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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

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)
: B.Sc. (Aquaculture)
3. วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร
4. จ้านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 133 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี ทางวิชาการ หลักสูตร 4 ปี
5.2 ภาษาที่ใช้
การจัดการเรียนการสอนใช้ภาษาไทย สาหรับเอกสารและตาราเรียนในวิชาของหลักสูตรมีทั้งที่เป็น
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
5.3 การรับเข้าศึกษา
รับนักศึกษาไทยหรือนักศึกษาต่างประเทศที่ใช้ภาษาไทยได้
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส้าเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
หลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ. 2563 ปรับปรุง จากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการเพาะเลี้ ยง
สัตว์น้า (ปรับปรุง) พ.ศ. 2558 เริ่มเปิดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563
- ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการประจาคณะ
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
- ได้รับอนุมัต/ิ 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 นักวิชาการประจาฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
8.2 นักวิชาการประมง กรมประมง
8.3 ผู้ประกอบธุรกิจฟาร์มสัตว์น้าและกิจการอื่นๆที่เกี่ยวข้องในสายการผลิตสัตว์น้า
8.4 เจ้าหน้าทีว่ ิจัยและพัฒนาด้านอาหารสัตว์น้า ระบบการเลี้ยงสัตว์น้า หรือปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้า
8.5 เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการขายพันธุ์สัตว์น้า อุปกรณ์ ยาและสารเคมีที่ใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
8.6 เจ้าหน้าประจาห้องปฏิบัติการวิเคราะห์น้าหรือห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์
8.7 เจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อ ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายการตลาด หรือฝ่ายผลิตในสถานประกอบการเพาะเลี้ยง
8.8 เจ้าหน้าทีแ่ ปรรูปสัตว์น้า (รวมถึงธุรกิจอื่นๆในสายการผลิตสัตว์น้าจากต้นน้าถึงปลายน้า)
8.9 เจ้าหน้าที่ประจาพิพิธภัณฑ์สัตว์น้า
8.10 เจ้าหน้าทีส่ ่งเสริมการเกษตร
8.11 ครู หรือวิทยากรผู้ให้ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
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นางสาวรุ่งกานต์ กล้าหาญ

5

นางสาวอัจฉรีย์ ภุมวรรณ

วท.บ. (การเพาะเลี้ยงสัตว์น้า)
37606002xxxxx ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปร.ด. (เพาะเลี้ยงสัตว์น้า)
วท.ม. (เพาะเลี้ยงสัตว์น้า)
วท.บ. (ประมง)
32001010xxxxx
อาจารย์
กศ.ด. (วิทยาศาสตร์การศึกษา)
วท.ม. (วิทยาศาสตร์การประมง)
วท.บ. (วาริชศาสตร์)

ส้าเร็จการศึกษาจากสถาบัน

ปี พ.ศ.

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล

2557
2545
2542
2544

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2536
2552
2545
2552
2546
2543
2550
2535
2532
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9. ชื่อ – นามสกุล ต้าแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ล้าดับ
เลขประจ้าตัว
ชื่อ-นามสกุล
ต้าแหน่ง
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
ที่
ประชาชน
1
นางจุฑามาศ ทะแกล้วพันธุ์ 33199001xxxxx
อาจารย์
ปร.ด.(การจัดการเทคโนโลยี)
วท.ม. (เพาะเลี้ยงสัตว์น้า)
วท.บ. (ประมง)
2
นางสาวชลิดา ช้างแก้ว
31201003xxxxx
อาจารย์
วท.ม. (เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการ
พัฒนาทรัพยากร)
วท.บ. (วาริชศาสรต์)
3
นางสาวทิพย์สุดา ชงัดเวช 31101013xxxxx
อาจารย์
วท.ม. (วิทยาศาสตร์การประมง)
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ้าเป็นต้องน้ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
ขึ้นอยู่กับ แผนพั ฒ นาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ซึ่งอยู่ในช่วงปฏิรูป
ประเทศเพื่อแก้ปัญหาพื้นฐานหลายด้านที่สั่งสมมานานท่ามกลาง สถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว
และเชื่อมโยงกันใกล้ชิดมากขึ้น การแข่งขันด้านเศรษฐกิจจะเข้มข้นมากขึ้น สังคมโลกจะมีความเชื่อมโยง
ใกล้ชิดกันมากขึ้นเป็นสภาพไร้พรมแดน การพัฒนาเทคโนโลยีจะมีการเปลี่ยนแปลง อย่างรวดเร็วและจะ
กระทบชีวิตความเป็นอยู่ในสังคมและการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจอย่างมาก ขณะที่ ประเทศไทยมี
ข้อจำกัดของปั จจัย พื้น ฐานเชิงยุทธศาสตร์เกือบทุกด้านและจะเป็นอุปสรรคต่อการพั ฒ นา ที่ชัดเจนขึ้น
ประเทศไทยต้องปรับตัว ขนานใหญ่ โดยจะต้องเร่งพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และ
นวัตกรรมให้เป็นปัจจัยหลัก ในการขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกด้านเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศไทยท่ามกลางการแข่งขันในโลกที่รุนแรงขึ้น ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ร่อยหรอ
เสื่อมโทรมอย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นทั้งต้นทุนในเชิงเศรษฐกิจและผลกระทบร้ายแรงต่อคุณภาพชีวิตประชาชน
การเพิ่ มการลงทุ น เพื่ อการวิจัย และพัฒ นา การพั ฒ นาวิท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ซึ่งต้อง
ดำเนินการควบคู่กับการเร่งยกระดับทักษะฝีมือแรงงานกลุ่มที่กำลังจะเข้าสู่ตลาดแรงงานและกลุ่มที่อยู่ ใน
ตลาดแรงงานในปัจจุบันให้สอดคล้องกับสาขาการผลิต และการเปลี่ยนแปลงด้าน เทคโนโลยี การพัฒนา
ทุนมนุษย์จาก การยกระดับคุณภาพการศึกษา การเรียนรู้ การพัฒนาทักษะ ในช่วงเวลาต่อจากนี้การพัฒนา
ต้องมุ่งเน้ น การพั ฒ นาเชิ งพื้ น ที่แ ละ เพิ่ มศั กยภาพทางเศรษฐกิ จของเมื องต่ างๆ ให้ สู งขึ้น ภายใต้ก ารใช้
มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม การผลิตบัณฑิตเกษตรด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าที่มีศักยภาพในการใช้ และคิดค้น
นวัตกรรมด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า มีความรู้และเข้าใจ และสามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่ างถูกต้อง การเพิ่ม
เครือข่าย และการติดต่อในภูมิภาคอาเซียน และระดับนานาชาติ การตะหนักรู้ และการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ ในด้านการประมง มีความจาเป็น อย่างเร่งด่วน และเป็นกลไกสาคัญของการขยายฐานการ
ผลิตสัตว์น้า ซึ่งตั้งแต่ปี ค.ศ. 2000 เป็นต้นมา องค์การอนามัยโลกได้ระบุไว้ว่า สัตว์น้าถือเป็นแหล่งโปรตีนราคาถูก
และมีคุณค่าทางโภชนาการสูง จึงควรเร่งส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าเพื่อให้เป็นอาหารสาหรับชาวโลก และเพื่อ
ทดแทนการจับสัตว์น้าจากธรรมชาติต่อไป
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
สถานการณ์ ห รื อ การพั ฒ นาทางสั งคมและวั ฒ นธรรม ที่ จ าเป็ น ในการวางแผนหลั ก สู ต ร
ได้ ค านึ ง ถึ ง การเปลี่ ย นแปลงด้ า นสั ง คม และยึ ด หลั ก ตามปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ที่ ชี้ ให้ เห็ น ถึ ง
แนวการดารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับ
รัฐ ทั้งในการพัฒ นาและบริหารประเทศให้ดาเนินไปใน ทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒ นาเศรษฐกิจ
เพื่อให้ก้าวทันต่อยุคโลกาภิวัฒน์ ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผลรวมถึงความ
จาเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควรต่อการมีผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลง
ทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้ จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่งในการ
นาวิชาการต่างๆ มาใช้ในการวางแผนและการดาเนินการทุกขั้นตอน และขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้าง
พื้น ฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะบัณฑิตที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงาน หรือการประกอบอาชีพต่างๆ
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เช่น เจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับ ให้มีสานึกในคุณธรรมความซื่อสัตย์สุจริต และ
ให้ มีค วามรอบรู้ที่ เหมาะสม ดาเนิ น ชีวิตด้ว ยความอดทน ความเพี ยร มี สติ ปั ญญาและความรอบคอบ
เพื่อให้ สมดุลและพร้อมต่อการรองรับ การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวางทั้งด้านวัตถุ สั งคม
สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
ผลกระทบจากสถานการณ์ ภ ายนอกและการเตรีย มผู้ เรีย นให้ มี ทั กษะการเรีย นรู้เท่ าทั น การ
เปลี่ยนแปลงสถานการณ์ โลกในศตวรรษที่ 21 และ Disruptive Technology ในการพัฒ นาหลักสูตรจึง
จาเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรในเชิงรุกที่มีศักยภาพและสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของผู้เรียน
และผู้ใช้บัณฑิตและรองรับ การใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรม การมีทักษะด้านงานเพาะเลี้ยงสัตว์น้าอย่าง
เข้มแข็ง การแข่งขัน ในสายงานด้านการเพาะเลี้ ยงสัตว์น้า ของภูมิภ าคอาเซียน ซึ่งต้องใช้ทักษะด้านภา
อังกฤษเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างมาก การผลิตบุคลากรทางด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าที่มีศักยภาพสูงในการ
พัฒ นาตนเองให้ เข้ากับลักษณะงานทั้งด้านวิช าการและวิ ชาชีพซึ่งเป็นไปตามนโยบายและวิสัยทัศน์ของ
สถาบันฯ ด้านการผลิตบัณฑิตสู่สากล
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
ผลกระทบจากสถานการณ์ ภ ายนอกหรือการพัฒ นาทางสังคมและวัฒ นธรรมที่มีต่อพันธกิจ
ของมหาวิท ยาลั ย มุ่ งสู่ ค วามเป็ น เลิ ศ ทางด้ านการเป็ น คลั งปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ที่ มี คุ ณ ภาพ เนื่ อ งจากมี ก าร
เปลี่ ย นแปลงของเทคโนโลยี อ ย่ างรวดเร็ว และแพร่ห ลาย การพั ฒ นาหลั กสู ต รจึ งต้ อ งเน้ น และส่ งเสริ ม
การใช้เทคโนโลยีที่คานึงถึงคุณภาพ และจริยธรรมทางวิชาชีพ โดยใส่ใจถึงผลกระทบต่อท้องถิ่น สังคมและ
วัฒนธรรมไทย โดยยังคงใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีการปรับเปลี่ยนไปตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
13.1 หมวดวิชา/กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะอื่นๆ มีดังนี้
1) หมวดวิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไป เปิ ด สอนโดยคณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ คณะ
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาการจัดการ คณะ
เทคโนโลยี การเกษตร คณะครุศ าสตร์ คณะเทคโนโลยี อุตสาหกรรม และคณะพยาบาล
ศาสตร์
2)
หมวดวิช าเฉพาะด้ า น กลุ่ มวิช าแกนเปิ ดสอนโดย คณะวิท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี
จานวน 9 รายวิชา
3) หมวดวิชาเลือกเสรี เปิดสอนโดยคณะต่างๆภายในมหาวิทยาลัย
13.2 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน
5061501
หลักการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า

3 (2 – 2 – 5)

13.3 การบริหารจัดการ
บริหารจัดการโดยมีสานั กส่ง เสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็นหน่วยงานกลางในการทา
หน้าที่ประสานงานกับคณะต่าง ๆ ในการเปิดรายวิชาและการจัดอาจารย์ผู้สอน
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความส้าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
คุณธรรมนาความรู้ เชิดชูศาสตร์พระราชา พัฒนานวัตกรรม
1.2 ความส้าคัญ
หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิช 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 งเป็ น รากฐานที่ ส าคั ญ ในการพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น
และประเทศ
1.3 วัตถุประสงค์
1) เพื่ อ ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ให้ มี ค วามรู้ ความสามารถ มี ทั ก ษะด้ านการเพาะเลี้ ย งสั ต ว์น้ า และมี
คุณธรรมและจริยธรรม โดยบูรณาการศาสตร์พระราชาในการจัดการเรียนการสอนสอดคล้อง
กับความต้องการของผู้ประกอบการ และมีจิตสานึกในการพัฒนาตัวเอง
2) เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม มีความพร้อมในการรับมือ
กับ Digital Technology Disruption
3) เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีแนวคิดการเป็นผู้ประกอบการและการจัดการธุรกิจสัตว์น้า สาหรับนาไป
ประกอบอาชีพและร่วมพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีจรรยาบรรณและคุณธรรม
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง

กลยุทธ์

ปรับปรุงหลักสูตรการเพาะเลี้ยงสัตว์ - ติดตามประเมินหลักสูตรอย่าง
น้า ให้มมี าตรฐานไม่ต่ากว่าที่สกอ.
สม่าเสมอ
กาหนด
- พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานระดับชาติ
ปรับปรุงหลักสูตรการเพาะเลี้ยงสัตว์ - ติดตามข้อมูลข่าวสาร
น้า ให้สอดคล้องกับความต้องการ
ตลาดแรงงาน และทิศทางการ
ของผู้ประกอบการ ผู้ใช้บัณฑิต
ดาเนินงานด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์
และการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
น้า
- พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต และ
และตลาดแรงงาน ทิศทาง
เศรษฐกิจในอนาคต
พัฒนาบุคลากรด้านการเรียนการ
- ส่งเสริมอาจารย์ด้านการจัดการ
สอน วิจัยและบริการวิชาการให้
เรียนการสอนโดยเน้นการเรียนแบบ
สอดคล้องกับการนาไปปฏิบัติงาน
active learning
จริง
- สนับสนุนให้อาจารย์ได้มี
ประสบการณ์จากการไปศึกษาดูงาน
การนาเสนอผลงานวิชาการ การเข้า
ร่วมฝึกอบรมต่างๆ
พัฒนาสถานที่และอุปกรณ์การเรียน - จัดหางบประมาณสนับสนุน
การสอนให้มีความทันสมัยต่อการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
- รายงานผลการประเมินหลักสูตร
- เอกสารหลักสูตรที่ผ่านการ
ปรับปรุง
- ผลประเมินความพึงพอใจจากผู้ใช้
บัณฑิต
- ผลการมีงานทา และตาแหน่งงาน
ของบัณฑิต

- ผลการเรียนของนักศึกษา และ
ผลงานทางวิชาการ และงานวิจัย
ของอาจารย์
- รายงานการนาความรู้จาก
การศึกษาดูงานหรือฝึกอบรมมา
ใช้ประโยชน์
- ผลการศึกษาของนักศึกษาในด้าน
ความสามารถ ทักษะ ในการใช้
เครื่องมือ และอุปกรณ์
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด้าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบทวิภาค โดยหนึ่งปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมี
ระยะเวลาศึกษาไม่น้ อยกว่า 15 สั ปดาห์ (ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑ์ มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 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) การสาเร็จการศึกษา
ใช้เวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 6 ภาคการศึกษาปกติ และไม่เกิน 16 ภาคการศึกษาปกติ (ดู
ข้อบังคับฯ 2553 หมวด 10)
2.1.2 การลงทะเบียนเรียน การเทียบโอนรายวิชา
เป็ นไปตามข้อบังคับ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริ ญญาตรีของมหาวิทยาลั ยราชภัฏ
เพชรบุรี ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 (หมวด 4) (ภาคผนวก ช)
2.1.3 การวัดผลและการสาเร็จการศึกษา
เป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
พ.ศ. 2553 (หมวด7) (ภาคผนวก ช)
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
2.2.1 ต้องสาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
2.2.2 ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์และ/หรือ เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
นักศึกษามีพื้นฐานความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ไม่เพียงพอในการต่อยอดสาขาวิชาฯ
ปัญหาการปรับตัวในการเรียน ระบบการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษามีความแตกต่างจากระดับ
มัธ ยมศึกษา ทาให้ นั กศึกษามีปั ญ หาในการจัดการเวลาเพื่อเพิ่ มเติมทั กษะและปรับ พื้นฐานความรู้
ด้วยตนเอง ทั้งนี้ ความรุนแรงของปัญหาขึ้นอยู่กับความแตกต่างของแต่ละบุคคล
2.4 กลยุทธ์ในการด้าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจ้ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
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กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา นักศึกษาที่มีพื้นฐานความรู้ไม่เพียงพอ โดยจัดสอนเสริม
ในช่วงก่อนเปิดภาคการศึกษา ส่วนปัญ หาด้านการปรับตัว จัดให้มีการให้คาปรึกษาแนะแนวทั้งจาก
อาจารย์ รุ่นพี่ และศิษย์เก่า
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส้าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
จ้านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา (คน)
ระดับชั้นปี
2563
2564
2565
2566
ชั้นปีที่ 1
40
40
40
40
ชั้นปีที่ 2
0
40
40
40
ชั้นปีที่ 3
0
0
40
40
ชั้นปีที่ 4
0
0
0
40
รวม
40
80
120
160
จานวนบัณฑิตที่คาดว่าจะสาเร็จ
40
การศึกษา

2567
40
40
40
40
160
40

2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย บาท)
รายละเอียดรายรับ
ค่าบารุงการศึกษา
ค่าลงทะเบียน (เหมาจ่าย)
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
รวมรายรับ

2563
960,000

ปีงบประมาณ
2564
2565

2566

2567

1,920,000 2,880,000 3,840,000 3,840,000

240,000 480,000 720,000 960,000 1,200,000
1,200,000 2,400,000 3,600,000 4,800,000 5,040,000

หมายเหตุ : ค่ า บ ารุ ง การศึ ก ษาค่ า ลงทะเบี ย น (เหมาจ่ า ย) ของสาขาวิ ช าการเพาะเลี้ ย งสั ต ว์ น้ า
คณะเทคโนโลยีการเกษตรที่ใช้ในการผลิตบัณฑิตตามหลักสูตรนี้ ประมาณ 24,000 บาท/คน/ปี เงินอุดหนุน
จากรัฐบาลของสาขาวิช าการเพาะเลี้ ยงสัตว์น้า คณะเทคโนโลยีการเกษตรที่ใช้ในการผลิ ตบัณ ฑิตตาม
หลักสูตรนี้ ประมาณ 20,301 บาท/คน/ปี รวมรายรับเฉลี่ยต่อหัวนักศึกษา 31,500 บาท/คน/ปี
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2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย บาท)
หมวดเงิน
ก. งบดาเนินการ
เงินเดือน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
รายจ่ายอื่น ๆ
รวม (ก)
ข. งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดิน
ค่าสิ่งก่อสร้าง
รวม (ข)
รวม (ก) + (ข)
จานวนนักศึกษา
ค่าใช้จ่ายต่อหัวที่ใช้ในการ
ผลิตนักศึกษาตามหลักสูตรนี้

2563

2564

ปีงบประมาณ
2565

2566

2567

2,719,000 2,759,785 2,801,182 2,843,199
10,000
15,000
20,000
25,000
50,000 100,000 150,000 200,000
50,000 100,000 150,000 200,000

2,885,847
30,000
250,000
250,000

2,829,000 2,974,785 3,121,182

3,268,199

3,415,847

2,829,000 2,974,785 3,121,182
40
80
120

3,268,199
160

3,415,847
160

(ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อหัวนักศึกษา จานวน 35,139 บาท/คน/ปี)

2.7 ระบบการศึกษา
 จัดการศึกษาแบบชั้นเรียน
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก
 แบบทางไกลอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning)
 แบบทางไกลอินเตอร์เน็ต
หมายเหตุ 1) บางรายวิชาในหลักสูตรมีสื่อการเรียนรู้ผ่านระบบอนไลน์ และ
2) บางรายวิชามีการจัดการเรียนการสอนแบบ Problem Based Learning (PBL) โดย
ใช้แนวปฏิบัติการกาหนดหน่วยกิตเช่นเดียวกับหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนเข้ามหาวิทยาลัย
ให้เป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
พ.ศ.2553 (หมวด 8) (ภาคผนวก ช)
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จ้านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
ก . หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
3. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
4. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ข . หมวดวิชาเฉพาะ
1. กลุ่มวิชาแกน
2. กลุ่มวิชาชีพบังคับ
3. กลุ่มวิชาชีพเลือก
4. กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ค . หมวดวิชาเลือกเสรี
หมายเหตุ

133

หน่วยกิต

30
12
6
6
6
97
30
37
23
7
6

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

1) กลุ่ ม วิ ช าภาษาและการสื่ อ สาร ให้ นั ก ศึ ก ษาเลื อ กเรี ย นภาษาอั ง ก ฤษไม่ น้ อ ยกว่ า 9 หน่ ว ยกิ ต
และเลือกเรียนกลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร วิชาอื่น ๆ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
2) หรื อ กรณี ที่ ห ลั ก สู ต ร มี มคอ. 1 หรื อ มาตรฐานของสาขาวิ ช า ให้ เ ลื อ กกลุ่ ม วิ ช าภาษาและ
การสื่อสารเป็นไปตามเงื่อนไขของวิชาชีพนั้น ๆ
3) ทั้งนี้ในกรณีข้อ 1) และ 2) ต้องเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษรวมไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิตตลอดหลักสูตร
4) รายวิชา 2220200 ภาษาอังกฤษเบือ้ งต้น ให้มีระดับความยากทางภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน
CEFR ที่ระดับ A2 และ
รายวิชา 2220201 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ้าวัน ให้มีระดับความยากทางภาษาอังกฤษตามกรอบ
มาตรฐาน CEFR ที่ระดับ A2+ และ
รายวิชา 2220202 ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ทั่วไป ให้มีระดับความยากทางภาษาอังกฤษตามกรอบ
มาตรฐาน CEFR ที่ระดับ B1 และ
รายวิชา 2220203 ภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ ให้มีระดับความยากทางภาษาอังกฤษตาม
กรอบมาตรฐาน CEFR ที่ระดับ B1+
5) หลักการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรีมีแนวทางการจัดการเรียนการสอนโดยใช้วิธีการเรียนการสอนแบบกาหนดปัญหาเป็น
ฐาน (Problem-based Learning: PBL) หรือ Project Based
โดยกาหนดหน่วยกิตและให้มีการจัดชั่วโมงการเรียนการสอนในชั้นเรียนปกติควบคู่กับการเรียนรู้ด้วย
ตนเองผ่านระบบการสอนออนไลน์และเน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่าง
หลากหลาย ดังนี้
3 (1-2-6) หมายถึง 3 หน่วยกิต
1 ชั่วโมงบรรยาย = 15 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ คิดเป็น 1 หน่วยกิต
1-2 ชั่วโมงปฏิบัติการ = 30 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ คิดเป็น 1 – 2 หน่วยกิต
6 ชั่วโมงศึกษาด้วยตนเองต่อสัปดาห์
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3.1.3 รายวิชาในแต่ละหมวดวิชาและจ้านวนหน่วยกิต
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า
1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

2220200

ภาษาอังกฤษเบื้องต้น

30 หน่วยกิต
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
Non-Credit

Basic English

2220201
2220202
2220203
2220510
2220520
2220530

ภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน
English in Daily Life
ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ทั่วไป
English in General Situations
ภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ
English in Workplace
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai for Communication
ภาษาไทยเพื่อกิจธุระ
Thai for Specific Purposes
ภาษาไทยเพื่อการคิดวิเคราะห์
Thai for Critical Thinking

3 (1-2-6)
3 (1-2-6)
3 (1-2-6)
3 (1-2-6)
3 (1-2-6)
3 (1-2-6)

หมายเหตุ
1) กลุ่ มวิช าภาษาและการสื่ อสาร ให้ นักศึกษาเลื อกเรียนภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
และเลือกเรียนกลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร วิชาอื่น ๆ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
2) หรื อ กรณี ที่ ห ลั ก สู ต ร มี มคอ. 1 หรื อ มาตรฐานของสาขาวิ ช า ให้ เลื อ กกลุ่ ม วิ ช าภาษาและ
การสื่อสารเป็นไปตามเงื่อนไขของวิชาชีพนั้น ๆ
3) ทั้งนี้ในกรณีข้อ 1) และ 2) ต้องเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษรวมไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิตตลอด
หลักสูตร
4) รายวิชา 2220200 ภาษาอังกฤษเบื้องต้น ให้ มีระดับความยากทางภาษาอังกฤษตามกรอบ
มาตรฐาน CEFR ที่ระดับ A2 และ
รายวิชา 2220201 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ้าวัน ให้มีระดับความยากทางภาษาอังกฤษตาม
กรอบมาตรฐาน CEFR ที่ระดับ A2+ และ
รายวิชา 2220202 ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ทั่วไป ให้มีระดับความยากทางภาษาอังกฤษ
ตามกรอบมาตรฐาน CEFR ที่ระดับ B1 และ
รายวิชา 2220203 ภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ ให้มีระดับความยากทางภาษาอังกฤษ
ตามกรอบมาตรฐาน CEFR ที่ระดับ B1+
5) หลั ก การจั ด การเรี ย นการสอนหมวดวิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไป (หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2562)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมีแนวทางการจัดการเรียนการสอนโดยใช้วิธีการเรียนการสอนแบบกาหนด
ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based Learning: PBL) หรือ Project Based
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โดยกาหนดหน่วยกิตและให้มีการจัดชั่วโมงการเรียนการสอนในชั้นเรียนปกติควบคู่กับการเรียนรู้
ด้วยตนเองผ่านระบบการสอนออนไลน์และเน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ ยวข้องอย่าง
หลากหลาย
วิธีการกาหนดหน่ ว ยกิต ชั่ วโมงบรรยายและชั่ วโมงปฏิ บัติห ลั กสู ตรหมวดวิช าศึ กษาทั่ว ไปและ
หลักสูตรอื่นๆที่ใช้แนวปฏิบัติการกาหนดจานวนหน่วยกิตในทานองเดียวกันนี้ ดังนี้
3 (1-2-6) หมายถึง
จ้านวนหน่วยกิต 3 หน่วยกิต
1 บรรยาย/ทฤษฎี = 15 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ คิดเป็น 1 หน่วยกิตและให้
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจ้านวน 4 เท่าของชั่วโมงบรรยาย/ทฤษฎี
1-2 ฝึกทดลอง/ปฏิบัติ = 30 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ คิดเป็น 1 หน่วยกิตและให้
มีการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจ้านวน 1 เท่าของชั่วโมงฝึกทดลอง/ปฏิบัติ
จ้านวนชั่วโมงในวงเล็บเมื่อรวมกันจะเป็น 3 เท่าของจ้านวนหน่วยกิต
รหัสวิชา
2810310
2221310
2310010
3310810

