ หลักการเพาะเลี้ยงกุ้งที่มีความส้าคัญทางเศรษฐกิจ มาตรฐานฟาร์ม
กุ้งและการผลิต ทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติ ธุรกิจ การส่งออกและการตลาดเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมที่เกี่ยวข้อง
Introduction to the situation of world shrimp industry and Thailand, the
value chain of Thai shrimp industry, production of shrimp industry, processed
shrimp and related organizations, both theory and practical the biology of
economic shrimp, principles of economic shrimp culture, standards for shrimp
culture, import-export business and marketing as well as related technologies
and innovations.

5063104

การเพาะเลี้ยงปูและสัตว์กลุ่มหอยเศรษฐกิจ
3 (2-2-5)
Economic Crab and Mollusca breeding
ชีววิท ยาของปูและสัตว์กลุ่มหอยเศรษฐกิจ การเพาะเลี้ยงปูและสัตว์ก ลุ่ม หอยที่ มี
ความส้ าคั ญ ทางเศรษฐกิ จ การตลาด การแปรรูป และผลิ ตภั ณ ฑ์ จ ากปู แ ละสั ตว์ ก ลุ่ ม หอย
เศรษฐกิจ และปฏิบัติการ

รหัสวิชา

ชื่อวิชาและค้าอธิบายรายวิชา

หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
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Economic crab and Mollusca biology and culture, marketing, crab and
mollusk processing and products with practice.
5063301

สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังทางการประมง
3 (2-2-5)
Invertebrates for Fisheries
ลั ก ษณะทางชี ว วิ ท ยา ความส้ า คั ญ ของสั ต ว์ ไ ม่ มี ก ระดู ก สั น หลั ง ต่ อ ระบบ
นิเวศวิทยา และ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้า การท้าประมง และ การเพาะเลี้ยงและ สัตว์ไม่มี
กระดูกสันหลัง และปฏิบัติการ
Biology of invertebrates; important of invertebrate on ecosystem and
aquaculture, fishery and culture of invertebrates with practice.

5063501

เทคโนโลยีหลังการจับ และการแปรรูปสัตว์น้า
3 (2-3-4)
Postharvest Technology and Fish Processing
ความส้าคัญของอุตสาหกรรมประมงในประเทศไทยและประเทศอาเซียน วิธีการจับ
เครื่องมือที่มี ผลต่อคุณภาพสัตว์น้า การเปลี่ยนแปลงภายหลังการตายของสัตว์น้า
การดูแลและการขนส่งสัตว์น้า กรรมวิธีการแปรรูป สารพิษและสารปนเปื้อน บรรจุภัณฑ์
ศึกษากรณีที่เกี่ยวข้องกับการแปรรูปสัตว์น้าในท้องถิ่น และปฏิบัติการ
The importance of the fishing industry in Thailand and ASEAN countries
How to capture tools that are Affecting the quality of aquatic animals
Changes after the death of aquatic animals, care and transport of aquatic
animals Processing process Toxic substances and contaminants, packaging ,
case studies related to local aquaculture processing with practice.

5063601

ชีววิทยาทางทะเล
3 (2-2-5)
Marine Biology
ประเภทและกลุ่มสิ่งมีชีวิตในทะเล ระบบนิเวศวิทยาและความสัมพันธ์ระหว่าง
สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม การใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์สิ่งมีชีวิตในทะเล และปฏิบัติการ
Study on types and marine living groups; ecosystem and the
relationships between living organisms and environment. The utilization
and the conservation of marine living organisms and practice.

5063703

การบริหารจัดการทรัพยากรประมงและระบบสารสนเทศ
3 (2-2-5)
Fisheries resource management and Information Systems
ความส้าคัญของทรัพยากรประมง การบริหารจัดการ และบทบาทของระบบ
สารสนเทศ ในการบริหารจัดการทรัพยากรทางการประมง การประยุกต์ใช้ สารสนเทศใน
การวิเคราะห์ โครงการ เพื่อจัดท้านโยบายและวางแผนงานด้านประมง
และปฏิบัติการ

รหัสวิชา

ชื่อวิชาและค้าอธิบายรายวิชา

หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
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The emphasis of fisheries resource and media management on
fishery resources management. Realization and resolution of digital
communication and knowledge application of project analysis for fishery
resources planning and policy and practice.
5064102

การจัดการฟาร์มและมาตรฐานฟาร์ม
3 (2-2-5)
Aquatic Farm Management and Aquaculture Farming Standard
ศึกษาหลักการทั่ วไปในการจัดการท้าฟาร์ม สัตว์น้า การวางแผน การจัดการธุรกิ จ
และ การบริ ห าร การค้ า นวณและการคาดการณ์ ผ ลผลิ ต และการท้ า บั น ทึ ก ประจ้ า
ฟาร์ม ปั ญ หาและปั จ จั ย ที่ มี ผ ลกระทบต่ อ การจั ด การฟาร์ม มาตรฐานฟาร์ ม และหลั ก
ปฏิบัติในการ จัดการฟาร์ม นโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติการ
Principles of aquatic animal farming and farm structure, farm
planning, farm business and administrative management, prediction
and
calculation of the products, and farm data recorder. Case study
of
problems and factors affecting on farm management; aquaculture farming
standard and practical practice for farm management; policy and law and
practice.

