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ชื่อสถาบันอุดมศึกษา    มหาวิทยาลัยศิลปากร 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา        วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร    
 

หมวดที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
 1.1 รหัสหลักสูตร        25500081106642 
 1.2 ชื่อหลักสูตร 
 ภาษาไทย                   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง 
 ภาษาอังกฤษ               Bachelor of Science Program in Fisheries Science 
 
2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 
 ชื่อเต็มภาษาไทย       วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การประมง)  
 ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ  Bachelor of Science (Fisheries Science) 
 ชื่อย่อภาษาไทย  วท.บ. (วิทยาศาสตร์การประมง) 
 ชื่อย่อภาษาอังกฤษ   B.Sc. (Fisheries Science) 
 
3. วิชาเอก  
 ไม่มี 
 
4.  จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร   
 หลักสูตรระดับปริญญาตรีทางวิชาการ     ไม่น้อยกว่า 131 หน่วยกิต 
  
5. รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1  รูปแบบ        
  หลักสูตรระดับปริญญาตรีทางวิชาการ      หลักสูตร 4 ปี 
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 5.2 ประเภทของหลักสูตร 
   หลักสูตรระดับปริญญาตรีทางวิชาการ 
    หลักสูตรระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาการ 
    หลักสูตรระดับปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ 
    หลักสูตรระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ 
 

5.3  ภาษาที่ใช้    ภาษาไทย 
 5.4  การรับเข้าศึกษา    รับทั งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่ใช้ภาษาไทยได้ดี   
 5.5  ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน  เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง  
 5.6  การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

 
 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 (ปรับปรุงจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
น  า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)) เริ่มเปิดสอนภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565  

 สภาวิชาการให้ความเห็นชอบในการประชุมครั งที่ 8/2564 วันที่ 24 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564  
 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั งที่ 9/2564 วันที่ 22 เดือนกันยายน พ.ศ. 2564 
  
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
 หลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2567 
  
 

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
8.1  นักวิชาการประมงในธุรกิจด้านการประมงในหน่วยงานภาคเอกชน เช่น นักวิชาการฟาร์ม ผู้จัดการ

ฟาร์มเพาะเลี ยงสัตว์น  า เจ้าหน้าที่วางแผนและควบคุมการผลิตสัตว์น  า เจ้าหน้าที่ส่งเสริมธุรกิจการประมงและ
การเกษตร อาหารสัตว์น  า เคมีภัณฑ์และอุปกรณ์ต่าง ๆ 
  8.2 พนักงานในส่วนราชการและภาครัฐอ่ืน ๆ เช่น นักวิชาการประมง นักวิจัย นักวิชาการประจ า
ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 
   8.3  นักธุรกิจเพาะเลี ยงสัตว์น  า ปลาสวยงาม พรรณไม้น  า 
   8.4  ผู้ประกอบอาชีพอิสระและธุรกิจส่วนตัวด้านการประมง 
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9. ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

  9.1 นางสาวแก้วตา ลิ มเฮง 
   เลขประจ าตัวประชาชน 3-2401-00303-xx-x 
   ต าแหน่ง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
   คุณวุฒิ ปร.ด. (วิทยาศาสตร์การประมง) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2553) 
    วท.ม. (วิทยาศาสตร์การประมง) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2548) 
    วท.บ. (ประมง) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2546)  
 

 9.2 นายคุณาดล ศิลาฤดี 
เลขประจ าตัวประชาชน 3-4001-00471-xx-x 
ต าแหน่ง   อาจารย์ 

                 คุณวุฒิ    วท.ม. (การประมง) มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2550) 
                             วท.บ. (ประมง) มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2542) 
 

 9.3 นายอนวัช บุญญภักดี 
        เลขประจ าตัวประชาชน 3-9099-00630-xx-x 
        ต าแหน่ง    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
        คุณวุฒิ      วท.ม. (วารชิศาสตร์) มหาวิทยาลัยบูรพา (2542) 
      วท.บ. การประมง (การเพาะเลี ยงสัตว์น  า) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (2539) 
 

 9.4  นางสาวสมฤดี ศิลาฤดี 
เลขหมายบัตรประจ าตัวประชาชน 3-4001-00471-xx-x 
ต าแหน่งปัจจุบัน อาจารย์ ดร. 
คุณวุฒิ     ปร.ด. (การประมง) มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2562) 

           วท.ม. (วิทยาศาสตร์การประมง) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2545) 
                              วท.บ. (ประมง) มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2540) 
 
 9.5   นางสาวสาวิกา กัลปพฤกษ์ 

      เลขหมายบัตรประจ าตัวประชาชน 1-6206-00010-xx-x 
                ต าแหน่งปัจจุบัน อาจารย์ ดร. 
   คุณวุฒิ ปร.ด. (เพาะเลี ยงสัตว์น  า)  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2562) 
    วท.ม. (วิทยาศาสตร์การประมง)  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2553) 
                             วท.บ. (การประมง) มหาวิทยาลัยนเรศวร (2550) 
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10.  สถานที่จัดการเรียนการสอน 
 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 
เลขที่ 1 หมู่ที่ 3 ต าบลสามพระยา อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี 76120  
 
11.  สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
 11.1  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
  การผลิตในภาคการประมงโดยเฉพาะการเพาะเลี ยงสัตว์น  า มีบทบาทส าคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย 
โดยเป็นแหล่งที่มาของรายได้และการสร้างอาชีพ รวมทั งก่อให้เกิดอุตสาหกรรมต่อเนื่องอีกมากมาย ประกอบกับการ
เพ่ิมขึ นของประชากรโลกส่งผลให้ความต้องการบริโภคอาหารและผลิตภัณฑ์สัตว์น  าเพ่ิมสูงขึ น ดังนั นประเด็นความ
มั่นคงด้านอาหาร (Food security) จึงเป็นเรื่องเร่งด่วนที่แต่ละประเทศทั่วโลกให้ความส าคัญ รวมถึงประเทศไทยและ
กลุ่มสมาชิกประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ซึ่งมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับการผลิตสินค้าเกษตรและ
อาหารที่ส าคัญของโลก ซึ่งการเพาะเลี ยงสัตว์น  าของไทยได้พัฒนาและมีการขยายตัวอย่างรวดเร็วในช่วงกว่าสอง
ทศวรรษที่ผ่านมา ด้านหนึ่งเป็นผลมาจากการลดลงของผลผลิตสัตว์น  าที่จับได้จากธรรมชาติ และอีกด้านหนึ่งเป็นผล
จากการขยายตัวของความต้องการซื อสินค้าสัตว์น  าทั งในตลาดภายในประเทศและตลาดการค้าระหว่างประเทศ 
ประกอบกับประเทศไทยอยู่ในพื นที่ตั งที่มีการเชื่อมโยงทั งการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน ท าให้มี
บทบาทส าคัญในระดับภูมิภาคและระดับโลก  
  ดังนั น เราจึงต้องมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน เพ่ือเปลี่ยนรูปแบบสินค้าและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมทางการประมงในอนาคตให้เป็นกลไกที่ส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ เปลี่ยน
จากการประมงและการเพาะเลี ยงสัตว์น  าแบบดั งเดิมไปสู่การประมงและการเพาะเลี ยงสัตว์น  าสมัยใหม่ ที่เน้นการ
บริหารจัดการด้วยเทคโนโลยี (Smart Farming) เพ่ือให้เกษตรกรมีรายได้มากขึ น และเป็นเกษตรกรแบบเป็น
ผู้ประกอบการยุคใหม่ (Entrepreneur) และขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Innovation Driven Enterprises : IDE) เพ่ือ
เป็นการสร้างมูลค่าของสินค้าที่สูงขึ น รวมทั งตระหนักถึงการจัดการทรัพยากรให้ใช้ได้อย่างเหมาะสมและยั่งยืนสูงสุด  
อีกทั งสังคมปัจจุบันมีความเจริญทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่ง
สถาบันการศึกษาเป็นที่พ่ึงพาของประเทศในการเป็นแหล่งความรู้ ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถทางวิชาการ มี
ทักษะด้านงานวิจัย มีทักษะวิชาชีพ และสามารถบูรณาการองค์ความรู้ทางวิชาการที่เหมาะสมในการน าไปประยุกต์ใช้
ในการตอบสนองความต้องการของประเทศตามทิศทางการพัฒนาของอุตสาหกรรมการประมงของไทย  
 
 11.2  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
 ประเทศไทยก าลังเข้าสู่สถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว คือการเปลี่ยนโครงสร้างประชากร โดย
ก าลังมีการเปลี่ยนผ่านจากสังคมสูงวัย (Aging Society) เป็นสังคมสูงวัยโดยสมบูรณ์ ท าให้มีสัดส่วนประชากรผู้สูงอายุ
เพ่ิมขึ น ขณะที่ประชากรในวัยแรงงานมีแนวโน้มลดลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ตลาดแรงงานมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ
ขนาดใหญ่ ทั งตลาดแรงงานส าหรับคนรุ่นใหม่ไปจนถึงตลาดแรงงานส าหรับรองรับผู้สูงอายุ จึงได้มีการน านวัตกรรม
หรือเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในกระบวนการผลิตมากขึ น เพ่ือทดแทนแรงงานในภาวะที่ประเทศก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยและ
รักษาประสิทธิภาพการผลิตให้ได้ใกล้เคียงเดิม ท าให้การพัฒนาบุคลากรต้องมุ่งเน้นการสร้างองค์ความรู้ ทักษะ และ
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ความช านาญ ควบคู่ไปกับการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือใช้ในแก้ไขปัญหาเรื่องจ านวนแรงงานที่มีแนวโน้ม
ลดลงของสังคมไทยอย่างต่อเนื่อง    

อีกประเด็นหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมที่ส าคัญ คือ การตระหนักในการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมของสังคมโลก เนื่องจากปัจจุบันทั่วโลกรวมทั งประเทศไทยก าลังประสบปัญหาการลดลงของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ปัญหามลพิษทางสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ ท าให้มีการส่งเสริมการบริโภคและการผลิตสีเขียว
อย่างยั่งยืนมากขึ น ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคและการผลิตที่เน้นการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด
และคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพมากที่สุด ซึ่งการพัฒนาระบบ วิธีการ และกระบวนการในอุตสาหกรรมการประมงและ
การเพาะเลี ยงสัตว์น  าให้มีความทันสมัยและได้มาตรฐานนั น เป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับการพัฒนาอย่างยั่งยืนของโลก โดย
เน้นระบบการผลิตสัตว์น  าที่ใช้ทรัพยากรน้อยแต่สามารถให้ผลผลิตต่อพื นที่สูง มีระบบการจัดการของเสียที่เกิดขึ นใน
การผลิต เน้นกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้ได้ผลผลิตและผลิตภัณฑ์สัตว์น  าที่มีคุณภาพและ
ปลอดภัยต่อผู้บริโภค  
 
12.  ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
 12.1  การพัฒนาหลักสูตร 
 การจัดท าหลักสูตรเพ่ือตอบสนองความต้องการของประเทศด้านการพัฒนาก าลังคน ในการเพ่ิมความสามารถ
ในการแข่งขันและตอบสนองต่อภาคอุตสาหกรรมการประมง การเพาะเลี ยงสัตว์น  า และการจัดการทรัพยากรทางน  า  
โดยการใช้ระบบการผลิตสัตว์น  าที่เน้นการบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยี ควบคุมมาตรฐานการผลิต ตั งแต่ขั นตอนการ
เลี ยง การจับ การขนส่ง และการแปรรูป เพ่ือให้ได้ผลผลิตสัตว์น  าที่มีคุณภาพ ปลอดภัยต่อผู้บริโภค และเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม โดยมีการจัดสอนหลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์การประมงที่เน้นการบริหารจัดการด้วยองค์ความรู้ทาง
วิชาการ งานวิจัย และการใช้สถานการณ์จริงจากสถานประกอบการ (Experience Integrated Learning) มุ่งเน้นให้
นักศึกษาได้ฝึกทักษะในสถานประกอบการที่เกี่ยวข้อง พร้อมกับการท างานร่วมกับผู้อ่ืน และมีความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและสังคม 
 

12.2  ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน   
ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีต่อพันธกิจของมหาวิทยาลัยที่

มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตให้มีอัตลักษณ์ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของประเทศและของโลก 
ตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยศิลปากร ศิลป์และศาสตร์ สร้างสรรค์ชาติยั่งยืน จึงท าให้หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต   
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ทางวิชาการด้านการประมง การเพาะเลี ยงสัตว์น  า 
และการจัดการทรัพยากรทางน  า  ตอบสนองความต้องการก าลังคนของภาคเอกชนและภาครัฐในอุตสาหกรรมการ
ประมงและการเพาะเลี ยงสัตว์น  า ผลิตบัณฑิตด้านการประมงที่มีทักษะผู้ประกอบการยุคใหม่ ที่มีความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและสังคม สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงของสังคมประเทศและของโลก สามารถ
น าความรู้และทักษะอาชีพไปพัฒนาสังคม ระดับท้องถิ่น และระดับชาติได้  
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13.  ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน  
 13.1  รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชาอ่ืน ดังนี้ 
          หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยศิลปากร  เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 

13.2   รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้คณะ/ภาควิชาอื่น  
  ไม่มี  
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หมวดที่ 2  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร  
 

1.  ปรัชญา  ความส าคัญ  และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 1.1  ปรัชญา   

มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะทางด้านการประมง การเพาะเลี ยงสัตว์น  า และการ
จัดการทรัพยากรทางน  า สามารถประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้อย่างสร้างสรรค์ 
  