รหัสวิชา
2221210
2310020
2310030
2310410
2340310

2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
ชื่อวิชา

หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)

นันทนาการในชีวิตประจาวัน
Recreation in Daily Life
จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม
Ethics and Social Responsibility
ทักษะชีวิตและการพัฒนาตนในโลกพลวัต
Life Skills and Personal Development in a Dynamic World
จิตวิทยาการสื่อสาร
Communication Psychology
3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
ชื่อวิชา

3 (1-2-6)
3 (1-2-6)
3 (1-2-6)
3 (1-2-6)

หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)

ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
King Wisdom for Local Development
เพชรบุรีศึกษาเพื่อการประกอบการ
Phetchaburi Study for Entrepreneur

3 (1-2-6)

สังคมไทยกับประชาคมอาเซียนในโลกปัจจุบัน
Thai Society and the Current ASEAN Community
พลเมืองที่เข้มแข็ง
Potency Citizen

3 (1-2-6)

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย
Basic Knowledge of Laws

3 (1-2-6)

3 (1-2-6)

3 (1-2-6)
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3211110
3330010
3330020
3330030
3330110
3003110

รหัสวิชา
1810310

การผลิตและการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล
Digital Media Production and Media Literacy
เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
Economics in Daily Life

3 (1-2-6)

ผู้ประกอบการรุ่นใหม่
Modern Entrepreneur
ภาวะผู้นาและการทางานเป็นทีม
Leadership and Teamwork
การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
Basic E-Commerce
ทักษะในศตวรรษที่21 เพื่อชีวิตและอาชีพ
21st Century Skills for Living and Occupations

3 (1-2-6)

3 (1-2-6)

3 (1-2-6)
3 (1-2-6)
3 (1-2-6)

4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
ชื่อวิชา
กีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพ
Sports for Health Development
โลกกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
World, Science and Technology
สิ่งแวดล้อมกับเทคโนโลยีสีเขียว
Environment and Green Technology
เคมีในชีวิตประจาวัน
Chemistry in Daily Life

3 (1-2-6)

4430110

คณิตศาสตร์สาหรับธุรกิจ
Mathematics for Business

3 (1-2-6)

4430120

การคิดและการตัดสินใจ
Thinking and Decision Making
การทาอาหารไทยและอาหารนานาชาติ
Thai cooking and International cooking
ขนมและเครื่องดื่มเพื่อการประกอบธุรกิจ
Dessert and Beverage for Business
ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์และพืชพรรณ
Conservation Biology and Plants
เกษตรในชีวิตประจาวัน
Agriculture in Daily Life
พลังงานทดแทนและการประหยัดพลังงาน
Renewable Energy and Energy Saving

3 (1-2-6)

4400010
4410110
4420310

4520110
4520120
4830110
5600010
6510410

3 (1-2-6)
3 (1-2-6)
3 (1-2-6)

3 (1-2-6)
3 (1-2-6)
3 (1-2-6)
3 (1-2-6)
3 (1-2-6)
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6530410
6840110
7440110
7003120
8710010

รหัสวิชา
4011105
4021105
4022305
4023501
4031105
4032201
4032401
4033402
4052101
5002103

การสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
Innovation Creative for Local Development
จิตสานึกและวินัยจราจร
Conscious mind and Traffic Discipline
ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในโลกพลวัต
Computer Skills in Dynamic World
ทักษะการคิด
Thinking Skills
ชีวิตและสุขภาพ
Life and Health
ข. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า
1) กลุ่มวิชาแกน บังคับเรียน
ชื่อวิชา

3 (1-2-6)
3 (1-2-6)
3 (1-2-6)
3 (1-2-6)
3 (1-2-6)

97 หน่วยกิต
30 หน่วยกิต
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)

ฟิสิกส์พื้นฐาน
Fundamental of Physics
เคมีพื้นฐาน
Fundamental of Chemistry
เคมีอินทรีย์พื้นฐาน
Fundamental of Organic Chemistry
ชีวเคมีพื้นฐาน
Fundamental of Biochemistry
ชีววิทยาพื้นฐาน
Fundamental Biology
จุลชีววิทยา
Microbiology
สัตววิทยา
Zoology
วิทยาเอมบริโอ
Embryology
สถิติวิเคราะห์ 1
Statistical Analysis 1
พันธุศาสตร์พื้นฐานเพื่อการเกษตร
Fundamental of Genetics for Agriculture

3 (2–3–4)
3 (2–3–4)
3 (2–3–4)
3 (2–3–4)
3 (2–3–4)
3 (2–3–4)
3 (2–3–4)
3 (2–3–4)
3 (2–2–5)
3 (2–2–5)
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2) กลุ่มวิชาชีพ บังคับเรียน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
5003402
5003501
5003901
5061501
5061601
5061602
5062201
5063101
5063102
5063401
5063701
5064901
5064902

รหัสวิชา
5062601
5062602
5062603

37 หน่วยกิต
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)

การวางแผนธุรกิจเกษตรสาหรับผู้ประกอบการ
3 (2-2-5)
Agricultural Business Planning for Entrepreneurs
3 (2-2-5)
ระบบควบคุมเครื่องมือและอุปกรณ์อัจฉริยะทางการเกษตร
Agricultural Instrument and Smart Device Control System
การวางแผนการทดลองและการวิเคราะห์ข้อมูล
3 (2-2-5)
ทางสถิติที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร
Experimental Design and Statistical Data Analysis in Agriculture
หลักการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
3 (2-2-5)
Principles of Fisheries and Aquaculture
3 (2-2-5)
นิเวศวิทยาแหล่งน้า
Aquatic Ecology
คุณภาพน้าและการวิเคราะห์น้าเพื่อการประมง
3 (2-2-5)
Water Quality and Water Analysis for Fishery
3 (2-2-5)
มีนวิทยา
Ichthyology
การเพาะเลี้ยงปลาเศรษฐกิจ
3 (2-2-5)
Economic fish Breeding
โภชนศาสตร์และการให้อาหารสัตว์น้า
3 (2-2-5)
Nutrition and Feeding of Aquatic Animal
โรคสัตว์น้าและปรสิต
3 (2-2-5)
Aquatic Animal Diseases and Parasites
ภาษาอังกฤษสาหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
3 (3-0-6)
English for Aquaculture
สัมมนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
1 (0-3-0)
Seminar in Aquaculture
ปัญหาพิเศษการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
3 (3-0-6)
Special Problems in Aquaculture
3) กลุ่มวิชาชีพเลือก
ชื่อวิชา

ให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า
23 หน่วยกิต
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)

แพลงก์ตอนและสาหร่ายเพื่อการเพาะเลี้ยงทางเศรษฐกิจ
Plankton and Algae for Economic Aquaculture
ทักษะเพื่อความปลอดภัยทางน้า
Aquatic Safety Skill for Aquaculture Officer
วิทยาศาสตร์ทางทะเลเบื้องต้น
Introduction to Marine Science

3 (2-2-5)
2 (1-2-3)
3 (2-2-5)

17
5062604
5063103
5063104
5063301
5063501
5063601
5063703
5064102
5064103
5064104
5064105

รหัสวิชา
5062801
5064802
5063803
5064804

นิเวศวิทยาป่าชายเลน
3 (2-2-5)
Mangrove Ecology
การเลี้ยงกุ้งเพื่ออุตสาหกรรม
3 (2-2-5)
Shrimp Culture for Industry
การเพาะเลี้ยงปูและสัตว์กลุ่มหอยเศรษฐกิจ
3 (2-2-5)
Economic Crab and Mollusk Breeding
สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังทางการประมง
3 (2-2-5)
Invertebrates for Fisheries
เทคโนโลยีหลังการจับ และการแปรรูปสัตว์น้า
3 (2-3-4)
Postharvest Technology and Fish Processing
ชีววิทยาทางทะเล
3 (2-2-5)
Marine Biology
การบริหารจัดการทรัพยากรประมงและระบบสารสนเทศ
3 (2-2-5)
Fisheries Resource Management and Information Systems
การจัดการฟาร์มและมาตรฐานฟาร์ม
3 (2-2-5)
Aquatic Farm Management and Aquaculture Farming Standard
การเลี้ยงปลาสวยงามและพรรณไม้น้าประดับ
3 (2-2-5)
Ornamental Fish and Aquarium Plants
การเลี้ยงสัตว์น้าแบบผสมผสาน
3 (2-2-5)
Integrated Aquaculture
เรื่องเฉพาะทางเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
3 (2-2-5)
Selected Topics in Aquaculture
4) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
เรียนไม่น้อยกว่า
7 หน่วยกิต
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
Pre - Field Experience in Aquaculture
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
Field Experience in Aquaculture
เตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
Pre-co-operative Education
สหกิจศึกษา
Co-operative Education

1 (100)
6 (600)
1 (100)
6 (600)

หมายเหตุ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้ลงทะเบียนเรียนวิชา 5062801 5064802
นักศึกษาสหกิจศึกษาให้ลงทะเบียนเรียนวิชา 5063803 และ 5064804
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ค. หมวดวิชาเลือกเสรี ให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยไม่ซ้ากับรายวิชา
ที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กาหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสาเร็จ
หลักสูตร

19
3.1.4 แสดงแผนการศึกษาแบบฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ปี 1ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

ศึกษาทั่วไป

2220200
……………..
……..………
4011105
4021105
4031105
5061501

ภาษาอังกฤษเบื้องต้น
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ฟิสิกส์พื้นฐาน
เคมีพื้นฐาน
ชีววิทยาพื้นฐาน
หลักการประมงและการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้า
รวม

0
3
3
3
3
3
3

1
1
1
2
2
2
2

2
2
2
3
3
3
2

ศึกษาด้วย
ตนเอง
6
6
6
4
4
4
5

18

11

17

35

เฉพาะด้าน
(กลุ่มวิชาแกน)
เฉพาะด้าน
(กลุ่มวิชาชีพบังคับ)

ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ = 28
ปี 1 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป

รหัสวิชา

……………
……………
……………..
เฉพาะด้าน
4040101
(กลุ่มวิชาแกน)
4022305
เฉพาะด้าน
5061601
(กลุ่มวิชาชีพบังคับ) 5061602

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
เคมีอินทรีย์พื้นฐาน
สัตววิทยา
นิเวศวิทยาแหล่งน้า
คุณภาพน้าและการวิเคราะห์
น้าเพื่อการประมง

3
3
3
3
3
3
3

1
1
1
2
2
2
2

2
2
2
3
3
2
2

ศึกษาด้วย
ตนเอง
6
6
6
4
4
5
5

รวม
21
ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ = 27

11

16

36

ทฤษฎี ปฏิบัติ
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ปี 2 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

ศึกษาทั่วไป

……………
……………
……………..
5002103
4032201
4022501
.................

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
พันธุศาสตร์พื้นฐานเพื่อการเกษตร
จุลชีววิทยา
ชีวเคมีพื้นฐาน
เลือกกลุ่มวิชาชีพเลือก

3
3
3
3
3
3
3

1
1
1
2
2
2
2

2
2
2
2
3
3
2

ศึกษาด้วย
ตนเอง
6
6
6
5
4
4
5

รวม

21

11

16

36

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

3
3
3
3
3

1
1
2
2
2

2
2
3
2
2

2
3
1

1
2

2
2
100

3
5

21

11

15 (100)

34

เฉพาะด้าน
(กลุ่มวิชาแกน)
เฉพาะด้าน
(กลุ่มวิชาชีพเลือก)

ทฤษฎี ปฏิบัติ

ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ = 27

ปี 2 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

ศึกษาทั่วไป

……………..
……………..
4033402
4052101
5062201

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
วิทยาเอมบริโอ
สถิติวิเคราะห์ 1
มีนวิทยา

เฉพาะด้าน
(กลุม่ วิชาแกน)
เฉพาะด้าน
(กลุ่มวิชาชีพบังคับ)
เฉพาะด้าน
5062602 ทักษะเพื่อความปลอดภัยทางน้า
(กลุ่มวิชาชีพเลือก) …………….. เลือกกลุ่มวิชาชีพเลือก
เฉพาะด้าน
5062801 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
(กลุ่มวิชาฝึก
เพาะเลีย้ งสัตว์น้า
ประสบการณ์วิชาชีพ)
รวม
ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ = 26 (100)

ศึกษาด้วย
ตนเอง
6
6
4
5
5

21
ปี 3 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

เฉพาะด้าน
(กลุ่มวิชาชีพบังคับ)

5003901

การวางแผนการทดลองและ
การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติที่
เกี่ยวข้องกับการเกษตร
โรคสัตว์น้าและปรสิต
ภาษาอังกฤษสาหรับการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้า
การเพาะเลี้ยงปลาเศรษฐกิจ
ระบบควบคุมเครื่องมือและ
อุปกรณ์อัจฉริยะทางการเกษตร
เลือกกลุ่มวิชาชีพเลือก

3

2

2

ศึกษาด้วย
ตนเอง
5

3
3

2
3

2
0

5
6

3
3

2
2

2
2

5
5

3

2

2

5

3
21

3
16

0
10

6
37

5063401
5063701
5063101
5003501
เฉพาะด้าน
(กลุ่มวิชาชีพเลือก)
เลือกเสรี

……………

……………. เลือกหมวดวิชาเลือกเสรี
รวม

ทฤษฎี ปฏิบัติ

ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ = 26

ปี 3 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา

รหัสวิชา

เฉพาะด้าน
(กลุ่มวิชาชีพบังคับ)

5063102

เฉพาะด้าน
(กลุ่มวิชาชีพเลือก)

ชื่อวิชา

โภชนศาสตร์และการให้
อาหารสัตว์น้า
5003402 การวางแผนธุรกิจเกษตร
สาหรับผู้ประกอบการ
…………….. เลือกกลุ่มวิชาชีพเลือก
…………….. เลือกกลุ่มวิชาชีพเลือก
รวม
ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ = 16

3

2

2

ศึกษาด้วย
ตนเอง
5

3

2

2

5

3
3
12

2
2
8

2
2
8

5
5
20

หน่วยกิต ทฤษฎี

ปฏิบัติ
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ปี 4 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

เฉพาะด้าน
(กลุ่มวิชาชีพบังคับ)
เฉพาะด้าน
(กลุ่มวิชาชีพเลือก)
เลือกเสรี

5064901
5064902
.................
.................
………….....

สัมมนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
ปัญหาพิเศษการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
เลือกกลุ่มวิชาชีพเลือก
เลือกกลุ่มวิชาชีพเลือก
เลือกหมวดวิชาเลือกเสรี
รวม

1
3
3
3
3
13

2
2
2
3
9

3
2
2
2
0
9

ศึกษา
ด้วย
ตนเอง
5
5
5
6
21

ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ =18

ปี 4 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา

หมวดวิชา
เฉพาะด้าน
5064802
(กลุ่มวิชาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ)

ชื่อวิชา
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้า
รวม

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฎิบัติ

6

-

600

6

ชั่วโมงเรียน/ภาคการศึกษา =600
* รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 133 หน่วยกิต

600

ศึกษาด้วย
ตนเอง
-
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษาแบบเรียนสหกิจ
ปี 1ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา

รหัสวิชา

ศึกษาทั่วไป

2220200
……………..
……..………
4011105
4021105
4031105
5061501

เฉพาะด้าน
(กลุ่มวิชาแกน)
เฉพาะด้าน
(กลุ่มวิชาชีพบังคับ)

ชื่อวิชา

0
3
3
3
3
3
3

1
1
1
2
2
2
2

2
2
2
3
3
3
2

ศึกษา
ด้วย
ตนเอง
6
6
6
4
4
4
5

18

11

17

35

หน่วยกิต

ภาษาอังกฤษเบื้องต้น
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ฟิสิกส์พื้นฐาน
เคมีพื้นฐาน
ชีววิทยาพื้นฐาน
หลักการประมงและการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้า
รวม

ทฤษฎี ปฏิบัติ

ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ = 28

ปี 1 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา

รหัสวิชา

ศึกษาทั่วไป

………………
………………
………..
4040101
4022305
5061601
5061602

เฉพาะด้าน
(กลุ่มวิชาแกน)
เฉพาะด้าน
(กลุ่มวิชาชีพบังคับ)

ชื่อวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
เคมีอินทรีย์พื้นฐาน
สัตววิทยา
นิเวศวิทยาแหล่งน้า
คุณภาพน้าและการวิเคราะห์น้า
เพื่อการประมง
รวม
ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ = 27

3
3
3
3
3
3
3

1
1
1
2
2
2
2

2
2
2
3
3
2
2

ศึกษา
ด้วย
ตนเอง
6
6
6
4
4
5
5

21

11

16

36

หน่วยกิต

ทฤษฎี ปฏิบัติ
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ปี 2 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

ศึกษาทั่วไป

……………
……………
……………..
5002103
4032201
4022501
.................

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
พันธุศาสตร์พื้นฐานเพื่อการเกษตร
จุลชีววิทยา
ชีวเคมีพื้นฐาน
เลือกกลุ่มวิชาชีพเลือก

3
3
3
3
3
3
3

1
1
1
2
2
2
2

2
2
2
2
3
3
2

ศึกษาด้วย
ตนเอง
6
6
6
5
4
4
5

รวม

21

11

16

36

เฉพาะด้าน
(กลุ่มวิชาแกน)
เฉพาะด้าน
(กลุ่มวิชาชีพเลือก)

ทฤษฎี ปฏิบัติ

ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ = 27

ปี 2 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

ศึกษาทั่วไป

……………..
……………..
4033402
4052101
5062201

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
วิทยาเอมบริโอ
สถิติวิเคราะห์ 1
มีนวิทยา

เฉพาะด้าน
(กลุ่มวิชาแกน)
เฉพาะด้าน
(กลุ่มวิชาชีพบังคับ)
เฉพาะด้าน
(กลุ่มวิชาชีพเลือก)

5062602 ทักษะเพื่อความปลอดภัยทางน้า
…………….. เลือกกลุ่มวิชาชีพเลือก
รวม
ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ = 26

หน่วย
กิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

3
3
3
3
3

1
1
2
2
2

2
2
3
2
2

ศึกษา
ด้วย
ตนเอง
6
6
4
5
5

2
3
20

1
2
11

2
2
15

3
5
34

25
ปี 3 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

เฉพาะด้าน
(กลุ่มวิชาชีพบังคับ)

5003901

การวางแผนการทดลองและ
การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติที่
เกี่ยวข้องกับการเกษตร
โรคสัตว์น้าและปรสิต
ภาษาอังกฤษสาหรับการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้า
การเพาะเลี้ยงปลาเศรษฐกิจ
ระบบควบคุมเครื่องมือและ
อุปกรณ์อัจฉริยะทางการเกษตร
เลือกกลุ่มวิชาชีพเลือก

3

2

2

ศึกษาด้วย
ตนเอง
5

3
3

2
3

2
0

5
6

3
3

2
2

2
2

5
5

3

2

2

5

3
21

3
16

0
10

6
37

5063401
5063701
5063101
5003501
เฉพาะด้าน
(กลุ่มวิชาชีพเลือก)
เลือกเสรี

……………

……………. เลือกหมวดวิชาเลือกเสรี
รวม

ทฤษฎี ปฏิบัติ

ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ = 26

ปี 3 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา

รหัสวิชา

เฉพาะด้าน
(กลุ่มวิชาชีพบังคับ)

5063102

เฉพาะด้าน
(กลุ่มวิชาชีพเลือก)
วิชาเลือกเสรี
เฉพาะด้าน
(กลุ่มวิชาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ)

ชื่อวิชา

3

2

2

ศึกษาด้วย
ตนเอง
5

3

2

2

5

3
3
3
1

2
2
3
-

2
2
0
100

5
5
6
-

16

11

8 (100)

26

หน่วยกิต ทฤษฎี

โภชนศาสตร์และการให้
อาหารสัตว์น้า
5003402 การวางแผนธุรกิจเกษตร
สาหรับผู้ประกอบการ
…………….. เลือกกลุ่มวิชาชีพเลือก
…………….. เลือกกลุ่มวิชาชีพเลือก
…………..... เลือกหมวดวิชาเลือกเสรี
5063803 เตรียมความพร้อมสหกิจ
ศึกษา
รวม

ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ = 19 (100)

ปฏิบัติ

26
ปี 4 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

เฉพาะด้าน
(กลุ่มวิชาชีพบังคับ)
เฉพาะด้าน
(กลุ่มวิชาชีพเลือก)

5064901
5064902
.................
.................

สัมมนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
ปัญหาพิเศษการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
เลือกกลุ่มวิชาชีพเลือก
เลือกกลุ่มวิชาชีพเลือก
รวม

1
3
3
3
10

2
2
2
6

3
2
2
2
9

ศึกษา
ด้วย
ตนเอง
5
5
5
15

ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ =15
ปี 4 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา

หมวดวิชา
เฉพาะด้าน
5064804
(กลุ่มวิชาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ)

ชื่อวิชา
สหกิจศึกษา
รวม

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฎิบัติ

6

-

600

6

ชั่วโมงเรียน/ภาคการศึกษา =600
* รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 133 หน่วยกิต
3.1.5 ค้าอธิบายรายวิชา
คาอธิบายรายวิชาแสดงในภาคผนวก ก

600

ศึกษาด้วย
ตนเอง
-

3.2 ชื่อ - นามสกุล ต้าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจ้าหลักสูตร
ล้าดับ
1
2

4

ต้าแหน่งวิชาการ

คุณวุฒิ สาขาวิชาเอก

นางสาวรุ่งกานต์ กล้าหาญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปร.ด. (เพาะเลี้ยงสัตว์น้า)
วท.ม. (เพาะเลี้ยงสัตว์น้า)
วท.บ. (ประมง)
นางจุฑามาศ ทะแกล้วพันธุ์
อาจารย์
ปร.ด. (การจัดการเทคโนโลยี)
วท.ม. (เพาะเลี้ยงสัตว์น้า)
วท.บ. (ประมง)
นางสาวอัจฉรีย์ ภุมวรรณ
อาจารย์
กศ.ด. (วิทยาศาสตร์การศึกษา)
วท.ม. (วิทยาศาสตร์การประมง)
วท.บ. (วาริชศาสตร์)
นางสาวทิพย์สุดา ชงัดเวช
อาจารย์
วท.ม. (วิทยาศาสตร์การประมง)
วท.บ. (การเพาะเลี้ยงสัตว์น้า)

ส้าเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน

ปี พ.ศ.
ที่จบ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

2552
2546
2543
2557
2545
2542
2550
2535
2532
2552
2545

ภาระการสอน (ชั่วโมง/ปี)
2563 2564 2565 2566
36

36

36

36

36

36

36

36

36

36

36

36

36

36

36

36

27

3

ชือ่ -นามสกุล

3.2.1 อาจารย์ประจ้าหลักสูตร(ต่อ)
ล้าดับที่
5

ชื่อ-นามสกุล
นางสาวชลิดา ช้างแก้ว

ต้าแหน่งวิชาการ

คุณวุฒิ สาขาวิชาเอก

ส้าเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน

วท.ม.
มหาวิทยาลัยมหิดล
(เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการ
พัฒนาทรัพยากร)
วท.บ. (วาริชศาสตร์)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หมายเหตุ ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร (ภาคผนวก ง )

อาจารย์

ปี พ.ศ.
ที่จบ

ภาระการสอน (ชั่วโมง/ปี)
2563 2564 2565 2566

2544
36

36

36

36

2536

28

3.2.2 อาจารย์ประจ้า
ล้าดับที่
1
2

4
5
6

นายบัญญัติ ศิริธนาวงศ์

นางสาวรุ่งกานต์ กล้าหาญ
นางจุฑามาศ ทะแกล้วพันธุ์
นางสาวอัจฉรีย์ ภุมวรรณ
นางสาวทิพย์สุดา ชงัดเวช
นางสาวชลิดา ช้างแก้ว

ต้าแหน่งวิชาการ

คุณวุฒิ สาขาวิชาเอก

รองศาสตราจารย์

ปร.ด. (การจัดการเทคโนโลยี)
วท.ม. (วิทยาศาสตร์การประมง)
วท.บ. (ประมง)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปร.ด. (เพาะเลี้ยงสัตว์น้า)
วท.ม. (เพาะเลี้ยงสัตว์น้า)
วท.บ. (ประมง)
อาจารย์
ปร.ด. (การจัดการเทคโนโลยี)
วท.ม. (เพาะเลี้ยงสัตว์น้า)
วท.บ. (ประมง)
อาจารย์
กศ.ด. (วิทยาศาสตรการศึกษา)
วท.ม. (วิทยาศาสตร์การประมง)
วท.บ. (วาริชศาสตร์)
อาจารย์
วท.ม. (วิทยาศาสตร์การประมง)
อาจารย์

วท.บ. (การเพาะเลี้ยงสัตว์น้า)
วท.ม.
(เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการ
พัฒนาทรัพยากร)
วท.บ. (วาริชศาสตร์)

ส้าเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน

ปี พ.ศ.
ที่จบ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
มหาวิทยาลัยมหิดล

2552
2533
2527
2552
2546
2543
2557
2545
2542
2550
2535
2532
2552

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ภาระการสอน (ชั่วโมง/ปี)
2563 2564 2565 2566
36

36

36

36

36

36

36

36

36

36

36

36

36

36

36

36

36

36

36

36

36

36

36

36
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3

ชื่อ-นามสกุล

2545
2544
2536

3.2.3 อาจารย์พิเศษ
ล้าดับที่

หมายเหตุ

ชือ่ -นามสกุล

1

นายบัณฑิต ยวงสร้อย1

2

นางสาวจรรยาพร บุญเหลือ2

ส้าเร็จ
การศึกษา
จากสถาบัน
ปร.ด. (เพาะเลี้ยงสัตว์น้า) มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น
บธ.บ (การตลาด)
มหาวิทยาลัย
รามคาแหง
ต้าแหน่ง คุณวุฒิ สาขา
วิชาเอก

ต้าแหน่ง
ปี
ภาระการสอน (ชั่วโมง/ปี)
ทางวิชาการ
พ.ศ.
ที่จบ
2563 2564 2565 2566
2552 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
3
3
3
3
2538 อาจารย์

3

3

3

3

1

เป็นอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านอาหารสัตว์น้า 2 เป็นอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการตลาด และบริหารธุรกิจ