5064103

การเลี้ยงปลาสวยงามและพรรณไม้น้าประดับ
3 (2-2-5)
Ornamental Fish and Aquarium Plants
ประเภทและลักษณะประจ้าพันธุ์ของปลาสวยงาม ชีววิทยาของปลาสวยงาม
การเลือกซื้อ และการเลี้ยง การเพาะพันธุ์และอนุบาลปลาสวยงาม ชนิดของพรรณไม้
น้้าและการจัด ตกแต่งตู้ปลาหลักการประกวดปลาสวยงามและการจัดตู้ การศึกษานอก
สถานที่ และปฏิบัติการ
Various types of ornamental fish; the biology of ornamental fish;
purchasing choice of ornamental fish and ornamental fish culture;
breeding and raising of ornamental fish; various types of aquatic plants and
fish tank decoration; ornamental fish contests and field trips with practice.

5064104

การเลี้ยงสัตว์น้าแบบผสมผสาน
3 (2-2-5)
Integrated Aquaculture
หลักการเลี้ยงสัตว์น้า ร่วมกับการผลิตทางการเกษตรในรูปแบบต่างๆ
ความสัมพันธ์เชิงนิเวศวิทยาของระบบการเลี้ยงสัตว์น้าแบบผสมผสานการ ออกแบบระบบ
การเลี้ยง การวางแผน และประเมินผลการผลิต และปฏิบัติการ
Principles of integrated aquaculture farming models, and the
ecological relationship; of integrated aquaculture system. Farm planning
and design and production assessment with practice.

รหัสวิชา

ชื่อวิชาและค้าอธิบายรายวิชา

หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
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5064105

เรื่องเฉพาะทางเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
3 (2-2-5)
Selected Topics in Aquaculture:
กระบวนทั ศ น์ ต่ อ การจั ด การประมง ในมิ ติ ต่ า งๆ ได้ แ ก่ ด้ า นการอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรประมง ด้ านสั ง คม ด้ านเศรษฐกิ จ และอื่ น ๆ ผลกระทบ และแนวทางการ
เยี ย วยาผลกระทบ การฟื้ น ฟู ท รั พ ยากร การใช้ ป ระโยชน์ และการจั ด การทรั พ ยากร
ประมงอย่างยั่งยืน และปฏิบัติการ
The paradigm of fishery resources management in multi-dimension;
e.g. resources conservation, sociometry and economic affairs etc. The impact
of resources management protocol and healing technique, restoration and
utilization for sustainable fisheries with practice.

4) กลุ่มฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
รหัสวิชา
ชื่อวิชาและค้าอธิบายรายวิชา

หน่วยกิต(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)

5062801

เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
1 (100)
Pre - Field Experience in Aquaculture
จัดให้มีกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ทักษะพื้นฐานด้านวิชาชีพเฉพาะสาขาที่
ศึก ษา มี เจตคติ แรงจูง ใจ และคุณลัก ษณะที่ เหมาะสมกับ วิชาชีพ โดยจัดในสถานที่ ห รือ
สถานการณ์จ้าลองในสถาบัน
Field activity to develop the basic knowledge and skill profession
specific for aquaculture, activity create the motivation, attitude and specific
qualification for aquaculturist at university.

5064802

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเพาะเลีย้ งสัตว์น้า
6 (600)
Field Experience in Aquaculture
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการที่เหมาะสม เพื่อให้นักศึกษาเกิดทักษะ
และความพร้อมทางวิชาชีพ มีการน้าเสนอผลการฝึกประสบการณ์ตามที่ก้าหนด
Professional experience training in appropriate workplaces to
provide students with skills and professional readiness, Presentation of the
results of the experience as specified is required.