 1.2  ความส าคัญ 
  นโยบายของรัฐที่ต้องการขับเคลื่อนเศรษฐกิจแบบเดิมไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม หรือ 
Thailand 4.0 นั่นคือ มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน เพ่ือเปลี่ยน
รูปแบบสินค้าและเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมในอนาคตให้เป็นกลไกที่ส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ (New Growth 
Engines) ของประเทศ เปลี่ยนจากการเกษตรกรรมแบบดั งเดิมไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ ที่เน้นการบริหารจัดการด้วย
เทคโนโลยี (Smart Farming) เพ่ือให้เกษตรกรมีรายได้มากขึ น และเป็นเกษตรกรแบบเป็นผู้ประกอบการ 
(Entrepreneur) และขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Innovation-Driven Enterprises : IDE) เพ่ือเป็นการสร้างมูลค่าของ
สินค้าที่สูงขึ น อีกทั งสังคมปัจจุบันมีความเจริญทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
ตลอดชีวิต (A Lifelong Learning Society)  
  โดยในการผลิตในภาคการประมงโดยเฉพาะการเพาะเลี ยงสัตว์น  า มีบทบาทส าคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ
ไทย ก่อให้เกิดอุตสาหกรรมต่อเนื่องอีกมากมาย ประกอบกับการเพ่ิมขึ นของประชากรโลกส่งผลให้ความต้องการ
อาหารเพื่อการบริโภคเพ่ิมสูงขึ นด้วย ดังนั นประเด็นความมั่นคงด้านอาหาร (Food Security) จึงเป็นเรื่องเร่งด่วนที่แต่
ละประเทศทั่วโลกให้ความส าคัญ รวมถึงประเทศไทย ซึ่งมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับการผลิตสินค้าเกษตรและอาหาร
ที่ส าคัญของโลก อีกทั งประเทศไทยก าลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) จึงต้องมีการเตรียมความพร้อมของ
ประชากรให้มีคุณภาพ น าเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ในการผลิตและการบริการของประเทศจะเป็นความท้าทาย
ส าคัญในอนาคต 
  คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดตั งขึ นโดยมีจุดมุ่งหมายหลัก คือ เป็น
แหล่งค้นคว้า วิจัย และพัฒนาความรู้ในสาขาที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับการน าเอาเทคโนโลยีแผนใหม่ที่เหมาะสมมาใช้
และถ่ายทอดองค์ความรู้จากงานวิจัยและศาสตร์ขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพต่อการพัฒนาของชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติ เพ่ือน าไปสู่การมีเสถียรภาพของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืน ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
และการพึ่งพาตนเองได้ของชุมชน ปรัชญาและวิสัยทัศน์ของคณะวิชา คือ ปรัชญา “รู้คิด รู้ค้นคว้า รู้วิชา รู้จักใช้ปัญญา 
ร่วมพัฒนาสังคม” และวิสัยทัศน์ “เป็นคณะวิชาชั นน าด้านเทคโนโลยีการเกษตรในระดับชาติ (10 อันดับแรกของ
ประเทศภายในปี พ.ศ. 2565)” โดยหลักสูตรฯ  มีการเปิดการเรียนสอนในหลักสูตรตั งแต่ปี พ.ศ. 2549 และมีการ
ปรับปรุงหลักสูตรในปี พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2560 เป็นล าดับ จากการเริ่มต้นการปรับปรุงหลักสูตรฉบับ พ.ศ. 2565 
ทางหลักสูตรได้พิจารณาผลการเรียนรู้ที่คาดหวังกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ทั งการ
ประชุมระดมความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เป็นตัวแทนของภาครัฐและภาคเอกชน การประชุมรับฟังความ
คิดเห็นจากนักศึกษาปัจจุบันในทุกชั นปี การท าแบบสอบถามศิษย์เก่า การรวบรวมข้อมูลจากการนิเทศสหกิจศึกษา
จากสถานประกอบการ การประชุมคณาจารย์ในหลักสูตร พิจารณาพันธกิจและวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยและคณะ
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วิชาฯ รวมทั งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพ่ือน าข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาใช้ในการพัฒนาปรับปรุง
หลักสูตร  
   โดยหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง เล็งเห็นถึงสถานการณ์อุตสาหกรรมการ
เพาะเลี ยงสัตว์น  าในปัจจุบัน ที่มุ่งเพ่ิมผลผลิตเพ่ือการส่งออกและการบริโภคภายในประเทศนั น ยังขาดการจัดการ
ระบบการผลิตที่มีประสิทธิภาพและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิต แนวทาง
ส าคัญที่จะช่วยเพ่ิมคุณภาพของผลผลิตสัตว์น  าและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการเพาะเลี ยงสัตว์น  า โดยการใช้
ระบบการผลิตสัตว์น  าที่เน้นการบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยี (Smart Farming) เพ่ือควบคุมมาตรฐานการผลิต ตั งแต่
ขั นตอนการเลี ยง การจับ การขนส่ง และการแปรรูป เพ่ือให้ได้ผลผลิตสัตว์น  าที่คุณภาพและปลอดภัยต่อผู้บริโภค  
  จากบริบทข้างต้น จึงเป็นที่มาของความส าคัญของการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา
วิทยาศาสตร์การประมง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) โดยมีเป้าหมายส าหรับการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนา
ผู้เรียนในหลักสูตรให้มีความรู้ ทักษะความสามารถ ทฤษฎีและภาคปฏิบัติทางด้านการประมง การเพาะเลี ยงสัตว์น  า 
การจัดการทรัพยากรทางน  า รวมทั งการมีทักษะผู้ประกอบการยุคใหม่ พร้อมกับการท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ เพ่ือให้
สอดคล้องกับความต้องของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เก่ียวข้องกับหลักสูตร 
 
 1.3  วัตถุประสงค์และผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 
         1.3.1 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  

1) ผลิตบัณฑิตเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการก าลังคนของภาคเอกชนและภาครัฐใน
อุตสาหกรรมการประมงและการเพาะเลี ยงสัตว์น  าได ้

2) ผลิตบัณฑิตด้านการประมงที่มีทักษะผู้ประกอบการยุคใหม่ 
3) ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความเข้าใจต่อบริบท ด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติทางน  า

เชิงพื นที่ได ้
4) ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม สามารถท างาน

ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างสร้างสรรค์ 
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 1.3.2 ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes) PLOs 

 ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (Program Learning 
Outcomes) PLOs 

ล าดับที่ ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง
ของหลักสูตร (PLOs) 

Cognitive Domain 
(Knowledge) 

 (Bloom’s Taxonomy 
(Revised) 

Psychomotor 
Domain 
(Skills) 

Affective 
Domain 

(Attitude) 

R U Ap An E C S At 
PLO1 อธิบายความหมายและคุณค่า

ของศิลปะและการสร้างสรรค์ได้ 
        

PLO2 อภิปรายความหมายของความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมได้  

        

PLO3 ระบุความรู้เบื องต้นเกี่ยวกับการ
ประกอบธุรกิจและทักษะพื นฐาน
ที่จ าเป็นต่อการเป็น
ผู้ประกอบการได้ 

        

PLO4 มีทักษะการใช้ภาษา และสื่อสาร
ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ในบริบท
การสื่อสารที่หลากหลาย 

        

PLO5 เลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และกา รสื่ อ ส า ร ไ ด้ ต ร ง ต า ม
วัตถุประสงค์ ตลอดจนรู้เท่าทัน
สื่อและสารสนเทศ 

        

PLO6 แสวงหาความรู้ ได้ด้วยตนเอง 
และน าความรู้ไปใช้ในการพัฒนา
ตนเองและการด าเนินชีวิต 

        

 PLO7 แสดงออกซึ่งทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล สามารถท างาน
ร่วมกับผู้ อ่ืนได้ มีระเบียบวินัย 
ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์สุจริต มี
ความรับผิดชอบต่อตนเอง  สังคม 
และสิ่งแวดล้อม 
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ล าดับที่ ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง

ของหลักสูตร (PLOs) 
Cognitive Domain 

(Knowledge) 
 (Bloom’s Taxonomy 

(Revised)) 

Psychomotor 
Domain 
(Skills) 

Affective 
Domain 

(Attitude) 

R U Ap An E C S At 
PLO8 ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการ

ส ร้ า ง ผ ล ง า น ห รื อ ด า เ นิ น
โครงการได ้

        

PLO9 คิดวิเคราะห์ วางแผน อย่าง
เป็นระบบ เพ่ือแก้ไขปัญหา
หรือเพ่ือออกแบบนวัตกรรมได้ 

        

หมายเหตุ : ระบุสัญลักษณ์ ในช่อง “Cognitive Domain” ระดับต่าง ๆ  
 หรือช่อง “Psychomotor Domain” และ  “Affective Domain”  ตามความเหมาะสม 
 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร หมวดวิชาเฉพาะ (Program Learning Outcomes) PLOs 

ล าดับที ่ ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของ
หลักสูตร (PLOs) 

Cognitive Domain 
(Knowledge) 

(Bloom’s Taxonomy 
(Revised)) 

Psychomotor 
Domain 
(Skills) 

Affective 
Domain 

(Attitude) 

R U Ap An E C S At 
PLO10 อธิบายหลักการทางวิทยาศาสตร์ 

ที่ เป็นความรู้ พื นฐ านส าหรั บ
การศึกษาทางด้านการประมง 

        

PLO11 แสดงวิธีการค านวณที่เกี่ยวข้อง
กับการประมงได้ 

        

PLO12 อธิบายวิธีการเพาะขยายพันธุ์
และการเลี ยงสัตว์น  าเศรษฐกิจได้
อย่างถูกต้อง 

        

PLO13 อธิบายการจัดการปัจจัยที่ส าคัญ
ในการเพาะเลี ยงสัตว์น  าได้  
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ล าดับที ่ ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของ
หลักสูตร (PLOs) 

Cognitive Domain 
(Knowledge) 

(Bloom’s Taxonomy 
(Revised)) 

Psychomotor 
Domain 
(Skills) 

Affective 
Domain 

(Attitude) 

R U Ap An E C S At 
PLO14 ด าเนินการผลิตสัตว์น  าในรูปแบบ

ของผู้ประกอบการยุคใหม่ได้
อย่างสร้างสรรค์ 

        

PLO15 เลือกใช้ความรู้ด้านสังคมศาสตร์ 
เศรษฐศาสตร์ และเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อจัดการทรัพยากร
ชีวภาพและถ่ินที่อยู่อาศัยทางน  า
ได้ 

        

PLO16 วางแผนและท าการวิจัย เพื่อ
แก้ปัญหาทางด้านการประมงได้ 

        

PLO17 ค้นคว้าข้อมูล ติดตามข่าวสาร ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
ภาษาอังกฤษในการสื่อสารด้าน
การประมงได้ 

        

PLO18 อธิบายจรรยาบรรณในการ
ประกอบอาชีพ มีความรับผิดชอบ
ต่อตนเองและสังคม และท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างสร้างสรรค์ 
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 1.3.3 ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุประสงค์ของหลักสูตร และผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง
ของหลักสูตร (PLOs)  
 

วัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 
PLO10 PLO11 PLO12 PLO13 PLO14 PLO15 PLO16 PLO17 PLO18 

1. ผลิตบัณฑิตเพ่ือ
ตอบสนองต่อความ
ต้องการก าลังคนของ
ภาคเอกชนและภาครัฐ
ในอุตสาหกรรมการ
ประมงและการ
เพาะเลี ยงสัตว์น  าได้ 

         

2. ผลิตบัณฑิตด้าน
การประมงที่มีทักษะ
ผู้ประกอบการยุคใหม่ 

         

3. ผลิตบัณฑิตที่มี
ความรู้ความเข้าใจต่อ
บริบท ด้านเศรษฐกิจ 
สังคม 
ทรัพยากรธรรมชาติ
ทางน  าเชิงพื นที่ได้ 

         

4. ผลิตบัณฑิตที่มี
คุณธรรม จริยธรรม มี
ความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและสังคม 
สามารถท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่าง
สร้างสรรค์ 

         

หมายเหตุ : ระบุสัญลักษณ ์ในช่องที่วัตถุประสงค์สัมพันธ์กับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 
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2.  แผนพัฒนาปรับปรุง 
 

 แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
1. ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตร์การ
ประมงให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร ทันสมัยและสอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดแรงงาน 
รวมทั งพัฒนาทักษะการเป็น
ผู้ประกอบการยุคใหม่ และการเรียนรู้
ตลอดชีวิต ภายในระยะเวลา 3 ปี 

1. ส ารวจความต้องการของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียอย่างสม่ าเสมอ 
เพ่ือเป็นข้อมูลในการพัฒนา 
ปรับปรุงหลักสูตร และรายวิชาให้
ตรงกับความต้องการของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย 
2. วิเคราะห์ความต้องการของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อน ามาใช้ใน
การปรับปรุงผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังของหลักสูตร 

1. รายงานการประชุมหลักสูตรที่
เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงหลักสูตร 
และการปรับปรุง CLOs ของ
รายวิชา 
2. เอกสารการปรับปรุงหลักสูตร 
3. รายงานผลการประเมินหลักสูตร 
3. รายงานผลการประเมินความพึง
พอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

2. แผนการส่งเสริมการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และการ
พัฒนาระบบสนับสนุนการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน ภายในระยะเวลา 3 ปี 
 

1. เพิ่มพูนทักษะ/ความรู้แก่
อาจารย์เพ่ือส่งเสริมการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 
2. พัฒนาระบบสารสนเทศท่ี
สนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเอง
อย่างต่อเนื่อง 
3. ส่งเสริมการประเมินผลที่เน้น
การพัฒนาการของผู้เรียน 
4. จัดกิจกรรมเสริมนอกหลักสูตร
ที่เน้นทักษะการเรียนรู้ทั ง 5 ด้าน
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2552 

1. รายงานการฝึกอบรมและพัฒนา
ทักษะที่ส าคัญต่อการสอนใน
ปัจจุบันของคณาจารย์ 
2. ผลการประเมินประสิทธิภาพ
การจัดการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 
3. ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อ
ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง 
4. จ านวนรายวิชาที่ใช้การ
ประเมินผลที่เน้นพัฒนาการของ
ผู้เรียน 
5. ผลการประเมินการมีส่วนร่วม
ของผู้เรียนในการจัดการเรียนการ
สอน กิจกรรมทางวิชาการและ
กิจกรรมอ่ืน ๆ ของคณะ 
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 แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
3. การพัฒนาทักษะการสอน/การ
ประเมินผลของคณาจารย์เพื่อให้
ผู้เรียนบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ที่
คาดหวังของหลักสูตรซึ่งครอบคลุม
ผลลัพธ์การเรียนรู้ทั ง 5 ด้าน ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552  
ภายในระยะเวลา 3 ปี  

พัฒนาทักษะการสอนของอาจารย์
ที่เน้นการสอนด้านคุณธรรม 
จริยธรรม ด้านความรู้ ทักษะทาง
ปัญญา ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ และทักษะในการ
วิเคราะห์และสื่อสาร 

1. จ านวนโครงการการพัฒนา
ทักษะการสอนและการประเมินผล
การเรียนรู้ทั ง 5 ด้าน 
2. ระดับความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อทักษะการสอนของ
อาจารย์ที่มุ่งผลการเรียนรู้ทั ง 5 
ด้าน   

4. พัฒนานักศึกษาให้ได้ผลลัพธ์การ
เรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร โดยการ
พัฒนาทักษะอาจารย์ผู้สอน สื่อ
สนับสนุน และกระบวนการเรียนรู้ของ
นักศึกษา ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ภายในระยะเวลา 3 ปี 

1. เพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนรู้
ของอาจารย์ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ พร้อมทั งส่งเสริมการ
พัฒนาสื่อและนวัตกรรมที่ใช้
ประกอบการเรียนรู้ 
2. เพ่ิมพูนทักษะการประเมินผล
ของอาจารย์ที่เน้นพัฒนาการของ
ผู้เรียนเป็นส าคัญ เช่น การจัดการ
เรียนการสอนแบบ Project-
based learning, Case studies, 
Problem-based learning และ 
Active learning เป็นต้น 

1. มคอ. 5 
2. มคอ. 7 
3. รายงานผลการประเมินการ
เรียนการสอนออนไลน์ 
4. รายงานผลการประเมิน
หลักสูตรและผลการเรียนของ
นักศึกษา 
5. รายงานการเข้าร่วมกิจกรรม
ทางวิชาการต่าง ๆ ของอาจารย์
ภายในหลักสูตร 
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หมวดที่ 3  ระบบการจัดการศึกษา  การด าเนินการ  และโครงสร้างของหลักสูตร  

 

1.  ระบบการจัดการศึกษา 
1.1  ระบบ   

จัดการศึกษาระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติ
มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ ข้อก าหนดต่าง ๆ ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558  และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง 
 1.2  การจัดการศึกษาภาคพิเศษฤดูร้อน 

มีการจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษาฤดูร้อน ไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ต่อภาคการศึกษา ทั งนี  ขึ นอยู่
กับการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 1.3  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  