30

31
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)
4.1. มาตรฐานผลการเรี ย นรู้ ข องประสบการณ์ ภ าคสนาม ความคาดหวั ง ในผลการเรี ย นรู้
ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้
1) ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเข้าใจในหลักการความ
จาเป็นในการเรียนรู้ทฤษฎีมากยิ่งขึ้น
2) บูรณาการความรู้ที่เรียนมาเพื่อการปฏิบัติงานทางด้านเพาะเลี้ยงสัตว์น้าและการแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นได้
3) มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ดี มีระเบียบวินัย ตรงเวลา และเข้าใจ
วัฒนธรรมขององค์กร ตลอดจนสามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานประกอบการได้
4) มีความกล้าในการแสดงออก และนาความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในงานได้
5) มีทักษะการสื่อสารด้านการพูด เขียน คิดวิเคราะห์ประมวลผล
4.2 ช่วงเวลา
1)
ภาคการศึกษาที่ 2 ของชั้นปีที่ 2 สาหรับนักศึกษาที่เตรียมปฏิบัติการฝึกงาน
2)
ภาคการศึ ก ษาที่ 2 ของชั้ น ปี ที่ 3 ส าหรั บ นั กศึ กษาที่ เลื อ กการปฏิ บั ติ ก ารฝึ ก งานใน
หน่วยงานรัฐ/การเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืด หรือเตรียมความพร้อมสหกิจสาหรับนักศึกษาที่เลือก
เรียน สหกิจศึกษา
3)
ภาคการศึกษาที่ 2 ของชั้นปีที่ 4 สาหรับนักศึกษาที่เลือกวิชาสหกิจศึกษา หรือ
4)
ภาคการศึกษาที่ 2 ของชั้นปีที่ 4 สาหรับนักศึกษาที่เลือกการศึกษาหรือการปฏิบัติก าร
ฝึกงานสถานประกอบการเอกชน/การเพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่ง
4.3 มาตรฐานทักษะทางวิชาชีพตามกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติ
การพัฒนามาตรฐานทักษะวิชาชีพ ตามกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติ ได้กาหนดมาตรฐาน
ทักษะวิชาชีพที่นักศึกษาต้องสามารถปฏิบัติได้ ดังนี้
4.3.1 ประเภท และจานวนทักษะวิชาชีพ
ทักษะวิชาชีพบังคับ จานวน 7 ทักษะวิชาชีพ ได้แก่
1) ทักษะการประมง การทาและซ่อมแซมเครื่องมือ
2) ทักษะการจัดการฟาร์ม การเตรียมบ่อ สูบน้า ตัดหญ้า การใช้และดูแลรักษา
เครื่องยนต์
3) ทักษะการผลิตอาหารสัตว์น้า การทาน้าเขียว และอาหารมีชีวิต
4) ทักษะการเพาะพันธุ์ปลา ผสมเทียม การแยกเพศ และการคานวณระดับความเข้มข้น
ฮอร์โมน
5) ทักษะการเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่ง การเตรียมน้า คานวณการเตรียมน้าเค็มการคานวณ
สารเคมี
6) ทักษะการเลี้ยงสัตว์น้าตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การเลี้ยงแบบผสมผสาน
ไฮโดรโปรนิกปลูกพืชโดยใช้น้า ทิ้งจากการเลี้ยงสัตว์น้า การใช้น้าหมักชีวภาพและ
จุลินทรีย์
7) ทักษะทางกฎหมายประมงและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
4.3.2 ทักษะวิชาชีพเลือก จานวน 7 ทักษะวิชาชีพ ได้แก่
1) ทักษะการผลิตปลาแปลงเพศ การใช้ฮอร์โมน และการทาปลานิลหมัน
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2) ทักษะการผลิตสัตว์น้าสวยงาม การจัดตู้ปลาและการประกวด
3) ทักษะขยายพรรณไม้น้าและสาหร่ายที่สาคัญทางเศรษฐกิจ
4) ทักษะการแปรรูปสัตว์น้า
5) ทักษะการทาโครงกระดูกปลา การสต๊าฟ การดองใสและโมเดลจาลองสัตว์น้า
6) ทักษะการจาหน่าย การแพ็คเกจจิ้ง การตลาดและธุรกิจสัตว์น้า
7) ทักษะทางคอมพิวเตอร์เพื่องานทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
แนวทางการปฏิบัติ
1. ใช้ชั่วโมงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 1 ในการปฏิบัติงานตามทักษะต่างๆที่ได้กาหนด ได้แก่
การเตรียมบ่อ การเปลี่ยนถ่ายน้า การทาความสะอาดรอบบ่อเลี้ยง
2. งานประจาวันในการดูแลสัตว์น้า เช่น การให้อาหาร ซึ่งต้องปฏิบัตินอกเวลาอย่างสม่าเสมอให้จัด
เวรรับผิดชอบและอาจจะขอเสนอการจ้างงานนักศึกษาช่วยงานในบางส่วน โดยทาสมุดลงรายมือ
ชื่อไว้เป็นหลักฐานการปฏิบัติงาน
3. ฝึกให้นักศึกษาได้ออกแบบและจาลองระบบการจาหน่ายผลผลิตที่เกิดขึ้น
4. กาหนดอาจารย์ผู้รับผิดชอบทักษะและควบคุมการปฏิบัติงาน โดยให้อาจารย์ที่รับผิดชอบได้จัดทา
รายละเอียดงานในแต่ละทักษะ
5. สาขาวิชาจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการฝึกปฏิบัติตามรายทักษะ
6. วัดผลการฝึกทักษะโดยการจัดสอบก่อนจบ (Exit Exam) และให้อาจารย์ที่รับผิดชอบแต่ละทักษะ
ทารายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของนักศึกษา
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4.4 แผนการจัดเวลาและตารางสอนวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
สัปดาห์
1-2
3-4

5
6-7
8-9

ทักษะ
1. ฝึกทักษะการจัดการฟาร์ม ด้านการเตรียมสถานที่ในการเพาะ
ขยายพันธุ์สัตว์น้า
2. ฝึกทักษะการจัดการฟาร์ม ฝึกทักษะด้านการการเตรียมน้า และ
บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
2.1 หลักการในการเตรียมน้า และบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
2.2 เตรียมน้า และบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
3. ทักษะการประมง การทาและซ่อมแซมเครื่องมือ เช่น อวน
แห สวิง เหยื่อปลอม
4. ทักษะการผลิตอาหารสัตว์น้า การเตรียมอาหารสัตว์น้าวัยอ่อน
5. ทักษะการเพาะพันธุ์ปลา ด้านการคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้า
5.1 หลักการในการคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้า
5.2 คัดเลือกพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้าเพื่อเตรียมการเพาะขยายพันธุ์

ชั้นปีที่
1

2

3

4







































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
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5. ข้อก้าหนดเกี่ยวกับการท้าโครงงานหรืองานวิจัย
5.1 ค้าอธิบายโดยย่อ
ข้อกาหนดในการทาโครงงาน/งานวิจัย ในประเด็นปัญหาที่นักศึกษาสนใจ สามารถอธิบายทฤษฏี
ที่นามาประยุกต์ในการทาโครงงาน/งานวิจัย มีขอบเขตโครงงาน/งานวิจัยที่สามารถทาสาเร็จภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด
5.2 ผลการเรียนรู้
นั กศึกษามีความรู้ค วามเข้าใจในกระบวนการวิจัย สามารถทาวิจัยเบื้ องต้น และเขียนรายงาน
ผลการวิจัยเพื่อการสื่อสารได้
5.3 ช่วงเวลา ภาคการศึกษาที่ 1 ของชั้นปีที่ 3 เป็นต้นไป
5.4 จ้านวนหน่วยกิต 3 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
1) มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการให้นักศึกษาเป็นรายบุคคล
2) มีการกาหนดชั่วโมงการให้คาปรึกษา
3) อาจารย์ที่ปรึกษาให้คาปรึกษาในการเลือกหัวข้อและกระบวนการศึกษาค้นคว้า
4) มีแบบฟอร์มการเขียนและตัวอย่างโครงงานให้ศึกษา
5.6 กระบวนการประเมินผล
ประเมินผลจากรายงานความก้าวหน้าในการทาโครงงาน สมุดบันทึกการให้คาปรึกษา โดยอาจารย์
ที่ปรึกษา และประเมินผลจากผลสาเร็จของโครงงาน โดยโครงงานดังกล่าวต้องสามารถทางานได้ใน
เบื้องต้น และการจัดสอบการนาเสนอ ที่มีอาจารย์สอบไม่ต่ากว่า 3 คนหรือนาเสนองานผลงานวิจัยใน
การประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารสิ่งตีพิมพ์ที่ได้รับการยอมรับ

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้และกลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา
มีคุณธรรม จริยธรรม ถ่อมตนและทาหน้ าที่ เป็น ส่ ง เสริ ม และสอดแทรกให้ นั ก ศึ ก ษามี จ รรยา บรรณใน
พลเมืองดี รับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ และสังคม วิช าชีพ เคารพในสิ ท ธิท างปั ญ ญาและข้อมูล ส่ ว นบุคคล
การใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาสังคมที่ถูกต้อง นอกจากนี้
อาจมีการจัดค่ายพัฒ นาชุมชน เพื่อให้นักศึกษามีโอกาส
ประยุกต์หรือเผยแพร่ความรู้ที่ได้ศึกษามา
มี ค ว าม รู้ พื้ น ฐ าน ใน ศ าส ต ร์ ที่ เกี่ ย ว ข้ อ งทั้ ง รายวิชาบังคับของหลักสูตรต้องปูพื้นฐานของศาสตร์และ
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ อยู่ในเกณฑ์ดีสามารถ สร้ า งความเชื่ อ มโยงระหว่ า งภาคทฤษฎี 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 า หาความรู้ ในการพั ฒ นา
ศักยภาพ
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คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา
คิดเป็น ทาเป็น และเลือกวิธีการแก้ปัญหาได้อย่าง รายวิช าควรมีโจทย์ปัญหา แบบฝึ กหั ด หรือโครงงานให้
เป็นระบบและเหมาะสม
นักศึกษาได้ฝึกคิด ฝึกปฏิบัติ ฝึกแก้ปัญหา และเปิดโอกาส
ให้ ได้แสดงผลของการคิดใหม่ ทาใหม่เพื่อส่งเสริมระบบ
การคิดเชิงสร้างสรรค์
มีความสามารถทางานร่ว มกับ ผู้ อื่น มีทักษะการ โจทย์ปัญหาและโครงงานของรายวิชาต่างๆ ควรจัดให้ มี
บริหารจัดการและทางานเป็นหมู่คณะ
กิจกรรมกลุ่ม เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้ฝึกฝนการทางาน
เป็นหมู่คณะ
รู้ จั ก แสวงหาความรู้ ด้ ว ยตนเองและสามารถ การมอบหมายงานให้ นักศึกษาได้สืบค้นข้อมูล รวบรวม
ติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
ความรู้ นาเสนอในชั้นเรียน และมีการเผยแพร่ความรู้ที่ได้
มี ค ว าม ส าม ารถ ใน ก ารใช้ ภ าษ าไท ย แ ล ะ มีระบบเพื่อสื่อสารแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่ส่งเสริมให้
ภาษาต่ า งประเทศในการสื่ อ สารและปฏิ บั ติ เกิดการแสวงหาความรู้ที่ทันสมัย การเผยแพร่ การถาม
รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีต่างๆ
ตอบ และการแลกเปลี่ยนความรู้
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาศึกษาทั่วไปกาหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2558 (TQF : HEd.) ของ 5 ด้านมีดังนี้
1. มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม และจริยธรรม
1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) ตระหนักในคุณค่า รู้และเข้าใจหลักคุณธรรมจริยธรรมที่สาคัญต่อการดารงตนและ
การปฏิบัติงาน มีการนาหลักคุณธรรมมาใช้ในการดารงตนและการปฏิบัติงาน
2) มีวินัย ตรงต่อเวลา เสียสละ ซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและ
สังคม
3) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของ
ความเป็นมนุษย์
4) มีศิลธรรม ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้อื่นทั้งทางกาย ทางวาจา และทางจิต
5) ปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม
1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) สอนโดยสอดแทรกเรื่องคุณ ธรรม จริยธรรมให้ มีการรักษาศีล มีการฝึ กสมาธิ และมี
การฝึกฝนทักษะทางปัญญา
2) ให้ความสาคัญในวินัย การตรงต่อเวลา การส่งงานภายในเวลาที่กาหนด
3) เปิดโอกาสให้ นักศึกษามีกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และแสดงถึงการมีเมตตา
กรุณาและความเสียสละ
4) สอดแทรกเรื่องความซื่อสัตย์ต่อตนเองและสังคม
5) จัดกิจกรรมค่าย หรือกิจกรรมพัฒนาคณะ/มหาวิทยาลัย/ชุมชน
6) เน้นเรื่องการแต่งกายและการปฏิบัติตนที่เหมาะสม ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย
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7) ปฏิบัติตามกฎระเบียบ และข้อบังคับขององค์กรและสังคม
8) ผู้สอนประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
9) กิจกรรมทักษะทางสมองเพื่อการบริหารจัดการชีวิต (Executive Function: EF)
1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) การให้คะแนนการเข้าชั้นเรียน การตรงต่อเวลานัดหมาย และการส่งงานตรงเวลา
2) พิจารณาจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา
3) ประเมินจากพฤติกรรมในการทากิจกรรมต่าง ๆ
4) สังเกตพฤติกรรมในการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง
5) ประเมินปริมาณการทุจริตในการสอบ
6) ประเมินจากการแต่งกาย
7) ความซื่อสัตย์ทางวิชาการ เช่น ไม่นาผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน ไม่ดัดแปลงข้อ
ค้นพบ
2. มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านความรู้
2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1) มีทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน สามารถอธิบายหลักการและทฤษฎีที่
เป็นพื้นฐานชีวิต
2) มีความรอบรู้ ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการในวิชาที่ศึกษา และนามาประยุกต์ใช้
เพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ
3) สามารถบูรณาการความรู้ในวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
4) รู้เท่าทัน สถานการณ์ ความเปลี่ ยนแปลงต่าง ๆ ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ หรือ
ระดับนานาชาติ
2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนด้านความรู้
1) ใช้การสอนหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักทางทฤษฎีและการปฏิบัติเพื่อให้เกิดองค์ความรู้
2) มอบหมายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเพิ่มเติมและการนาเสนอผลการศึกษา
3) จัดกิจกรรมค่าย เพื่อการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ โดยเน้นทักษะการฟัง
การพูด การอ่าน และการเขียน
4) การจัดกิจกรรมการเรียนในการบูรณาการความรู้ในวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
5) การสอนแบบใช้ปั ญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning) ฝึ กการแก้ปัญหาจาก
สถานการณ์จริง
6) การสอน ผ่ า น ระบ บ การเรี ย น การสอน ออน ไลน์ (E-Learning) เช่ น Course
Management System: CMS Learning Management System: LMS
7) กิจกรรมทักษะทางสมองเพื่อการบริหารจัดการชีวิต (Executive Function: EF)
2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนด้านความรู้
1) ประเมินจากแบบทดสอบด้านทฤษฎี สาหรับการปฏิบัติประเมินจากรายงาน
2) การทดสอบย่อย ตลอดภาคการศึกษา
3) ประเมินจากงานรายงานที่มอบหมาย
4) ประเมินกิจกรรมทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ได้อย่างถูกต้อง
5) ประเมินจากการแก้ปัญหาจากสถานการณ์จริง

37
6) ประเมินจากการทวนสอบผลสัมฤทฺธิ์ของนักศึกษาด้วยวิธีการวัดแบบต่าง ๆตามเกณฑ์
ที่กาหนดของแต่ละรายวิชา
7) ประเมินผลเรียนผ่านระบบการเรียนการสอนออนไลน์ (E-Learning)
3. มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดอย่างสร้างสรรค์ และคิดอย่างเป็นระบบ
2) สามารถสืบค้น วิเคราะห์ ประมวลและประเมินสารสนเทศ เพื่อใช้แก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์
3) สามารถกาหนดกรอบแนวคิดในการพัฒนาตนเองให้มีความสามารถเพิ่มมากขึ้น
4) สามารถประยุกต์ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และสร้างนวัตกรรมที่เหมาะสมใน
การแก้ปัญหา
3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) กิจกรรมค่าย เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้โดยการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการฝึกปฏิบัติจริง
2) การสอนที่เน้นทักษะกระบวนการคิด (Thinking Based Learning) มอบหมายงานที่
ส่งเสริมการคิด วิเคราะห์ และสังเคราะห์
3) การศึกษาค้นคว้าจากสื่อที่หลากหลาย จากสถานที่จริง และสรุป วิเคราะห์ สังเคราะห์
ทารายงาน
4) การสอนแบบโครงงาน (Project Based Learning) การศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบ
โดยใช้หลักกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
5) กิจกรรมทักษะทางสมองเพื่อการบริหารจัดการชีวิต (Executive Function: EF)
3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) ประเมินจากแบบทดสอบด้านทฤษฎี สาหรับการปฏิบัติประเมินจากรายงาน
2) ประเมินจากการรายงานผลการดาเนินงานและการแก้ปัญหาจากการฝึกปฏิบัติจริง
3) ประเมินจากผลงานที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าและการรายงาน
4) ประเมินจากโครงงาน (Project Based Learning) ที่มอบหมายให้ศึกษาค้นคว้า
4. มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถใน
การรับผิดชอบ
4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความสามารถในการ
รับผิดชอบ
1) เข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคลและมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น
2) สามารถให้ความช่วยเหลือและอานวยความสะดวกแก่การแก้ไขปัญหาในสถานการณ์
ต่าง ๆ ของกลุ่มทั้งในบทบาทผู้นาหรือผู้ร่วมทีมงาน
3) มีทักษะกระบวนการกลุ่มในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆ
4) วางตัวและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเหมาะสมกับบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ
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5) มีทักษะในการสร้างเสริมความสามัคคีและจัดการความขัดแย้งในกลุ่มหรือองค์กรอย่าง
เหมาะสม
6) มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเอง วิชาชีพ องค์กรและสังคมอย่างต่อเนื่อง
4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพั นธ์ระหว่างบุคคล
และความสามารถในการรับผิดชอบ
1) กิจกรรมค่าย เพื่อส่งเสริมการทางานกลุ่มโดยให้หมุนเวียนการเป็นผู้นา และการเป็น
สมาชิกกลุ่ม
2) ให้คาแนะนาในการเข้าร่วมกิจกรรมสโมสร กิจกรรมของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อส่งเสริม
ทักษะการอยู่ในสังคม
3) ให้ความสาคัญในการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบและการให้ความร่วมมือ
4) ปลูกฝังให้มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับในงานกลุ่ม
5) ส่งเสริมให้นักศึกษากล้าแสดงออกและเสนอความคิดเห็น ภายในกรอบแห่งสิทธิเสรีภาพ
ของตนเองและผู้อื่น
6) ใช้วิธีการสอนแบบเปิดโอกาสในการแสดงความคิดเห็น เพื่อฝึกการยอมรับความ
คิดเห็นของผู้อื่นด้วยเหตุผล
7) ส่งเสริมการเคารพสิทธิและการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
8) กิจกรรมทักษะทางสมองเพื่อการบริหารจัดการชีวิต (Executive Function: EF)
4.3 กลยุ ท ธ์ ก ารประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ ด้ า นทั ก ษะความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งบุ ค คลและ
ความสามารถในการรับผิดชอบ
1) ประเมินจากการรายงานหน้าชั้นเรียน โดยอาจารย์และนักศึกษา
2) ประเมินพฤติกรรมภาวการณ์เป็นผู้นาและผู้ตามที่ดี
3) พิจารณาจากการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา
4) สังเกตพฤติกรรมและติดตามการทางานร่วมกับผู้อื่น
5) ประเมินผลจากผลการศึกษาดูงานนอกสถานที่ หรือการออกฝึกภาคสนาม
5. มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1) สามารถใช้เครื่องมือต่าง ๆ เพื่อการสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้อง รู้จักวิธีกรองเพื่อกาจัด
ผลลัพธ์ รู้วิธีการตรวจสอบความน่าเชื่อถือตระหนักถึงประเด็นความปลอดภัยออนไลน์
การปกป้องข้อมูลและภาพลักษณ์ส่วนตน
2) สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่หลากหลายในการติดต่อสื่อสารสนทนาการและ
ทางานร่วมกับผู้อื่นแบบออนไลน์ แบ่งปันเอกสารและหรือข้อคิดเห็นการประชุม
ทางไกล (video-conferenceing) ติดตั้งและใช้ซอฟต์แวร์ รวมถึงแอพพลิเคชั่นที่เป็น
ประโยชน์บนอุปกรณ์ส่วนตัว ทั้งโทรศัพท์มือถือหรือแท็บแล็ตและนาเสนอข้อมูล
ข่าวสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3) สามารถผลิตสื่อ (และได้ผลิต) สื่อดิจิทัล เรียนรู้หลักการพื้นฐานได้ตามคาแนะนาและ
สามารถทดลองทาได้
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4) สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการสื่อสารทั้งการพูด การฟัง การเขียน
ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมกับโอกาส และวาระ
5) สามารถใช้ความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์และสถิติในการประมวลผล การแปล
ความหมาย และการวิเคราะห์ข้อมูลนาไปประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิตและปฏิบัติงาน
ได้อย่างเหมาะสม
6) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นวัตกรรม และสถานการณ์โลกปัจจุบัน
5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิ งตัวเลขการ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) สอนโดยการกาหนดปัญหาเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมให้มีการวิเคราะห์ข้อมูลในการตัดสินใจ
แก้ปัญหา
2) มอบหมายงานค้ น คว้ า องค์ ค วามรู้ จ ากแหล่ ง ข้ อ มู ล ต่ า งๆโดยใช้ ค อมพิ ว เตอร์ แ ละ
เทคโนโลยีสารสนเทศในการนาเสนอผลงานที่ได้รับมอบหมาย
3) การใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็นสื่อการสอน
4) การจัดการเรียนรู้แบบประสบการณ์ (Experiential Learning) ให้ผู้เรียนประยุกต์ใช้
ทักษะและเชื่อมโยงองค์ความรู้นาไปปฏิบัติ นาไปใช้แก้ปัญหา
5) กิจกรรมทักษะทางสมองเพื่อการบริหารจัดการชีวิต (Executive Function: EF)
6) กิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะการเรียนรู้
7) กิ จ กรรมการสอนผ่ านระบบการเรีย นการสอนออนไลน์ (E-Learning)เช่ น Course
Management System: CMS Learning Management System: LMS
5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) ประเมินจากผลงานและการนาเสนอผลงาน
2) ประเมินจากทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในการนาเสนอผลงาน
3) ประเมินผลจากผลงานที่ได้ฝึกทดลอง ฝึกปฏิบัติการ
4) ประเมินผลการเรียนผ่านระบบการเรียนการสอนออนไลน์ (E-Learning)
2.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน
1. มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) มีจิตสานึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
2) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต
3) มีวินัยตรงต่อเวลาและความรับผิดชอบต่อตนเองวิชาชีพและสังคม
4) มีภาวะความเป็นผู้นาและผู้ตาม ตลอดจนสามารถทางานเป็นทีม
5) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
1.2. กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) สอนโดยสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรม และปลูกฝังจรรยาบรรณวิชาชีพ
2) ให้ความสาคัญในวินัย การตรงต่อเวลา การส่งงานภายในเวลาที่กาหนด
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3) เปิดโอกาสให้นักศึกษาจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และแสดงถึงการมีเมตตา
กรุณา และความเสียสละ
4) สอดแทรกเรื่องความซื่อสัตย์ต่อตนเองและสังคม
5) จัดกิจกรรมการพัฒนาคณะ/มหาวิทยาลัย/ชุมชน
6) เน้นเรื่องการแต่งกายและการปฏิบัติตนที่เหมาะสม ถูกต้องตามระเบียบ ข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย
7) ปฏิบัติตามกฏระเบียบ และข้อบังคับขององค์กรและสังคม
8) ผู้สอนประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
1.3. กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) การให้คะแนนการเข้าชั้นเรียน การตรงต่อเวลานัดหมาย และการส่งงานตรงเวลา
2) พิจารณาจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา
3) ประเมินจากความพฤติกรรมในการทากิจกรรมต่างๆ
4) สังเกตพฤติกรรมในการปฏิบัติตามกฏระเบียบและข้อบังคับต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
5) ประเมินปริมาณการทุจริตในการสอบ
6) ประเมินจากการแต่งกาย
2. มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านความรู้
2.1. ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1) มีความรู้หลักการและทฤษฎีที่สัมพันธ์กัน ในเนื้อหาวิชาที่ศึกษา
2) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น การบริหารจัดการ การตลาด
เทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยีชีวภาพ เป็นต้น
3) มีความรู้ ความเข้าใจ ติดตามความก้าวหน้า และพัฒนาความรู้ทางวิชาการด้านการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้าเพื่อสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาได้
4) มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
5) สามารถประเมินศักยภาพ และแนวทางเพื่อการพัฒนาตนเองในการประกอบอาชีพ
2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
1) ใช้การสอนหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักทางทฤษฎีและการปฏิบัติเพื่อให้เกิดองค์
ความรู้
2) มอบหมายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเพิ่มเติม และการนาเสนอผลการศึกษา
3) จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง โดยการศึกษาดูงาน
4) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
5) การจัดกิจกรรมโครงการการฝึกทักษะวิชาชีพ
6) ฝึกการแก้ปัญหาจากสถานการณ์จริง
7) การศึกษาประสบการณ์ตรงจากสถานประกอบการหรือสหกิจศึกษา
2.3. กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1) ประเมินจากแบบทดสอบด้านทฤษฎี สาหรับการปฏิบัติประเมินจากผลงานและ
การปฏิบัติการ
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2)
3)
4)
5)

การทดสอบย่อย
ประเมินจากงานที่มอบหมาย
ประเมินจากความสนใจและรายงานผลการศึกษาดูงาน
ประเมินจากกิจกรรมโครงการการฝึกทักษะวิชาชีพ และการปฏิบัติงานในสถานการณ์
จริง
6) ประเมินจากผลการฝึกประสบการณ์จากสถานประกอบการ หรือ สหกิจศึกษา
3. ด้านทักษะทางปัญญา
3.1. ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) สามารถใช้ความรู้ภาคทฤษฎีและประสบการณ์ทางปฏิบัติ เพื่อศึกษาประเด็นหรือ
ปัญหาที่เกี่ยวข้อง
2) มีความสามารถในการสืบค้น จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย
3) สามารถวิเคราะห์ปัญหาและเสนอแนวทางการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม
3.2. กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) ส่งเสริมการเรียนรู้โดยการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการฝึกปฏิบัติจริง
2) มอบหมายงานที่ส่งเสริมการคิด วิเคราะห์และสังเคราะห์
3) การศึกษาค้นคว้าและการรายงาน
4) การศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบ โดยใช้หลักการวิจัย เช่นการทาปัญหาพิเศษฯ
3.3. กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) ประเมินจากการรายงานผลการดาเนินงานและการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการฝึก
ปฏิบัติจริง
2) ประเมินจากผลงานที่ได้จากการฝึกภาคปฏิบัติ
3) ประเมินจากทักษะการศึกษาค้นคว้า ผลงานและการรายงาน
4) ประเมินจากกระบวนการและผลการวิจัย
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1. ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย ทั้งงานรายบุคคลและงานกลุ่ม
2) สามารถปรับตัวและทางานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นาและสมาชิกกลุ่มได้
3) แสดงความคิดเห็นได้เหมาะสมกับบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ
4) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่าง
ต่อเนื่อง
4.2. กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
1) ส่งเสริมการทางานกลุ่มโดยให้หมุนเวียนการเป็นผู้นา และการเป็นสมาชิกกลุ่ม
2) ให้คาแนะนาในการเข้าร่วมกิจกรรมสโมสร กิจกรรมของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อส่งเสริม
ทักษะการอยู่ในสังคม
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3)
4)
5)
6)