5063803

เตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
1 (100)
Pre-co-operative Education
หลักการ แนวคิด และกระบวนการของสหกิจศึกษา ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
ความรู้พื้นฐานและเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงาน จริยธรรม
ในการประกอบอาชีพ การสื่อสาร มนุษยสัมพันธ์ในการท้างานกั บผู้ร่วมงาน การพัฒนา
บุ ค ลิ ก ภาพ เพื่ อ การปฏิ บั ติ ง านในสถานประกอบการ การบริ ห ารคุ ณ ภาพในสถาน
ประกอบการ เทคนิคการเขียนรายงาน และการน้าเสนอโครงงาน
ชื่อวิชาและค้าอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)

รหัสวิชา
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Principles, concepts and processes of cooperative education; related
regulations, basic knowledge and techniques for job application and work
practices; cases ethics, communication, and, human relations in working with
colleagues. Personality development for working in the workplace, quality
management in the workplace, report writing techniques, and project
presentation
5064804

สหกิจศึกษา
6 (600)
Co-operative Education
การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ 1 ภาคการศึกษา โดยความร่วมมือ
ระหว่างสถาบันและสถานประกอบการเสมือนเป็นพนักงานของสถานประกอบการ การจัดท้า
รายงานและน้าเสนอผลการปฏิบัติงาน การประเมิ นผลร่วมกั นระหว่างอาจารย์ที่ ป รึก ษา
หัวหน้าหรือพี่เลี้ยงในสถานประกอบการที่ดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานของนักศึกษา
Co-operative education in the workplace 1 semester, with cooperation
between institutions and for workplace as their own employees. Report
preparation, work performance presentation, including
joint evaluation between advisors and the supervisor or mentor in the
workplace are required.
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ภาคผนวก ข
ตารางเปรียบเทียบหลักสูตร
ตารางเปรียบเทียบชื่อหลักสูตร และชื่อปริญญา
หลักสูตรสาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า ระหว่างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2558 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

หลักสูตรสาขาวิชาการเพาะเลีย้ งสัตว์น้า พ.ศ. 2558
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
: หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in
Aquaculture
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม (ไทย)
: หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
(การเพาะเลี้ยงสัตว์น้า)
ชื่อย่อ (ไทย)
: วท.บ. (การเพาะเลี้ยงสัตว์น้า)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ)
: Bachelor of Science
(Aquaculture)
ชื่อย่อ (อังกฤษ)
: B.Sc. (Aquaculture)

หลักสูตรปรับปรุงสาขาวิชาการเพาะเลีย้ งสัตว์น้า พ.ศ. 2563
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
: หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in
Aquaculture
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม (ไทย)
: หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
(การเพาะเลี้ยงสัตว์น้า)
ชื่อย่อ (ไทย)
: วท.บ. (การเพาะเลี้ยงสัตว์น้า)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ)
: Bachelor of Science
(Aquaculture)
ชื่อย่อ (อังกฤษ)
: B.Sc. (Aquaculture)

เหตุผล
ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
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ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตร
หลักสูตรสาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า ระหว่างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2558 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563
หลักสูตรสาขาวิชาการเพาะเลีย้ งสัตว์น้า พ.ศ. 2558
โครงสร้างของหลักสูตร
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 137 หน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสือ่ สาร
12 หน่วยกิต
1.2 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
6 หน่วยกิต
1.3 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
6 หน่วยกิต
1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต
หน่วยกิตที่เหลือให้เลือกเรียนรายวิชาที่สนใจในหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไปรวมแล้วไม่น้อยกว่า30 หน่วยกิต
2.หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาแกน บังคับเรียน

หลักสูตรปรับปรุงสาขาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า พ.ศ. 2563
เหตุผล
โครงสร้างหลักสูตร
- หน่วยกิตรวม
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า
133 หน่วยกิต
เปลี่ยนแปลงจาก 137
1 . หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หน่วยกิต
หน่วยกิต เป็น 133
1 กลุ่มวิชาภาษาและการสือ่ สาร
12 หน่วยกิต
หน่วยกิต
2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
6 หน่วยกิต
3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
6 หน่วยกิต - กลุ่มวิชาชีพบังคับ
4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
6 หน่วยกิต
เปลี่ยนจาก 34 หน่วย
หน่วยกิตที่เหลือให้เลือกเรียนรายวิชาที่สนใจในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กิต เป็น 37 หน่วยกิต
รวมแล้วไม่น้อยกว่า30 หน่วยกิต

101 - 102 หน่วยกิต 2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า
30 หน่วยกิต
1 กลุม่ วิชาแกน
2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ
2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ บังคับเรียน
34 หน่วยกิต
3 กลุ่มวิชาชีพเลือก ไม่น้อยกว่า
4. กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก
29 หน่วยกิต
2.4 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 8 – 9 หน่วยกิต 3 . หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต

- กลุ่มวิชาชีพเลือก
97 หน่วยกิต
เปลี่ยนจาก 29 หน่วย
30 หน่วยกิต
กิต เป็น 23 หน่วยกิต
37 หน่วยกิต
23 หน่วยกิต - กลุ่มวิชาฝึก
7 หน่วยกิต
ประสบการณ์วิชาชีพ
6 หน่วยกิต
เปลี่ยนจาก 8 – 9
หน่วยกิต เป็น 7
หน่วยกิต
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ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรกลุ่มวิชาแกน
หลักสูตรสาขาวิชาการเพาะเลีย้ งสัตว์น้าระหว่างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2558 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563
หลักสูตรสาขาวิชาการเพาะเลีย้ งสัตว์น้า พ.ศ. 2558
หลักสูตรปรับปรุงสาขาวิชาการเพาะเลีย้ งสัตว์น้า พ.ศ. 2563
เหตุผล
กลุ่มวิชาแกนบังคับเรียน
30 หน่วยกิต กลุ่มวิชาแกนบังคับเรียน
30 หน่วยกิต ไม่มีการปรับปรุง
4011105 ฟิสิกส์พื้นฐาน
3 (2-3-4)
4011105 ฟิสิกส์พื้นฐาน
3 (2-3-4) ค้าอธิบายรายวิชา
4021105 เคมีพื้นฐาน
3 (2-3-4)
4021105 เคมีพื้นฐาน
3 (2-3-4)
4022305 เคมีอินทรียพ์ ื้นฐาน
3 (2-2-5)
4022305 เคมีอินทรียพ์ ื้นฐาน
3 (2-2-5)
4023501 ชีวเคมีพื้นฐาน
3 (2-3-4)
4023501 ชีวเคมีพื้นฐาน
3 (2-3-4)
4031105 ชีววิทยาพื้นฐาน
3 (2-3-4)
4031105 ชีววิทยาพื้นฐาน
3 (2-3-4)
4032201 จุลชีววิทยา
3 (2-3-4)
4032201 จุลชีววิทยา
3 (2-3-4)
4032401 สัตววิทยา
3 (2-3-4)
4032401 สัตววิทยา
3 (2-3-4)
4033401 วิทยาเอมบริโอ
3 (2-3-4)
4033401 วิทยาเอมบริโอ
3 (2-3-4)
4052101 สถิติวิเคราะห์ 1
3 (2-3-4)
4052101 สถิติวิเคราะห์ 1
3 (2-3-4)
5002103 พันธุศาสตร์พื้นฐานเพือ่ การเกษตร 3 (2-3-4)
5002103 พันธุศาสตร์พื้นฐานเพือ่ การเกษตร 3 (2-3-4)
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ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรกลุ่มวิชาชีพบังคับ
หลักสูตรสาขาวิชาการเพาะเลีย้ งสัตว์น้าระหว่างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2558 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563
หลักสูตรสาขาวิชาการเพาะเลีย้ งสัตว์น้า พ.ศ. 2558
5061501 หลักการประมง
3 (2-2-5)
Principles of Fisheries
ประวั ติ ก ารท้ า ประมง ประโยชน์ ประเภท
นิ เ วศวิ ท ยาการท้ า ประมง เค รื่ อ งมื อ ทางการประมง
เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อ งกั บการท้ าประมงในประเทศไทยและ
ประเทศอาเซี ย นพระราชบั ญ ญั ติ ก ารประมง กฎหมาย
ทางการประมง ศึ ก ษากรณี ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การประมงใน
ท้องถิ่น
5063106 หลักการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
3 (2-2-5)
Principles of Aquaculture
ความส้าคัญ ความรู้เบื้องต้นทางด้านการสร้าง
ฟาร์ม การเพาะเลี้ยงสัตว์น้า การจัดและการขนส่ง การ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้าที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ สภาวะเศรษฐกิจ
และสถานการณ์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้าในท้องถิ่น และการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้าในกลุม่ ประเทศอาเซียน

หลักสูตรปรับปรุงสาขาวิชาการเพาะเลีย้ งสัตว์น้า พ.ศ. 2563
5061501 หลักการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า 3 (2-2-5)
Principles of Fisheries and Aquaculture
ประวั ติ ความส้ า คั ญ นิ เ วศวิ ท ยาการท้ า ประมง
เครื่ อ งมื อ ท างก ารป ระม ง พ ระ ราชบั ญ ญั ติ ก ารป ระม ง
การท้าประมงในท้องถิ่นและอาเซียน ความรู้เบื้องต้นทางด้านการ
เพาะเลี้ ย งสั ต ว์ น้ า การจั บ และการขนส่ ง สถานการณ์ ก าร
เพาะเลี้ยงสัตว์น้าในท้องถิ่นและอาเซียน