ไม่มี 
 

 2.  การด าเนินการหลักสูตร  
 2.1  วัน – เวลาในการด าเนนิการเรียนการสอน    

ภาคการศึกษาต้น      เดือนกรกฎาคม - พฤศจิกายน 
ภาคการศึกษาปลาย    เดือนพฤศจิกายน - เมษายน 
ภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน   เดือนเมษายน - มิถุนายน 

2.2  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
2.2.1  ต้องเป็นผู้ส า เร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตร อ่ืน ที่

กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า  
2.2.2  ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และ/

หรือ เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่เก่ียวข้องกับการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี 
      2.2.3  มีคุณสมบัติอ่ืนครบถ้วนตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

 2.3  ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า   
 2.3.1  นักศึกษาอาจมีปัญหาด้านการปรับตัวให้เข้ากับสังคมและระบบการเรียนการสอนในระดับ
มหาวิทยาลัย 
 2.3.2  นักศึกษามีระดับความรู้พื นฐานด้านวิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษไม่เท่ากัน 
2.4  กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 

2.4.1 จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วางแผนการศึกษา เทคนิคการเรียนในมหาวิทยาลัย และการแบ่ง
เวลา รวมทั งจัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาในเรื่องการให้ค าแนะน าและการแก้ไขปัญหาการปรับตัวให้แก่นักศึกษา  

2.4.2 ส าหรับนักศึกษาที่มีปัญหาเกี่ยวกับพื นฐานความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษ คณะจะจัด
ให้มีกิจกรรมเสริมทักษะโดยมีทั งกิจกรรมบังคับและกิจกรรมตามความสมัครใจของนักศึกษา 
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2.5   แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี   
 ชั้นปีที่  จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 
ชั นปีที่ 1 50 50 50 50 50 
ชั นปีที่ 2 - 50 50 50 50 
ชั นปีที่ 3 - - 50 50 50 
ชั นปีที่ 4 - - - 50 50 

รวม 50 100 150 200 200 
จ านวนที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - - 50 50 

 

 2.6  งบประมาณตามแผน 
         2.6.1  งบประมาณรายรับ(หน่วย  บาท) 

รายละเอียดรายรับ ปีงบประมาณ 
ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 

ค่าลงทะเบียน (เหมาจ่าย) 1,500,000 3,000,000 4,500,000 6,000,000 6,000,000 
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล - - - - - 

รวมรายรับ 1,500,000 3,000,000 4,500,000 6,000,000 6,000,000 
        

        2.6.2  งบประมาณรายจ่าย (หน่วย  บาท) 
หมวดเงิน ปีงบประมาณ 

ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 
ก. งบด าเนินการ 
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร 1,200,000 2,832,000 5,012,640 7,886,554 9,306,133 
2. ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน 1,800,000 3,600,000 5,400,000 7,200,000 7,200,000 
รวม (ก) 3,000,000 6,432,000 10,412,640 15,086,554 16,506,133 
ข. งบลงทุน 
ค่าครุภัณฑ์ 10,000 9,500 9,000 8,500 8,000 
ค่าสิ่งก่อสร้าง 40,000 35,000 30,000 25,000 20,000 
รวม (ข) 50,000 44,500 39,000 33,500 28,000 
รวม (ก) + (ข) 3,050,000 6,476,500 10,451,640 15,120,054 16,534,133 
จ านวนนักศึกษา 50 100 150 200 200 
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา 61,000 64,765 69,678 75,600 82,671 

หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายสูงสุดต่อคนต่อปี 82,671 บาท 
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2.7  ระบบการศึกษา 

               [ ]     แบบชั นเรียน 
                 [    ]     แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
                 [    ]     แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
                 [    ]     แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
 [    ]     แบบทางไกลอินเทอร์เน็ต 
 [    ]     อ่ืน ๆ (ระบุ)  
  
 2.8  การเทียบโอนหน่วยกิต  รายวิชา  และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย  
  เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2560 
(ภาคผนวก ก) และ/หรือท่ีมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง 
 
3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน   
         3.1  หลักสูตร 
              3.1.1  จ านวนหน่วยกิต      รวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า 131 หน่วยกิต 
     3.1.2  โครงสร้างหลักสูตร  
                        (1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป จ านวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
 (1.1) วิชาบังคับ     24   หน่วยกิต 

       (1.2)  วิชาเลือก    ไม่น้อยกว่า   6   หน่วยกิต 
(2) หมวดวิชาเฉพาะ  จ านวนไม่น้อยกว่า 95 หน่วยกิต 

 (2.1)  วิชาพื นฐานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 26 หน่วยกิต 
 (2.2)  วิชาบังคับ     57 หน่วยกิต 

        (2.3)  วิชาเลือก   ไม่น้อยกว่า  12 หน่วยกิต 
      (3) หมวดวิชาเลือกเสรี  จ านวนไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต 
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      3.1.3  รายวิชา 
                  3.1.3.1   รหัสวิชา  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
กลุ่มวิชาทักษะสังคมและทักษะชีวิต   

SU101 – SU109  วิชาบังคับ  
SU110 – SU199  วิชาเลือก  

กลุ่มวิชาภาษา   
SU201 – SU209  วิชาบังคับ  
SU210 – SU299  วิชาเลือก  

กลุ่มวิชาความรับผิดชอบต่อสังคม   
SU301 – SU309 วิชาบังคับ  
SU310 – SU399  วิชาเลือก  

กลุ่มวิชาความเป็นผู้ประกอบการ   
SU401 – SU409  วิชาบังคับ  
SU410 – SU499  วิชาเลือก  

 หมวดวิชาเฉพาะ 
ก าหนดไว้เป็นเลข 6 หลักโดยแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม  กลุ่มละสามหลัก 

 เลขสามหลักแรก  เป็นเลขประจ าหน่วยงานที่รับผิดชอบรายวิชานั น ๆ  ดังนี  
 700 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
  711 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 

หลักแรกของเลขสามหลักหลัง หมายถึง ระดับชั นปีที่นักศึกษาปกติควรเรียนได้ คือ 
 1 =   ระดับการศึกษาปริญญาบัณฑิต ชั นปีที่ 1 
 2 =   ระดบัการศึกษาปริญญาบัณฑิต ชั นปีที่ 2 
 3 =   ระดับการศึกษาปริญญาบัณฑิต ชั นปีที่ 3 
 4 =   ระดับการศึกษาปริญญาบัณฑิต ชั นปีที่ 4 

หลักท่ีสองของเลขสามหลักหลัง ส าหรับรายวิชาที่ขึ นต้นรหัส 700 XXX หมายถึงกลุ่มของ
รายวิชา คือ 

0 = กลุ่มวิชาชีววิทยา 
1 =     กลุ่มวิชาเคมี 
2 =     กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และฟิสิกส์ 
3 = กลุ่มวิชาภาษา 
4 = กลุ่มวิชาอ่ืนๆ 
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หลักท่ีสองของเลขสามหลักหลัง ส าหรับรายวิชาที่ขึ นต้นรหัส 711 XXX หมายถึงกลุ่มของ
รายวิชา คือ 

1  = กลุ่มวิชาชีววิทยาประมง 
2 = กลุ่มวิชาการเพาะเลี ยงสัตว์น  า 
3 = กลุ่มวิชาอาหารสัตว์น  า 
4    =     กลุ่มวิชาโรคสัตว์น  า 
5    =     กลุ่มวิชาพันธุศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพ 
6    =     กลุ่มวิชาการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
7 = กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การประมง การแปรรูปผลิตภัณฑ์ และการตลาด 
8 = กลุ่มวิชาสัมมนา เรื่องคัดเฉพาะ 
9    =     กลุ่มวิชาวิจัยและประสบการณ์วิชาชีพ 

หลักท่ีสามของเลขสามหลักหลัง  หมายถึง  ล าดับที่ของรายวิชา 
 

3.1.3.2   การคิดหน่วยกิต 
             รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
              รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ 
ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
              การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ 
ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
 การท าโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใดตามที่ได้รับมอบหมายที่ใช้เวลาท าโครงงาน
หรือกิจกรรมนั น ๆ ไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
 ในแต่ละรายวิชาก าหนดเกณฑ์ในการค านวณหน่วยกิตจาก  จ านวนชั่วโมงบรรยาย (บ)  
ชั่วโมงปฏิบัติ (ป)  และชั่วโมงที่นักศึกษาต้องศึกษาด้วยตนเองนอกเวลาเรียน (น) ต่อ 1 สัปดาห์แล้วหารด้วย 3  ซึ่งมี
วิธีคิด  ดังนี  
               จ านวนหน่วยกิต   =       บ + ป + น 
                           3 
 การเขียนหน่วยกิตในรายวิชาต่าง ๆ  ประกอบด้วยเลข 4 ตัวคือ 
  เลขตัวแรกอยู่นอกวงเล็บ  เป็นจ านวนหน่วยกิตของรายวิชานั น 
  เลขตัวที่สอง  สาม  และสี่  อยู่ในวงเล็บบอกโดย 
            เลขตัวที่สองบอกจ านวนชั่วโมงบรรยายต่อสัปดาห์ 
   เลขตัวที่สามบอกจ านวนชั่วโมงปฏิบัติต่อสัปดาห์ 
   เลขตัวที่สี่บอกจ านวนชั่วโมงศึกษานอกเวลาต่อสัปดาห์ 
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 3.1.3.3  รายวิชา  
             (1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    ไม่น้อยกว่า    30 หน่วยกิต 
  1.1 วิชาบังคับ        24  หน่วยกิต 

กลุ่มวิชาทักษะสังคมและทักษะชีวิต 
SU101 ศิลปะศิลปากร    3(3-0-6)

 (Silpakorn Arts) 
SU102 ศิลปากรสร้างสรรค์  3(3-0-6) 
  (Creative Silpakorn) 
 
กลุ่มวิชาภาษา   
SU201* ภาษาอังกฤษในยุคดิจิทัล  3(2-2-5) 
  (English in the Digital Era) 
SU202* ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาติ  3(2-2-5) 
  (English for International Communication) 
SU203 ทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์  3(3-0-6) 
  (Creative Communication Skills) 

  

หมายเหตุ * หมายถึง รายวิชา SU201 ภาษาอังกฤษในยุคดิจิทัล นักศึกษามีผลการทดสอบ
ภาษาอังกฤษแรกเข้า ตั งแต่ B1 ขึ นไป และรายวิชา SU202 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร
นานาชาติ นักศึกษามีผลการทดสอบภาษาอังกฤษแรกเข้า ตั งแต่ B2 ขึ นไป หรือมีผล 
การทดสอบภาษาอังกฤษจากสถาบันทดสอบภาษาอ่ืนที่เทียบเท่าตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย ได้รับยกเว้นไม่ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาดังกล่าว นักศึกษาจะได้รับผล
การศึกษาเป็น S (Satisfactory) และได้รับหน่วยกิตสะสมโดยไม่น ามาค านวณค่าผลการ
เรียนเฉลี่ย 

 
กลุ่มวิชาความรับผิดชอบต่อสังคม   
SU301 พลเมืองตื่นรู้  3(3-0-6) 
  (Active Citizen) 
 
กลุ่มวิชาความเป็นผู้ประกอบการ   
SU401 ความเป็นผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม  3(3-0-6) 
  (Innovation-Driven Entrepreneurship) 
SU402 นวัตกรรมและการออกแบบ  3(3-0-6) 
  (Innovation and Design) 
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  1.2   วิชาเลือก  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า       6  หน่วยกิต 
 กลุ่มวิชาทักษะสังคมและทักษะชีวิต 

SU110 มนุษย์กับการสร้างสรรค์ 3(3-0-6) 
 (Man and Creativity) 
SU111 บ้าน 3(3-0-6) 
 (Home) 
SU112 ความสุข 3(3-0-6) 
 (Happiness)  
SU113 การตั งค าถามและวิธีการ 3(3-0-6)  
 (Asking Questions and Methods)  
SU114 เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก 3(3-0-6) 
 (Disruptive Technology) 
SU115  อาหารเพื่อสุขภาพ 3(3-0-6)  
 (Food for Health)  
SU116 ศิลปะสมัยใหมแ่ละร่วมสมัยในประเทศไทย 3(3-0-6)  
 (Modern and Contemporary Art in Thailand)  
SU117 ศิลปะกับวัฒนธรรมทางการเห็น 3(3-0-6) 
 (Art and Visual Culture)  
SU118 สถาปัตยกรรมและศิลปะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้ 3(3-0-6) 
 (Architecture and Art in South East Asia) 
SU119 การอ่านวรรณกรรมเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 
 (Literary Reading for Life Quality Improvement)  
SU120 ไทยศึกษา 3(3-0-6) 
 (Thai Studies) 
SU121 วิถีพุทธในประเทศไทยและอาเซียน 3(3-0-6) 
 (Buddhist Ways of Life in Thailand and ASEAN) 
SU122 สมาธิเชิงประยุกต์  3(3-0-6) 
 (Applied Meditation) 
SU123 วิถีชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม 3(3-0-6) 
 (Ways of Life in Multicultural Society) 
SU124 เหตุการณ์โลกปัจจุบัน 3(3-0-6) 
 (Contemporary World Affairs) 
SU125 มนุษย์กับการคิด  3(3-0-6) 
 (Man and Thinking) 
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SU126   ศิลปะและสื่อร่วมสมัยประยุกต์เพ่ือชุมชน 3(3-0-6) 
 (Contemporary Applied Arts and Media for Community) 
SU127 กระบวนการเรียนรู้ระบบสัญลักษณ์ในศตวรรษที่ 21 3(3-0-6) 
 (Learning Processes of Symbolism in the 21st Century) 
SU128 การตีความศิลปะ 3(3-0-6) 
 (Interpretation of Arts) 
SU129  ทักษะการรู้เท่าทันสารสนเทศและสื่อ 3(3-0-6) 
 (Information and Media Literacy Skills) 
SU130 การพัฒนาการคิด 3(3-0-6) 
 (Thinking Development) 
SU131 การจัดการสารสนเทศเบื องต้น 3(3-0-6) 
 (Introduction to Information Management) 
SU132 โลกและดาราศาสตร์ในสหัสวรรษที่ 3 3(3-0-6) 
 (Earth and Astronomy in the Third Millennium)  
SU133  การจัดการสิ่งแวดล้อมในครัวเรือน 3(3-0-6) 
 (Household Environmental Management) 
SU134 ความรอบรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6) 
 และการสื่อสาร 
 (Computer, Information Technology and Communication  
 Literacy) 
SU135  ศิลปะการด ารงชีวิต 3(3-0-6)  
 (Art of Living)  
SU136  เทคโนโลยีเครื่องมือเครื่องใช้ในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 
 (Technology of Appliances in Daily Life)  
SU137  เทคโนโลยีการสื่อสารกับมนุษย์ 3(3-0-6)  
 (Communication Technology and Human)  
SU138 ไฟฟ้ากับชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 
 (Electricity and Everyday Life) 
SU139 การพัฒนาภาวะผู้น า 3(3-0-6) 
 (Leadership Development) 
SU140 เทคโนโลยีพลังงานทดแทน 3(3-0-6) 
 (Renewable Energy Technology) 
SU141   การแก้ปัญหาแบบสร้างสรรค์ 3(3-0-6) 
 (Creative Problem Solving) 
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SU142 ดนตรีอาเซียน 3(3-0-6) 
 (ASEAN Music) 
SU143 สุนทรียภาพแห่งการฟัง 3(3-0-6)  
 (Aesthetics of Listening)  
SU144 สมาธิในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 
 (Meditation in Daily Life) 
SU145 สังคมและวัฒนธรรมไทย 3(3-0-6) 
 (Thai Society and Culture) 
SU146 โครงการพระราชด าริ 3(3-0-6) 
 (Royal Initiative Projects) 
SU147 ภาพและเสียงดิจิทัล 3(3-0-6) 
 (Digital Imaging and Sound) 
SU148 พลวัตสังคมไทย 3(3-0-6) 
  (Dynamics of Thai Sociey) 
SU149 การดูแลสุขภาพ 3(3-0-6) 
 (Health Care) 
SU150 ภาพยนตร์วิจักษ์ 3(3-0-6)