ให้ความสาคัญในการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบและการให้ความร่วมมือ
ปลูกฝังให้มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับในงานกลุ่ม
ส่งเสริมให้นักศึกษากล้าแสดงออกและเสนอความคิดเห็น
ใช้วิธีการสอนแบบเปิดโอกาสในการแสดงความคิดเห็น เพื่อฝึกการยอมรับความ
คิดเห็นของผู้อื่นด้วยเหตุผล
7) ส่งเสริมการเคารพสิทธิและการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
4.3. กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
1) ประเมินจากการรายงานหน้าชั้นเรียนโดยอาจารย์และนักศึกษา
2) ประเมินพฤติกรรมภาวการณ์เป็นผู้นาและผู้ตามที่ดี
3) พิจารณาจากการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา
4) สังเกตพฤติกรรมและติดตามการทางานร่วมกับผู้อื่น
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1. ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1) สามารถระบุและนาเทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง มาใช้ในการวิเคราะห์
และเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหา
2) สามารถสรุปประเด็น เพื่อสื่อสารและเลือกใช้รูปแบบของการนาเสนอที่เหมาะสม
3) สามารถสืบค้นข้อมูลความรู้ที่เกี่ยวข้อง จากแหล่งสารสนเทศทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับ
ชาติ และนานาชาติ
4) มีวิจารณญาณในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสม และสม่าเสมอ
5) สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดการข้อมูลต่าง ๆ อย่างเหมาะสม
6) ติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นวัตกรรม และสถานการณ์โลก โดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.2. กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) ส่งเสริมให้มีการตัดสินใจบนฐานข้อมูล
2) มอบหมายงานค้นคว้าองค์ความรู้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ และให้นักศึกษานาเสนอ
3) การใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในการนาเสนอผลงานที่ได้รับมอบหมาย
4) ให้ความสาคัญในการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล
5.3. กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) สังเกตพฤติกรรมนักศึกษาด้านความมีเหตุผลและมีการบันทึกเป็นระยะ
2) ประเมินจากผลงานและการนาเสนอผลงาน
3) ประเมินจากทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในการนาเสนอผลงาน
4) กาประเมินจากทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในการนาเสนอ
ผลงาน
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา
(Curriculum Mapping) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้
1. ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.1 ตระหนักในคุณค่า รู้และเข้าใจหลักคุณธรรมจริยธรรมที่สาคัญต่อการดารงตนและ
การปฏิบัติงาน มีการนาหลักคุณธรรมมาใช้ในการดารงตนและการปฏิบัติงาน
1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา เสียสละ ซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม
1.3 เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความ
เป็นมนุษย์
1.4 มีศิลธรรม ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้อื่นทั้งทางกาย ทางวาจา และทางจิตใจ
1.5 ปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม
2. ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
2.1 มีทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน สามารถอธิบายหลักการและทฤษฎีที่เป็น
พื้นฐานชีวิต
2.2 มีความรอบรู้ ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการในวิชาที่ศึกษา และนามาประยุกต์ใช้เพื่อ
แก้ไขปัญหาต่าง ๆ
2.3 สามารถบูรณาการความรู้ในวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.4 รู้เท่าทันสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับ
นานาชาติ
3. ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
3.1 สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดอย่างสร้างสรรค์ และคิดอย่างเป็นระบบ
3.2 สามารถสืบค้น วิเคราะห์ ประมวล และประเมินสารสนเทศ ซึง่ เพื่อใช้แก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์
3.3 สามารถกาหนดกรอบแนวคิดในการพัฒนาตนเองให้มีความสามารถเพิ่มมากขึ้น
3.4 สามารถประยุกต์ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และสร้างนวัตกรรมที่เหมาะสมใน
การแก้ปัญหา
4. ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 เข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคลและมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น
4.2 สามารถให้ความช่วยเหลือและอานวยความสะดวกแก่การแก้ไขปัญหาในสถานการณ์
ต่าง ๆ ของกลุ่ม ทั้งในบทบาทผู้นาหรือผู้ร่วมทีมงาน
4.3 มีทักษะกระบวนการกลุ่มในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆ
4.4 วางตัวและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเหมาะสมกับบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ
4.5 มีทักษะในการสร้างเสริมความสามัคคีและจัดการความขัดแย้งในกลุ่มหรือองค์กรอย่าง
เหมาะสม
4.6 มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเอง วิชาชีพ องค์กรและสังคมอย่างต่อเนื่อง
5. ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
5.1 สามารถใช้เครื่องมือต่างๆ เพื่อการสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้อง รู้จักวิธีกรองเพื่อกาจัดผลลัพธ์
รู้วธิ ีการตรวจสอบความน่าเชื่อถือ ตระหนักถึงประเด็นความปลอดภัยออนไลน์การปกป้อง
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ข้อมูลและภาพลักษณ์ส่วนตน
5.2 สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่หลากหลายในการติดต่อสื่อสาร สนทนาการและทางาน
ร่วมกับผู้อื่นแบบออนไลน์ แบ่งปันเอกสารและหรือข้อคิดเห็น การประชุมทางไกล (videoconferencing) ติดตั้งและใช้ซอฟต์แวร์ รวมถึงแอพพลิเคชั่นที่เป็นประโยชน์บนอุปกรณ์
ส่วนตัว ทั้งโทรศัพท์มือถือหรือแท็บแล็ต และนาเสนอข้อมูลข่าวสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.3 สามารถผลิตสื่อ (และได้ผลิต) สื่อดิจิทัล เรียนรู้หลักการพื้นฐานได้ตามคาแนะนาและ
สามารถทดลองทาได้
5.4 สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการสื่อสารทั้งการพูด การฟัง การเขียน
ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมกับโอกาส และวาระ
5.5 สามารถใช้ความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์และสถิติในการประมวลผล การแปลความหมาย
และการวิเคราะห์ข้อมูลนาไปประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิตและปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม
5.6 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นวัตกรรม และสถานการณ์โลกปัจจุบัน

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชา (Curriculum Mapping) ในรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ความรับผิดชอบหลัก () ความรับผิดชอบรอง ()
รายวิชา\ผลการเรียนรู้

1. คุณธรรมและจริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

1.2

1.3

1.4

1.5

2.1

2.2

2.3

2.4

3.1

3.2

3.3

3.4

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
2220200 ภาษาอังกฤษเบื้องต้น



















































2220201 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน



















































2220202 ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ทั่วไป



















































2220203 ภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ



















































2220510 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร



















































2220520 ภาษาไทยเพื่อกิจธุระ



















































2220530 ภาษาไทยเพื่อการคิดวิเคราะห์
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
2810310 นันทนาการในชีวิตประจาวัน





































































































2221310 จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม



















































2310010 ทักษะชีวิตและการพัฒนาตนในโลกพลวัต
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1.1

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชา (Curriculum Mapping) ในรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ความรับผิดชอบหลัก () ความรับผิดชอบรอง ()
รายวิชา\ผลการเรียนรู้

1. คุณธรรมและจริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

1.2

1.3

1.4

1.5

2.1

2.2

2.3

2.4

3.1

3.2

3.3

3.4

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

2310010 ทักษะชีวิตและการพัฒนาตนในโลกพลวัต



















































3310810 จิตวิทยาการสื่อสาร
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
2221210 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น





































































































2310020 เพชรบุรีศึกษาเพื่อการประกอบการ
2310030 สังคมไทยกับประชาคมอาเซียนในโลก
ปัจจุบัน
2310410 พลเมืองที่เข้มแข็ง























































































































































2340310 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย



















































3211110 การผลิตและการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล



















































3330010 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจาวัน



















































3330020 ผู้ประกอบการรุ่นใหม่



















































3330030 ภาวะผู้นาและการทางานเป็นทีม



















































3330110 การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น



















































4003110 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ
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1.1

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชา (Curriculum Mapping) ในรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ความรับผิดชอบหลัก () ความรับผิดชอบรอง ()

รายวิชา\ผลการเรียนรู้

1. คุณธรรมและจริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

1.2

1.3

1.4

1.5

2.1

2.2

2.3

2.4

3.1

3.2

3.3

3.4

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
1810310 กีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพ



















































4400010 โลกกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี



















































4410110 สิ่งแวดล้อมกับเทคโนโลยีสเี ขียว



















































4420310 เคมีในชีวิตประจาวัน



















































4430110 คณิตศาสตร์สาหรับธุรกิจ



















































4430120 การคิดและการตัดสินใจ



















































4520110 การทาอาหารไทยและอาหารนานาชาติ



















































4520120 ขนมและเครื่องดื่มเพื่อการประกอบธุรกิจ



















































4830110 ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์และพืชพรรณ



















































5600010 เกษตรในชีวิตประจาวัน



















































6510410 พลังงานทดแทนและการประหยัดพลังงาน
6530410 การสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น
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1.1

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชา (Curriculum Mapping) ในรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ความรับผิดชอบหลัก () ความรับผิดชอบรอง ()
รายวิชา\ผลการเรียนรู้

1. คุณธรรมและจริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

2.1

2.2

2.3

2.4

3.1

3.2

3.3

3.4

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

6840110 จิตสานึกและวินัยจราจร



















































7440110 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในโลกพลวัต



















































7003120 ทักษะการคิด



















































8710010 ชีวิตและสุขภาพ
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4. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา
(Curriculum Mapping) หมวดวิชาเฉพาะด้าน ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้
1. ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.1 มีจิตสานึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
1.2 ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต
1.3 มีวินัยตรงต่อเวลาและความรับผิดชอบต่อตนเองวิชาชีพและสังคม
1.4 มีภาวะความเป็นผู้นาและผู้ตาม ตลอดจนสามารถทางานเป็นทีม
1.5 เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
2. ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
2.1 มีความรู้หลักการและทฤษฎีที่สัมพันธ์กัน ในเนื้อหาวิชาที่ศึกษา
2.2 สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น การบริหารจัดการ การตลาด
เทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยีชีวภาพ เป็นต้น
2.3 มีความรู้ ความเข้าใจ ติดตามความก้าวหน้า และพัฒนาความรู้ทางวิชาการด้านการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้าเพื่อสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาได้
2.4 มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
2.5 สามารถประเมินศักยภาพ และแนวทางเพื่อการพัฒนาตนเองในการประกอบอาชีพ
3. ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
3.1 สามารถใช้ความรู้ภาคทฤษฎีและประสบการณ์ทางปฏิบัติ เพื่อศึกษาประเด็นหรือปัญหาที่
เกี่ยวข้อง
3.2 มีความสามารถในการสืบค้น จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย
3.3 สามารถวิเคราะห์ปัญหาและเสนอแนวทางการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม
4. ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย ทั้งงานรายบุคคลและงานกลุ่ม
4.2 สามารถปรับตัวและทางานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นาและสมาชิกกลุ่มได้
4.3 แสดงความคิดเห็นได้เหมาะสมกับบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ
4.4 สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
5. ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
5.1 สามารถระบุและนาเทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง มาใช้ในการวิเคราะห์และ
เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหา
5.2 สามารถสรุปประเด็น เพื่อสื่อสารและเลือกใช้รูปแบบของการนาเสนอที่เหมาะสม
5.3 สามารถสืบค้นข้อมูลความรู้ที่เกี่ยวข้อง จากแหล่งสารสนเทศทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ
และนานาชาติ
5.4 มีวิจารณญาณในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสม และสม่าเสมอ
5.5 สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดการข้อมูลต่าง ๆ อย่างเหมาะสม
5.6 ติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นวัตกรรม และสถานการณ์โลก โดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาเฉพาะด้าน
ความรับผิดชอบหลัก ( ) ความรับผิดชอบรอง ( )
1. คุณธรรมและ
จริยธรรม

รายวิชา\ผลการเรียนรู้
1.1

กลุ่มวิชาแกน

1.2

1.3

1.4

4. ทักษะ
3. ทักษะทาง
ความสัมพันธ์
ปัญญา
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

2. ความรู้
1.5

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

3.1

3.2

3.3

4.1

4.2

4.3

4.4

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

                      

4011105 ฟิสิกส์พื้นฐาน















































4021105 เคมีพื้นฐาน















































4022305 เคมีอินทรีย์พื้นฐาน















































4023501 ชีวเคมีพื้นฐาน















































4031105 ชีววิทยาพื้นฐาน















































4032201 จุลชีววิทยา















































4032401 สัตววิทยา















































4033402 วิทยาเอมบริโอ















































4052101 สถิติวิเคราะห์ 1















































5002103 พันธุศาสตร์พื้นฐานเพื่อการเกษตร
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาเฉพาะด้าน
ความรับผิดชอบหลัก ( ) ความรับผิดชอบรอง ()
1. คุณธรรมและ
จริยธรรม

รายวิชา\ผลการเรียนรู้

4. ทักษะ
3. ทักษะทาง
ความสัมพันธ์
ปัญญา
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

2. ความรู้

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

3.1

3.2

3.3

4.1

4.2

4.3

4.4

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6







































































 















































































































5061601 นิเวศวิทยาแหล่งน้า
5061602 คุณภาพน้า และการ วิเคราะห์วิเคราะห์
น้าเพื่อการประมง
5062201 มีนวิทยา











































































































































5063101 การเพาะเลี้ยงปลาเศรษฐกิจ















































5063102 โภชนศาสตร์และการ ให้อาหารสัตว์น้า















































5063401 โรคสัตว์น้าและปรสิต















































กลุ่มวิชาชีพบังคับ
5003402 การวางแผนธุรกิจเกษตรสาหรับผู้ประกอบการ
5003501 ระบบควบคุมเครื่องมือและอุปกรณ์อัจฉริยะ
ทางการเกษตร
5003901 การวางแผนการทดลองและการวิเคราะห์
ข้อมูลทางสถิติที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร
5061501 หลักการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาเฉพาะด้าน
ความรับผิดชอบหลัก ( ) ความรับผิดชอบรอง ( )
1. คุณธรรมและ
จริยธรรม

รายวิชา\ผลการเรียนรู้

4. ทักษะ
3. ทักษะทาง
ความสัมพันธ์
ปัญญา
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

2. ความรู้

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

3.1

3.2

3.3

4.1

4.2

4.3

4.4

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

5063701 ภาษาอังกฤษในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า















































5064901 สัมมนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า















































5064902 ปัญหาพิเศษการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า















































กลุ่มวิชาชีพบังคับ
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาเฉพาะด้าน
ความรับผิดชอบหลัก ( ) ความรับผิดชอบรอง ( )
1. คุณธรรมและ
จริยธรรม

รายวิชา\ผลการเรียนรู้

4. ทักษะ
3. ทักษะทาง
ความสัมพันธ์
ปัญญา
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

2. ความรู้

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

3.1

3.2

3.3

4.1

4.2

4.3

4.4

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

กลุ่มวิชาชีพเลือก
5062601 แพลงก์ตอนและสาหร่ายเพื่อการเพาะเลี้ยง
ทางเศรษฐกิจ
5062602 ทักษะเพื่อความปลอดภัยทางน้า





























































































5062603 วิทยาศาสตร์ทางทะเลเบื้องต้น















































5063104 การเลีย้ งกุ้งเพื่ออุตสาหกรรม
5063105 การเพาะเลี้ยงปูและสัตว์กลุ่มหอยเศรษฐกิจ
เศรษฐกิจ
5063301 สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังทางการประมง
5063501 เทคโนโลยีหลังการจับ และการแปรรูป
สัตว์น้า
5063601 ชีววิทยาทางทะเล
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาเฉพาะด้าน
ความรับผิดชอบหลัก ( ) ความรับผิดชอบรอง ( )
1. คุณธรรมและ
จริยธรรม

รายวิชา\ผลการเรียนรู้

4. ทักษะ
3. ทักษะทาง
ความสัมพันธ์
ปัญญา
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

2. ความรู้

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

3.1

3.2

3.3

4.1

4.2

4.3

4.4

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

























































































































































































5064105 เรื่องเฉพาะทางเพาะเลี้ยงสัตว์น้า















































5062604 นิเวศวิทยาป่าชายเลน















































กลุ่มวิชาชีพเลือก
5063703 การบริหารจัดการ ทรัพยากรประมงและ
ระบบสารสนเทศ
5064102 การจัดการฟาร์มและมาตรฐานฟาร์มสัตว์น้า
5064103 การเลี้ยงปลาสวยงาม และพรรณไม้น้า
ประดับ
5064104 การเลี้ยงสัตว์น้าแบบผสมผสาน
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาเฉพาะด้าน
ความรับผิดชอบหลัก ( ) ความรับผิดชอบรอง ( )
1. คุณธรรมและ
จริยธรรม

รายวิชา\ผลการเรียนรู้
กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
5062801 เตรียมประสบการณ์วิชาชีพเพาะเลี้ยง
สัตว์น้า
5064802 ฝึกประสบการณ์วชิ าชีพเพาะเลีย้ ง
สัตว์น้า
5063803 เตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
5064804 สหกิจศึกษา

4. ทักษะ
3. ทักษะทาง
ความสัมพันธ์
ปัญญา
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

2. ความรู้

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

3.1

3.2

3.3

4.1

4.2

4.3

4.4

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

























































































































































































56

หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
เป็ น ไปตามข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เพชรบุ รี ว่ า ด้ ว ย การจั ด การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี
พ.ศ. 2553 (หมวด 7) (ภาคผนวก ช)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
ด าเนิ น การแต่ งตั้ งคณะกรรมการทวนสอบกลางของคณะ ก าหนดขั้ น ตอนและวิ ธี ก ารทวนสอบ
ระยะเวลาการดาเนิน การทวนสอบ แนวปฏิบัติกรณี การประเมินผลสมฤทธิ์ (เกรด) ผิดปกติ และการ
รายงานผลการทวนสอบ
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส้าเร็จการศึกษา
การทวนสอบในระดับรายวิชา
มีการประเมินผลการเรียนการสอนในระดับรายวิชาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
2.2 การทวนสอบในระดับหลักสูตร
1) การทวนสอบในระดับรายวิชาทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ อย่างน้อยร้อยละ 25
ของรายวิชาที่เปิดสอนในภาคการศึกษานั้น
2) การทวนสอบในระดับหลักสูตร
- สอบถามความคิดเห็นของบัณฑิตโดยใช้แบบสอบถามหรือประชุมร่วมกัน
- ให้ ส ถานประกอบการมี ส่ ว นร่ว มในการประเมิ น มาตรฐานผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษาจากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือสหกิจศึกษา
- มีคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลการฝึกปฏิบัติงาน โครงงาน และ/
หรือปัญหาพิเศษ ที่ผู้เรียนได้รับมอบหมาย
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส้าเร็จการศึกษา
1) ภาวะการได้งานทาของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษา ในด้านความเห็น
ต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบอาชีพ
2) การตรวจสอบจากผู้ประกอบการ โดยการขอเข้าสัมภาษณ์ หรือ การส่งแบบสอบถาม เพื่อ
ประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าทางานในสถานประกอบการนั้น ๆ
3) การประเมินตาแหน่ง และ/หรือความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต
4) การประเมินจากสถานศึกษาอื่น โดย สอบถามระดับความพึงพอใจในด้านความรู้ ความพร้อม
และสมบัติด้านอื่นๆ ของบัณฑิตที่เข้าศึกษาเพื่อปริญญาที่สูงขึ้นในสถานศึกษานั้น ๆ
5) การประเมินจากนักศึกษาเก่า ที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้จาก
สาขาวิชาที่เรียน
รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้นจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ที่มาประเมินหลักสูตร หรือ เป็นอาจารย์พิเศษ ต่อความพร้อมของ
นักศึกษาในการเรียน และคุณสมบัติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนา
องค์ความรู้ของนักศึกษา
3. เกณฑ์การส้าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2553 (หมวด 10) (ภาคผนวก ช)
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1. มีความประพฤติดี
2. ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
3. มีเวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
4. สอบได้รายวิชาต่างๆ ครบตามโครงสร้างของหลักสูตรตามเกณฑ์การประเมิน
5. ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 2.00
6. ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในหมวดวิชาเฉพาะ เฉพาะวิชาเอกไม่ต่ากว่า 2
7. สอบผ่านการประเมินความรู้ และทักษะตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด ยกเว้นนักศึกษาภาคนอกเวลาปกติ
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการส้าหรับอาจารย์ใหม่
1) มีอาจารย์พี่เลี้ยงให้คาแนะนาและคาปรึกษาเพื่อเรียนรู้และปรับตัวเองเข้าสู่การเป็นอาจารย์ใน
คณะ
2) มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นครูแก่อาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของสถาบัน
คณะตลอดจนหลักสูตรที่สอน
3) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการวิจัย
อย่างต่อเนื่องโดยผ่านการทาวิจัยสายตรงในสาขาวิชาการสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดู
งานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ และการประชุมทางวิชาการ
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
1) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการวิจัย
อย่างต่อเนื่องโดยผ่านการทาวิจัยสายตรงในสาขาวิชา การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม
ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ และการประชุมทางวิชาการ
2) การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ
1) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้และคุณธรรม
2) มีการกระตุ้นอาจารย์ทาผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
3) ส่งเสริมการทาวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่ และเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและมีความเชี่ยวชาญ
ในสาขาวิชาชีพ
4) มหาวิทยาลัยมีการสนับสนุนงบประมาณสาหรับการทาวิจัย
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การก้ากับมาตรฐาน
ในการควบคุ ม ก ากั 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. จานวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

การด้าเนินการ
มีอาจารย์ผู้ รับผิ ดชอบไม่น้อยกว่า 5 คน อาจารย์ผู้ รับ ผิด ชอบ
หลั ก สู ต รประจาหลั ก สู ต รเกิ น กว่ า 1 หลั ก สู ต รไม่ ได้ และต้ อ ง
ประจ าอยู่ ในหลั ก สู ต รตลอดระยะเวลาที่ จั ด การศึ ก ษาตาม
หลักสูตรนั้น
2. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
มีคุณ วุฒิ ขั้น ต่าปริญ ญาโทหรือเที ยบเท่ า หรือมีตาแหน่งผู้ ช่ว ย
หลักสูตร
ศาสตราจารย์ แ ละต้ อ งมี ผ ลงานทางวิ ช าการที่ ไม่ ใช่ ส่ ว นของ
การศึกษาเพื่อรับปริญ ญา และเป็นผลงานที่ได้รับการเผยแพร่
ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารง
ตาแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง
3. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ
ต้องไม่เกิ น 5 ปี โดยต้อ งดาเนิน การปรับปรุงให้ แล้ ว เสร็จและ
ระยะเวลาที่กาหนด
เสนอขออนุ มั ติ ค วามเห็ น ชอบโดยสภามหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ ให้
หลักสูตรใช้งานในปีที่ 6
4. การดาเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้การ ดาเนินการตามตัวบ่งชี้ TQF ข้อ 1 – 5 ครบทั้ง 5 ข้อ
ด าเนิ น เพื่ อ การประกั น คุ ณ ภาพหลั ก สู ต ร
และการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
2. บัณฑิต
คุณภาพของบัณฑิตในหลักสูตรจะสะท้อนไปที่คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ โดยพิจารณาจากผลลัพธ์การเรียนรู้และภาวะการมีงานทา โดยมีรายละเอียดดังนี้
เกณฑ์การประเมิน
การด้าเนินการ
1 . คุ ณ ภ าพ บั ณ ฑิ ต ต าม ก ร อ บ ประเมินคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามที่กาหนดไว้ใน มคอ.2
มาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษา ซึ่งครอบคลุมมาตรฐานผลการเรียนรู้ 5 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้าน
แห่งชาติ
คุณธรรมจริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา
4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ
5) ด้ า นทั ก ษะการวิ เคราะห์ เชิ ง ตั ว เลขการสื่ อ สารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
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เกณฑ์การประเมิน
การด้าเนินการ
2. ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้ นั บ จ าน วน บั ณ ฑิ ต ที่ ได้ งาน ท าห รื อ ป ระก อบ อ าชี พ อิ ส ระ
งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ปี และค านวณร้ อ ยละของบั ณ ฑิ ต ที่ มี งานท าเที ย บกั บ
ภายใน 1 ปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 จานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสารวจทั้งหมด
3. นักศึกษา
ความส าเร็ จ ของการจั ด การศึ กษาที่ ส าคั ญ ปั จจัยหนึ่ ง คื อ นั กศึก ษา ต้องให้ ค วามส าคั ญ กับ 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 แ ละ
ความพร้อมในการเรียนในหลักสูตรจนสาเร็จการศึกษาและการส่งเสริมพัฒนานักศึกษาให้มีความพร้อมทางการ
เรียนและมีกิจกรรมการพัฒนาในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความสามารถตามหลักสูตร มีทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
เกณฑ์การประเมิน
1. การรับนักศึกษา