เหตุผล
ปรับ ปรุงโดยรวมเนื้อหาหลัก การ
ประมงและหลักการเพาะเลี้ยงสัตว์
น้้า เพื่อลดการทั บ ซ้อนกั บ เนื้อหา
โดยละเอียดในรายวิชาอื่น ๆ

52
ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรกลุ่มวิชาชีพบังคับ
หลักสูตรสาขาวิชาการเพาะเลีย้ งสัตว์น้าระหว่างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2558 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563
หลักสูตรสาขาวิชาการเพาะเลีย้ งสัตว์น้า พ.ศ. 2558
5063106 การเพาะเลีย้ งสัตว์น้าชายฝั่ง
3 (2-2-5)
Coastal Aquaculture
นิ เ วศวิ ท ยาของชายฝั่ ง ทะเล การเลี้ ย งและการ
เพาะพันธุ์สัตว์น้าชายฝั่งที่ มีความส้าคัญ ทางเศรษฐกิจ ปัจ จัย
ต่ า งๆในการเพาะเลี้ ย งสั ต ว์ น้ า ชายฝั่ ง ปั ญ หาเกี่ ย วกั บ การ
เพาะเลี้ ย งสั ต ว์ น้ า ชายฝั่ ง และการแก้ ไข การศึ ก ษากรณี ที่
เกี่ยวข้องกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่งนอกสถานที่
5063103 การเพาะขยายพันธุ์สัตว์น้า 3 (2-2-5)
ศึกษาหลักการ วิธีก ารและด้าเนินการคัดเลือกพ่อ
แม่พันธุ์สัตว์น้า การเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้า การเพาะพันธุ์สัตว์
น้้าด้วยวิธีต่างๆ การวางแผนการผลิตและการจัดการระบบการ
เพาะพันธุ์สัตว์น้า

หลักสูตรปรับปรุงสาขาวิชาการเพาะเลีย้ งสัตว์น้า พ.ศ.2563

เหตุผล
ตัดรายวิชานี้ออกเนื่องจากทับ
ซ้อนกับเนื้อหาโดยละเอียดใน
รายวิชาอื่น ๆ

5063101 การเพาะเลี้ยงปลาเศรษฐกิ
Aquatic Animal
จ Breeding
3 (2-2-5)
Economic Fish Breeding
ชนิดปลาเศรษฐกิจ ระบบการสืบพันธุ์ของปลา หลักการ
วิธีการและด้าเนินการคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์ การเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ปลา
การเพาะพั น ธุ์ ป ลาด้วยวิธีต่างๆ การวางแผนการผลิ ตและการ
จัดการระบบการเพาะพันธุ์ ป ลา การติดตามและระเมิ นผลผลิต
เทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมที่ เ กี่ ย วข้ อ ง กรณี ศึ ก ษาระบบการ
เพาะเลี้ยงปลาของผู้ประกอบการ

ปรับปรุงเนื้อหาให้เหมาะสมกับ
การเรียนการสอนและการใช้งาน
จริงของนักศึกษา ปรับค้าอธิบาย
วิชาให้มีความชัดเจนมากขึ้น

53
ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรกลุ่มวิชาชีพบังคับ
หลักสูตรสาขาวิชาการเพาะเลีย้ งสัตว์น้าระหว่างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2558 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563
หลักสูตรสาขาวิชาการเพาะเลีย้ งสัตว์น้า พ.ศ. 2558
5063401 โรคสัตว์น้าและปรสิต
3 (2-2-5)
Aquatic Animal Diseases and Para
ศึกษาสถานการณ์และผลกระทบของการเกิดโรคใน
สั ต ว์ น้ า ประเภทและชนิ ด ของโรคพยาธิแ ละศั ต รู สั ต ว์ น้ า ใน
ธรรมชาติและในบ่อเลี้ยง สาเหตุและอาการของสัตว์น้าที่เป็นโรค
การป้ องกั น และการรัก ษา โดยการใช้ ส ารชีวอิ นทรีย์ ยาและ
สารเคมี ตลอดจนผลกระทบต่อผู้บริโภค
5003901 การวางแผนการทดลองและการวิเคราะห์
ข้อมูลทางสถิติ
3 (2-2-5)
Experimental Design and Statistical
Data Analysis
หลั ก การวางแผนการทดลอง การสุ่ ม ตั ว อย่ า ง
แผนการทดลองแบบต่าง ๆ ในทางการเกษตร การวิเคราะห์
ข้อมูลทางสถิติ และการแปลผล การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ใน
การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ

หลักสูตรปรับปรุงสาขาวิชาการเพาะเลีย้ งสัตว์น้า พ.ศ.2563
5063401 โรคสัตว์น้าและปรสิต
3 (2-2-5)
Aquatic Animal Diseases and Parasites
ศึกษาสถานการณ์และผลกระทบของการเกิดโรคในสัตว์
น้้า ประเภทและชนิดของโรคพยาธิและศัตรูสัตว์น้าในธรรมชาติและ
ในบ่อเลี้ยง สาเหตุและอาการของสัตว์น้าที่เป็นโรค การป้องกันและ
การรัก ษา โดยการใช้ ส ารชี วอิ น ทรีย์ ยาและสารเคมี ตลอดจน
ผลกระทบต่อผู้บริโภค
5003901 การวางแผนการทดลองและการวิเคราะห์ข้อมูล
ทางสถิติที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร
3 (2-2-5)
Experimental Design and Statistical
Data Analysis in Agriculture
หลัก การวางแผนการทดลอง การสุ่มตัวอย่ าง แผนการ
ทดลองแบบต่าง ๆ ในทางการเกษตร การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
และการแปลผล การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ทางสถิตทิ ี่เกี่ยวข้องกับการเกษตร

เหตุผล
ปรับ ค้าอธิบ ายวิชาให้ มี ความ
ชัดเจนมากขึ้น

ปรับปรุงโดยมุง่ เน้นการ
วางแผนและวิเคราะห์ข้อมูล
ทางสถิติทเี่ กี่ยวข้องกับ
การเกษตร

54
ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรกลุ่มวิชาชีพบังคับ
หลักสูตรสาขาวิชาการเพาะเลีย้ งสัตว์น้าระหว่างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2558 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563
หลักสูตรสาขาวิชาการเพาะเลีย้ งสัตว์น้า พ.ศ. 2558
5063702 การจัดการธุรกิจสัตว์น้า
3 (2-2-5)
Aquaculture Business Management
ความส้าคัญ บทบาท และลัก ษณะของธุรกิ จสัตว์น้า
ประเภทและรู ป แบบของธุ ร กิ จ สั ต ว์ น้ า สภาพแวดล้ อ มที่ มี
ผลกระทบต่อการจัดการธุรกิจสัตว์น้าหน้าที่พื้นฐานในการจัดการ
ธุรกิจ สัตว์น้าทั้งด้าน การจัดการการผลิต การตลาด การบัญ ชี
และการเงิน การส่ ง ออกและการน้ าเข้าส้ าหรับ ธุร กิ จ สัต ว์น้ า
จริ ย ธรรมส้ าหรั บ การจั ด การธุ ร กิ จ สั ต ว์ น้ า ปั ญ หาและแนว
ทางแก้ ไขระบบธุรกิจ สัตว์น้าตลอดจนการจัดท้ าโครงการแผน
ธุรกิจสัตว์

หลักสูตรปรับปรุงสาขาวิชาการเพาะเลีย้ งสัตว์น้า พ.ศ.2563
5003402 การวางแผนธุรกิจเกษตรส้าหรับผู้ประกอบการ
3 (2-2-5)
Agricultural Business Planning for
Entrepreneurs
ความ คิ ด แ ล ะ ลั ก ษ ณ ะ ข อ งธุ ร กิ จ เก ษ ต รแ ล ะ
อุตสาหกรรมเกษตร การเป็นผู้ป ระกอบการ การริ เริ่ม และการ
พัฒนาธุรกิจ การวิเคราะห์และประเมินโอกาสทางธุรกิจ การศึกษา
ความเป็นไปได้ รูป แบบ การจัดท้า และการน้าเสนอแผนธุรกิ จ
การวิเคราะห์ ก ารตลาด การจัดการ การผลิต การบัญ ชี การเงิน
สหกรณ์การเกษตร การส่งออกและการน้าเข้า การด้าเนินการของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม การจัดการผลิตภัณฑ์ ตราสินค้า
และราคา และฝึกปฏิบัติ

เหตุผล
ปรับปรุงรายวิชาให้มกี าร
บูรณาการเนื้อหารายวิชาด้าน
ผู้ประกอบการ และการ
วางแผนธุรกิจเพิม่ ขึ้น