 (Film Appreciation)  
 
กลุ่มวิชาภาษา   
SU210 การใช้ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารและการสืบค้น 3(3-0-6) 
 (Thai Usage for Communication and Retrieval)  
SU211 ความรู้เบื องต้นเก่ียวกับภาษาและภาษาในอาเซียน 3(3-0-6) 
 (Introduction to Language and Languages in ASEAN) 
SU212 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสารด้านวัฒนธรรม  3(3-0-6)  
 (French for Cultural Communication)  
SU213 ภาษาไทยเพ่ือการพัฒนาชีวิต 3(3-0-6) 
 (Thai Language for Life Development) 
SU214 ภาษาจีนเพ่ืออาชีพ 3(3-0-6) 
 (Chinese for Careers) 
SU215 นิทานและการละเล่นพื นบ้าน 3(3-0-6) 
 (Folktales and Folk Plays) 
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กลุ่มวิชาความรับผิดชอบต่อสังคม   
SU310 การอนุรักษ์และการจัดการมรดกทางวัฒนธรรม 3(3-0-6) 
 (Cultural Heritage Conservation and Management)  
SU311 งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมในศตวรรษที่ 21 3(3-0-6) 
 (Creation and Innovation in the 21st Century) 
SU312 เพศสภาพและเพศวิถี 3(3-0-6)  
 (Gender and Sexuality)  
SU313 ธรรมชาติวิจักษ์ 3(3-0-6) 
 (Nature Appreciation) 
SU314 รักษ์นก 3(3-0-6) 
 (Bird Conservation) 
SU315 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม 3(3-0-6) 
 (Natural Environmental and Art Work Conservation) 
SU316 โลกของจุลินทรีย์ 3(3-0-6) 
 (Microbial World) 
SU317 อินเทอร์เน็ตสีขาว 3(3-0-6) 
 (White Internet) 
SU318 สิ่งแวดล้อม มลพิษและพลังงาน 3(3-0-6) 
 (Environment, Pollution and Energy) 
SU319 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน  3(3-0-6)  
 (Science and Technology for Sustainable Development)  
SU320  โลกแห่งนวัตกรรม 3(3-0-6)  
 (World of Innovations)  
SU321  วัสดุและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)  
 (Materials and Environmental Impacts)  
SU322  การดูแลสัตว์เลี ยง 3(3-0-6) 
 (Pet Care) 
SU323 จิตสาธารณะ 3(3-0-6) 
 (Public Mind) 
SU324 เทคโนโลยีสะอาดในอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
 (Clean Technology industries) 
SU325 ภูมิภาคโลก 3(3-0-6) 
 (World Regions) 
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กลุ่มวิชาความเป็นผู้ประกอบการ   
SU410 การจัดการเอกสารและจดหมายเหตุ 3(3-0-6) 
 (Records and Archives Management) 
SU411 การเพาะเห็ดและการต่อยอดทางธุรกิจ 3( 3- 0- 6)

 (Mushroom Farming and Business Extension) 
SU412 เทคโนโลยี เทคนิค และอุตสาหกรรมอีสปอร์ต 3(3-0-6) 
 (E-Sport Technology, Techniques and Industry) 
SU413  มหัศจรรย์ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพ 3(3-0-6)  
 (Amazing Biotechnology Products)  
SU414  ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่กระบวนการผลิต 3(3-0-6)  
 (Indigenous Knowledge toward Production Process)  
SU415 การตลาดและการเงินพื นฐานส าหรับผู้ประกอบการ 3(3-0-6) 
 (Basic Marketing and Finance for Entrepreneurs) 
SU416 ธุรกิจดิจิทัล 3(3-0-6) 
 (Digital Business) 

 
(2) หมวดวิชาเฉพาะ     ไม่น้อยกว่า 95 หน่วยกิต 
2.1 วิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร ์  จ านวน  26 หน่วยกิต 
700 101 หลักชีววิทยา        3(3-0-6)  

               (Principles of Biology)  
700 102 ปฏิบัติการชีววิทยา                   1(0-3-0)   

     (Biology Laboratory)   
700 111 หลักเคมี        3(2-3-4)    

               (Principles of Chemistry)  
700 201  จุลชีววิทยาส าหรับวิทยาศาสตร์การเกษตร    3(3-0-6)      

               (Microbiology for Agricultural Science)  
700 202  ปฏิบัติการจุลชีววทิยาส าหรับวิทยาศาสตร์การเกษตร   1(0-3-0)   

      (Microbiological Laboratory for Agricultural Science) 
 700 212  เคมีอินทรีย์                                                           3(2-3-4)  
                   (Organic Chemistry)  

700 221  คณิตศาสตร์เบื องต้น        3(3-0-6)      
      (Introductory Mathematics) 

700 222  ชีวสถิติเบื องต้น                3(2-3-4)     
               (Basic Biostatistics) 
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700 223  ฟิสิกส์พื นฐาน                 3(2-3-4)    
               Fundamental Physics 

700 231  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางการเกษตร      3(2-3-4)   
      (English for Communication in Agriculture)      
       
   2.2 วิชาบังคับ      จ านวน   57    หน่วยกิต 

711 111 ชีววิทยาของปลาและสัตว์น  ามีกระดูกสันหลัง      3(2-3-4)     
     (Fish and Aquatic Vertebrate Biology) 

711 121  การประมงยุคปัจจุบัน       2(2-0-4)     

              (Modern Times Fisheries) 
711 211 สัตว์น  าไม่มีกระดูกสันหลัง      3(2-3-4)   

                                 (Aquatic Invertebrates) 
711 212  นิเวศวิทยาและระบบนิเวศทางน  า     3(2-3-4)  

     (Ecology and Aquatic Ecosystems) 
711 221  หลักการเพาะเลี ยงสัตว์น  า        3(3-0-6)   

                         (Principles of Aquaculture) 
  711 291  ประสบการณ์วิชาชีพ 1       1(0-3-0)   

  (Practicum I)  
711 321  การเพาะขยายพันธุ์สัตว์น  าเชิงพาณิชย์     3(2-3-4)  

                         (Commercial Propagation of Aquatic Animals) 
711 322   เทคโนโลยีการเพาะเลี ยงสัตว์น  า      3(2-3-4)  

   (Aquaculture Technology) 
711 323  คุณภาพน  าส าหรับการประมง      3(2-3-4)  

      (Water Quality for Fisheries) 
711 324  ระเบียบวิธีวิจัยทางการประมง      3(2-3-4)    

        (Research Methodology in Fisheries) 
711 331   อาหารสัตว์น  า        3(2-3-4)  

      (Aquatic Animal Feed) 
711 341  โรคในสัตว์น  าเศรษฐกิจ       3(2-3-4)   

   (Diseases of Commercial Aquatic Animals) 
711 351  พันธุศาสตร์และการปรับปรุงพันธุ์สัตว์น  า      3(2-3-4)  

      (Genetics and Breeding of Aquatic Animals)  
711 361  มลพิษทางน  าและการจัดการ      3(2-3-4)    

      (Water pollution and management) 



 
27 

 
 

711 371  การส่งเสริมทางการเกษตรเชิงสร้างสรรค์     1(0-2-1)   
     (Creative Agricultural Extension) 
 711 381  สัมมนา   1(0-2-1)   

  (Seminar) 
711 391  จุลนิพนธ์ 1        1(0-2-1)   

     (Senior Project I) 
711 471  การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการประมง     3(2-3-4)   

      (Value Addition of Fisheries Products) 
711 472  การตลาดเพื่อผู้ประกอบการรายใหม่     3(3-0-6)   

     (Marketing for New Entrepreneurs) 
711 491  จุลนิพนธ์ 2        2(1-2-3)   

      (Senior Project II) 
711 492  ประสบการณ์วิชาชีพ 2       1(0-3-0) 

      (Practicum II)  
 711 493  สหกิจศึกษา        6(0-18-0)    
     (Co-operative Education) 
  

2.3  วิชาเลือก        ไม่น้อยกว่า      12    หน่วยกิต 
711 311  นิเวศสรีรวิทยาของสัตว์น  า                                                3(3-0-6)     

        (Aquatic Animal Ecophysiology) 
711 312  พิษวิทยาในสัตว์น  า                                                            3(3-0-6)     

        (Toxicology in Aquatic Animals)  
711 313  สัตว์น  าต่างถิ่น        3(3-0-6)                         

(Exotic Aquatic Species) 
711 314  ชีววิทยาประมง       3(3-0-6)       

                         (Fishery Biology) 
711 315  ชีววิทยาทางทะเล       3(2-3-4) 

       (Marine Biology)  
711 325  ปลาสวยงาม        3(2-3-4)    

  (Ornamental Fish) 
711 326  การเพาะเลี ยงกุ้งเชิงธุรกิจ         3(2-3-4)     

  (Commercial Shrimp Culture) 
 711 327  ปูและหอยที่ส าคัญทางเศรษฐกิจ      3(3-0-6)   

  (Economic Crab and Mollusk)                     
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  711 328  การเพาะเลี ยงสัตว์น  าในเอเซีย        3(3-0-6)  
             (Aquaculture in Asia) 
  711 329  สาหร่ายและพรรณไม้น  าเศรษฐกิจ      3(2-3-4) 
   (Economic Algae and Aquatic Plant) 

 711 332  อาหารมีชีวิตส าหรับการเพาะเลี ยงสัตว์น  า        3(2-3-4)   
  (Live Feed for Aquaculture) 

711 333  วัตถุดิบอาหารสัตว์น  าและการประเมินคุณภาพ    3(2-3-4)    
   (Feedstuffs for Aquatic Animal Feed and Quality Evaluation) 

711 362  ทักษะทางน  าและสันทนาการทางทะเล            3(2-3-4) 
      (Water Skills and Marine Recreation) 

711 363  ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการจัดการทรัพยากรทางน  า   3(2-3-4) 
             (Geographical Information System for Aquatic Resource Management) 

  711 382  เรื่องคัดเฉพาะ 1       3(3-0-6)   
        (Selected Topics I) 

711 411  จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อมเพ่ือการประมง     3(2-3-4)       
    (Environmental Microbiology for Fisheries) 

711 412  จุลินทรีย์เทคโนโลยีเพ่ือสัตว์น  า      3(3-0-6) 
              (Microbe Technology for Aquatic Animals) 
711 421  อะควาโปนิกส์         3(2-3-4)    

   (Aquaponics)   
711 422  การจัดการคุณภาพดินเพื่อการเพาะเลี ยงสัตว์น  า    3(2-3-4)  

      (Soil Quality Management for Aquaculture) 
711 423  การเพาะเลี ยงสัตว์น  าเพื่อการอนุรักษ์                      3(2-3-4) 

   (Conservation Aquaculture) 
  711 424  ทัศนศึกษาทางด้านการประมง      1(0-2-1) 

             (Fishery Excursion)       
711 451  เทคโนโลยีชีวภาพเพ่ือการวิจัยทางการเพาะเลี ยงสัตว์น  า    3(2-3-4)    

   (Biotechnology for Aquaculture Research)  
711 461  การประเมินทรัพยากรทางน  า      3(2-3-4) 

   (Appraisal of Aquatic Resources) 
711 462  การประดาน  าเพื่อการวิจัย             3(2-3-4) 

      (Scientific Diving) 
 711 473  โลจิสติกส์และการจัดการโซ่อุปทานส าหรับธุรกิจประมง   3(3-0-6)    

    (Logistics and Supply Chain Management for Fishery Business)  
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 711 482  เรื่องคัดเฉพาะ 2       3(2-3-4)    
    (Selected Topics II) 

 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

 ให้เลือกศึกษาได้จากทุกรายวิชาในระดับปริญญาตรีที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอ่ืนที่ได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ถ้านักศึกษาเลือกศึกษารายวิชาในกลุ่มวิชาเลือกของหมวดวิชา
เฉพาะ จะต้องน าไปคิดค่าระดับเฉลี่ยในหมวดวิชาเฉพาะด้วย เพ่ือตรวจสอบเงื่อนไขการส าเร็จการศึกษา 
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 3.1.4   แสดงแผนการศึกษา  
 

ปีท่ี 1  ภาคการศึกษาที่ 1 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา  จ านวนหน่วยกิต 
(บ – ป – น) 

SU101 ศิลปะศิลปากร 3(3-0-6) 
SU201 ภาษาอังกฤษในยุคดิจิทัล 3(2-2-5) 
SU301 พลเมืองตื่นรู้ 3(3-0-6) 

700 101 หลักชีววิทยา 3(3-0-6) 
700 102 ปฏิบัติการชีววิทยา              1(0-3-0) 
711 121 การประมงยุคปัจจุบัน      2(2-0-4) 
SUXXX วิชาเลือก หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  3 

รวมจ านวน 18  
 

 
 

ปีท่ี 1  ภาคการศึกษาที่ 2 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา  จ านวนหน่วยกิต 
(บ – ป – น) 

SU102 ศิลปากรสร้างสรรค์ 3(3-0-6) 
SU202 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาติ 3(2-2-5) 
SU203 ทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ 3(3-0-6) 
SU401 ความเป็นผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 3(3-0-6) 

700 111 หลักเคมี      3(2-3-4) 
711 111 ชีววิทยาของปลาและสัตว์น  ามีกระดูกสันหลัง   3(2-3-4) 

 รวมจ านวน 18  
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ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาที่ 1 

 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา  จ านวนหน่วยกิต 
(บ – ป – น) 

SU402 นวัตกรรมและการออกแบบ 3(3-0-6) 
700 212 เคมีอินทรีย์                                                      3(2-3-4) 
700 221 คณิตศาสตร์เบื องต้น             3(3-0-6) 
700 231 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางการเกษตร     3(2-3-4) 
711 211 สัตว์น  าไม่มีกระดูกสันหลัง       3(2-3-4) 
SUXXX วิชาเลือก หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 

รวมจ านวน 18  
 
 
 

ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาที่ 2 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา  จ านวนหน่วยกิต 
(บ – ป – น) 

700 201 จุลชีววิทยาส าหรับวิทยาศาสตร์การเกษตร  3(3-0-6) 
700 202 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาส าหรับวิทยาศาสตร์การเกษตร  1(0-3-0) 
700 222 ชีวสถิติเบื องต้น 3(2-3-4) 
700 223 ฟิสิกส์พื นฐาน                3(2-3-4) 
711 212 นิเวศวิทยาและระบบนิเวศทางน  า    3(2-3-4) 
711 221 หลักการเพาะเลี ยงสัตว์น  า       3(3-0-6) 
711 291 ประสบการณ์วิชาชีพ 1      1(0-3-0) 
xxx xxx วิชาเลือกเสรี   3 

รวมจ านวน 20  
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ปีท่ี 3  ภาคการศึกษาที่ 1 

 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา  จ านวนหน่วยกิต 
(บ – ป – น) 

711 321 การเพาะขยายพันธุ์สัตว์น  า  3(2-3-4) 
711 322 เทคโนโลยีการเพาะเลี ยงสัตว์น  า    3(2-3-4) 
711 331 อาหารสัตว์น  า      3(2-3-4) 
711 351 พันธุศาสตร์และการปรับปรุงพันธุ์สัตว์น  า    3(2-3-4) 
711 381 สัมมนา  1(0-2-1) 
xxx xxx วิชาเลือกเสรี 3 
xxx xxx วิชาเลือก หมวดวิชาเฉพาะ 3 

รวมจ านวน 19  
 
 
 

ปีท่ี 3  ภาคการศึกษาที่ 2 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา  จ านวนหน่วยกิต 
(บ – ป – น) 

711 323 คุณภาพน  าส าหรับการประมง   3(2-3-4) 
711 324 ระเบียบวิธีวิจัยทางการประมง                    3(2-3-4) 
711 341 โรคในสัตว์น  าเศรษฐกิจ      3(2-3-4) 
711 361 มลพิษทางน  าและการจัดการ    3(2-3-4) 
711 371 การส่งเสริมทางการเกษตรเชิงสร้างสรรค์    1(0-2-1) 
711 391 จุลนิพนธ์ 1       1(0-2-1) 
xxx xxx วิชาเลือก หมวดวิชาเฉพาะ 3 

รวมจ านวน 17  
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ปีท่ี 4  ภาคการศึกษาที่ 1 

 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา  จ านวนหน่วยกิต 
(บ – ป – น) 

711 471 การเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการประมง   3(2-3-4) 
711 472 การตลาดเพื่อผู้ประกอบการรายใหม่ 3(3-0-6) 
711 491 จุลนิพนธ์ 2      2(1-2-3) 
711 492 ประสบการณ์วิชาชีพ 2  1(0-3-0) 
xxx xxx วิชาเลือก หมวดวิชาเฉพาะ 6 

รวมจ านวน 15  
 
 
. 