การด้าเนินการ
มีการกาหนดคุณสมบัติของนักศึกษาที่รับเข้าศึกษาที่สอดคล้องกับ
ลักษณะธรรมชาติของหลักสู ตร มีเกณฑ์ที่และเครื่องมื อใช้ในการ
คัดเลือกหรือวิธีการคัดเลือกนักศึกษาให้ได้นักศึกษาที่มี ความพร้อม
ทางปัญญา สุขภาพกายและจิต มีความมุ่งมั่นที่จะเรียนและมีเวลา
เรียนเพียงพอ เพื่อให้ สามารถสาเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่
หลักสูตรกาหนด
2. การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 1. ในช่วงปีแรกของการศึ กษา มีกลไกในการพัฒนาความรู้ พื้นฐาน
การเตรี ย มความพร้ อ มทางการเรี ย นแก่ นั ก ศึ ก ษาเพื่ อให้ มี
ความสามารถในการเรี ย นรู้ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษาได้ อ ย่ างมี ค วามสุ ข
อัตราการออกกลางคันน้อย
2. มี ก ารจั ด กิ จ กรรมเสริ ม สร้า งความเป็ น พลเมื อ งดี ที่ มี จิ ต ส านึ ก
สาธารณะและทักษะในศตวรรษที่ 21
3. มี ร ะบบการดู แ ลให้ ค าปรึ ก ษาและระบบการป้ อ งกั น หรื อ
การบริห ารจัด การความเสี่ ยงของนักศึ กษา ส่ งเสริมและเผยแพร่
ผลงานวิชาการของนักศึกษา
3. ผลที่เกิดกับนักศึกษา
นักศึกษามีความพร้อมทางการเรียน มีอัตราการคงอยู่ของนักศึกษา
ในหลักสูตรสูง อัตราการสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรสูง นักศึกษา
มีความพึงพอใจต่อหลั กสู ตร และผลการจัดการข้อร้องเรียนของ
นักศึกษา
4. อาจารย์
ปั จ จั ย ที่ ส าคั ญ ของการผลิ ต บั ณ ฑิ ต คื อ อาจารย์ เพื่ อ ให้ ได้ อ าจารย์ ที่ มี คุ ณ ภาพเหมาะสม มี คุ ณ สมบั ติ
สอดคล้องกับสภาพบริบท ปรัชญา วิสัยทัศน์ของหลักสูตร คณะและมหาวิทยาลั ย มีการส่งเสริมให้อาจารย์มี
ความรั กในองค์ กรและการปฏิ บั ติ งานตามวิช าชีพ ต้อ งมี ก ารก าหนดนโยบาย แผนระยะยาวและกิ จกรรม
การดาเนินงาน ตลอดจนการกากับดูแลและการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ โดยมีรายละเอียดดังนี้
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เกณฑ์การประเมิน
1. การบริหารและพัฒนาอาจารย์

2. คุณภาพของอาจารย์

3. ผลที่เกิดกับอาจารย์

การด้าเนินการ
1. ระบบการรับอาจารย์
มีการกาหนดเกณฑ์คุณสมบัติอาจารย์ที่สอดคล้องกับบริบท
ปรัชญา วิสัยทัศน์ของหลักสูตร คณะและมหาวิทยาลัย มีกลไก
ในการคัดเลือกอาจารย์ที่เหมาะสม โปร่งใส
2. ระบบการบริหารอาจารย์
มีการกาหนดนโยบาย แผนระยะยาว เพื่อให้ได้อาจารย์ที่มี
คุ ณ สมบั ติ ทั้ งเชิ งปริม าณและเชิ งคุ ณ ภาพที่ เป็ น ไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรที่กาหนดโดย สกอ.
3. ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
มีการวางแผนและการลงทุนงบประมาณและทรัพยากรและ
กิจกรรมการดาเนินงาน ตลอดจนการกากับดูแลและการพัฒนา
คุณภาพอาจารย์
1. ร้ อ ยละของอาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ตรที่ มี คุ ณ วุ ฒิ
ปริญญาเอก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20
2. ร้ อ ยละของอาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รที่ ด ารงต าแหน่ ง
ทางวิชาการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
3. ค่ า ร้อ ยละผลรวมถ่ ว งน้ าหนั ก ของผลงานทางวิ ช าการของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20
มี อั ต ราก าลั ง ของอาจารย์ ใ ห้ มี จ านวนเหมาะสมกั บ จ านวน
นัก ศึ กษาที่รับ เข้าในหลั ก สู ตร อัตราการคงอยู่ของอาจารย์สู ง
และอาจารย์มีความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตร

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
คณะกรรมการบริห ารหลั กสู ตรมีบ ทบาทหน้ าที่ ในการบริห ารจัดการ 3 ด้านที่ ส าคัญ คือ 1) สาระของ
รายวิช าในหลั กสู ตร 2) การวางระบบผู้ ส อนและกระบวนการเรียนการสอน 3) การประเมินผู้ เรียน โดยมี
รายละเอียดของเกณฑ์การประเมินและการดาเนินการ ดังนี้
เกณฑ์การประเมิน
1. สาระรายวิชาในหลักสูตร

การด้าเนินการ
มีการควบคุมกากับการจัดทารายวิชาต่างๆ ให้มีเนื้อหาที่ทันสมัย
ก้าวทันความก้าวหน้าทางวิทยาการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
มีก ารบริห ารจัด การการเปิ ดรายวิช าต่ างๆ ทั้ งวิช าบั งคั บ และ
วิชาเลือกที่เน้นนักศึกษาเป็นสาคัญ โดยสนองความต้องการของ
นักศึกษาและตลาดแรงงาน
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เกณฑ์การประเมิน
การด้าเนินการ
2. การวางระบบผู้สอนและกระบวนการ 1. มี ก ารวางระบบผู้ ส อนแต่ ล ะรายวิ ช า โดยค านึ 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 ระบวนการการก ากั บ ติด ตามและตรวจสอบการจั ดท า
แผนการเรียนรู้ มคอ.3 และ 4
3. มี ก ารจั ด การเรี ย นการสอนที่ มี ก ารบู ร ณาการกั บ การวิ จั ย
การบริ ก ารวิ ช าการทางสั ง คมและการท านุ บ ารุ ง ศิ ล ปะและ
วัฒนธรรม
3. การประเมินผู้เรียน
มีระบบการประเมินที่ มีการกาหนดเกณฑ์การประเมิน วิธีการ
ประเมิ น เครื่ อ งมื อ ประเมิ น ที่ มี คุ ณ ภาพและวิ ธี ก ารให้ เกรดที่
สะท้ อ นผลการเรีย นรู้ได้ อ ย่ า งเหมาะสม มี ก ารก ากั บ ให้ มี 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
ความสามารถในการปฏิ บั ติ งานในโลกแห่ งความเป็ น จริงและ
มีวิธีการให้ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) ที่ทาให้นักศึกษาสามารถ
แก้ไขจุดอ่อนหรือเสริมจุดแข็งของตนเองได้
4. ผลการดาเนินงานหลักสูตรตามกรอบ ร้อ ยละของผลการด าเนิ น งานตามตั ว บ่ งชี้ ก ารด าเนิ น งานตาม
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาที่ปรากฏใน มคอ.2
แห่งชาติ
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
สิ่ ง สนั บ สนุ น การเรี ย นการสอนมี ห ลายประการ ได้ แ ก่ ความพร้ อ มทางกายภาพ เช่ น ห้ อ งเรี ย น
ห้องปฏิบัติการ ที่พักของนักศึกษา เป็นต้น และความพร้อมของอุปกรณ์ เทคโนโลยีและ
สิ่ง
อานวยความสะดวกหรือทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เช่น อุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องสมุด หนังสือ ตารา
สิ่งพิมพ์ วารสาร ฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้น แหล่งเรียนรู้ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น
6.1 การบริหารงบประมาณ
เกณฑ์การประเมินผล
มี แ ผ น ก าร จั ด ส รรงบ ป ร ะ ม าณ ป ระ จ าปี
งบประมาณแผ่ น ดิ น และเงิน รายได้ เพื่ อ จั ด ซื้ อ
อุ ป กรณ์ ก ารลงฟาร์ ม และวั ส ดุ ค รุ ภั ณ ฑ์ อ ย่ า ง
เพียงพอ เพื่อสนั บสนุ นการเรียนการสอนในชั้น
เรียน ห้องปฏิบัติการ และฟาร์มปฏิบัติการให้
เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา

การด้าเนินการ
มีการจัด สรรงบประมาณประจาปี ทั้ งงบประมาณ
แผ่นดิน และเงินรายได้เพื่อจัดซื้อ สื่อการเรียนการ
สอน อุ ป กรณ์ ก ารลงฟาร์ ม และวัส ดุ ค รุภั ณ ฑ์ อ ย่ าง
เพียงพอ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียน
ห้องปฏิบัติการ และฟาร์มปฏิบัติการให้ เหมาะสม
กับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา
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6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม
6.2.1. สถานที่
ล้าดับ
อาคารสถานที่
1
อาคาร 19
2
อาคารนวเกษตร
3
ฟาร์มสาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้า

จ้านวนห้องที่มีอยู่
6
2
1

6.2.2 อุปกรณ์การสอน
ล้าดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

ชื่ออุปกรณ์
ชุดเครื่องมือการวัดระยะทาง (การสร้างบ่อ)
ชุดเครื่องมือการใช้ความร้อนในการฆ่าเชื้ออุปกรณ์
ชุดเครื่องมือการแปรรูปสัตว์น้า
ชุดเครื่องมือการวิเคราะห์น้าและคุณภาพน้า
ชุดเครื่องมือการเก็บรักษาตัวอย่างสัตว์น้า
ชุดเครื่องมือการเก็บตัวอย่างแพลงก์ตอน
ตู้อบความร้อน (Hot air oven)
ตู้บ่มอาหารเลี้ยงเชื้อ (Incubator)
ปั๊มลมแบบสายพาน
โถดูดความชืน้
เครื่องชั่งดิจิตอล
Hot plate แท่นให้ความร้อน
แท่นให้ความร้อนแบบกวน (Hot plate + Stirrer)
เครื่องบดปลา
เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง (pH Meter)
หม้อนึ่งความดัน (Autoclave)
กล้องจุลทรรศน์
ชุดผสมเทียมปลาน้าจืด
ชุดเครื่องมือผ่าตัด
เครื่องสูบน้าดีเซล
ท่อสูบน้า
เครื่องมือตรวจสอบคุณภาพน้า
เครื่องอัดเม็ดอาหาร
ปั๊มสูบน้า
เครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสง

บริหารจัดการ บริหารจัดการด้านการ
งานส้านักงาน
เรียนการสอน
























หน่วยนับ
1ชุด
1ชุด
1ชุด
1ชุด
1ชุด
2เครื่อง
1ตู้
3 เครื่อง
1เครื่อง
1เครื่อง
3 เครื่อง
2เครื่อง
2เครื่อง
1เครื่อง
1 เครื่อง
1หม้อ
ต้องการ
8 ชุด
13 ชุด
2 เครื่อง
3 ท่อ
ต้องการ
ต้องการ
2 เครื่อง
1 เครื่อง
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6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
เกณฑ์การประเมินผล
การด้าเนินการ
1. มี ป ริ ม าณและคุ ณ ภาพเหมาะสมกับ การเรีย น 1. อาคารสถานที่สาหรับการเรียนการสอน
การสอนและจานวนนักศึกษา
2. มี ป ริ ม าณและคุ ณ ภาพเหมาะสมกับ การเรีย น 2. สื่อคอมพิวเตอร์สาหรับการเรียนการสอน
การสอนและจานวนนักศึกษา
3. มี จ าน วน เค รื่ อ งมั ล ติ มี เดี ย โป รเจ ค เต อ ร์ 3. สื่อการเรียนการสอน
คอมพิ ว เตอร์ เครื่ อ งถ่ า ยทอดภาพ 3 มิ ติ และ
กระดานอัจฉริยะและคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet)
เพียงพอต่อจานวนห้องเรียนและนักศึกษา
4. มี จ านวนหนั ง สื อ ต าราเพี ย งพอกั บ จ านวน 4. หนังสือห้องสมุด
นักศึกษา
5. มี ก ารสื บ ค้ น ผ่ า น ระบ บ ฐาน ข้ อ มู ล โดย มี 5. การสืบค้นผ่านฐานข้อมูลโดยมีสานักวิทยบริการ
ส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้บริการยืม-คืนหนังสือ
ให้ บ ริ ก ารยื ม -คื น หนั งสื อ ตารา และเอกสารทาง ต ารา และเอกสารทางวิ ช าการด้ า นการศึ ก ษา
วิช าการด้ านการศึ กษา รวมถึ งฐานข้อมู ล ที่ จะให้ รวมถึงฐานข้อมูลที่จะให้สืบค้น
สืบค้น
6. มีสถานประกอบการของรัฐและเอกชนสาหรับ 6. หน่ ว ยงานภาครั ฐ และเอกชนที่ รั บ การฝึ ก
การฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพเพี ยงพอตามจานวน ประสบการณ์วิชาชีพ
นักศึกษา
7. มีห้องประจาหลักสูตร
7. จัดให้มีห้องประจาหลักสูตร
8. มี ห้ องส มุ ด ค ณ ะ/พื้ น ที่ ใน ก ารให้ บ ริ ก าร 8. จั ด ให้ มี ห้ อ งสมุ ด คณะ/พื้ น ที่ ในการให้ บ ริ ก าร
หนังสือวารสาร เกี่ยวกับสาขา
หนังสือวารสารเกี่ยวกับสาขา
9. มี พื้ น ที่ ส่ งเสริ ม กิ จ กรรม การเรี ย น รู้ เช่ น 9. จั ด พื้ น ที่ ส่ ง เสริ ม กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ เช่ น
เว็ บ ไซต์ บอร์ ด ประชาสั ม พั น ธ์ มุ ม แลกเปลี่ ย น เว็ บ ไซต์ บอร์ ด ประชาสั ม พั น ธ์ มุ ม แลกเปลี่ ย น
เรียนรู้ทางวิชาการ การให้คาปรึกษา
เรียนรู้ทางวิชาการ การให้คาปรึกษา
10. มีการจัดสรรคอมพิวเตอร์ อิน เทอร์เน็ต และ 10. จัดสรรคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต และระบบ
ระบบอินเทอร์เน็ตไร้สาย เพื่อสนั บสนุนการเรียน อิ น เทอร์ เน็ ต ไร้ส าย เพื่ อ สนั บ สนุ น การเรีย นการ
การสอนเพียงพอตามจานวนนักศึกษา
สอน
11. มีการได้ลงมือปฏิบัติการจริงทั้งห้องปฏิบัติการ 11. จัดให้มีห้องปฏิบัติการพร้อมอุปกรณ์ เครื่องมือ
และฟาร์มปฏิบัติการ
และฟาร์มปฏิบัติการ
6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
จัดให้มีการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์และนักศึกษาต่อทรัพยากรและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ต่างๆ ประกอบด้วย สถานที่ อุปกรณ์และวัสดุที่ใช้ในการเรียนการสอน หน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ระบบ
อินเตอร์เนตและสาธารณูปโภคต่างๆ เมื่อสิ้นสุดแต่ละภาคการศึกษา
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7. ตัวบ่งชี้ผลการด้าเนินงาน (Key Performance Indicators)
ผลการดาเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง 2 ปีการศึกษาเพื่อติดตามการ
ดาเนินการตาม TQF ต่อไป ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการดาเนินงานตามข้อ 1 – 5 และอย่างน้อย
ร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี
ดัชนีบ่งชี้ผลการด้าเนินงาน
ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5
1. อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อ  



วางแผน ติดตาม และทบทวนการดาเนินงานหลักสูตรมีตามเกณฑ์มาตรฐานของ
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2. มี ก ารจั ด ท ารายละเอี ย ดของหลั ก สู ต รตามแบบ มคอ. 2 ที่ ส อดคล้ อ งกั บ 




มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
3. มีการจัดทารายละเอียดของรายวิชาและประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ที่ 




จัดการเรียนการสอนตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 ก่อน การเปิดสอนให้ครบ
ทุกรายวิชา
4. มีการจัดทารายละเอียดของรายวิชาและประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ที่ 




จัดการเรียนการสอนตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 หลังปิดภาคการศึกษาไม่เกิน
30 วัน
5. มีการจัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 ภายใน 




60 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
6. มีการทบทวนผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กาหนดใน 




มคอ.3 และมคอ.4 อย่ างน้ อ ยร้ อ ยละ 25 ของรายวิช าที่ เปิ ด สอนในแต่ ล ะปี
การศึกษา
7. มีการพั ฒ นา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอนหรือการ




ประเมินผลการเรียนรู้จากผลการประเมินการดาเนินงานที่รายงานในมคอ.7 ปี
ก่อน
8. อาจารย์ ใหม่ (ถ้ ามี ) ทุ ก คน ได้ รับ การปฐมนิ เทศหรือ คาแนะน าใน การ 




จัดการเรียนการสอน
9. อาจารย์ประจาได้รับการพัฒนาทางวิชาการหรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละครั้ง





10. จานวนบุคลากรสายสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาด้าน
วิชาการหรือวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
11. ระดั บ ความพึ ง พอใจของนั ก ศึ ก ษาปี สุ ด ท้ าย/บั ณ ฑิ ต ใหม่ ที่ มี ต่ อ คุ ณ ภาพ


หลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนน 5.0
12. ระดับความพึงพอใจ ของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5

จากคะแนน 5.0
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หมวดที่ 8 กระบวนการการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 กระบวนการประเมินและปรับปรุงแผนกลยุทธ์การสอน
ควรมีการประเมินกลยุทธ์การสอนโดยทีมผู้สอนหรือกรรมการบริหารหลักสูตร ส่วนช่วงหลังการสอน
ควรมีการวิเคราะห์ผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา และการวิเคราะห์ผลการเรียนของนักศึกษาด้าน
กระบวนการนาผลการประเมินไปปรับปรุง สามารถทาโดยรวบรวมปัญหาข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงกลยุทธ์การ
สอน
1.2 กระบวนการประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
การประเมินทักษะดังกล่าวสามารถทาได้โดยให้นักศึกษาประเมินการสอนในแต่ละรายวิชา และ/หรื อมี
การสังเกตการณ์สอนโดยกรรมการบริหารหลักสูตร
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
ประเมิน หลั กสู ตรในภาพรวม โดยส ารวจข้อ มูล จากนั ก ศึก ษาปี สุ ดท้ าย บั ณ ฑิ ตใหม่ ผู้ ใช้ บั ณ ฑิ ต และ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
3. การประเมินผลการด้าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การประเมิน คุณ ภาพการศึกษาประจาปีตามดัชนี บ่งชี้ผ ลการดาเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดย
คณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ ในสาขาวิชาอย่างน้อย 1 คน ที่ได้รับการ
แต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย ทั้งนี้มหาวิทยาลัยได้กาหนดให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย แสดงการ
ปรับปรุงดัชนีด้านมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาตลอดจนมีการประเมินเพื่อปรับปรุงและพัฒ นาหลักสูตร
อย่างต่อเนื่องทุก 5 ปี
4. กระบวนการทบทวนผลการประเมินวางแผนปรับปรุงหลักสูตร และแผนกลยุทธ์การสอน
4.1 การปรับปรุงรายวิชา
อาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ประจาหลักสู ตร นาผลการประเมินที่ได้มาดาเนินการปรับปรุงคาอธิบาย
รายวิชา จานวนรายวิชา ทั้งรายวิชาบังคับและรายวิชาเลือก โดยการปรับปรุงย่อย/หรือบางรายวิชา ทาได้โดย
การรวบรวมข้อมูล การสอบถาม และการประชุม ผู้บริหารคณะ อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ประจาหลักสูตร และ
นักศึกษา จะทาให้ท ราบปัญหาในการบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวม และในแต่ละรายวิชา กรณีที่พบปัญหา
ของรายวิช าก็ส ามารถที่จ ะดาเนิ น การปรับปรุงรายวิชานั้น ๆ ได้ทันที ซึ่งก็จะเป็ นการปรับปรุงย่อย ในการ
ปรับปรุงย่อยนั้นควรทาได้ตลอดเวลาที่พบปัญหา พร้อมรายงานผลการปรับปรุงต่อคณะกรรมการวิชาการ สภา
วิชาการ สภามหาวิทยาลัยตามลาดับ
4.2 การปรับปรุงหลักสูตร
ให้คณะกรรมการประเมินหลักสูตรของคณะฯ จัดทารายงานการประเมินผล เสนอประเด็นที่จาเป็น
ในการปรับ ปรุงหลั กสู ตร และจั ดประชุมเพื่อพั ฒ นาและปรับปรุงหลั กสู ตร จะกระท าทุ ก 5 ปี ทั้ งนี้เพื่ อให้
หลักสูตรมีความทันสมัยแลดสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต

67

ภาคผนวก
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ภาคผนวก ก
ค้าอธิบายรายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
รหัสวิชา
ชื่อและค้าอธิบายรายวิชา

หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)

2220200

ภาษาอังกฤษเบื้องต้น
Non-Credit
Basic English
การใช้คา ประโยค และไวยากรณ์ ภ าษาอังกฤษเบื้องต้นที่ต้องใช้ในชีวิตประจาวัน
โดยเฉพาะในส่วนที่เป็นข้อเท็จจริง การแนะนาตนเองและผู้อื่น การตอบคาถามเกี่ยวกับข้อมูล
ส่วนตัว ตลอดจนการใช้ภาษาอังกฤษสาหรับการสื่อสารในสถานการณ์ที่คุ้นเคย 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 หน้าที่ของคา การเรียงลาดับคา รูปแบบประโยคในกาลพื้นฐาน เพื่อใช้ในการ
สื่ อสารในชีวิต ประจ าวัน เน้ น ฝึ ก ปฏิบั ติ แบบบู รณาการจากกรณี ศึ กษาที่ เกี่ ยวข้อ งอย่าง
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 า นและการเขี ย นภาษาอั ง กฤษ เพื่ อ การ
ติ ด ต่ อ สื่ อ สารในสถานการณ์ ต่ างๆ ที่ คุ้ น เคยและไม่ คุ้ น เคย การใช้ ค าศั พ ท์ ส 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
การใช้น้ าเสียงในการพู ดสื่อสาร อ่านออกเสียงตามอักขรวิธี อ่านจับใจความจากงานเขียน
ประเภทต่าง ๆ เขียนผลงานประเภทต่าง ๆ ตามหลักการเขียน มีมารยาทในการฟัง พูด อ่าน
และเขียน เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย
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

ภาษาไทยเพื่อกิจธุระ
3 (1-2-6)
Thai for Specific Purposes
การพัฒนาทักษะภาษาไทยให้มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับอาชีพต่าง ๆ โดยเน้นการ
พู ดการเขีย นในโอกาสต่ าง ๆ การพู ด แสดงความคิด เห็ น การเจรจาทางธุรกิจ การเขีย น
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
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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 สารจากการฟัง และการอ่านสามารถนาสารที่ได้รับ ไปสู่ กระบวนการคิดวิเคราะห์ และ
นาเสนอได้ การฟังเพื่อจับใจความการฟังเพื่อการวิเคราะห์การฟังเพื่อการตีความ 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

หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)

จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม
3 (1-2-6)
Ethics and Social Responsibility
ความหมายและความสาคัญของจริยธรรม มนุษย์กับการใช้เหตุผลจริยธรรมชีวิตตาม
หลักวิทยาศาสตร์ ปรัชญา และศาสนา แนวคิดทางจริยศาสตร์ คุณค่าและการดาเนินชีวิตที่
สอดคล้องกับความจริงของโลกและชีวิต การพัฒนาตนให้มีจริยธรรมทางกาย วาจา และใจ
ตามหลักศาสนา หลักไตรสิกขา และหลักจริยธรรมเพื่อชีวิตที่ดีงามการพัฒ นาปัญ ญาและ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ การพัฒนาทักษะชีวิตด้านต่าง ๆ เพื่อการดารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่น
และสั งคมได้อย่ างมีสัน ติสุ ข เน้นฝึ กปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณี ศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่าง
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
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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 ษะการเรี ย นรู้ ต่ อ การด ารงชี วิ ต
ปัจจัยพื้นฐานของพฤติกรรมมนุษย์ด้านชีววิทยา จิตวิทยา สังคมวิทยา และจริยธรรม ปรัชญา
ในการศึกษาตน การพัฒ นาตนและบุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ์และการทางานเป็นทีม การ
จั ด การภาวะความขั ด แย้ ง การเสริ ม สร้ า งสุ 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 ความสาคัญของนันทนาการกับ
คุ ณ ภาพชี วิ ต หลั ก การเลื อ กกิ จ กรรมนั น ทนาการในชี วิ ต ประจ าวั น 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 ดและกระบวนการสื่ อ สาร วิธีการศึก ษาการสื่ อสารในองค์ ก าร การสื่ อสาร
ระหว่างบุคคล กลุ่มและองค์การ การเป็นผู้ส่งสารและผู้รับสารที่ดี การสะท้อนกลับของการ
สื่อสาร โครงสร้างขององค์การที่สัมพันธ์กับประสิทธิภาพของการสื่อสาร ผลกระทบ
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ของการสื่ อ สารต่ อ ผลการปฏิ บั ติ งาน ความพึ งพอใจในงานและการสร้างความผู ก พั น ต่ อ
องค์ ก าร รวมทั้ ง การประยุ ก ต์ ค วามรู้ ท างจิ ต วิ ท ยา เพื่ อ เสริ ม สร้ า งประสิ ท ธิ ภ าพในการ
ติดต่อสื่อสารที่เกิดขึ้น ในองค์การ ได้แก่ การประชาสัมพันธ์ด้วยหลั กจิตวิทยา การบริห าร
จัดการกับข่าวลือ การสร้างแรงจูงใจเพื่อการชักชวน และการวิเคราะห์ภาษาท่าทางของบุคคล
จิ ตอาสาเพื่ อ พั ฒ นาชุ มชน เน้ น ฝึ ก ปฏิ บั ติแ บบบู รณาการจากกรณี ศึ กษาที่ เกี่ยวข้ องอย่ าง
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

ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
3 (1-2-6)
King Wisdom for Local Development
ศึ ก ษาแนวคิ ด หลั ก การทรงงาน หลั ก ปรั ช ญ าเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง แนวคิ ด
การพัฒนาแบบยั่งยืน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ และวิเคราะห์ความเชื่อมโยงองค์
ความรู้ไปใช้แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจาวัน 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 ประวั ติ ศ าสตร์ เพชรบุ รี แ ละท้ อ งถิ่ น ใกล้ เคี ย ง ชนเผ่ า และชาติ พั น ธุ์
อิทธิพลของภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ที่มีผลต่อวัฒนธรรม สังคม ศิลปวัฒนธรรม วิถี
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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
พระราชด าริ ในเพชรบุ รี ปั ญ หาและการใช้ แ นวทางอั น เนื่ อ งมาจากพระราชด าริ ในการ
แก้ปัญ หาทางสังคม แนวทางการพัฒ นาท้องถิ่น งานช่างเมืองเพชร เนื้อหา แรงบันดาลใจ
และกระบวนการสร้างงานช่างเมืองเพชรคติสัญลักษณ์ คติความเชื่อ ภูมิปัญญาและเอกลักษณ์
ในการสร้างงานช่างเมืองเพชร ทฤษฏีและฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง
อย่างหลากหลาย เช่น ทักษะงานช่างเมืองเพชร ความซาบซึ้งในงานช่าง และฝึกสร้างสรรค์
ผลงานทางช่างตลอดจนการสื บทอดวัฒ นธรรมและประเพณี ของจังหวัดเพชรบุรี เน้น ฝึ ก
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 การปรับตัวภายในชุมชน
อาเซียน สร้างความเข้าใจ การวิเคราะห์และสังเคราะห์ ประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
รวมตัวของชุมชนอาเซียน การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม การเคลื่อนย้ายแรงงาน เทคโนโลยี
และนวัตกรรม ความมั่นคง ปัญหาการค้ามนุษย์ ยาเสพติด สิ่งแวดล้อ ม และความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ เรีย นรู้ด้านการปฏิ บัติศึก ษาข้อมู ล การนาเสนอแนวคิด การพั ฒ นาองค์
ความรู้ ความคิด เจตคติ ค่านิยมที่เหมาะสมวัฒ นธรรมและการท่องเที่ยวในบริบทเอเชีย แปซิฟิก เน้นการฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย
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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 จัดทาโครงการ และปฏิบัติตนที่แสดงออกถึงการ
เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ยอมรับความแตกต่างของบุคคล ความเสมอภาคและความเท่า
เทียม เคารพสิทธิ เสรีภาพ และการอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและประชาคมโลกอย่างสันติต าม
หลั ก ขั น ติ ธ รรม การสร้ า งและปฏิ บั ติ ต าม กฎ กติ ก าของสั ง คม และกฎหมายเบื้ อ งต้ น ที่
เกี่ยวข้อง รูปแบบการปกครอง อุดมการณ์ และวิถีชีวิตประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข หน้าที่ของตนเองในฐานะของพลเมืองไทยในระบอบประชาธิปไตย มีความเป็น
พลเมืองที่เข้มแข็ง และเคารพสิทธิผู้อื่นอย่างมีเหตุผล มีจิตสานึก รับผิดชอบต่อหน้าที่ของ
ตนเอง มี จิ ต อาสาและจิ ต สาธารณะ เน้ น การฝึ ก ปฏิ บั ติ แ บบบู รณาการจากกรณี ศึ ก 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