55
ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรกลุ่มวิชาชีพเลือก
หลักสูตรสาขาวิชาการเพาะเลีย้ งสัตว์น้าระหว่างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2558 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563
หลักสูตรสาขาวิชาการเพาะเลีย้ งสัตว์น้า พ.ศ. 2558
5063607 สาหร่ายเศรษฐกิจ
3 (2-2-5)
Economic Algae
ชนิด การแพร่กระจาย ความความส้าคัญ
ประโยชน์ และการเพาะเลี้ยงสาหร่าย ที่ส้าคัญทางเศรษฐกิจ
รูปแบบผลิตภัณฑ์ และการแปรรูปสาหร่าย
5063606 แพลงก์ตอนทางการประมง
3 (2-2-5)
Plankton for Fisheries
ความส้ า คั ญ ประโยชน์ และการเพาะเลี้ ย ง
แพลงก์ตอนเศรษฐกิจ
5064303 หอยและหมึกเศรษฐกิจ
3 (2-2-5)
Economic Mollusks
ชีววิทยาของสัตว์กลุ่มหอยและหมึก ความส้าคัญ
ต่อระบบนิเวศวิทยาและระบบเศรษฐกิจ
การท้าประมง
การเพาะเลี้ยงหอยและหมึกการแปรรูปและการอนุรกั ษ์
ทรัพยากรหอย

หลักสูตรปรับปรุงสาขาวิชาการเพาะเลีย้ งสัตว์น้า พ.ศ. 2563
5062601 แพลงก์ตอนและสาหร่ายเพื่อการเพาะเลี้ยงทาง
เศรษฐกิจ
3 (2-2-5)
Plankton and Algae for Economic
Aquaculture
ชนิ ด การแพร่ ก ระจาย ความส้า คั ญ ประโยชน์
และการเพาะเลี้ยงแพลงก์ตอน
และสาหร่ายที่
ส้าคัญทางเศรษฐกิจ และปฏิบัติ

เหตุผล
ป รั บ เนื้ อ ห า ข อ งร า ย วิ ชา 2
รายวิชาในหลักสูตรเดิม เป็นวิชา
เดียวเพื่อความกระชับ และตรง
เป้าหมายของหลั ก สูต รโดยรวม
เนื้ อ ห าแพ ลงก์ ต อน ท างการ
ประมงและสาหร่ า ยเศรษฐกิ จ
เพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษาสามารถบู ร ณา
ก า ร แ ล ะ น้ า ไป ใช้ ได้ อ ย่ า ง
เหมาะสม

5063105 การเพาะเลี้ยงปูและสัตว์กลุ่มหอยเศรษฐกิจ 3 (2-2-5) รวมรายวิ ช า และปรั บ ชื่ อ วิ ช า
Economic Crab and mollusk breeding
รวมถึงค้าอธิบายรายวิชา
ชีววิทยาและความส้าคัญของปู และสัตว์กลุ่มหอย ต่อ
ระบบนิเวศ และระบบเศรษฐกิจ การท้าประมง การเพาะเลี้ยง
การใช้ประโยชน์ และการอนุรักษ์สัตว์กลุม่ หอย

56
ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรกลุ่มวิชาชีพเลือก
หลักสูตรสาขาวิชาการเพาะเลีย้ งสัตว์น้าระหว่างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2558 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563
หลักสูตรสาขาวิชาการเพาะเลีย้ งสัตว์น้า พ.ศ. 2558
5063105 การสร้างบ่อ
3 (2-2-5)
Pond Construction
ศึกษาหลักเกณฑ์ และการปฏิบัติในการเลือกท้าเล
สร้างบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้าการส้ารวจ การวิเคราะห์ ดิน และ
ผลกระทบ การท้าแผนผัง กระบวนการสร้างบ่อ การวางแผน
ระบบทางกายภาพและการจัดระบบน้้าที่ ต้อ งการใช้ในการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้า หลักความปลอดภัยในงานสร้างบ่อและการ
ดูแลระบบ
5063703 งานช่างเกษตรและเครื่องยนต์ทางการเพาะเลีย้ ง
สัตว์น้า
3 (2-2-5)
Principles of Farm Mechanics and Machinery in
Aquaculture
ประวัติและความส้าคัญ การพัฒนาเครื่องมือช่างเกษตร
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานช่างโลหะ ช่างไม้ ช่างปูน ไฟฟ้า และ
เครื่องจักรกลโรงงาน การบ้ารุง รักษา ความปลอดภัยในโรงงาน การจัดการ
โรงงาน

หลักสูตรปรับปรุงสาขาวิชาการเพาะเลีย้ งสัตว์น้า พ.ศ. 2563
5003501 ระบบควบคุมเครื่องมือและอุปกรณ์อ3ัจฉริ
(2-2-5)
ยะ
ทางการเกษตร
3 (2-2-5)
Agricultural Instrument and Smart
Device Control System
ความรู้เ บื้ องต้ น เกี่ ยวกั บ อุ ป กรณ์ ต รวจจับ ในงาน
เกษตรและอุ ต สาหกรรมเกษตร และการประยุก ต์ ใช้ การ
เชื่อมต่ออุปกรณ์อัจฉริยะด้วยระบบอินเทอร์เ น็ต ระบบควบคุม
ไฟฟ้า ความรู้และการประยุกต์ใช้โปรแกรมที่เกี่ยวข้อง และฝึก
ปฏิบัติ