ปีท่ี 4  ภาคการศึกษาที่ 2 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา  จ านวนหน่วยกิต 
(บ – ป – น) 

711 493 สหกิจศึกษา       6(0-18-0) 
รวมจ านวน 6  
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3.1.5  ค าอธิบายรายวิชา  
     หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     
 
SU101 ศิลปะศิลปากร 3(3-0-6) 
 (Silpakorn Arts) 
  ความซาบซึ งในคุณค่าและความงามของธรรมชาติ งานสร้างสรรค์ทางศิลปะ ทัศนศิลป์  

ศิลปะการแสดง ศิลปหัตถกรรม ดนตรี งานออกแบบ และสถาปัตยกรรม ทั งของไทยและต่างประเทศ 
และความเชื่อมโยงทางสุนทรียศาสตร์ 

  Appreciation of the value and beauty of nature, creative arts, visual arts, performing 
arts, handicraft arts, music, design and architecture of Thailand and foreign countries, and 
aesthetic connections. 

 
SU102 ศิลปากรสร้างสรรค์ 3(3-0-6) 
 (Creative Silpakorn) 
  การบูรณาการการเรียนรู้ ผ่านการจัดการเรียนการสอนแบบโครงการด้วยกิจกรรมสร้างสรรค์ การ

พัฒนาทักษะการเป็นผู้น าและการเป็นผู้ตามที่ดี ทักษะการติดต่อสื่อสาร ทักษะการเรียนรู้และการท างาน
อย่างสร้างสรรค์ ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมของนักศึกษา  การปลูกฝังเอกลักษณ์และวัฒนธรรม
ของมหาวิทยาลัยศิลปากรให้กับนักศึกษา  โครงการสร้างสรรค์ในประเด็นที่สนใจภายใต้การดูแลของ
อาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือให้เกิดการรับรู้หรือการเปลี่ยนแปลง  

Integration of project-based learning focusing on creative activities;  development 
of the skills of leadership, teamwork, communication, creative learning and working, 
students’ community and social responsibilities; instilling Silpakorn University identity and 
culture; creative projects on issues of interest under the advisors’ supervision to enhance 
recognition or encourage changes. 
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SU110 มนุษย์กับการสร้างสรรค์ 3(3-0-6) 
 (Man and Creativity) 
  วิวัฒนาการของมนุษยชาติและบทบาทของมนุษย์ในการสร้างสรรค์ทั งสิ่งที่เป็นนามธรรมและ

รูปธรรม ซึ่งเป็นรากฐานของความเจริญของสังคมมนุษย์ในด้านต่าง ๆ ที่สืบเนื่องจากโบราณสมัยมาถึง
ปัจจุบัน  ปัจจัยที่เอื อต่อการสร้างสรรค์ กระบวนการสร้างสรรค์ ลักษณะและผลผลิตของการสร้างสรรค์ 
ตลอดจนผลกระทบต่อมนุษยชาติในแต่ละยุคสมัย   ทั งนี  โดยการวิเคราะห์ข้อมูลในปริทัศน์ประวัติศาสตร์ 
และจากมุมมองของศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 Evolution of mankind; mankind’ s role in abstract and concrete creation, the 
foundations of human civilization, from the past to the present; contributing factors, 
processes, characteristics and outputs of creativity and impacts on mankind in each period; 
analysis from the perspective of history and relevant disciplines. 

 
SU111 บ้าน  3(3-0-6) 
 (Home) 
  แนวคิด ลักษณะทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรมของค าว่าบ้าน ความเป็นพื นที่ 

เทคโนโลยีและการออกแบบบ้าน เพศสภาพกับบ้าน บ้านในบริบทของการท่องเที่ยว  โลกาภิวัตน์ ความ
เป็นชาติ คนไร้บ้าน การเนรเทศ และการน าเสนอความเป็นชาติ 

  Concepts and economic, political, social and cultural characteristics of the word 
‘home’ ; space, technology and home design; gender and home; home in context of 
tourism; globalization; nationality; homeless people; deportation; presentation of 
nationality. 

 
SU112 ความสุข 3(3-0-6) 
 (Happiness)  
  ความหมาย วิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาแห่งความสุข การจัดการความสุข นิสัยสร้างสุข  กลยุทธ์

เพ่ิมความสุขด้วยการคิดบวก การออกก าลังกาย อาหาร และการฝึกสติ   
Meaning, science, and psychology of happiness; management of happiness; habits 

of happiness; strategies to boost happiness by positive thinking, exercise, diet, mindfulness 
practice. 
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SU113 การตั้งค าถามและวิธีการ 3(3-0-6)  
 (Asking Questions and Methods)  
  การตั งค าถามรูปแบบต่าง ๆ ตามศาสตร์และสาขาวิชา การตั งค าถามเพ่ือสร้างและแสวงหาความรู้ 

วิธีการตั งค าถาม การตั งค าถามโดยบูรณาการศาสตร์และศิลป์   
Asking questions in various forms according to science and subjects; asking to create 

and in search of knowledge; methods of asking questions; asking questions by integrating 
science and arts. 

 
SU114 เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก 3(3-0-6) 
 (Disruptive Technology) 
  ภาพรวมกระบวนการพลวัตของนวัตกรรมเทคโนโลยี ความส าคัญของเทคโนโลยีที่ขับเคลื่อน สร้าง

มูลค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์ข้อมูล ปัญญาประดิษฐ์  ระบบประมวลผลกลุ่มเมฆ 
อินเทอร์เน็ตแห่งสรรพสิ่ง ธุรกิจเทคโนโลยีด้านการเงินและโครงข่ายบัญชีธุรกรรมออนไลน์ และเทคโนโลยี
อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

  Overview of the dynamic process of technological innovation; importance of 
technology-driven value creation and economic growth; data science; artificial Intelligence; 
cloud processing system; Internet of Things; Fintech business and block chain; other 
related technologies. 

 
SU115  อาหารเพื่อสุขภาพ 3(3-0-6)  
 (Food for Health)  
  ความรู้พื นฐานเกี่ยวกับความต้องการอาหารของร่างกาย องค์ประกอบอาหาร สุขลักษณะของ

อาหารกับสุขภาพ อาหารที่ไม่ได้สัดส่วนกับโรค อุปนิสัยการรับประทานอาหารกับสุขภาพ ปัญหา
โภชนาการ โรคจากโภชนาการ จากการปนเปื้อนของสารถนอมอาหารและบรรจุภัณฑ์ ความปลอดภัยด้าน
อาหารและการคุ้มครองผู้บริโภค 

Fundamental knowledge of bodily needs of food; compositions of food; food 
hygiene and health; diet imbalance and diseases; eating habits and health; nutritional 
problems; diseases from nutrition, contamination of food preservatives, and packaging; 
food safety and consumer protection. 
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SU116 ศิลปะสมัยใหม่และร่วมสมัยในประเทศไทย 3(3-0-6)  
 (Modern and Contemporary Art in Thailand)  
  เนื อหา รูปแบบ และความเคลื่อนไหวของศิลปะสมัยใหม่และร่วมสมัยในประเทศไทย การ

เปลี่ยนแปลงจากศิลปะไทยประเพณี อิทธิพลจากศิลปะสมัยใหม่ของตะวันตก ผลงานและแนวความคิดใน
การสร้างสรรค์ของศิลปินคนส าคัญ  

Contents, genres, and movements of modern and contemporary art in Thailand; 
transitions from Thai traditional art; influences of modern Western art; art works and 
creative concepts of key artists. 

 
SU117 ศิลปะกับวัฒนธรรมทางการเห็น 3(3-0-6)  
 (Art and Visual Culture)  
  ผลผลิตทางวัฒนธรรมทางการเห็นในด้านศิลปะ การออกแบบ และสถาปัตยกรรมจากปัจจัยของ

ปรัชญา การเมือง สังคม เศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสังคมโลก 
  Visual cultural products in art, design and architecture influenced by philosophical, 

political, social, economic, scientific and technological factors of a global society. 
 
SU118 สถาปัตยกรรมและศิลปะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 3(3-0-6) 
 (Architecture and Art in South East Asia) 
  การตั งถิ่นฐานที่สัมพันธ์กับภูมิศาสตร์และระบบนิเวศน์ พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ คติความเชื่อ 

ศาสนา วัฒนธรรม สถาปัตยกรรมพื นถิ่น พัฒนาการทางสถาปัตยกรรม ศิลปะและมรดกทางสถาปัตยกรรม
ที่เก่ียวข้อง และสถาปัตยกรรมร่วมสมัยที่เป็นเอกลักษณ์ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

   Development of settlements in relation to geography and ecology; development 
of history, belief, religion, and culture; vernacular architecture; development of 
architecture and its related arts and architectural heritage; contemporary architecture 
unique to South East Asia. 

  
SU119 การอ่านวรรณกรรมเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 
 (Literary Reading for Life Quality Improvement)  
  วิธีการอ่านและพิจารณาวรรณกรรม ประเภทของวรรณกรรม สารส าคัญในวรรณกรรม คุณค่าของ

วรรณกรรม ประโยชน์ของวรรณกรรมในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
Methods of reading and analyzing literary works; literary genres; themes in literature; 

literary values; benefits of literature to quality of life improvement. 
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SU120 ไทยศึกษา 3(3-0-6) 
 (Thai Studies) 
  ลักษณะส าคัญของสังคมและวัฒนธรรมไทยในด้านประวัติศาสตร์ ศาสนาและความเชื่อ ประเพณี 

ดนตรี นาฏศิลป์ และวัฒนธรรมการแต่งกาย 
  มีทัศนศึกษานอกสถานที่  

Main characteristics of Thai society and culture in the light of history, religions and 
beliefs, customs, music, performing arts, and costumes. 

  Fieldwork required. 
 
SU121 วิถีพุทธในประเทศไทยและอาเซียน 3(3-0-6) 
 (Buddhist Ways of Life in Thailand and ASEAN) 
  ความรู้พื นฐานในการด าเนินชีวิตที่เกี่ยวเนื่องกับพุทธศาสนาในประเทศไทย และอาเซียน เริ่มตั งแต่

การเกิดจนกระท่ังวาระสุดท้ายของชีวิต 
Fundamental knowledge of Buddhist ways of life, from birth to death, in Thailand 

and the ASEAN countries. 
 
SU122 สมาธิเชิงประยุกต์  3(3-0-6) 
 (Applied Meditation) 
   การเรียนรู้ทฤษฎี และการฝึกสมาธิประยุกต์ ผ่านกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาตนเอง ด้านคุณธรรม 

จริยธรรม และความคิดสร้างสรรค์ 
   มีการศึกษานอกสถานที ่
   Learning theory and meditation practice through self-development activities in terms 

of morality, ethics, and creativity. 
   Field trips required.       
 
SU123 วิถีชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม 3(3-0-6) 
 (Ways of Life in Multicultural Society) 
  ความเข้าใจ การซึมซับวัฒนธรรมประเพณีผ่านกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่อง วิถีชีวิต อาชีพและการ

ด ารงชีวิตของกลุ่มคนต่าง ๆ ที่อยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม เพ่ือความเข้าใจซึ่งกันและกันและการอยู่
ร่วมกัน 

Comprehension and assimilation of cultures and tradition through relevant 
activities; lifestyles, occupations, and ways of life of people in multicultural society for 
peaceful co-existence. 
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SU124 เหตุการณ์โลกปัจจุบัน 3(3-0-6) 
 (Contemporary World Affairs) 
  การวิเคราะห์รากฐานด้านประวัติศาสตร์ การเมือง เศรษฐกิจ  สังคม และปรากฏการณ์ทาง

ธรรมชาติของเหตุการณ์ส าคัญในปัจจุบัน เชื่อมโยงเหตุการณ์เหล่านั นกับผลกระทบต่อสังคมโลก 
 Analysis of historical, political, and socio-economic root and natural phenomena 

of significant contemporary world affairs and their effects on the global community. 
 
SU125 มนุษย์กับการคิด  3(3-0-6) 
 (Man and Thinking) 
  ความส าคัญของการคิด ความคิดแบบเป็นเหตุผล การคิดเชิงวิพากษ์ การคิดเชิงวิเคราะห์และ

สังเคราะห์ การคิดแบบวิทยาศาสตร์ การคิดเชิงระบบ การคิดเชิงมโนทัศน์ การคิดแบบสร้างสรรค์ การคิด
เชิงนวัตกรรม 

Importance of thinking; rational thinking; critical thinking; analytical and synthetical 
thinking; scientific thinking, systematic thinking; conceptualization; creative thinking;  
innovative thinking. 

 
SU126   ศิลปะและสื่อร่วมสมัยประยุกต์เพื่อชุมชน 3(3-0-6) 
 (Contemporary Applied Arts and Media for Community) 
  การศึกษาพื นที่ตัวอย่าง พัฒนาการ และกระบวนการต่าง ๆ ของศิลปะและสื่อร่วมสมัยประยุกต์ทั ง

โลกตะวันตก และตะวันออก ที่ใช้เพ่ือการพัฒนาชุมชน ส าหรับเป็นต้นแบบแก่ผู้เรียนในการสร้างสรรค์
ผลงานและเครื่องมือแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง 

Area-based study; development and process of contemporary applied arts and 
media in the Eastern and Western world for community development as a model for 
students to apply to their own project and as a tool for knowledge seeking. 