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย
3 (1-2-6)
Basic Knowledge of Laws
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายที่มีความสัมพันธ์และจาเป็นต้องใช้ในชีวิตประจาวัน
ตามปรากฏการณ์ทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ปัจจุบัน ศึกษาหลักกฎหมายและ
นิติสัมพันธ์ของกฎหมายมหาชนและกฎหมายเอกชน หลักสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานตาม
กฎหมายรัฐธรรมนูญ ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายแพ่ง
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และพาณิชย์ กฎหมายอาญา กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง และกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา การประยุกต์และบูรณาการใช้กฎหมาย ให้ ได้เป็นผลจริง ในชีวิตประจาวันแนวคิด
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

การผลิตและการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล
3 (1-2-6)
Digital Media Production and Media Literacy
ความหมายของสื่อ ประเภทของสื่ อ หลักการผลิตสื่ อดิจิทัล ฝึกสร้างสื่อดิจิทัลเชิง
สร้างสรรค์ การเผยแพร่สื่อผ่านทางออนไลน์ การออกแบบความสาคัญของการรู้เท่าทันสื่อใน
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
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3330010

เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ้าวัน
3 (1-2-6)
Economics in Daily Life
หลั กการเบื้ องต้นทางเศรษฐศาสตร์ ปัจจัยกาหนดอุปสงค์และอุปทานของสินค้า
พฤติกรรมผู้บริโภค ลักษณะสาคัญของตลาดสินค้าที่มีการแข่งขันอย่างสมบูรณ์และไม่สมบูรณ์
หลักการคานวณรายได้ประชาชาติ การเงินการธนาคาร นโยบายการเงินและการคลังการค้า
และการเงิน ระหว่ า งประเทศในดุ ล การช าระเงิน การประยุ ก ต์ ใช้ ห ลั ก เศรษฐศาสตร์ ใน
ชีวิตประจาวันการบริ หารการเงินส่วนบุคคล การวางแผนการเงินส่วนบุคคลงบการเงินส่วน
บุคคล รายได้ของบุคคล การบริหารเงินรายได้ การเงินสาหรับที่อยู่อาศัยการบริหารการเงิน
ด้านยานพาหนะและเครื่องใช้ที่จาเป็นการบริหารหนี้ส่วนบุคคล 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

ผู้ประกอบการรุ่นใหม่
3 (1-2-6)
Modern Entrepreneur
บทบาทของธุรกิจขนาดย่อมในระบบเศรษฐกิจ วิธีการจัดตั้งองค์กรธุรกิจ หน้าที่ ต่างๆ
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
การด าเนิ น ก ารข องธุ ร กิ จข น าด ย่ อ ม แบ บ ต่ างๆ ก ารเริ่ ม ตั น ธุ ร กิ จ ใน ยุ ค ดิ จิ ทั ล
การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ การมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาองค์กรธุรกิจ คุณลักษณะของการ
เป็นผู้ประกอบการที่ประสบผลสาเร็จ การจัดทาแผนธุรกิจ และการฝึกปฏิบัติการทดลองเป็น
ผู้ ป ระกอบการใหม่ เน้ น การฝึ ก ปฏิ บั ติ แ บบบู ร ณาการจากกรณี ศึ ก ษาที่ เกี่ ย วข้ อ งอย่ า 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
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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 ความสาคัญของผู้นาและภาวะความเป็นผู้นา รูปแบบของผู้นา บทบาท
ของผู้นาและผู้ตามที่ดี จิตวิทยาและทักษะการเป็นผู้นา การพัฒ นาบุคลิกภาพสาหรับผู้นา
ทักษะการทางานเป็นทีม มนุษยสัมพันธ์ในการทางานร่วมกัน กระบวนการกลุ่มและการแก้ไข
ปั ญ หาร่ว มกัน การพั ฒ นาบุ คลิ กภาพและการพู ดในที่ส าธารณเพื่องานอาชีพ เน้น การฝึ ก
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
และเครื่องมือช่วยบนเว็บสาหรับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ตัวแบบธุรกิจของการพาณิชย์
อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ระบบการช าระเงิน อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ปั ญ หาทางกฎหมายและจริย ธรรมที่
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
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ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ
3 (1-2-6)
21st Century Skills for Living and Occupations
สืบค้น วิเคราะห์ แนวคิด ทฤษฏีเกี่ยวกับทักษะ 5cs โดยบูรณาการการประยุกต์เพื่อ
พัฒนาทักษะที่สาคัญต่อการดาเนินชีวิต 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
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1810310

กีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพ
3 (1–2–6)
Sports for Health Development
วัตถุป ระสงค์และประโยชน์ของการเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ รูปแบบ วิธีการออก
กาลั งกาย การว่ายน้ าและการเต้ น แอโรบิ คเพื่ อสุ ขภาพ การสร้างสมรรถภาพทางกายให้
เหมาะสมกับวัย ข้อควรระวังและการป้องกันการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา กีฬาเพื่อสุขภาพ
และการควบคุมน้าหนัก 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
บทบาทของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในด้านการพัฒนาชุมชนและประเทศชาติ
ด้านพลังงานและภาวะโลกร้อน ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง แวดล้อม และด้านการเกษตร
และอุ ต สาหกรรมการเกษตรทั ก ษะในการคิ ด วิ เคราะห์ สามารถเข้ า ใจปั ญ หาและใช้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก้ปัญหาด้านต่าง ๆ การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การ
ใช้สารเคมีในชีวิตประจาวัน ผลกระทบของสารเคมีต่อสิ่งแวดล้อม รังสีจาก
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ดวงอาทิ ต ย์ แ ละสารกั ม มั น ตรั ง สี เครื่ อ งใช้ แ ละอุ ป กรณ์ ไ ฟฟ้ า ในบ้ า นผลกระทบของ
ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ที่มีต่อมนุษย์ สภาพแวดล้อม สังคม การเมือง และวัฒนธรรม
ใช้วิทยาศาสตร์คิดวิเคราะห์ สามารถเข้าใจปัญหา และแก้ ปัญหาในชีวิตได้ 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
ความส าคั ญ ของสิ่ ง แวดล้ อ ม การใช้ ป ระโยชน์ จ ากท รั พ ยากรธรรมช าติ
การวางแผนการใช้ทรัพยากร เทคโนโลยีในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ทักษะการ
สร้างนวัตกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนภัยพิบัติทางธรรมชาติ ประเภทของ
ภัยพิบัติทางธรรมชาติ สาเหตุและบริเวณที่เสี่ยงต่อการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ ผลกระทบ
และการป้องกันอันตรายจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ เทคโนโลยีสีเขียว
และการพัฒ นาสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณี ศึกษาที่
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
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4420310

เคมีในชีวิตประจ้าวัน
3 (1-2-6)
Chemistry in Daily Life
ความรู้เกี่ย วกับผลิ ตภัณ ฑ์เคมีต่าง ๆ ในชีวิตประจาวัน สบู่ ยาสีฟั น สารท าความ
สะอาด สารเติมแต่งในอาหาร นมและผลิตภัณฑ์ของนม เครื่องสาอาง กระดาษกาว เรซิน
ซีเมนต์ ยารักษาโรค ตลอดจนผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการเกษตร เป็นต้น เคมีกับภูมิปัญญาไทย
การดื่ม การกินหรือการแก้ปัญหาสุขภาพ ความสัมพันธ์ของภูมิปัญญาไทยและการใช้ความรู้
ทางเคมี ปฏิกิริยาเคมีในภูมิปัญญาไทย เคมีและภูมิปัญญาการใช้สมุนไพรไทยเพื่อการเกษตร
การแพทย์ ความงาม และการดารงชีวิตรวมทั้งการใช้สารเคมีอย่างถูกวิธี 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
คณิตศาสตร์พื้นฐานที่ใช้ในชีวิตประจาวัน สัดส่วน ร้อยละ การคานวณอัตราก้าวหน้า
ที่ ใช้ ใ นการช าระค่ า ไฟฟ้ า และน้ าประปา การคิ ด ดอกเบี้ ย ระบบการผ่ อ นช าระ และ
คณิ ตศาสตร์ป ระกัน ภัย ทักษะคิ ดวิเคราะห์ ทางคณิ ตศาสตร์ วิเคราะห์ ส ถิติเบื้องต้นในการ
แก้ปัญหาในชีวิตประจาวันและปัญหาเชิงธุรกิจ 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
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แสวงหาความรู้ ท างวิ ท ยาศาสตร์ ก าหนดการเชิ งเส้ น และการน ามาประยุ ก ต์ ใช้ ในการ
แก้ปั ญ หาในชีวิตประจ าวัน เน้นฝึ กปฏิบัติแบบบู รณาการจากกรณี ศึกษาที่ เกี่ยวข้องอย่ 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 การทาอาหารไทยและอาหารนานาชาติ อาหารที่ส่งเสริมการมี
สุ ขภาพดี อาหารป้ องกันโรคและก่อให้ เกิด โรค การถนอมอาหาร ความปลอดภั ยในการ
บริโภคอาหารคุณค่าทางโภชนาการของอาหารอาหารเพื่อสุขภาพ การประกอบอาหารที่เป็นที่
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

ขนมและเครื่องดื่มเพื่อการประกอบธุรกิจ
3 (1-2-6)
Dessert and Beverage for Business
ความรู้เบื้ องต้น เกี่ยวกับขนมไทย และเบเกอรี่ วัตถุดิบและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทา
ประกอบขนมไทยและเบเกอรี่หลักการ ชั่งตวง วัด การบรรจุ หลักการตลาดและการจัดการ
ธุรกิจ ปฏิบัติทาขนมไทย และเบเกอรี่หลักการและเทคโนโลยีการผลิตเครื่องดื่มเครื่องดื่ม เพื่อ
สุขภาพการเรียนรู้ทักษะทางการทาเครื่องดื่มการตลาดและการจัดการธุรกิจเครื่องดื่ม เพื่อ
สามารถนาไปประกอบอาชีพและพึ่งพาตนเองได้ 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

82
รหัสวิชา

ชื่อและค้าอธิบายรายวิชา

หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)

4830110

ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์และพืชพรรณ
3 (1-2-6)
Conservation Biology and Plants
หลั กการและทฤษฎีท างชีว วิทยาที่ เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ ทักษะการคิดอย่างมี
วิจ ารณญาณ และทั ก ษะการแก้ ปั ญ หาในการอนุ รัก ษ์ ความหลากหลายทางชี ว ภาพ การ
เปลี่ยนแปลงของความหลากหลายทางชีวภาพ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในด้านต่าง ๆ
ด้านการเกษตร อาหาร และการแพทย์ในชีวิตประจาวันจริยธรรมการอนุรักษ์การรบกวนและ
โครงสร้างชุมชนของสิ่งมีชีวิต ความเกี่ยวข้องของมนุษย์การออกแบบ และการจัดการพื้นที่
อนุ รั ก ษ์ การจั ด การระบบนิ เวศ การอนุ รั ก ษ์ รั ฐ ศาสตร์ แ ละเศรษฐศาสตร์ ก ารอนุ รั ก ษ์
ความส าคั ญ และคุณ ค่าของพื ช พรรณต่อชีวิต ความหลากหลายของพื ช พรรณ ภู มิปัญ 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 พาตนเองตามแนวปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง การจั ด การแหล่ ง
เพาะปลูก การจัดการทรัพยากรทางน้าการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งการปลูกพืชและ
เลี้ ยงสัตว์เพื่อนั นทนาการและประโยชน์ใช้สอยในชีวิตประจาวันการเรียนรู้ทักษะทางการ
เกษตรไปใช้ดารงชีวิตเกษตรอินทรีย์เพื่อความปลอดภัยการแปรรูปผลผลิตการเกษตร สามารถ
น าไปประกอบอาชีพ เพื่อการพึ่งพาตนเองได้ อย่างยั่งยืนเน้นฝึ กปฏิบัติแบบบูรณาการจาก
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
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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 ในโครงการพระราชดาริ การประหยัดพลังงานสาหรั บบ้านพักอาศัย และ
อาคารโรงงานอุตสาหกรรม อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน แนวทางการประหยัดพลังงาน และ
เทคโนโลยีการประหยัดพลังงานการบูรณาการเทคโนโลยีพลังงานทดแทนกับความต้องการ
พลังงานของชุมชน เพื่อเน้นรากฐานการพัฒ นาความมั่นคงด้านพลังงานอย่างยั่งยืน 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

การสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
3 (1-2-6)
Innovation Creative for Local Development
ความหมาย ความสาคัญ องค์ประกอบ ทฤษฎีความคิดสร้างสรรค์ การพัฒนาต่อยอด
ความคิดสร้างสรรค์ไปสู่ นวัต กรรม แนวคิดเชิงออกแบบ ขั้น ตอนและกระบวนการคิดเชิ ง
ออกแบบ การเขียนแผนการดาเนินงาน การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม การเพิ่ม
มูลค่าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างสร้างสรรค์ หลักการจัดการกับความคิดสร้างสรรค์ ทรัพย์สิน
ทางปัญญา การต่อยอดเชิงพาณิชย์ ตลอดจนการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เพื่อแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้นภายในชุมชน ท้องถิ่น เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่าง
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
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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
พฤติ กรรมการขับ ขี่ป ลอดภัยการขับ ขี่ เพื่ อประหยัดพลั งงานการปฏิบั ติการขับ ขี่ปลอดภั ย
วิเคราะห์ พ ฤติ กรรมการขั บ ขี่ การสอบและประเมิน พฤติก รรมการขับ ขี่ จิ ตส านึ ก ในความ
ปลอดภั ย ในการจราจร เน้ น ฝึ ก ปฏิ บั ติ แ บบบู ร ณาการจากกรณี ศึ ก ษาที่ เกี่ 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

ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในโลกพลวัต
3 (1-2-6)
Computer Skills in Dynamic World
องค์ป ระกอบที่ส าคัญ ของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร การทารายงานการสร้างตารางคานวณ การนาเสนอผลงานการ
สื่อสารบนระบบเครือข่าย และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสมัยใหม่อย่างมี
ประสิ ทธิภ าพ การกาหนดความต้องการและขอบเขตสารสนเทศการคัดเลื อกสารสนเทศ
ทัก ษะการค้ น คืน สารสนเทศและกลยุท ธ์ก ารค้น การประเมิน คุ ณ ค่าของสารสนเทศ การ
วิ เคราะห์ แ ละสั ง เคราะห์ ส ารสนเทศ รวมทั้ ง ศึ ก ษากฎหมายที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การใช้ ง าน
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ จรรยาบรรณ และสุขภาวะของการใช้คอมพิวเตอร์
ทักษะการใช้เทคโนโลยีอย่างมีวิจารณญาญและใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสร้างสรรค์
พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติโปรแกรมทางด้านระบบปฏิบัติการ ประมวลผลคา ตารางการคานวณ 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
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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 และรูปแบบในการอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจาวัน 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

ชีวิตและสุขภาพ
3 (1-2-6)
Life and Health
ก าเนิ ด และพั ฒ นาการของชี วิ ต การคุ ม ก าเนิ ด เพศศึ ก ษา ยา สมุ น ไพร อาหาร
โภชนาการ ความสัมพันธ์ของอาหารและโภชนาการกับมนุษย์ การบริโภคอาหารอย่างสมดุล
การสุขาภิบาลอาหาร ภาวะโภชนาการ พฤติกรรมบริโภค สิ่งแวดล้อมและปัจจัยต่างๆ ที่มีผล
ต่อสุขภาพการดูแลส่งเสริมและภาวะเสี่ยงทางสุขภาพการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมด้วยภูมิ
ปัญญาแพทย์แผนไทยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ วิธีพยาบาลผู้สูงอายุ วิธี ช่วยฟื้นคืนชีพวิธี
จัดการดูแลผู้ประสบภัยพิบัติ 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
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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 งงานกาลัง เครื่องกล
อย่ างง่าย สมบั ติ ส สารความรู้ เบื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ ความร้ อ นแสงเสี ย งไฟฟ้ า แม่ เหล็ ก 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
การจาแนกสารโครงสร้างอะตอม ธาตุและสารประกอบพันธะเคมีสมบัติของสารใน
สถานะต่างๆปฏิกิริยาเคมีสมบัติของกรดเบสและเกลือ เทคนิคการสกัดการแยก และการทา
สารให้ บ ริ สุ ท ธิ์ส ารละลายประเภทและความเข้ มขัน ของสารละลาย เคมี อิน ทรีย์เบื้อ งต้ น
สารอาหาร พลังงานและแหล่งพลังงาน ปฏิบัติการศึกษาปฏิกิริยาเคมี สมบัติของกรดและเบส
อัตราการเกิดปฏิ กิริ ย าเคมีการสกัดและการแยกสาร วิธีการท าให้ ส ารบริสุ ท ธิ์การเตรีย ม
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
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4022305

เคมีอินทรีย์พื้นฐาน
3 (2-3-4)
Fundamental of Organic Chemistry
ศึกษาการเกิดไฮบริดออร์บิ ทอล สเตอริโอเคมีช นิดของปฏิกิริยาเคมีอินทรีย์ การ
เรี ย กชื่ อ สมบั ติ ท างกายภาพ การเตรี ย มและปฏิ กิ ริ ย าของสารประกอบไฮโดรคาร์ บ อน
สารประกอบอโรมาติกและสารประกอบอิน ทรี ย์ที่มี ห มู่ ฟังก์ ชั่นชนิ ดต่างๆ 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 น้าและบัฟเฟอร์ภายในเซลล์ 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 น้าและบัฟเฟอร์ภายในเซลล์ 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
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4032201

จุลชีววิทยา
3 (2-3-4)
Microbiology
ความรู้พื้นฐานชองจุลชีววิทยา ศึกษาเปรียบเทียบโพรคาริโอตและ ยูคาริโอต การ
จ าแนกประเภทสั ณ ฐานวิ ท ยา สรี ร วิ ท ยาการเจริ ญ เติ บ โต การสื บ พั น ธุ์ การควบคุ ม
ความสั ม พั น ธ์ ข องจุ ลิ น ทรี ย์ ต่ อ อาหาร น้ า ดิ น อากาศ การอุ ต สาหกรรม การสุ ข าภิ 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 การจาแนกประเภท การศึกษาด้านสัณฐานวิทยากาย
วิภาค สรีรวิทยาการสืบพันธุ์การเจริญเติบโต นิเวศวิทยาของสัตว์ วิวัฒ นาการการรวบรวม
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 การเก็บรวบรวมข้อมูล การนาเสนอ
ข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่ม ค่าคาดหมายและความแปรปรวนการ
แจกแจงแบบทวินามการแจกแจงแบบปัวซองและการแจกแจงแบบปกติ ทฤษฎีตัวอย่างสุ่ม
การแจกแจงแบบที การแจกแจงแบบไค-สแควร์ และการแจกแจงแบบเอฟการประมาณค่า
และการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับค่าเฉลี่ย สัดส่วนและความแปรปรวน
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ของประชากรกลุ่มเดียวและสองกลุ่ม และการใช้โปรแกรมสาเร็จรูปในการประมวลผลและ
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 และสมบัติของสารพันธุกรรมการจาลองสารพันธุกรรมการทางานและการ
ควบคุ ม การแสดงออกของยี น การกลายพั น ธุ์ระดั บ ยี น และระดั บ โครโมโซม พั น ธุ ศ าสตร์
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

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
ผู้ป ระกอบการ การริเริ่มและการพัฒ นาธุรกิจ การวิเคราะห์และประเมินโอกาสทางธุรกิจ
การศึกษาความเป็น ไปได้ รูปแบบ การจัดทา และการนาเสนอแผนธุรกิจ การวิ เคราะห์
การตลาด การจัดการ การผลิ ต การบัญชี การเงิน สหกรณ์การเกษตร การส่งออกและการ
นาเข้า การดาเนินการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 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
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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
ความรู้เบื้ องต้นเกี่ยวกับอุป กรณ์ ตรวจจับในงานเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
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 การปฏิ บัติ วิเคราะห์ ข้อ มูล 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 หลักการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
3 (2-2-5)
Principles of Fisheries and Aquaculture
ประวัติ ความส าคัญ นิ เวศวิท ยาการท าประมง ทฤษฎี และปฏิ บั ติก ารเครื่องมื อ
ทางการประมง พระราชบัญญัติการประมง การทาประมงในท้องถิ่นและอาเซียน 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.
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5061601 นิเวศวิทยาแหล่งน้้า
3 (2-2-5)
Principles of Aquatic Ecology
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งสิ่ ง มี ชี วิ ต และสิ่ ง แวดล้ อ มในระบบนิ เวศของแหล่ ง น้ า
วัฏ จักของการแพร่ กระจายของประชากรพืช และสัตว์ อิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศโลกต่อระบบนิเวศแหล่งน้า ปัญหามลพิษ และการอนุรักษ์แหล่งน้า 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
การศึกษาคุณสมบัติของน้า และคุณภาพน้า ผลกระทบของคุณภาพน้าต่อระบบนิเวศ
แหล่ งน้ าและ การเพาะเลี้ ยงสั ตว์น้ า ปฏิ บั ติการการเก็บ ตัว อย่ างน้า การวิเคราะห์ และการ
ปรับปรุงคุณภาพน้า
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
ลั กษณะ โครงสร้างภายนอกและภายในของปลา ระบบต่ าง ๆ ของร่างกายปลา
หลักการจาแนกและวิเคราะห์ชนิดปลา อนุกรมวิธานของปลาที่มีความสาคัญทางเศรษฐกิจ และ
ปฏิบัติการ
Characteristics of external and internal structures of fish; Fish
classification analysis with practice and theory, Taxonomy of economically
important fish.
5063101

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
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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
ประเภทและรู ป แบบของอาหารสั ต ว์ น้ า โภชนศาสตร์ สั ต ว์น้ า การสร้า งอาหาร
ธรรมชาติในบ่อ และโรงเพาะฟัก วิธีการให้อาหารสัตว์น้าและการประเมินประสิทธิภาพอาหาร
การวิเคราะห์ องค์ป ระกอบทางเคมีและกายภาพของอาหารสั ตว์น้า วัตถุดิบ และหลั กการ
คานวณสูตรอาหาร กระบวนการและเทคโนโลยีการผลิตอาหารสัตว์น้า ทั้งด้านทฤษฎี 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 การจาแนกประเภทและชนิด
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 การนาเสนองานด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าภาค 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.
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5064901

สัมมนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
1 (0-3-0)
Seminar in Aquaculture
ค้นคว้า รวบรวมข้อมูล นาเสนอ 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
ศึกษาค้น คว้า ทาการทดลองและรายงานผลจากการทดลองด้านต่าง ๆ หรือการ
ดาเนินการวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
Studying, researching, experimenting and reporting results, Conducting
quantitative and qualitative research on issues related to aquaculture

3) กลุ่มวิชาชีพเลือก
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5062601 แพลงก์ตอนและสาหร่ายเพื่อการเพาะเลี้ยงทางเศรษฐกิจ
3 (2-2-5)
Plankton and Algae for Economic Aquaculture
ชนิด การแพร่กระจาย ความสาคัญ ประโยชน์ และการเพาะเลี้ยงแพลงก์ตอน และสาหร่ า ย
ที่สาคัญทางเศรษฐกิจ 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

ทักษะเพื่อความปลอดภัยทางน้้า
2 (1-2-3)
Aquatic Safety Skills for Aquaculture Officers
ทฤษฎีและฝึกทักษะพื้นฐานในการว่ายน้า การลอยตัว ฝึกการช่วยเหลือตนเองเมื่ออยู่
ในน้าลึกหรือน้าทะเล การช่วยชีวิตทางน้าเบื้องต้นและการแพทย์ฉุกเฉินที่เกี่ยวข้อง
ทักษะ การใช้อุปกรณ์และเชือกกู้ภัย หลักการด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงานทางน้า
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.
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5062603