เหตุผล
ปรั บ ค้ า อธิ บ ายวิ ช า และรายชื่ อ
วิชาให้มีความชัดเจนมากขึ้น ปรับ
เพื่ อ ให้ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ก า ร ใช้
เทคโนโลยี ส มั ย ใหม่ ม าใช้ กั บ การ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้า

57
ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรกลุ่มวิชาชีพเลือก
หลักสูตรสาขาวิชาการเพาะเลีย้ งสัตว์น้าระหว่างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2558 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563
หลักสูตรสาขาวิชาการเพาะเลีย้ งสัตว์น้า พ.ศ. 2558
5063302
การเลี้ยงกุ้ง
3 (2-2-5)
Shrimp Culture
ศึ ก ษาการจั ดจ้ าแ น กกุ้ ง ชี ว วิ ท ยาขอ งกุ้ ง
หลัก การเพาะเลี้ยงกุ้ งที่มี ความส้าคัญ ทางเศรษฐกิจ มาตรฐาน
ฟาร์ม กุ้ ง และการผลิต สถานการณ์ ก ารส่ง ออกและการตลาด
อุตสาหกรรมการผลิตและการแปรรูปกุ้ง ระบบคลัสเตอร์และ
องค์กรที่เกี่ยวข้อง
5064107

การเลีย้ งปลาสวยงามและ
3 (2-2-5)
พรรณไม้น้าประดับ
Ornamental Fish and Aquarium Plants
ศึก ษาประเภทและลักษณะประจ้าพันธุ์ของปลา
สวยงาม ชีววิทยาของปลาสวยงาม การเลือกซื้อและการเลี้ยง
ปลาสวยงาม การเพาะพั นธุ์และอนุบาลปลาสวยงาม ชนิดของ
พรรณไม้ น้ าและการจัดตกแต่ง ตู้ ป ลา หลั ก การประกวดปลา
สวยงามและการจัดตู้ การศึกษานอกสถานที่
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5063104 การเลี้ยงกุ้งเพื่ออุตสาหกรรม
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
Shrimp Culture for Industry
สถานการณ์อุตสาหกรรมกุ้งของโลกและประเทศไทย
ห่ ว งโซ่ ก ารผลิ ต อุ ต สาหกรรมการผลิ ต และการแปรรู ป กุ้ ง
ระบบคลัสเตอร์และองค์กรที่เกี่ยวข้อง ชีววิทยาของกุ้งเศรษฐกิจ
หลัก การเพาะเลี้ยงกุ้ งที่มี ความส้าคัญ ทางเศรษฐกิจ มาตรฐาน
ฟาร์มกุ้งและการผลิต ธุรกิจการส่งออกและการตลาด เทคโนโลยี
และนวัตกรรมที่เกี่ยวข้อง
5064103 การเลี้ยงปลาสวยงามและ
3 (2-2-5)
พรรณไม้น้าประดับ
3 (2-2-5)
Ornamental Fish and Aquarium Plants
ประเภทและลักษณะประจ้าพันธุ์ของปลาสวยงาม
ชี ววิ ท ยาของปลาสวยงาม การเลื อ กซื้ อ และการเลี้ ย ง การ
เพาะพันธุ์และอนุบาลปลาสวยงาม ชนิดของพรรณไม้น้าและการ
จัด ตกแต่งตู้ป ลา หลัก การประกวดปลาสวยงามและการจัด ตู้
การศึกษานอกสถานที่

เหตุผล
เปลี่ยนชื่อรายวิชา และเนื้อหาให้
กระชับ และชัดเจนเหมาะสมกับ
หลักสูตร

ปรั บ ค้ า อธิ บ ายวิ ช าให้ มี ค วาม
ชัดเจนมากขึ้น
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เหตุผล
5063703 การบริหารจัดการทรัพยากรประมง 3 (2-2-5) เพิ่ ม รายวิช าเพื่ อ ความสมบู ร ณ์
และระบบสารสนเทศ
ของหลักสูตรมากขึ้น
Fisheries resource management and
Information Systems
ความส้าคัญของทรัพยากรประมง การบริหารจัดการ
และบทบาทของระบบสารสนเทศ ในการบริ ห ารจั ด การ
ทรัพ ยากรทางการประมง การประยุก ต์ใช้ส ารสนเทศในการ
วิเคราะห์ โครงการ เพื่ อ จัด ท้ า นโยบายและวางแผนงานด้ า น
ประมง
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