 
SU127 กระบวนการเรียนรู้ระบบสัญลักษณ์ในศตวรรษที่ 21 3(3-0-6) 
 (Learning Processes of Symbolism in the 21 st Century) 
  ที่มา กระบวนการเรียนรู้ และการตีความ ระบบสัญลักษณ์ที่มีความแตกต่างกันในแต่ละวัฒนธรรม  

ความเข้าใจระบบสัญลักษณ์ที่ปรากฏในศตวรรษที่ 21 ผ่านสื่อร่วมสมัยต่าง ๆ การเรียนรู้ตลอดชีวิตใน
สถานการณ์ท่ีเปลี่ยนไป 

Origin, learning processes and interpretation of symbolism varied from culture to 
culture; understanding of symbolism in the 21 st century through various contemporary 
media; lifelong learning in changing situations. 
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SU128 การตีความศิลปะ 3(3-0-6) 
 (Interpretation of Arts) 
  ความหมาย ความคิด วิธีการ กระบวนการ การตีความทางศิลปะ ความตระหนักรู้ในความแตกต่าง

ทางพหุวัฒนธรรม  การวิเคราะห์ประเด็นปัญหาร่วมสมัย ส านึกทางจริยธรรม ความรับผิดชอบต่อตนเอง
และสังคม  

Meanings, concepts, methods and process of interpretation of arts; awareness of the 
multicultural differences; analysis of contemporary issues; ethical consciousness; social 
and personal responsibility. 

 
SU129  ทักษะการรู้เท่าทันสารสนเทศและสื่อ 3(3-0-6) 
 (Information and Media Literacy Skills) 
  ความส าคัญของการรู้สารสนเทศ ประเภทของสื่อสารสนเทศ เครื่องมือช่วยค้น และการคัดเลือก

แหล่งสารสนเทศเพ่ือการสร้างงานและการอ้างอิงข้อมูลรูปแบบต่าง ๆ  วิเคราะห์กระบวนการผลิต
สารสนเทศ เสรีภาพในการรับรู้ข่าวสาร และความสัมพันธ์ของสารสนเทศกับประเด็นทางการเมือง 
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของสังคมไร้พรมแดน 

Importance of information literacy; types of information; tools in searching  
information; selecting information sources and citation formats; analysis of the information 
production process; freedom of information; relationship between information and issues 
relating to politics, economy, society and culture in a borderless society. 

 
SU130 การพัฒนาการคิด 3(3-0-6) 
 (Thinking Development) 
  ความหมาย ความส าคัญของการคิค  การคิดกับการท างานของสมอง การคิด ทักษะการคิด ทักษะ

การคิดที่ส าคัญในศตวรรษ ที่ 21 แนวทางการพัฒนาการคิดเพ่ือพัฒนาชีวิตและสังคม 
  มีกิจกรรมนอกสถานที่ 

Meaning and significance of thinking; thinking and brain functioning; thinking, thinking 
skills, important thinking skills in the 21st century; ways to develop thinking for life and 
social development.  

  Fieldwork required. 
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SU131 การจัดการสารสนเทศเบื้องต้น 3(3-0-6) 
 (Introduction to Information Management) 
  แนวคิดพื นฐานเกี่ยวกับการจัดการสารสนเทศ  การรวบรวมข้อมูล การจัดเตรียมข้อมูล การ

วิเคราะห์และการน าเสนอข้อมูล การจินตทัศน์ข้อมูล การท ารายงานและการน าเสนอ กรณีศึกษา 
  Basic concepts of information management; data collection, preparation, analysis 

and presentation; data visualization; report and presentation; case studies. 
  
SU132 โลกและดาราศาสตร์ในสหัสวรรษท่ี 3 3(3-0-6) 
 (Earth and Astronomy in the Third Millennium)  
  ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติบนโลก บรรยากาศโลก การพยากรณ์ทางอุตุนิยมวิท ยา การ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบ ปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์  การสังเกตการณ์ทางดารา
ศาสตร์ ระบบสุริยะและดาวฤกษ์ การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน ปรากฏการณ์และเหตุการณ์ใน
สหัสวรรษที่ 3 

   Natural phenomena of the earth; atmosphere of the earth; meteorological 
forecasting; climate change and its impact; astrological phenomena; astronomical 
observations; the solar system and star; application of this knowledge in everyday life; 
phenomena and events in the third millennium.     

 
SU133  การจัดการสิ่งแวดล้อมในครัวเรือน 3(3-0-6) 
 (Household Environmental Management) 
  การใช้แสงธรรมชาติเพ่ือการอนุรักษ์พลังงานในครัวเรือน สวนอนุรักษ์น  า การอนุรักษ์น  าใช้ภายใน

บ้าน การระบายอากาศแบบไม่ใช้พลังงาน การคัดแยกมูลฝอย การหมักมูลฝอย การจัดการมูลฝอย
อันตรายในครัวเรือน 

 Natural lighting for household energy conservation; water conservation garden; 
indoor water conservation; passive air ventilation; solid waste separation; solid waste 
composting; household hazardous waste management. 
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SU134 ความรอบรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 3(3-0-6) 
 (Computer, Information Technology and Communication Literacy) 
   บทบาทและความส าคัญของคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในปัจจุบัน แนวโน้ม

ในอนาคต ความรู้พื นฐาน การประยุกต์อย่างสร้างสรรค์ การรักษาความมั่นคง กฎหมายและจริยธรรมที่
เกี่ยวข้อง  

  Roles and significance of computers, information technology, and communication in 
modern days; future trends; fundamental knowledge; creative applications; maintenance 
of securities, laws, and ethics related to computer and information.  

 
SU135  ศิลปะการด ารงชีวิต 3(3-0-6)  

 (Art of Living)  
  การจัดระเบียบชีวิต การพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาทสังคม บทบาทและความรับผิดชอบต่อ

ครอบครัวและสังคม การคิดเชิงวิเคราะห์ การสื่อสารและการแสดงออก การสร้างความสุขให้กับชีวิต แรง
บันดาลใจในการสร้างความส าเร็จในอาชีพ จริยธรรมใน   การท างานและการด ารงชีวิต  

Life discipline; personality development and social etiquette; roles in and 
responsibilities for family and society; analytical thinking; communication and expression; 
creation of happiness in life; inspiration for career success; ethics for working and living. 

 
SU136  เทคโนโลยีเครื่องมือเครื่องใช้ในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6)  
 (Technology of Appliances in Daily Life)  
  ความหมายและวิวัฒนาการของเทคโนโลยี ระบบ กลไก หน้าที่ และอุปกรณ์พื นฐานของเครื่องมือ

เครื่องใช้ในชีวิตประจ าวัน  
 Meaning and the evolution of technology; mechanical system, working function and 

basic equipment of everyday appliances. 
 
SU137  เทคโนโลยีการสื่อสารกับมนุษย์ 3(3-0-6)  
 (Communication Technology and Human)  
  วิวัฒนาการของเทคโนโลยีการสื่อสาร เทคโนโลยีการสื่อสารในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต 

อินเทอร์เน็ตแห่งสรรพสิ่งและการน าไปใช้งานในชีวิตประจ าวัน ภัยคุกคามและความปลอดภัย 
  Evolution of communication technology; current and future trends of 

communication technology; the Internet of Things and its uses in everyday life; threats 
and security. 
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SU138 ไฟฟ้ากับชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 
 (Electricity and Everyday Life) 
  การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานน  า แสงอาทิตย์ ลม น  ามัน และแก๊สธรรมชาติ  การส่งจ่าย

และจ าหน่ายพลังงานไฟฟ้า การค านวณค่าไฟ การเลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า การประเมินความปลอดภัยของ
ระบบไฟฟ้า การประหยัดไฟฟ้าในบ้านพักอาศัย อาคารส านักงานและโรงงานอุตสาหกรรม การผลิตและ
การใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างยั่งยืน 

  Process of generating electricity from sources of energy:  water, sunlight, wind, oil, 
and natural gas; electricity transmission and distribution; calculation of electricity usage 
cost and charges; selection of electrical appliances; electrical safety assessment; saving 
and reducing electricity usage at homes, offices, and factories; sustainable electricity 
production and usage. 

 
SU139 การพัฒนาภาวะผู้น า 3(3-0-6) 
 (Leadership Development) 
  ทฤษฎีความต้องการของมนุษย์และภาวะผู้น า ทักษะจ าเป็นในการเป็นผู้น า การพัฒนาภาวะผู้น า 

ความแตกต่างของวัฒนธรรมส าหรับผู้น า การสร้างทีม การสร้างแรงจูงใจ มนุษยสัมพันธ์ การแก้ปัญหา 
การตัดสินใจ การบริหารความขัดแย้ง การสื่อสารและการควบคุม และการจัดการความเครียด 

 Needs theories and leadership; skills needed for leaders; leadership development; 
cultural diversity of leaders; team building; motivation building; interpersonal relations; 
problem solving; decision making; conflict management; communication and controls; 
stress management. 

 
SU140 เทคโนโลยีพลังงานทดแทน 3(3-0-6) 
 (Renewable Energy Technology) 
  ความหมายของพลังงานทดแทน การเปลี่ยนพลังงานทดแทนเป็นพลังงานความร้อนและไฟฟ้า

พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานน  า พลังงานจากชีวมวล กรณีศึกษาของแหล่งพลังงานทดแทน
การเลือกใช้และการจัดการพลังงานทดแทน 

Meaning of renewable energy; converting renewable energy to thermal and 
electrical energy; solar, wind, hydro, and biomass energy; case studies of renewable energy 
resources; selection and management of renewable energy. 
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SU141   การแก้ปัญหาแบบสร้างสรรค์ 3(3-0-6) 
 (Creative Problem Solving) 
  ปัญหา ปัจจัยและสาเหตุของปัญหา การเข้าใจปัญหา รูปแบบของปัญหา ขั นตอน การแก้ไขปัญหา  

ขั นตอนวิธี  การคิดเพ่ือการตัดสินใจ การแก้ไขปัญหาด้วยขั นตอนวิธี การคิดเชิงวิกฤตและแนวคิด ความ
น่าเชื่อถือและความสัมพันธ์กัน แหล่งที่มาของข้อมูล การเข้าใจที่มาของข้อมูล หลักฐาน ข้อเท็จจริงความ
มีเหตุผลและความน่าเชื่อถือ 

Problems; factors and causes of problems; understanding problems; types of 
problems; problem solving steps; algorithms; thinking for decision making; problem solving 
with algorithm; critical thinking and ideas; reliability and relevance; sources of information; 
understanding the sources of information, evidence, and facts; validity and reliability. 

 
SU142 ดนตรีอาเซียน 3(3-0-6) 
 (ASEAN Music) 
  ดนตรีในประชาคมอาเซียน ประวัติศาสตร์และพัฒนาการดนตรีในพื นที่วัฒนธรรมหลักของอาเซียน 

ทฤษฎีดนตรี เครื่องดนตรี วงดนตรี เพลงส าคัญ ศิลปินดนตรีอาเซียน ความสัมพันธ์ของดนตรีกับ
ศิลปวัฒนธรรมแขนงต่าง ๆ สภาพปัจจุบันของดนตรีอาเซียน 

 Music in the ASEAN community; history and development of mainstream ASEAN 
music culture; music theories; musical instruments; ensembles; major songs and key 
ASEAN composers and musicians; the relationship between ASEAN music and other art 
forms; the present situation of ASEAN music. 

 
SU143 สุนทรียภาพแห่งการฟัง 3(3-0-6)  
 (Aesthetics of Listening)  
  การฟังเพลงและการวิเคราะห์องค์ประกอบดนตรี การประยุกต์ใช้ศิลปะการฟังเพ่ือ  การพัฒนาการ

เรียนรู้ทางด้านดนตรีและการวิจารณ์ดนตรี 
 Listening and analyzing elements of music; applying the art of listening for the 

development of music learning and music criticism. 
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SU144 สมาธิในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 
 (Meditation in Daily Life) 
  การท าสมาธิในชีวิตประจ าวัน หลักของการท าสมาธิ วิธีการท าสมาธิแบบต่าง ๆ ประโยชน์ของ

สมาธิในชีวิตประจ าวัน การเรียนและการท างาน สมาธิกับการจัดการความเครียด ความส าคัญของ
คุณธรรมในการฝึกสมาธิและการใช้ชีวิตประจ าวัน  

  Meditation in daily life; principles of meditation; methods of meditation; benefits of 
meditation in daily life, study, and work; meditation and stress management; importance 
of morality in meditation practice and daily life.   

 
SU145 สังคมและวัฒนธรรมไทย 3(3-0-6) 
 (Thai Society and Culture) 
  ลักษณะพื นฐานของโครงสร้างทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองของสังคมไทย โดยพิจารณาจาก

พัฒนาการของสังคมและวัฒนธรรม กระบวนการเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวของสังคมไทย รวมทั งเงื่อนไข
และปัญหาต่าง  ๆที่มีผลต่อวิถีชีวิตของประชากรในสังคมปัจจุบัน พหุวัฒนธรรม แนวโน้มและทิศทางการเปลี่ยนแปลง
ในอนาคตของสังคมไทย 

Fundamental characteristics of Thai economic, social and political structures from the 
consideration of socio-cultural development, change and adaptation processes of Thai society, 
and conditions and problems that affect current population’s way of life; multiculturalism; trends and 
directions of change in Thai society in the future. 

 
SU146 โครงการพระราชด าริ 3(3-0-6) 
 (Royal Initiative Projects) 

ปรัชญา ความหมาย และความส าคัญของศาสตร์พระราชา ความเป็นมาของโครงการพระราชด าริใน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โครงการเกี่ยวกับดิน น  า ป่า อาชีพ และวิศวกรรม หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ทฤษฎีใหม่ แนวทางการประยุกต์ใช้เพ่ือการพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

มีการศึกษานอกสถานที่ 
Philosophy, meaning and importance of the King’ s philosophy; background to royal 

initiative projects of His Majesty King Bhumibol Adulyadej; royal initiative projects related to soil, 
forest, occupation and engineering; principles of the sufficiency economy philosophy; New 
Theory; application guidelines for the development of self, communities, society, and the 
nation. 

  Field trips required. 
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SU147 ภาพและเสียงดิจิทัล 3(3-0-6) 
 (Digital Imaging and Sound) 
   โครงสร้าง หลักการเบื องต้น รูปแบบต่าง ๆ ของภาพและเสียงที่อยู่ในรูปของดิจิทัล วิธีการสร้าง 

ภาพและเสียงทีมี่การผสมผสานกันอย่างเหมาะสมเกิดเป็นงานที่มีคุณค่า 
  Structure, basic principles and various forms of digital imaging and sound; 

synthesizing images and sounds with proper harmony to create valuable works.  
 
SU148 พลวัตสังคมไทย 3(3-0-6) 

(Dynamics of Thai Society) 
 พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย ภูมิหลังด้านประวัติศาสตร์ มรดกวัฒนธรรม ภูมิ

ปัญญา และค่านิยมในด้านภาษา วรรณกรรม ศิลปะ ศาสนาความเชื่อ การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ
และสังคม รวมทั งผลกระทบด้านอ่ืน ๆ ที่มีผลต่อสังคมไทย  

Development and changes of Thai society; historical background, cultural heritage, 
wisdom and values in languages, literatures, arts, religious and beliefs, politics, the 
economy and society, as well as other effects on Thai society.   

 
SU149 การดูแลสุขภาพ  3(3-0-6)  
 (Health Care)    
  แนวทางการดูแลตนเองส าหรับโรคและอาการเจ็บป่วยเบื องต้น หลักการใช้ยาพื นฐาน ผลิตภัณฑ์

เสริมอาหาร อันตรายที่เกิดจากการใช้ยา และโทษจากยาเสพติด 
  Guidelines for self-care on common diseases and illnesses, general principles on 

basic medication uses, dietary supplements, danger on drug uses and misuses, and drug 
addiction. 