วิทยาศาสตร์ทางทะเลเบื้องต้น
3 (2-2-5)
Introduction to Marine Science
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและมหาสมุทร และปฏิบัติการเกี่ยวกับ ระบบนิเวศ และ
ประชาคมสิ่ งมี ชี วิ ต ในทะเล อิ ท ธิ พ ลของการเปลี่ ย นแปลงสภาพภู 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 กรมวิธ านของพรรณไม้ในป่ าชายเลน การเปลี่ ย นแปลง
แทนที่ความสาคัญทาง 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
การผลิ ต อุตสาหกรรมการผลิ ตและการแปรรูปกุ้ง ระบบคลัส เตอร์และองค์กรที่เกี่ยวข้อง
ชีววิทยาของกุ้งเศรษฐกิจ หลักการเพาะเลี้ยงกุ้งที่มีความสาคัญทางเศรษฐกิจ 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
ชีววิทยาของปู และสั ตว์กลุ่มหอยเศรษฐกิจ การเพาะเลี้ยงปูและสั ตว์กลุ่ มหอยที่มี
ความส าคั ญ ทางเศรษฐกิ จ การตลาด การแปรรู ป และผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ากปู แ ละสั ต ว์ ก ลุ่ ม หอย
เศรษฐกิจ และปฏิบัติการ
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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 ษณ ะทางชี ว วิ ท ยา ความส าคั ญ ของสั ต ว์ ไ ม่ มี ก ระดู ก สั น หลั ง ต่ อ ระบบ
นิเวศวิทยา และ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้า การทาประมง 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
ความสาคัญของอุตสาหกรรมประมงในประเทศไทยและประเทศอาเซียน 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
ความสาคัญของทรัพยากรประมง การบริหารจัดการ และบทบาทของระบบ
สารสนเทศ ในการบริหารจัดการทรัพยากรทางการประมง การประยุกต์ใช้ สารสนเทศใน
การวิเคราะห์ โครงการ เพื่อจัดทานโยบายและวางแผนงานด้านประมง
และปฏิบัติการ
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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
ศึกษาหลักการทั่วไปในการจัดการทาฟาร์มสัตว์น้า การวางแผน การจัดการธุรกิจ
และ การบริ ห าร การค านวณและการคาดการณ์ ผ ลผลิ ต และการท าบั น ทึ ก ประจ า
ฟาร์ ม ปั ญ หาและปั จ จั ย ที่ มี ผ ลกระทบต่ อ การจั ด การฟาร์ ม 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
ประเภทและลักษณะประจาพันธุ์ของปลาสวยงาม ชีววิทยาของปลาสวยงาม
การเลือกซื้อ และการเลี้ยง การเพาะพันธุ์และอนุบาลปลาสวยงาม ชนิดของพรรณไม้
น้าและการจัด 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
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and design and production assessment with practice.
รหัสวิชา

ชื่อวิชาและค้าอธิบายรายวิชา

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 า นสั ง คม ด้ า นเศรษฐกิ 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-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

หน่วยกิต(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

5062801

เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
1 (100)
Pre - Field Experience in Aquaculture
จัดให้มีกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ทักษะพื้นฐานด้านวิชาชีพเฉพาะสาขาที่
ศึกษา มีเจตคติ แรงจูงใจ และคุณ ลั กษณะที่เหมาะสมกับวิช าชีพ โดยจัดในสถานที่ห รือ
สถานการณ์จาลองในสถาบัน
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

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
6 (600)
Field Experience in Aquaculture
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการที่เหมาะสม เพื่อให้นักศึกษาเกิดทักษะ
และความพร้อมทางวิชาชีพ มีการนาเสนอผลการฝึกประสบการณ์ตามที่กาหนด
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 มนุษยสัมพันธ์ในการทางานกับผู้ร่วมงาน การพัฒ นา
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รหัสวิชา

บุ ค ลิ ก ภาพ เพื่ อ การปฏิ บั ติ ง านในสถานประกอบการ การบริ ห ารคุ ณ ภาพในสถาน
ประกอบการ เทคนิคการเขียนรายงาน และการนาเสนอโครงงาน
ชื่อวิชาและค้าอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
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 การจัดทา
รายงานและน าเสนอผลการปฏิบั ติงาน การประเมิ นผลร่ว มกันระหว่างอาจารย์ที่ป รึกษา
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

หลักสูตรสาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า 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)

หลักสูตรปรับปรุงสาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า 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

100
ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตร
หลักสูตรสาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า ระหว่างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2558 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563
หลักสูตรสาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า พ.ศ. 2558
โครงสร้างของหลักสูตร
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 137 หน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
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 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
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

101
ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรกลุ่มวิชาแกน
หลักสูตรสาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าระหว่างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2558 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563
หลักสูตรสาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า พ.ศ. 2558
หลักสูตรปรับปรุงสาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า พ.ศ. 2563
เหตุผล
กลุ่มวิชาแกนบังคับเรียน
30 หน่วยกิต กลุ่มวิชาแกนบังคับเรียน
30 หน่วยกิต ไม่มีการปรับปรุง
4011105 ฟิสิกส์พื้นฐาน
3 (2-3-4)
4011105 ฟิสิกส์พื้นฐาน
3 (2-3-4) คาอธิบายรายวิชา
4021105 เคมีพื้นฐาน
3 (2-3-4)
4021105 เคมีพื้นฐาน
3 (2-3-4)
4022305 เคมีอินทรีย์พื้นฐาน
3 (2-2-5)
4022305 เคมีอินทรีย์พื้นฐาน
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 พันธุศาสตร์พื้นฐานเพื่อการเกษตร 3 (2-3-4)
5002103 พันธุศาสตร์พื้นฐานเพื่อการเกษตร 3 (2-3-4)

102
ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรกลุ่มวิชาชีพบังคับ
หลักสูตรสาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าระหว่างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2558 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563
หลักสูตรสาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า พ.ศ. 2558
5061501 หลักการประมง
3 (2-2-5)
Principles of Fisheries
ประวั ติ ก ารท าประมง ประโยชน์ ประเภท
นิ เ วศวิ ท ยาการท าประมง เค รื่ อ งมื อ ทางการประมง
เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการทาประมงในประเทศไทยและ
ประเทศอาเซี ย นพระราชบั ญ ญั ติ ก ารประมง กฎหมาย
ทางการประมง ศึ ก ษากรณี ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การประมงใน
ท้องถิ่น
5063106 หลักการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
3 (2-2-5)
Principles of Aquaculture
ความสาคัญ ความรู้เบื้องต้นทางด้านการสร้าง
ฟาร์ม การเพาะเลี้ยงสัตว์น้า การจัดและการขนส่ง การ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้าที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ สภาวะเศรษฐกิจ
และสถานการณ์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้าในท้องถิ่น และการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้าในกลุ่มประเทศอาเซียน

หลักสูตรปรับปรุงสาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า พ.ศ. 2563
5061501 หลักการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า 3 (2-2-5)
Principles of Fisheries and Aquaculture
ประวั ติ ความส าคั ญ นิ เ วศวิ ท ยาการท าประมง
เค รื่ อ งมื อ ท างก ารป ระ ม ง พ ระ ราช บั ญ ญั ติ ก ารป ระ ม ง
การทาประมงในท้องถิ่นและอาเซียน ความรู้เบื้องต้นทางด้านการ
เพาะเลี้ ย งสั ต ว์ น้ า การจั บ และการขนส่ ง สถานการณ์ ก าร
เพาะเลี้ยงสัตว์น้าในท้องถิ่นและอาเซียน

เหตุผล
ปรับ ปรุงโดยรวมเนื้ อหาหลั ก การ
ประมงและหลักการเพาะเลี้ยงสัตว์
น้า เพื่ อ ลดการทั บ ซ้อนกั บ เนื้ อ หา
โดยละเอียดในรายวิชาอื่น ๆ

103
ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรกลุ่มวิชาชีพบังคับ
หลักสูตรสาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าระหว่างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2558 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563
หลักสูตรสาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า พ.ศ. 2558
5063106 การเพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่ง
3 (2-2-5)
Coastal Aquaculture
นิ เวศวิ ท ยาของชายฝั่ ง ทะเล การเลี้ ย งและการ
เพาะพัน ธุ์สั ตว์น้ าชายฝั่งที่มีความส าคัญ ทางเศรษฐกิจ ปัจจัย
ต่ า งๆในการเพาะเลี้ ย งสั ต ว์ น้ าชายฝั่ ง ปั ญ หาเกี่ ย วกั บ การ
เพาะเลี้ ย งสั ต ว์ น้ าชายฝั่ ง และการแก้ ไ ข การศึ ก ษากรณี ที่
เกี่ยวข้องกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่งนอกสถานที่
5063103 การเพาะขยายพันธุ์สัตว์น้า 3 (2-2-5)
ศึกษาหลักการ วิธีการและดาเนินการคัดเลือกพ่อ
แม่พันธุ์สัตว์น้า การเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้า การเพาะพันธุ์สัตว์
น้าด้วยวิธีต่างๆ การวางแผนการผลิตและการจัดการระบบการ
เพาะพันธุ์สัตว์น้า

หลักสูตรปรับปรุงสาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า พ.ศ.2563

เหตุผล
ตัดรายวิชานี้ออกเนื่องจากทับ
ซ้อนกับเนื้อหาโดยละเอียดใน
รายวิชาอื่น ๆ

5063101 การเพาะเลี้ยงปลาเศรษฐกิ
Aquatic Animal
จ Breeding
3 (2-2-5)
Economic Fish Breeding
ชนิดปลาเศรษฐกิจ ระบบการสืบพันธุ์ของปลา หลักการ
วิธีการและดาเนินการคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์ การเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ ปลา
การเพาะพั น ธุ์ ป ลาด้ ว ยวิธี ต่ างๆ การวางแผนการผลิ ต และการ
จัด การระบบการเพาะพั น ธุ์ ป ลา การติ ดตามและระเมินผลผลิ ต
เทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมที่ เกี่ ย วข้ อ ง กรณี ศึ ก ษาระบบการ
เพาะเลี้ยงปลาของผู้ประกอบการ

ปรับปรุงเนื้อหาให้เหมาะสมกับ
การเรียนการสอนและการใช้งาน
จริงของนักศึกษา ปรับคาอธิบาย
วิชาให้มีความชัดเจนมากขึ้น
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ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรกลุ่มวิชาชีพบังคับ
หลักสูตรสาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าระหว่างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2558 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563
หลักสูตรสาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า พ.ศ. 2558
5063401 โรคสัตว์น้าและปรสิต
3 (2-2-5)
Aquatic Animal Diseases and Para
ศึกษาสถานการณ์และผลกระทบของการเกิดโรคใน
สั ต ว์ น้ า ประเภทและชนิ ด ของโรคพยาธิ แ ละศั ต รู สั ต ว์ น้ าใน
ธรรมชาติและในบ่อเลี้ยง สาเหตุและอาการของสัตว์น้าที่เป็นโรค
การป้ อ งกั น และการรั ก ษา โดยการใช้ ส ารชี ว อิ น ทรีย์ 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
แผนการทดลองแบบต่ าง ๆ ในทางการเกษตร การวิเคราะห์
ข้อมูลทางสถิติ และการแปลผล การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ใน
การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ

หลักสูตรปรับปรุงสาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า พ.ศ.2563
5063401 โรคสัตว์น้าและปรสิต
3 (2-2-5)
Aquatic Animal Diseases and Parasites
ศึกษาสถานการณ์และผลกระทบของการเกิดโรคในสัตว์
น้า ประเภทและชนิดของโรคพยาธิและศัตรูสัตว์น้าในธรรมชาติและ
ในบ่อเลี้ยง สาเหตุและอาการของสัตว์น้าที่เป็นโรค การป้องกันและ
การรั ก ษา โดยการใช้ ส ารชี ว อิ น ทรี ย์ ยาและสารเคมี ตลอดจน
ผลกระทบต่อผู้บริโภค
5003901 การวางแผนการทดลองและการวิเคราะห์ข้อมูล
ทางสถิติที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร
3 (2-2-5)
Experimental Design and Statistical
Data Analysis in Agriculture
หลักการวางแผนการทดลอง การสุ่มตัวอย่ าง แผนการ
ทดลองแบบต่าง ๆ ในทางการเกษตร การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
และการแปลผล การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ทางสถิตทิ ี่เกี่ยวข้องกับการเกษตร

เหตุผล
ปรับ ค าอธิบ ายวิช าให้ มีค วาม
ชัดเจนมากขึ้น

ปรับปรุงโดยมุ่งเน้นการ
วางแผนและวิเคราะห์ข้อมูล
ทางสถิติที่เกี่ยวข้องกับ
การเกษตร
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ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรกลุ่มวิชาชีพบังคับ
หลักสูตรสาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าระหว่างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2558 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563
หลักสูตรสาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า พ.ศ. 2558
5063702 การจัดการธุรกิจสัตว์น้า
3 (2-2-5)
Aquaculture Business Management
ความสาคัญ บทบาท และลั กษณะของธุรกิจสัตว์น้า
ประเภทและรู ป แบบของธุ ร กิ จ สั ต ว์ น้ าสภาพแวดล้ อ มที่ มี
ผลกระทบต่อการจัดการธุรกิจสัตว์น้าหน้าที่พื้นฐานในการจัดการ
ธุรกิจสั ตว์น้าทั้ งด้าน การจัดการการผลิ ต การตลาด การบัญ ชี
และการเงิน การส่ งออกและการน าเข้ าส าหรั บ ธุ ร กิ จ สั ต ว์ น้ า
จริ ย ธรรมส าหรั บ การจั ด การธุ ร กิ จ สั ต ว์ น้ า ปั ญ หาและแนว
ทางแก้ไขระบบธุรกิจสั ตว์น้าตลอดจนการจั ดทาโครงการแผน
ธุรกิจสัตว์

หลักสูตรปรับปรุงสาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า พ.ศ.2563
5003402 การวางแผนธุรกิจเกษตรส้าหรับผู้ประกอบการ
3 (2-2-5)
Agricultural Business Planning for
Entrepreneurs
ค ว าม คิ ด แ ล ะ ลั ก ษ ณ ะ ข อ งธุ รกิ จ เก ษ ต รแ ล ะ
อุต สาหกรรมเกษตร การเป็ น ผู้ ป ระกอบการ การริ เริ่ม และการ
พัฒนาธุรกิจ การวิเคราะห์และประเมินโอกาสทางธุรกิจ การศึกษา
ความเป็นไปได้ รูปแบบ การจัดทา และการนาเสนอแผนธุรกิจ
การวิ เคราะห์ การตลาด การจัดการ การผลิ ต การบัญ ชี การเงิน
สหกรณ์การเกษตร การส่งออกและการนาเข้า การดาเนินการของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม การจัดการผลิตภัณฑ์ ตราสินค้า
และราคา และฝึกปฏิบัติ

เหตุผล
ปรับปรุงรายวิชาให้มีการ
บูรณาการเนื้อหารายวิชาด้าน
ผู้ประกอบการ และการ
วางแผนธุรกิจเพิ่มขึ้น
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ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรกลุ่มวิชาชีพเลือก
หลักสูตรสาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าระหว่างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2558 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563
หลักสูตรสาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า พ.ศ. 2558
5063607 สาหร่ายเศรษฐกิจ
3 (2-2-5)
Economic Algae
ชนิด การแพร่กระจาย ความความสาคัญ
ประโยชน์ และการเพาะเลี้ยงสาหร่าย ที่สาคัญทางเศรษฐกิจ
รูปแบบผลิตภัณฑ์ และการแปรรูปสาหร่าย
5063606 แพลงก์ตอนทางการประมง
3 (2-2-5)
Plankton for Fisheries
ความส าคั ญ ประโยชน์ และการเพาะเลี้ ย ง
แพลงก์ตอนเศรษฐกิจ
5064303 หอยและหมึกเศรษฐกิจ
3 (2-2-5)
Economic Mollusks
ชีววิทยาของสัตว์กลุ่มหอยและหมึก ความสาคัญ
ต่อระบบนิเวศวิทยาและระบบเศรษฐกิจ
การทาประมง
การเพาะเลี้ยงหอยและหมึกการแปรรูปและการอนุรักษ์
ทรัพยากรหอย

หลักสูตรปรับปรุงสาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า พ.ศ. 2563
5062601 แพลงก์ตอนและสาหร่ายเพื่อการเพาะเลี้ยงทาง
เศรษฐกิจ
3 (2-2-5)
Plankton and Algae for Economic
Aquaculture
ชนิ ด การแพร่ ก ระจาย ความส าคั ญ ประโยชน์
และการเพาะเลี้ยงแพลงก์ตอน
และสาหร่ ายที่
สาคัญทางเศรษฐกิจ และปฏิบัติ

เหตุผล
ป รั บ เนื้ อ ห า ข อ งร า ย วิ ช า 2
รายวิชาในหลักสูตรเดิม เป็นวิชา
เดียวเพื่ อความกระชั บ และตรง
เป้ าหมายของหลั ก สู ต รโดยรวม
เนื้ อห าแพ ล งก์ ต อ น ท างการ
ประมงและสาหร่ า ยเศรษฐกิ จ
เพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษาสามารถบู ร ณา
ก า ร แ ล ะ น 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
รวมถึงคาอธิบายรายวิชา
ชีววิทยาและความสาคัญของปู และสัตว์กลุ่มหอย ต่อ
ระบบนิเวศ และระบบเศรษฐกิจ การทาประมง การเพาะเลี้ยง
การใช้ประโยชน์ และการอนุรักษ์สัตว์กลุ่มหอย

107
ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรกลุ่มวิชาชีพเลือก
หลักสูตรสาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าระหว่างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2558 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563
หลักสูตรสาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า พ.ศ. 2558
5063105 การสร้างบ่อ
3 (2-2-5)
Pond Construction
ศึกษาหลักเกณฑ์ และการปฏิบัติในการเลือกทาเล
สร้ างบ่ อเพาะเลี้ ย งสั ตว์น้ าการส ารวจ การวิเคราะห์ ดิ น และ
ผลกระทบ การทาแผนผัง กระบวนการสร้างบ่อ การวางแผน
ระบบทางกายภาพและการจั ดระบบน้ าที่ ต้ องการใช้ ในการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้า หลักความปลอดภัยในงานสร้างบ่อและการ
ดูแลระบบ
5063703 งานช่างเกษตรและเครื่องยนต์ทางการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้า
3 (2-2-5)
Principles of Farm Mechanics and Machinery in
Aquaculture
ประวัติและความสาคัญ การพัฒนาเครื่องมือช่างเกษตร
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานช่างโลหะ ช่างไม้ ช่างปูน ไฟฟ้า และ
เครื่องจักรกลโรงงาน การบารุง รักษา ความปลอดภัยในโรงงาน การจัดการ
โรงงาน

หลักสูตรปรับปรุงสาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า พ.ศ. 2563
5003501 ระบบควบคุมเครื่องมือและอุปกรณ์อ3ัจฉริ
(2-2-5)
ยะ
ทางการเกษตร
3 (2-2-5)
Agricultural Instrument and Smart
Device Control System
ความรู้ เบื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ อุ ป กรณ์ ต รวจจั บ ในงาน
เกษตรและอุ ต สาหกรรมเกษตร และการประยุ ก ต์ ใช้ การ
เชื่อมต่ออุปกรณ์อัจฉริยะด้วยระบบอินเทอร์เ น็ต ระบบควบคุม
ไฟฟ้า ความรู้และการประยุกต์ใช้โปรแกรมที่เกี่ยวข้อง และฝึก
ปฏิบัติ

เหตุผล
ปรั บ ค าอธิ 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
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ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรกลุ่มวิชาชีพเลือก
หลักสูตรสาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าระหว่างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2558 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563
หลักสูตรสาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า พ.ศ. 2558
5063302
การเลี้ยงกุ้ง
3 (2-2-5)
Shrimp Culture
ศึ ก ษ าการจั ดจ าแน กกุ้ ง ชี ว วิ ท ยาของกุ้ ง
หลักการเพาะเลี้ยงกุ้งที่มีความสาคัญ ทางเศรษฐกิจ มาตรฐาน
ฟาร์ มกุ้ งและการผลิ ต สถานการณ์ ก ารส่ งออกและการตลาด
อุตสาหกรรมการผลิตและการแปรรูป กุ้ง ระบบคลั สเตอร์และ
องค์กรที่เกี่ยวข้อง
5064107

การเลี้ยงปลาสวยงามและ
3 (2-2-5)
พรรณไม้น้าประดับ
Ornamental Fish and Aquarium Plants
ศึกษาประเภทและลักษณะประจาพันธุ์ของปลา
สวยงาม ชีววิทยาของปลาสวยงาม การเลือกซื้อและการเลี้ยง
ปลาสวยงาม การเพาะพันธุ์และอนุบาลปลาสวยงาม ชนิดของ
พรรณไม้ น้ าและการจั ด ตกแต่ งตู้ ป ลา หลั ก การประกวดปลา
สวยงามและการจัดตู้ การศึกษานอกสถานที่

หลักสูตรปรับปรุงสาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า พ.ศ. 2563
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
หลักการเพาะเลี้ยงกุ้งที่มีความสาคัญ ทางเศรษฐกิจ มาตรฐาน
ฟาร์มกุง้ และการผลิต ธุรกิจการส่งออกและการตลาด เทคโนโลยี
และนวัตกรรมที่เกี่ยวข้อง
5064103 การเลี้ยงปลาสวยงามและ
3 (2-2-5)
พรรณไม้น้าประดับ
3 (2-2-5)
Ornamental Fish and Aquarium Plants
ประเภทและลักษณะประจาพันธุ์ของปลาสวยงาม
ชี ว วิ ท ยาของปลาสวยงาม การเลื อ กซื้ อ และการเลี้ ย ง การ
เพาะพันธุ์และอนุบาลปลาสวยงาม ชนิดของพรรณไม้น้าและการ
จัด ตกแต่งตู้ ป ลา หลั ก การประกวดปลาสวยงามและการจั ด ตู้
การศึกษานอกสถานที่

เหตุผล
เปลี่ยนชื่อรายวิชา และเนื้อหาให้
กระชับ และชัดเจนเหมาะสมกับ
หลักสูตร

ปรั บ ค าอธิ บ ายวิ ช าให้ มี ค วาม
ชัดเจนมากขึ้น
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ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรกลุ่มวิชาชีพเลือก
หลักสูตรสาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าระหว่างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2558 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563
หลักสูตรสาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า พ.ศ. 2558

หลักสูตรปรับปรุงสาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า พ.ศ. 2563
เหตุผล
5063703 การบริหารจัดการทรัพยากรประมง 3 (2-2-5) เพิ่ ม รายวิ ช าเพื่ อ ความสมบู ร ณ์
และระบบสารสนเทศ
ของหลักสูตรมากขึ้น
Fisheries resource management and
Information Systems
ความสาคัญของทรัพยากรประมง การบริหารจัดการ
และบทบาทของระบบสารสนเทศ ในการบริ ห ารจั ด การ
ทรั พ ยากรทางการประมง การประยุ ก ต์ ใช้ ส ารสนเทศในการ
วิ เคราะห์ โ ครงการ เพื่ อ จั ด ท านโยบายและวางแผนงานด้ า น
ประมง
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ภาคผนวก ค
หลักการจัดรหัสวิชา
1. ระบบรหัสวิชายึดพื้นฐานของระบบรหัสเดิม
2. การจัดหมวดวิชา หมู่วิชา ยึดระบบการจัดหมวดหมู่วิชาของ ISCED (International Standard
Classification Education) เป็นแนวทาง
3. การจัดหมวดวิชาและหมู่วิชา ยึดหลัก 3 ประการ คือ
3.1 ยึดสาระสาคัญ (Concept) ของคาอธิบายรายวิชา
3.2 ยึดฐานกาเนิดของรายวิชา
4. รหัสวิชาประกอบด้วยตัวเลข 7 ตัว
เลข 3 ตัวแรกเป็นหมวดวิชาและหมู่วิชา
เลขตัวที่ 4 บ่งบอกถึงระดับความยากง่ายหรือชั้นปี
เลขตัวที่ 5 บ่งบอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชา
เลขตัวที่ 6,7 บ่งบอกถึงลาดับก่อนหลังของวิชา
1

2
1

3

4

5

6

7

ลาดับวิชา
ลักษณะเนื้อหา
ระดับความยากง่าย หรือชั้นปี
หมวดวิชาเกษตรศาสตร์
าและหมู่วิชา
(รหัส หมวดวิ
500 – ช549)
หมวดวิชาเกษตรศาสตร์ ได้จัดหมู่วิชาไว้ดังนี้
รหัส
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509

หมู่วิชา
หมู่วิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้ในหมวดวิชาเกษตรศาสตร์
หมู่วิชาปฐพีวิทยา
หมู่วิชาพืชเศรษฐกิจ
หมู่วิชาพืชสวน
หมู่วิชาสัตวศาสตร์
หมู่วิชาสัตวรักษ์
หมู่วิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
หมู่วิชาอุตสาหกรรมเกษตร
หมู่วิชาศัตรูพืชและแมลงเศรษฐกิจ
หมู่วิชาการชลประทาน
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511
512
513
514

หมู่วิชาเกษตรกลวิธาน
หมู่วิชาส่งเสริมการเกษตร
หมู่วิชาสื่อสารการเกษตร
หมู่วิชาเกษตรศึกษา
หมู่วิชา การเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
(506)

หมู่วิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า ซึ่งอยู่ในหมวดวิชาเกษตรศาสตร์ ได้จัดลักษณะเนื้อหาวิชาออกเป็น ดังนี้
1. การเพาะเลี้ยงสัตว์น้าทั่วไป
2. สัตว์น้ามีกระดูกสันหลัง
3. สัตว์น้าไม่มีกระดูกสันหลัง
4. โรคและศัตรูสัตว์น้า
5. การประมงและเครื่องมือประมง
6. วิทยาศาสตร์ทางน้า
7. อื่นๆ
8. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
9. โครงการพิเศษ ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์
โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนาและการวิจัย

(506-1--)
(506-2--)
(506-3--)
(506-4--)
(506-5--)
(506-6--)
(506-7--)
(506-8--)
(506-9--)

หมู่วิชา เกษตรกลวิธาน
(512)
หมู่วิชาเกษตรกลวิธานซึ่งอยู่ในหมวดวิชาเกษตรศาสตร์ ได้จัดลักษณะเนื้อหาวิชาออกเป็น ดังนี้
1. งานช่างเกษตรกรรมเบื้องต้น
2. งานเครื่องยนต์
3. งานโลหะ
4. งานสารวจพื้นที่
5. งานก่อสร้างในฟาร์ม
6.
7.
8. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
9. โครงการพิเศษ ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์
โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนาและการวิจัย

(512-1--)
(512-2--)
(512-3--)
(512-4--)
(512-5--)
(512-6--)
(512-7--)
(512-8--)
(512-9--)
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ภาคผนวก ง
ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ล้าดับที่
1

ชื่อ-สกุล ต้าแหน่งทางวิชาการ วุฒิ
การศึกษา สาขาวิชาเอก สถานศึกษา
อาจารย์จุฑามาศ ทะแกล้วพันธุ์
ตาแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
วุฒิการศึกษา
ปร.ด. (การจัดการเทคโนโลยี)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (2557)
วท.ม. (เพาะเลี้ยงสัตว์น้า)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2545)
วท.บ. (ประมง)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2542)