 
SU150 ภาพยนตร์วิจักษ์ 3(3-0-6)  

(Film Appreciation) 
องค์ประกอบพื นฐานด้านต่าง ๆ ของภาพยนตร์ที่คัดสรรทั งในด้านโครงสร้าง ความเป็นมา 

ประเภท และสไตล์การน าเสนอ เพื่อพัฒนาความรู้และความเข้าใจต่อภาพยนตร์ในฐานผู้ชม 
Basic element of selecte films: structure, history, genre, and styles of presentation; 

development of audience’s knowledge and understanding of the films.  
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SU201 ภาษาอังกฤษในยุคดิจิทัล  3(2-2-5)  
 (English in the Digital Era) 
 เงื่อนไข :  นักศึกษาที่มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษแรกเข้า ตั งแต่ระดับ B1 ขึ นไป หรือมีผลการทดสอบ

ภาษาอังกฤษจากสถาบันทดสอบภาษาอ่ืนที่เทียบเท่า ตั งแต่ระดับ  B1 ขึ นไป ตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย ได้รับการยกเว้นไม่ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชา SU201 

  การพัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารใน
ชีวิตประจ าวัน การใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ด้วยตนเองในยุคดิจิทัล 

Developing English listening, speaking, reading, and writing skills for everyday 
communication; using English as a tool for self-directed learning in the digital era. 

 
 

SU202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ  3(2-2-5)  
 (English for International Communication)  
 วิชาบังคับก่อน : SU201 ภาษาอังกฤษในยุคดิจิทัล 
 เงื่อนไข : นักศึกษาที่มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษแรกเข้า ตั งแต่ระดับ B2 ขึ นไป หรือมีผลการทดสอบ

ภาษาอังกฤษจากสถาบันทดสอบภาษาอ่ืนที่เทียบเท่าตั งแต่ระดับ B2 ขึ นไป ตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย ไดร้ับการยกเว้นไม่ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชา SU202 

  การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ การเพ่ิมพูนความรู้ภาษาอังกฤษ การใช้ภาษาอังกฤษตาม
วัตถุประสงค์ การใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือสื่อสารในบริบทนานาชาติและวัฒนธรรมภาษาอัน
หลากหลาย  

  Developing English skills; improving knowledge of English; using English for different 
purposes; using English as a tool for communication in international and culturally and 
linguistically diverse contexts.  

 
SU203 ทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ 3(3-0-6) 
 (Creative Communication Skills) 
  หลักการสื่อสาร การสื่อสารด้วยวจนภาษาและอวจนภาษา ทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์และมี

ประสิทธิภาพในแวดวงที่หลากหลาย การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม การสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ การ
รู้เท่าทันดิจิทัล 

Principles of communication; verbal and non- verbal communication; creative and 
effective communication skills in various fields; cross- cultural communication; social 
media communication; digital literacy. 
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SU210 การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น 3(3-0-6) 
 (Thai Usage for Communication and Retrieval)  
  ทักษะการใช้ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร แหล่งข้อมูลส าหรับการศึกษาค้นคว้า วิธีการสืบค้นข้อมูล

จากสื่อออนไลน์และฐานข้อมูลประเภทต่าง ๆ วิธีการประเมินความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูล 
 Thai language skills for communication; study resources; online information and 

database search techniques; evaluating the credibility of data sources. 
 
SU211 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาและภาษาในอาเซียน 3(3-0-6) 
 (Introduction to Language and Languages in ASEAN) 
  ลักษณะทั่วไปของภาษา การก าเนิดภาษา ความแตกต่างระหว่างภาษามนุษย์กับภาษาสัตว์  ภาษา

กับตัวอักษร โครงสร้างของภาษา การใช้ภาษาตามปริบทสังคม การเปลี่ยนแปลงของภาษา  ความสัมพันธ์
ระหว่างภาษากับสังคม วัฒนธรรม และอุดมการณ์ รวมทั งการรับภาษา การเรียนรู้ภาษา การสอนภาษา 
และลักษณะทั่วไปของภาษา และวัฒนธรรมของประเทศต่าง ๆ ในอาเซียน 

General characteristics of language; origins of language; differences between human 
and animal languages; language and scripts; structure of language; uses of language in 
social contexts; language change; relationship among language, society, culture, and 
ideology; language acquisition; language learning and teaching; general characteristics of 
ASEAN languages and cultures. 

 
SU212 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสารด้านวัฒนธรรม  3(3-0-6)  
 (French for Cultural Communication)  
  ทักษะการสื่อสารภาษาฝรั่งเศสเบื องต้นด้านศิลปวัฒนธรรม การฝึกฝนการใช้ศัพท์ ส านวนและ

โครงสร้างประโยคที่เหมาะสมและถูกต้อง 
  Basic French communication skills on art and culture; practice of using proper and 

correct vocabulary and sentence structures. 
 
SU213 ภาษาไทยเพื่อการพัฒนาชีวิต 3(3-0-6) 
 (Thai Language for Life Development) 
  การเรียนรู้ภาษาไทย การอ่านวิเคราะห์สาร การฟังจับใจความ การน าเสนอความคิด การพัฒนา

ทักษะการด ารงชีวิตอย่างยั่งยืนในสังคมแห่งข้อมูลข่าวสาร 
Learning Thai Language; reading analysis; listening for main ideas; presentation of 

ideas; development of sustainable life skills in the information society. 
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SU214 ภาษาจีนเพื่ออาชีพ 3(3-0-6) 
 (Chinese for Careers) 
  หลักการเขียนตัวอักษรจีนในระดับพื นฐาน การฝึกการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน จาก

ค าศัพท์ที่เก่ียวข้องกับอาชีพ ศึกษาอักษรจีนอย่างน้อย 300 ตัว โครงสร้างและรูปประโยคง่าย ๆ 
Principles of basic Chinese alphabets; practice of listening, speaking, reading and 

writing with vocabulary about occupations; studying of at least 300 Chinese alphabets; 
language structures and simple forms of sentences. 

 
SU215 นิทานและการละเล่นพื้นบ้าน 3(3-0-6) 
 (Folktales and Folk Plays) 
  ประเภท ลักษณะและวิธีการศึกษานิทานพื นบ้าน การละเล่นและการแสดงพื นบ้าน ปริศนา   ค าทาย 

สุภาษิตค าพังเพย และความเชื่อท้องถิ่น วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างนิทานและการละเล่นกับสังคมและ
วัฒนธรรม 

  Types, characteristics, and methods of studying folk tales, folk plays and folk 
performances, riddles, proverbs, and local beliefs; analysis of relationships between folk tales 
and folk plays and society and culture. 

 
SU301 พลเมืองตื่นรู้ 3(3-0-6) 
 (Active Citizen) 
  ความเป็นพลเมือง การรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย สังคมโลก และสังคมออนไลน์ 

ความรับผิดชอบต่อสังคม การต่อต้านการทุจริต การมีส่วนร่วมกับชุมชน และจิตสาธารณะ 
  Citizenship; awareness of changes in Thai society, global society and online society; 

social responsibility; anti-corruption; community engagement; public spirit. 
 
SU310 การอนุรักษ์และการจัดการมรดกทางวัฒนธรรม 3(3-0-6) 
 (Cultural Heritage Conservation and Management)  
  ความหมาย แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการอนุรักษ์ และการจัดการวัฒนธรรม ความหลากหลาย

ทางวัฒนธรรม มรดกทางวัฒนธรรมจับต้องได้และจับต้องไม่ได้ มรดกทางสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม
พื นถิ่นและชุมชน แหล่งโบราณคดีและพื นที่ประวัติศาสตร์ พิพิธภัณฑ์และหอศิลป์ แนวทางการจัดการ
มรดกทางวัฒนธรรมในบริบทร่วมสมัย การท่องเที่ยววัฒนธรรมและการสื่อความหมาย 

  Meaning, concept and theory of conservation and cultural management; cultural 
diversity; tangible and intangible cultural heritages; architectural heritages; vernacular 
architectures and communities; archeological and historic site; museums and galleries; 
guidelines for cultural heritage management in contemporary context; cultural tourism 
and interpretation. 
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SU311 งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมในศตวรรษที่ 21 3(3-0-6) 
 (Creation and Innovation in the 21 st Century) 
  ประวัติ ที่มา กระบวนการ ผลสัมฤทธิ์และแนวโน้มของงานสร้างสรรค์และนวัตกรรมในศตวรรษที่ 

21 การสร้างชิ นงานสร้างสรรค์ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม น าไปสู่การเป็นพลเมืองตื่นรู้ 
  History, origin, process, achievement and trend of creative and innovative projects 

in the 21st Century for creating a project with social responsibility , leading to being an 
active citizen. 

 
SU312 เพศสภาพและเพศวิถี 3(3-0-6)  
 (Gender and Sexuality)  
  แนวคิดเรื่องเพศ เพศสภาพ เพศวิถี บริบททางการเมือง สังคม และวัฒนธรรมที่นิยาม ประกอบ

สร้างและก าหนดบทบาทของความเป็นผู้หญิง ความเป็นผู้ชาย และเพศทางเลือก แนวคิดเรื่องสิทธิใน
ร่างกายและขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมเพ่ือเรียกร้องสิทธิ และสถานการณ์เพศสภาพ เพศวิถี ใน
ปัจจุบัน 

  Concepts of sex, gender, sexuality; socio- political and cultural contexts defining, 
constructing and assigning the roles of femininity, masculinity and queer; concepts of bodily 
rights and other related social movements to claim the rights; current situations of gender 
and sexuality. 

 
SU313 ธรรมชาติวิจักษ์ 3(3-0-6) 
 (Nature Appreciation) 
  ความหลากหลายทางชีวภาพ ความส าคัญและบทบาทของสิ่งมีชีวิต  คุณค่าและความงามของ

ธรรมชาติ การสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์และความรับผิดชอบต่อสังคม 
   Biodiversity; importance and roles of living organisms; value and beauty of nature; 

establishing consciousness of conservation and social responsibility. 
 
SU314 รักษ์นก 3(3-0-6) 
 (Bird Conservation) 
  การดูนก การจ าแนกชนิด ถิ่นที่อยู่อาศัย พฤติกรรมการร้อง การหาอาหารและการสื บพันธุ์  

พฤติกรรมการสร้างรัง การอพยพ การอนุรักษ์ 
   Birdwatching; classification; habitats; singing behavior; foraging and reproduction; 

nesting behavior; migration and conservation. 
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SU315 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม 3(3-0-6) 
 (Natural Environmental and Art Work Conservation) 
  ความรู้พื นฐานด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม  ผลกระทบของภัย

คุกคามทางกายภาพ เคมี และชีวภาพต่อศิลปกรรม บริการของระบบนิเวศและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
หลักการพื นฐานในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและศิลปกรรม การประยุกต์ความรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ ศิลปกรรม และมรดกโลก 

Basic knowledge of environment and natural resources; environmental problems; 
impact of physical, chemical and biological threats on art works; ecosystem services and 
eco- tourism; basic principle of natural and cultural environmental conservation; 
application of scientific knowledge to conservation of natural environment and art works; 
world heritage. 

  
 

SU316 โลกของจุลินทรีย ์ 3(3-0-6) 
 (Microbial World) 
  ประโยชน์และความส าคัญของจุลินทรีย์ต่อวงการอาหาร อุตสาหกรรมการเกษตรและการแพทย์ต่อ

มนุษย์ในชีวิตประจ าวัน  การใช้จุลินทรีย์โดยค านึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม 
Benefits and importance of food, industrial, agricultural and medical microorganisms 

in human daily life; responsible use of microorganisms for consumer and environmental 
safety. 

 
 

SU317 อินเทอร์เน็ตสีขาว 3(3-0-6) 
 (White Internet) 
  บริการต่าง ๆ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและการท าธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ภัยคุกคาม แบบต่าง ๆ 

จากการใช้งานอินเทอร์เน็ตและการใช้งานเครือข่ายสังคม การป้องกันภัยคุกคาม ประเด็นความเป็น
ส่วนตัวของบริการอินเทอร์เน็ต ผลกระทบจากภัยคุกคาม กฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ข้อควรและไม่ควรปฏิบัติเมื่อใช้งานเครือข่าย เครื่องมือที่สามารถใช้งานเพ่ือเพ่ิมระดับความ
ปลอดภัย  

Internet services and electronic transactions; threats from internet and social 
network usage; threat preventions; privacy issues of Internet services; impacts of threats; 
laws related to information technology and communication; online etiquette; tools for 
improving security. 

   
 
 



 
52 

 
 

 SU318 สิ่งแวดล้อม มลพิษและพลังงาน 3(3-0-6) 
 (Environment, Pollution and Energy) 
  ระบบนิเวศ มลพิษทางน  า มลพิษทางอากาศ มลพิษทางดิน มูลฝอย พลังงานและผลกระทบต่อภาวะ

ภูมิอากาศของโลก 
 Ecosystem; water pollution; air pollution; soil pollution; solid waste; energy and its 

impact on global climate. 
 

SU319 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  3(3-0-6)  
 (Science and Technology for Sustainable Development)  
  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อการพัฒนาประเทศอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืนในด้านสังคม 

เศรษฐกิจ การศึกษา สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม การเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากแหล่งเรียนรู้
ในชุมชน การสื่อสารต่อสาธารณะและการสร้างสื่อประเภทต่าง ๆ เพ่ือแสดงผลกระทบของวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีที่มีต่อชุมชน  

Science and technology for creative and sustainable development of the country 
with regards to society, economy, education, public health and environment; learning 
science and technology from community learning centers; public communication and 
creation of media to demonstrate the impact of science and technology on the 
community.  

 
SU320  โลกแห่งนวัตกรรม 3(3-0-6)  
 (World of Innovations)  
  ปรัชญา แนวคิด และการสร้างสรรค์นวัตกรรมต่าง ๆ ในปัจจุบันและอนาคต การพัฒนา การ

ประยุกต์ใช้และการจัดการ บทบาทและผลกระทบจากการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ต่อชีวิต 
เศรษฐกิจและสังคม 

  Philosophy, concepts and creation of various innovation at present and in the future; 
development, application and management; roles and effects of technological and 
innovative development on life, economy and society. 

 
SU321  วัสดุและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)  
 (Materials and Environmental Impacts)  
  การแบ่งประเภทวัสดุทั่วไป สมบัติพื นฐานของวัสดุ วัสดุในผลิตภัณฑ์ที่พบในชีวิตประจ าวัน การ

จัดการขยะจากวัสดุ การน าวัสดุกลับมาใช้ใหม่ด้วยวิธีต่าง ๆ  
 General material classifications; basic properties of materials; materials in daily life 

products; material waste management; material recycling methods. 
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SU322  การดูแลสัตว์เลี้ยง 3(3-0-6) 
 (Pet Care) 
  เรื่องทั่วไปเกี่ยวกับการดูแลสัตว์เลี ยงเป็นเพ่ือนส าหรับผู้รักสัตว์ การดูแลที่มีประสิทธิภาพและเป็น

เจ้าของสัตว์เลี ยงที่รับผิดชอบต่อสัตว์และสังคม โรคที่เกิดจากสัตว์เลี ยงติดต่อสู่คน และการป้องกันโรค 
แผนการขยายพันธุ์สัตว์เลี ยง การเป็นผู้ประกอบการขายและประกอบธุรกิจที่เก่ียวข้องกับสัตว์เลี ยง 

  General aspects of pet care for animal lovers; effective care and responsible pet 
ownership for animals and society; zoonosis diseases from pet and diseases prevention; 
pet breeding plan; entrepreneurship in pet selling and pet business. 