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์
1. ต้ารา/เอกสารประกอบการสอน
2. ผลงานวิจัย/ประสบการณ์ในการวิจัย
2.1 จุฑามาศ ทะแกล้วพันธุ์, จินตนา วิบูลย์ศิริกุล และมนัญญา ปริยวิชญภักดี. (2561). การพัฒนาแผ่น
วัดสีเกลือทะเล. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติและระดับชาติ ราชภัฏวิจัย ครั้งที่
5 วันที่ 2-5 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี. หน้า 144-161
2.2 บัญญัติ ศิริธนาวงศ์, จุฑามาศ ทะแกล้วพันธุ์, รุ่งกานต์ กล้าหาญ. (2561). การใช้หอยแมลงภู่
ปลาหมึก และเพรียงทะเลที่ผ่านกระบวนการทาแห้งแบบแช่เยือกแข็งในการผลิตอาหารแม่พันธุ์กุ้งขาว
แวนนาไม (Litopenaeus vannamei). ในการประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและ
นานาชาติ ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. หน้า 803 – 814.
2.3 จุฑามาศ ทะแกล้วพันธุ์, ศิริวรรณ แดงฉ่า และสารวย มะลิถอด. (2562). รูปแบบที่เหมาะสมในการ
ป้องกันและควบคุมโรคและศัตรูในไม้ผลโดยวิธีผสมผสานแบบมีส่วนร่วมของประชาชนในตาบลดอนไผ่
อาเภอดาเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลย
วิชาการ ครั้งที่ 5 ประจาปี 2562. หน้า 1558-1564
3. ประสบการณ์การท้างาน
3.1 การฝึกอบรม
-ปี 2555 การฝึกอบรมปฏิบัติสหกิจศึกษา หลักสูตรคณาจารย์นิเทศ รุ่นที่ 10
-ปี 2555 อบรมหลักสูตรพัฒนาผู้บริหาร
-ปี 2556 อบรมพัฒนาภาษาอาเซียน:ภาษาพม่า

113
- ปี 2559 อบรมผู้ขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
- ปี 2559 อบรมเชิงปฏิบัติการบทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษาต่อการพัฒนานศ.ในยุคศตวรรษที่ 21
- ปี 2559 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน
- ปี 2560 ข้อกาหนดทั่วไปตามมาตรฐาน ISO/IEC 71025
- ปี 2560 อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานโปรแกรมระบบติดตามและประเมินผลแผนงานของ
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดฯ
- ปี 2560 อบรมเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- ปี 2560 การอบรมเชิงปฏิบัติการ"การเขียนผลงานทางวิชาการและงานวิจัยเพื่อเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ
- ปี 2561 อบรมแนวทางการพัฒนาหลักสูตร และ การพัฒนามาตรฐานการศึกษาฯ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี
- ปี 2562 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกณฑ์การประเมินคุณภาพฯ
- ปี 2562 เทคนิคการนาเสนองานวิจัยสสส.
3.2 การทางาน
- พ.ศ. 2545- ปัจจุบัน อาจารย์ สาขาวิชาการเพาะเลีย้ งสัตว์นา้ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี
- พ.ศ. 2553-2555 รองคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
- พ.ศ 2545-2553 และ 2557-2559 ประธานสาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร
- พ.ศ. 2561 – ปัจจุบัน รองคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร ฝ่ายวิชาการ
4. ประสบการณ์การสอน/วิชาที่เคยสอน
4.1 หลักการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
4.2 การเพาะและขยายพันธุ์ปลา
4.3 การเลี้ยงและการเพาะพันธุ์ปลาสวยงาม
4.5 การเพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่ง
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4.6 โรคพยาธิและศัตรูสัตว์น้า
4.7 การแผนการทดลองและการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
4.8 พันธุศาสตร์พื้นฐานเพื่อการเกษตร
4.9 การเลี้ยงกุ้ง
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ล้าดับที่
2

ชื่อ-สกุล ต้าแหน่งทางวิชาการ
วุฒิการศึกษา สาขาวิชาเอก สถานศึกษา
นางสาวชลิดา ช้างแก้ว
Miss Chalida Changkaew
ตาแหน่งทางวิชาการ: อาจารย์
วุฒิการศึกษา
วท.ม. (เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการ
พัฒนาทรัพยากร) มหาวิทยาลัยมหิดล (2544)
วท.บ. (วาริชศาสตร์)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2536)

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์
1. หนังสือ/ต้ารา /บทความวิชาการ
2. ผลงานวิจัย
2.1 ชลิดา ช้างแก้ว และคณะ (2561) การพัฒนาฐานระบบฐานข้อมูลการจัดการขยะมูลฝอย
ของ ต.ปึกเตียน อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ
ราชภัฏเลยวิชาการครั้งที่ 5 ประจาปี 2562 (22 มีนาคม 2562). มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
จังหวัดเลย. 1767 – 1776.
3. ประสบการณ์การท้างาน
พ.ศ. 2543 – ปัจจุบัน อาจารย์ประจาสาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
พ.ศ. 2552 – 2555
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร
พ.ศ. 2556 – 2559
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
4. ประสบการณ์การสอน/วิชาที่รับผิดชอบ
1) รายวิชาคุณภาพน้า และการวิเคราะห์น้าเพื่อการประมง 2) รายวิชาหอยทะเล
3) รายวิชาการเลี้ยงสัตว์นาแบบผสมผสาน
้
4) รายวิชาสาหร่ายเศรษฐกิจ
5) รายวิชาการจัดการธุรกิจสัตว์น้า
6) รายวิชาพันธุศาสตร์พื้นฐานเพื่อการเกษตร
7) รายวิชาการวางแผนการทดลอง และการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
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ล้าดับที่
3

ชื่อ-สกุล ต้าแหน่งทางวิชาการ วุฒิ
ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์
การศึกษา สาขาวิชาเอก สถานศึกษา
นางสาวทิพย์สุดา ชงัดเวช
1. ต้ารา /เอกสารประกอบการสอน
Miss Thipsuda Changadvach
ตาแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
2. ผลงานวิจัย
วุฒิการศึกษา
2.1 ทิพย์สุดา ชงัดเวช, ณัฐศิมา พึ่งสุดใจ และวรันธรา จุนเจือ. (2559). สีภาชนะและระดับการพรางแสง
วท.ม. (วิทยาศาสตร์การประมง)
ที่มีผลต่อการอนุบาลลูกปูม้า. ประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเพชรบุรีวิจัยเพื่อแผ่นดินไทยที่ยั่งยืน ครั้งที่
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
6. (9 กรกฎาคม 2559). มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี. 928-933.
ลาดกระบัง (2552)
2.2 ทิพย์สุดา ชงัดเวช, ชลิดา ช้างแก้ว และชมดาว ขาจริง. (2559). รูปแบบการจัดทาเส้นทางท่องเที่ยว
วท.บ. (การเพาะเลี้ยงสัตว์น้า)
เชิงนิเวศในพื้นที่ป่าชายเลน อาเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี. ประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเพชรบุรี
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล (2545)
วิจัย
เพื่อแผ่นดินไทยที่ยั่งยืน ครั้งที่ 6. (9 กรกฎาคม 2559). มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี.
1071-1077.
2.3 ทิพย์สุดา ชงัดเวช. (2562). ความหลากหลายของพรรณปลาที่ได้จากการทาประมงบริเวณชายฝั่ง
จังหวัดเพชรบุรี. การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านสารสนเทศ การเกษตร การจัดการ บริหารธุรกิจ
วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 4 (30-31 พฤษภาคม 2562). โรงแรม Tinidee
Hotel@Ranong จังหวัดระนอง. 108-115.
3. ประสบการณ์การท้างาน
3.1 การฝึกอบรม
- ปี 2553 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทาผลงานทางวิชาการ
- ปี 2553 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการศึกษาวิเคราะห์และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีโปรตีโอมิกส์:
กรณีศึกษาในงานวิจัยกุ้งกุลาดา และสาหร่ายสไปรูลิน่า
- ปี 2553 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเกษตร เรื่อง ไอทีเกษตรในยุคเศรษฐกิจสร้างสรรค์
- ปี 2554 อบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา หลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา
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- ปี 2554 อบรมการยกระดับมาตรฐานฟาร์มปลาสลิด
- ปี 2555 อบรมเชิงปฏิบัติการ การบูรณาการตัวบ่งชี้ สกอ. สมศ. กพร. เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
- ปี 2555 อบรมการเขียน มคอ.4 มคอ.5 และมคอ.6
- ปี 2556 อบรมการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพอาจารย์อุดมศึกษา ม.รภ. หลักสูตรที่ 2
- ปี 2556 สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดาเนินการคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
- ปี 2556 อบรมการนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอน และ
พัฒนาองค์กร
- ปี 2557 อบรมเชิงปฏิบัติการ การมีส่วนร่วมของนักศึกษาและอาจารย์ปฏิบัติงานวิจัย และงาน
สร้างสรรค์ร่วมกับชุมชน เพื่อการสร้างเสริมองค์ความรู้
- ปี 2557 อบรม Tranning to Tranner
- ปี 2557 อบรมการพัฒนาระบบและกลไกการให้บริการวิชาการแก่สังคม
- ปี 2557 อบรมการวางแผนแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยด้านงานบริการวิชาการ
- ปี 2557 อบรมการเขียนผลงานทางวิชาการและงานวิจัยเพื่อเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ
- ปี 2557 อบรมโครงการพัฒนาผู้บริหารระดับประธานสาขาวิชา
- ปี 2558 สัมมนาโครงการเตรียมความพร้อมสาหรับการประเมินคุณภาพ การศึกษาระดับหลักสูตร
- ปี 2558 อบรมการวิพากษ์ SAR ระดับหลักสูตรประจาปีการศึกษา
- ปี 2558 อบรมการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทางาน
- ปี 2559 อบรมการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
- ปี 2560 สัมมนาการยกระดับคุณภาพการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (TQR)
- ปี 2560 อบรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ระดับสาขาวิชา ฯ
- ปี 2561 อบรม การขยายผลธนาคารปูม้าเพื่อ ‘คืนปูม้าสู่ทะเลไทย’ ตามมติคณะรัฐมนตรี
- ปี 2562 อบรมการพัฒนาโจทย์วิจัยให้สอดคล้องกับทิศทางการวิจัยในภาพรวมของประเทศ
3.2 การทางาน
- ปี 2547-ปัจจุบันพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
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- ปี 2553-2557 ประธานสาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าคณะเทคโนโลยีการเกษตร
4. ประสบการณ์การสอน/วิชาที่เคยสอน
4.1 หลักการประมง
4.2 หลักการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
4.3 มีนวิทยา
4.4 แพลงก์ตอนทางการประมง
4.5 เทคโนโลยีหลังการจับและการแปรรูปสัตว์น้า
4.6 สัมมนาทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
4.7 ปัญหาพิเศษทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
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ล้าดับที่
4

ชื่อ-สกุล ต้าแหน่งทางวิชาการ วุฒิ
การศึกษา สาขาวิชาเอก สถานศึกษา
นางสาวรุ่งกานต์ กล้าหาญ
ตาแหน่งตาแหน่งทางวิชาการ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วุฒิการศึกษา :
ปร.ด. (เพาะเลี้ยงสัตว์น้า)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2552)
วท.ม. (เพาะเลี้ยงสัตว์น้า)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2546)
วท.บ. (ประมง)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2543)

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์
1. ต้ารา/เอกสารประกอบการสอน
2. ผลงานวิจัย
2.1 B. Yuangsoi, R. Klahan, S. Charoenwattanasak and S.M. Lin. (2018). Effects of
supplementation of pineapple waste extract in diet of Nile tilapia (Oreochromis niloticus) on
growth, feed utilization, and nitrogen excretion. Journal of Applied Aquaculture, 1-11.
2.2 Rungkan Klahan and Tipsukhon Pimpimol. (2018). Growth performance and feed
utilisation of common lowland frog (Rana rugulosa Wiegmann) fed diet supplemented with
protease from papaya peel. Maejo Int. J. Sci. Technol. 12(03), 232-240
2.3 Tipsukhon Pimpimol, Rungkan Klahan, Chanagun Chitmanat. 2018. The effects of garlic,
banana, and onion as prebiotic supplementation on growth performances, feed utilization,
and survival rate of Anabas testudineus. Asia-Pacific Journal of Science and Technology23 (4) :
1–6
3. ประสบการณ์การท้างาน
3.1 การฝึกอบรม
- ข้อกาหนดทั่วไปตามมาตรฐาน ISO/IEC 71025
- การรักษาน้าเชื้อแช่แช็ง
- การผลิตอาหารสัตว์น้า
3.2 การทางาน
- พ.ศ.2552 – พ.ศ. 2556 อาจารย์ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา
- พ.ศ. 2557 - ปัจจุบัน อาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
4. ประสบการณ์การสอน/วิชาที่เคยสอน
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4.1 โภชนศาสตร์สัตว์น้า
4.2 หลักการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
4.3 เรื่องเฉพาะทางเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
4.4 หลักการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่ง
4.5 ระบบสารสนเทศและการวางแผนการทดลอง
4.6 เครื่องมือประมง
4.7 โรคและปรสิตสัตว์น้า
4.8 การเลี้ยงสัตว์น้า
4.9 คุณภาพน้า และการวิเคราะห์คุณภาพน้าทางการประมง
4.10 การจัดการฟาร์มและมาตรฐานฟาร์มสัตว์น้า
4.11 การผลิตสัตว์น้าเศรษฐกิจ
4.12 สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังทางการประมง
4.13 ประมงเบื้อต้น
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ล้าดับ
ชื่อ-สกุล ต้าแหน่งทางวิชาการ วุฒิ
ที่
การศึกษา สาขาวิชาเอก สถานศึกษา
5 นางสาวอัจฉรีย์ ภุมวรรณ
ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
วุฒิการศึกษา :
กศ.ด. (วิทยาศาสตรการศึกษา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2550)
วท.ม. (วิทยาศาสตร์การประมง)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2535)
วท.บ. (วาริชศาสตร์)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2532)

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์
1. ต้ารา/เอกสารประกอบการสอน
2. ผลงานวิจัย
2.1 Aucharee Pummawan, Witchuda Kamprathom and David Roy Sutton. (2016). 5 step
learning for Cultural Understanding through painting for southeast Asia and Korea for grade
9 students of Phetchaburi Rajabhat University Demonstration school. Curriculum
instruction and supervision: art science and technology toward the education quality and
creative civic for the 21st century. January 14 – 15, 2016. Department of Curriculum
instruction, Faculty of Education Silpakorn Chandra Palace Campus. 64 – 72.
3. ประสบการณ์ท้างาน
3.1 การฝึกอบรม
- พ.ศ. 2546 - 2547 Training Course in Science Education, Sheffield Hallam University, U.K.
- พ.ศ. 2550 การพัฒนาศักยภาพการวิจัยทางด้านเกษตรศาสตร์และชีววิทยา, โรงแรมธรรมรินทร์ธนา
จ. ตรัง
3.2 การทางาน
- พ.ศ. 2537 – ปัจจุบัน อาจารย์ประจาสาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า คณะเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
- พ.ศ. 2550 – 2552 อาจารย์ประจาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
- พ.ศ. 2550 – ปัจจุบัน อาจารย์ผู้สอนหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน คณะ
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
- พ.ศ.2551-2556 ประธานสาขาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเกษตรและอุตสาหรรมเกษตร
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เพื่อการพัฒนา
- พ.ศ. 2553-2560 ผู้อานวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาราชภัฏเพชรบุรี
4. ประสบการณ์การสอน/วิชาที่เคยสอน
4.1 วิทยาศาสตร์ทางทะเลเบื้องต้น
4.2 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
4.3 การเพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่ง
4.4 นิเวศวิทยาแหล่งน้า
4.5 การจัดการสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น
4.6 มลพิษในทะเล

123

ภาคผนวก จ

ค้าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ที่ ๓๒๔/๒๕๖๒
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ด้วยคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้จัดให้มีการปรับปรุงหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิตจานวน ๔ สาขาวิชา เพื่อให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
(TQF) และเพื่อให้การเตรียมการในการปรับปรุงหลักสูตรเป็ นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงขอ
แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ดังนี้
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ประกอบด้วย
๑. อาจารย์ ดร.ชมดาว
ขาจริง
ประธานกรรมการ
(ประธานสาขาวิชาเกษตรศาสตร์)
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา
เหลืองสุวาลัย
กรรมการ
(ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา)
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณา
กอวัฒนาวรานนท์
กรรมการ
(ผู้ทรงคุณวุฒิจากหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี)
๔. อาจารย์ ดร.ศิริวรรณ
แดงฉ่า
กรรมการ
(อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร)
๕. นายอรรถพันธ์
พุฒเกิด
กรรมการ
(นักศึกษาชั้นปีที่ ๓ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์)
๖. นายสมเจตน์
แซ่ลิ้ม
กรรมการ
(นักศึกษาชั้นปีที่ ๕ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์)
๗. นายวัชรินทร์
กลิ่นงาม
กรรมการ
(ศิษย์เก่าสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว)
๘. นางสาวหงส์หยก
อุ่นศรี
กรรมการ
(ศิษย์เก่าสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ จาก บริษัท โอเทนโต (ประเทศไทย) จากัด)
๙. นายคมสันต์
ทัศทอง
กรรมการ
(ผู้ใช้บัณฑิต จาก บริษัท โอเทนโต (ประเทศไทย) จากัด)
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๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันท์นภัส
สุวรรณสินธุ์
กรรมการ
(อาจารย์ประจาหลักสูตร)
๑๑. อาจารย์วรุณยุพา
จุ้ดศรี
กรรมการและเลขานุการ
(อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร)
สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า ประกอบด้วย
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งกานต์
กล้าหาญ
ประธานกรรมการ
(ประธานสาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า)
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต
ยวงสร้อย
กรรมการ
(ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น)
๓. นายประพันธ์
ลีปายะคุณ
กรรมการ
(ผู้ทรงคุณวุฒิจากสานักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี)
๔. อาจารย์ทิพย์สุดา
ชงัดเวช
กรรมการ
(อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร)
๕. นางสาวพรพรรณ
คล้ายจินดา
กรรมการ
(นักศึกษาชั้นปีที่ ๔ สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า)
๖. นายภูวนัย
ชัยศรี
กรรมการ
(ศิษย์เก่าสาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า)
๗. นางมนทกานติ
ท้ามติ้น
กรรมการ
(ผู้ใช้บัณฑิต จาก ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้าเพชรบุรี)
๘. อาจารย์ ดร.อัจฉรีย์
ภุมวรรณ
กรรมการ
(อาจารย์ประจาหลักสูตร)
๙. อาจารย์ ดร.จุฑามาศ
ทะแกล้วพันธุ์ กรรมการและเลขานุการ
(อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร)
สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ประกอบด้วย
๑. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ น.สพ. ดร.มหิศร ประภาสะโนบล
ประธานกรรมการ
(ประธานสาขาวิชาสัตวศาสตร์)
๒. อาจารย์ ดร.พุทธพร
พุ่มโรจน์
กรรมการ
(ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง)
๓. อาจารย์ ดร.วนิดา
มากศิริ
กรรมการ
(อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร)
๔. นางสาวเหมือนฝัน
เรียงสันเที๊ยะ
กรรมการ
(นักศึกษาชั้นปีที่ ๒ สาขาวิชาสัตวศาสตร์)
๕. นายเรืองเดช
โพธิ์เอี่ยม
กรรมการ
(ศิษย์เก่าสาขาวิชาสัตวศาสตร์)
๖. นายชรินทร์
แสงขา
กรรมการ
(ผู้ใช้บัณฑิตประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว)
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๗. อาจารย์ทวิรัตน์
ก้อนเครือ
กรรมการ
(อาจารย์ประจาหลักสูตร)
๘. อาจารย์สารวย
มะลิถอด
กรรมการและเลขานุการ
(อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร)
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
๑. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ประกาศ
ชมภู่ทอง
ประธานกรรมการ
(ประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)
๒. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์
คูวิจิตรจารุ
กรรมการ
(ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยศิลปากร)
๓. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.จินตนา
วิบูลย์ศิริกุล
กรรมการ
(อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร)
๔. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์สุภัทรา
กล่าสกุล
กรรมการ
(อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร)
๕. นางสาวชลธิชา
ชดคล้าย
กรรมการ
(นักศึกษาชั้นปีที่ ๓ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)
๖. นายณัฐพงศ์
ซาบซึ้งไพร
กรรมการ
(นักศึกษาชั้นปีที่ ๔ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)
๗. นายทวีศักดิ์
กตัญชลี
กรรมการ
(ศิษย์เก่าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)
๘. นายณัฐดนัย
รุจิรา
กรรมการ
(ผู้ใช้บัณฑิตประกอบอาชีพเจ้าของกิจการ บริษัท มดดิ๊)
๙. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์อรอนงค์
ศรีพวาทกุล
กรรมการ
(อาจารย์ประจาหลักสูตร)
๑๐. อาจารย์ ดร.กิตติมา
ลีละพงศ์วัฒนา กรรมการและเลขานุการ
(อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร)
ทั้ ง นี้ ให้ ค ณะกรรมการตามรายชื่ อ ดั งกล่ า วมี ห น้ า ที่ ร่ ว มพิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น เกี่ ย วกั บ
รายละเอียดและมาตรฐานหลักสูตร รวมถึง ดาเนินการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อนาเสนอมหาวิทยาลัยตามขั้นตอน
ต่อไป
สั่ง ณ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒

(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

126

ภาคผนวก ฉ

ค้าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ที่ ๕๓๖/๒๕๖๒
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ด้วยคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้จัดให้มีการวิพากษ์ หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิตจานวน ๔ สาขาวิชา เพื่อให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
(TQF) และเพื่อให้การเตรียมการในการวิพากษ์หลักสูตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงขอ
แต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร ดังนี้
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ประกอบด้วย
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ
ศิริธนาวงศ์
ประธานกรรมการ
(คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร)
๒. ผศ.ดร.พิทักษ์พงศ์
ป้อมปราณี
กรรมการ
(ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม)
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุบล
สมทรง
กรรมการ
(ผู้ทรงคุณวุฒิ)
๔. ว่าที่ รต.ดร.บุญชาติ
คติวัฒน์
กรรมการ
(อาจารย์ผู้สอนในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์)
๕. อาจารย์ทรงศักดิ์
ธรรมจารัส
กรรมการ
(อาจารย์ผู้สอนในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์)
๖. นางสาวปริยากร
แก้วปรีดาเชษฐ
กรรมการ
(นักศึกษาชั้นปีที่ ๓ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์)
๗. นายคุณาสิน
ศรียานงค์
กรรมการ
(นักศึกษาชั้นปีที่ ๓ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์)
นางสาวพัชรี
ภู่มาลี
กรรมการ
(ศิษย์เก่าสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ จาก สานักงานเกษตรจังหวัดระนอง)
๘. นายภักดี
เนียมแสง
กรรมการ
(ผู้ใช้บัณฑิตจาก ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร)
๙. อาจารย์ ดร.ศิริวรรณ
แดงฉ่า
กรรมการ
(อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร)
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๑๐. อาจารย์ ดร.ชมดาว
ขาจริง
กรรมการและเลขานุการ
(อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร)
๑๑. อาจารย์วรุณยุพา
จุ้ดศรี
ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ
(อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร)
สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า ประกอบด้วย
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ
ศิริธนาวงศ์
ประธานกรรมการ
(คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร)
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย
หวังวิบูลย์กิจ กรรมการ
(ผู้ทรงคุณวุฒิ จาก สถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง)
๓. นางสาวสุรังสี
ทัพพะรังสี
กรรมการ
(ผู้ทรงคุณวุฒิ จาก ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดราชบุรี)
๔. อาจารย์ชลิดา
ช้างแก้ว
กรรมการ
(อาจารย์ผู้สอนในสาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า)
๕. นางสาวเบญจมาศ
กล้าหาญ
กรรมการ
(นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า)
๖. นางพชรพร
อินทโอสถ
กรรมการ
(ศิษย์เก่าในสาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า)
๗. นายกรกฏ
หงษ์ทอง
กรรมการ
(ผู้ใช้บัณฑิต จาก บริษัท มานิตย์ เจเนติกส์ จากัด)
๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งกานต์
กล้าหาญ
กรรมการ
(อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร)
๙. อาจารย์ ดร.จุฑามาศ
ทะแกล้วพันธุ์ กรรมการและเลขานุการ
(อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร)
สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ประกอบด้วย
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ
ศิริธนาวงศ์
ประธานกรรมการ
(คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร)
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.ศกร
คุณวุฒิฤทธิรณ กรรมการ
(ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
๓. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.มหิศร ประภาสะโนบล กรรมการ
(อาจารย์ผู้สอนในสาขาวิชาสัตวศาสตร์)
๔. ว่าที่ร้อยตรี ธันยวร์
สุบรรณรัตน์ กรรมการ
(นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ สาขาวิชาสัตวศาสตร์)
๕. นายอธิภัทร
พรสิริโชติรัตน์ กรรมการ
(นักศึกษาชั้นปีที่ ๓ สาขาวิชาสัตวศาสตร์)
๖. นางสาวนภาพร
เผือกศรี
กรรมการ
(ศิษย์เก่าในสาขาวิชาสัตวศาสตร์)

128
๗. นายปณิธิ
มีพลัง
กรรมการ
(ผู้ใช้บัณฑิต ตาแหน่งผู้จัดการ สวิส ชีพ ฟาร์ม)
๘. อาจารย์ ดร.ดารงศักดิ์
อาลัย
กรรมการ
(อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร)
๙. อาจารย์สารวย
มะลิถอด
กรรมการและเลขานุการ
(อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร)
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ
ศิริธนาวงศ์
ประธานกรรมการ
(คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร)
๒.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันเพ็ญ
แสงทองพินิจ
กรรมการ
(ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม)
๓. อาจารย์ ดร.กัญญา
รัชตชัยยศ
กรรมการ
(อาจารย์ผู้สอนในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)
๔. นางสาวสโรชา
บุตรจันทร์
กรรมการ
(นักศึกษาชั้นปีที่ ๔ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)
๕. นายธีรนัย
สุขนิรันดร์
กรรมการ
(นักศึกษาชั้นปีที่ ๓ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)
๖. นางสาวกัตติกา
สุขประเสริฐ
กรรมการ
(ศิษย์เก่าในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)
๗. นายธนัญชัย
สถาพร
กรรมการ
(ผู้ใช้บัณฑิต จาก บริษัท Pro Mushroom Co; Ltd.)
๘. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ประกาศ
ชมภู่ทอง
กรรมการ
(อาจารย์ประจาหลักสูตร)
๙. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์บาเพ็ญ
นิ่มเขียน
กรรมการ
(อาจารย์ประจาหลักสูตร)
๑๐. อาจารย์ ดร.กิตติมา
ลีละพงศ์วัฒนา กรรมการและเลขานุการ
(อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร)
ทั้ ง นี้ ให้ ค ณะกรรมการตามรายชื่ อ ดั งกล่ า วมี ห น้ า ที่ ร่ ว มพิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น เกี่ ย วกั บ
รายละเอียดและมาตรฐานหลักสูตร รวมถึงดาเนินการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อนาเสนอมหาวิทยาลัยตามขั้นตอน
ต่อไป
สั่งณวันที่ ๒ เมษายนพ.ศ. ๒๕๖๒

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
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