 
SU323 จิตสาธารณะ 3(3-0-6) 
 (Public Mind) 
  ความเป็นมาเกี่ยวกับจิตสาธารณะ ความหมายของจิตสาธารณะ ความส าคัญของการมีจิต

สาธารณะ องค์ประกอบของการมีจิตสาธารณะของบุคคล รูปแบบของจิตสาธารณะ แนวคิดและทฤษฎีที่
เกี่ยวข้องกับจิตสาธารณะ ปัจจัยที่ก่อให้เกิดการมีจิตสาธารณะ และคุณลักษณะที่เกี่ยวข้องกับจิต
สาธารณะ การเขียนโครงการเกี่ยวกับจิตสาธารณะ 

  Background, meaning, and importance of public mind; composition of public mind 
in a person; type, concepts and related theories of public mind; factors contributing to 
public mind and related attributes; writing public mind projects. 

 
SU324 เทคโนโลยีสะอาดในอุตสาหกรรม  3(3-0-6) 

 (Clean Technology in Industries)  
  ผลกระทบของอุตสาหกรรมที่มีต่อมลภาวะ มลภาวะที่มีผลต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม กระบวนการ

สะอาดในอุตสาหกรรมอาหาร  อุตสาหกรรมเกษตร อุตสาหกรรมสิ่งทอและฟอกย้อม  อุตสาหกรรมเซรา
มิกส์  อุตสาหกรรมเหล็ก และอุตสาหกรรมพลาสติก  การออกแบบอุตสาหกรรมที่รักษ์สิ่งแวดล้อม 

  Effects of industries on pollution; effects of pollution on societies and environment; 
clean processes in food, agricultural, textile and dyes, ceramics, metal, and plastic 
industries; industrial design for environmental conservation. 
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SU325 ภูมิภาคโลก  3(3-0-6)  
 (World Regions)    
  แนวคิดว่าด้วยภูมิภาคตามแนวทางภูมิทัศน์ สภาพทางพื นที่ที่มีผลต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจ สังคม

และวัฒนธรรมของประชากรในแต่ละภูมิภาคของโลก ตระหนักความแตกต่างหลากหลายทางกายภาพ
และวัฒนธรรมของโลก 

   Landscape concepts of region, geographical features influencing economic, social, 
and cultural activities of people in different regions of the world, recognizing the diversity 
of the physical and cultural worlds. 

 
SU401 ความเป็นผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 3(3-0-6) 
 (Innovation-Driven Entrepreneurship) 
  ทักษะที่จ าเป็นในการเป็นผู้ประกอบการ ความตระหนักถึงทักษะทางกฎหมาย ธุรกิจการบริหาร

จัดการ ความคิดสร้างสรรค์ การวิเคราะห์ และการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั งและ
ด าเนินธุรกิจใหม่ 

Essential skills for entrepreneurs; awareness of the legal, business, managerial, 
creative, analytical and interpersonal skills relevant to starting and running a new venture. 

 
SU402 นวัตกรรมและการออกแบบ 3(3-0-6) 
 (Innovation and Design) 
  แนวคิด หลักการสร้างนวัตกรรมผ่านกระบวนการคิดเชิงออกแบบตามขั นตอน การท าความเข้าใจ

ปัญหา การระดมความคิดเห็น การเรียนรู้ผ่านการทดลองปฏิบัติและเผยแพร่อย่างสร้างสรรค์ 
Concepts and principles of innovation creation through the design thinking process; 

understanding challenges; brainstorming; learning through practice and creative 
publicization. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
55 

 
 

SU410 การจัดการเอกสารและจดหมายเหตุ 3(3-0-6) 
 (Records and Archives Management) 
  นิยาม ความหมายและความส าคัญของเอกสารต่อประสิทธิภาพการท างาน ฐานข้อมูล ธรรมมา    

ภิบาล และความน่าเชื่อถือขององค์กร ระบบ มาตรฐาน และเครื่องมือในการจัดเก็บเอกสารอย่างเป็น
ระบบ แนวคิด ทฤษฎี หลักการคัดเลือก การจัดหา และประเมินคุณค่าเอกสารเพ่ือจัดเก็บถาวรในหอ
จดหมายเหตุ กระบวนการจัดการ เผยแพร่และอนุรักษ์เอกสารจดหมายเหตุในฐานะแหล่งข้อมูล 
ฐานความรู้และหลักฐานส าคัญทางประวัติศาสตร์ 

  Definition, meaning, and significance of records in relation to working efficiency; 
database; good governance and accountability of organisations; system, standard, and 
tools for systematic record keeping; concepts, theories, and principles of archival selection, 
acquisition, and appraisal for permanent storage in archives; processes of managing, 
providing access, and preserving archives as informational sources, knowledge base, and 
historical evidence. 

 
SU411 การเพาะเห็ดและการต่อยอดทางธุรกิจ 3(3-0-6)  
 (Mushroom Farming and Business Extension) 
  เทคโนโลยีการเพาะเห็ด การเพาะเห็ดกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ อาหารและ

อาหารเสริมสุขภาพจากเห็ด หลักการของกฎระเบียบและมาตรฐานการเกษตร การท่องเที่ยวและการผลิต
อาหาร 

  Mushroom cultivation technology; mushroom farming and agro- tourism; 
development of food and nutraceutical products from mushroom; principles of regulation 
and standards in agricultural tourism and food production. 
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SU412 เทคโนโลยี เทคนิค และอุตสาหกรรมอีสปอร์ต 3(3-0-6) 
 (E-Sport Technology, Techniques and Industry) 
  นิยามและประเภทของอีสปอร์ต การผสานองค์ประกอบเกมในกิจกรรมต่าง ๆ และประโยชน์ด้าน

การศึกษา ความยอมรับในมหกรรมกีฬาที่ส าคัญ สังเวียนต่อสู้ออนไลน์ในระบบหลายผู้เล่น (โมบา) เกมยิง
แบบมมุมองบุคคลที่หนึ่ง (เอฟพีเอส) มารยาทและแนวทางปฏิบัติที่เป็นที่ยอมรับ เทคโนโลยีการสื่อสารใน
อีสปอร์ต เทคโนโลยีการถ่ายทอดเกม กลยุทธของทีมและการบริหารระดับจุลภาค รูปแบบการเล่น การ
สื่อสารและการร่วมมือกันระหว่างผู้เล่น ทักษะที่ส าคัญในอีสปอร์ต อุตสาหกรรมเกมและอีสปอร์ต แม่แบบ
ทางธุรกิจ รายได้ของผู้เล่นและผู้ถ่ายทอดเกม การฝึกฝนและแข่งขันเกม กรณีศึกษาจากการแข่งขันที่
น่าสนใจ 

  Definition and types of e- sport; gamification and educational benefits; acceptance 
in major sport events; multiplayer online battle arena (MOBA); first-person shooting (FPS) 
game; civility and acceptable practice; communication technology in e- sport; game 
broadcasting technology; team strategy and micro- management; playing styles; player 
communication and collaboration; e- sport essential skills, game and e- sport industry; 
business models; player and game- caster income; game practice and competition with 
case studies from interesting competitions. 

 
SU413  มหัศจรรย์ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพ 3(3-0-6)  
 (Amazing Biotechnology Products)  
  ความหมายและประวัติความเป็นมาของเทคโนโลยีชีวภาพ  ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพที่น่าสนใจ

ในอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม พลังงาน ของใช้ในครัวเรือน การเกษตร การบ าบัดน  าเสียและการแพทย์ 
การค้นคว้าข้อมูลและน าเสนอผลิตภัณฑ์จากเทคโนโลยีชีวภาพที่สนใจ การทดลองการผลิตผลิตภัณฑ์จาก
เทคโนโลยีชีวภาพเบื องต้น  

   Meaning and history of biotechnology; interesting biotechnology products from 
industries of food, beverage, energy, household products, agriculture, wastewater 
treatment, and pharmaceuticals; conducting research on selected biotechnology products 
of interest; in-class presentation of selected products; preliminary experiments for creating 
biotechnology products.  
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SU414  ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่กระบวนการผลิต 3(3-0-6)  
 (Indigenous Knowledge toward Production Process)  
  การท าน  าตาลมะพร้าว กระบวนการผลิตน  าตาลทราย การหมักข้าวหมาก กระบวน การหมักใน

อุตสาหกรรม การผลิตนมจากโค กระบวนการผลิตนม การทอผ้า กระบวน การผลิตสิ่งทอ กระดาษสา 
กระบวนการผลิตกระดาษ ขนมไทย กระบวนการผลิตขนม การผลิตข้าวแบบดั งเดิม กระบวนการผลิต
ข้าวสารอาหารแห้ง กระบวนการอบแห้ง 

  Production of home- made coconut sugar; manufacturing of granulated sugar;  
fermentation of sweetened rice; industrial fermentation process; production of cow milk; 
milk production process; fabric weaving; production process for textile manufacturing; 
mulberry paper; the process of paper production; Thai desserts;  manufacturing process 
of desserts; traditional manufacturing process of rice; modern  manufacturing process of 
rice; dried foods; drying process. 

 
SU415 การตลาดและการเงินพื้นฐานส าหรับผู้ประกอบการ 3(3-0-6) 
 (Basic Marketing and Finance for Entrepreneurs) 
  ความส าคัญของการตลาดและการเงินส าหรับผู้ประกอบการรายใหม่ แนวคิดด้านการตลาด กลไก

ตลาด การวางแผนการตลาด แนวความคิดด้านการเงิน การวางแผนทางการเงิน การพยากรณ์ทางการเงิน 
การระดมทุน ความส าคัญของการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน 

  Importance of marketing and finance for new entrepreneurs; marketing concepts; 
marketing mechanism; marketing planning; finance concepts; financial planning; financial 
forecasts; fundraising; importance of financial risk management.  

 
SU416 ธุรกิจดิจิทัล 3(3-0-6) 
 (Digital Business) 
  หลักการเบื องต้นของธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ธุรกรรมในสังคมดิจิทัล รูปแบบการท าธุรกรรมที่

ปลอดภัยและประสบความส าเร็จบนระบบเครือข่าย การท าธุรกิจระหว่างองค์การ การท าธุรกิจ ระหว่าง
องค์การและลูกค้า การท าธุรกิจระหว่างองค์การกับภาครัฐ  ระบบบริหารจัดการด้านธุรกรรมดิจิทัล 
การตลาดดิจิทัล สื่อสังคมออนไลน์ 

  Basic principles of electronic transactions; transactions in a digital society; different 
types of secure and successful online transactions; business-to-business (B2B); business-
to-consumer (B2C); business-to-government (B2G); digital transaction management system; 
digital marketing; social media. 
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 หมวดวิชาเฉพาะ  
 
700 101   หลักชีววิทยา                   3(3-0-6)  
  (Principles of Biology)  
   หลักการทางชีววิทยา สารเคมีของชีวิต เมแทบอลิซึม โครงสร้างและการท างานของเซลล์       

พันธุศาสตร์ วิวัฒนาการ ความหลากหลายทางชีวภาพและการจ าแนก โครงสร้างและการท างานของพืช 
โครงสร้างและการท างานของสัตว์ นิเวศวิทยา พฤติกรรม  
          Principles of biology; chemical elements of life; metabolism; cell structure and 
function; genetics; evolution; biodiversity and classification; plant structure and function; 
animal structure and function; ecology; behavior.    
 

700 102    ปฏิบัติการชีววิทยา              1(0-3-0)   
 (Biology Laboratory)   

   การใช้กล้องจุลทรรศน์และปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื อหาในรายวิชา 700 101   หลักชีววิทยา  
      Microscope usage and laboratory work related to the contents in 700 101    

Principles of Biology. 
 

700 111  หลักเคมี  3(2-3-4)       
 (Principles of Chemistry)  

  ความรู้พื นฐานทางเคมีที่ส าคัญ โครงสร้างอะตอม สมบัติของธาตุตามตารางธาตุ พันธะเคมี  
ปริมาณสารสัมพันธ์ แก๊ส ของเหลวและสารละลาย สมดุลเคมี กรด-เบส และเคมีไฟฟ้า 

Essential basic knowledge of chemistry; atomic structure; properties of the element 
in the periodic table; chemical bonding; stoichiometry; gases; liquids and solution; 
chemical equilibrium; acid-base and electrochemistry. 
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700 201 จุลชีววิทยาส าหรับวิทยาศาสตร์การเกษตร  3(3-0-6)    
 (Microbiology for Agricultural Science)  
    โครงสร้างและหน้าที่ของจุลินทรีย์ การจัดหมวดหมู่ สารอาหาร การเจริญและการสืบพันธุ์ พันธุ

ศาสตร์ ความส าคัญของจุลินทรีย์ในด้านการก่อโรค จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ด้านการเกษตร อาหารและ
สิ่งแวดล้อม  

Structure and function of microbes; classification; nutrients; growth and 
reproduction; genetics; importance of microorganisms in pathogenicity; beneficial 
microorganisms of agriculture, food and the environment.  

 
700 202 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาส าหรับวิทยาศาสตร์การเกษตร 1(0-3-0)      
 (Microbiology laboratory for Agricultural Science) 
  เทคนิคงานด้านจุลชีววิทยา การปลอดเชื อ การเลือกใช้อุปกรณ์ การเพาะเลี ยงจุลินทรีย์ อาหาร

และสภาวะ การควบคุมจุลินทรีย์ การเก็บรักษา   
Techniques in microbiology; sterilization; equipment selection; culture of microbes; 

media and conditions; microbial control; preservation. 
 
700 212 เคมีอินทรีย์                                                         3(2-3-4)  
 (Organic Chemistry)  

 วิชาบังคับก่อน : 700 111  หลักเคมี 
  โครงสร้าง การเรียกชื่อ การสังเคราะห์และปฏิกิริยาของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน แอลคิล

เฮไลด์ แอลกอฮอล์ อีเธอร์ แอลดีไฮด์ คีโตน เอมีน กรดคาร์บอกซิลิกและอนุพันธ์ 
Structure; nomenclature; synthesis and reactions of hydrocarbons; alkylhalides; 

alcohols; ethers; aldehydes; ketones; amines; carboxylic acids and their derivatives. 
 
700 221  คณิตศาสตร์เบื้องต้น 3(3-0-6)    
       (Introductory Mathematics) 
  ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน อนุพันธ์ของฟังก์ชันและการประยุกต์ ผลต่างอนุพันธ์ ปริพันธ์

ของฟังก์ชันและการประยุกต์ เทคนิคการหาปริพันธ์ สมการเชิงอนุพันธ์อันดับหนึ่งแบบแยกตัวแปรได้ 
Limits and continuity of functions; derivatives of functions and applications; 

differentials; integral of functions and applications; techniques of integration; separable 
first-order differential equations.  
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700 222  ชีวสถิติเบื้องต้น 3(2-3-4)     
 (Basic Biostatistics) 

 หลักการทางสถิติ สถิติพื นฐานส าหรับข้อมูลทางชีววิทยา การแจกแจงความน่าจะเป็น การแจก
แจงค่าตัวอย่าง การประมาณค่าพารามิเตอร์ การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน สถิติ
แบบไม่ใช้พารามิเตอร์ การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์ การวิเคราะห์และการแปลผลข้อมูลโดย
ใช้โปรแกรมทางสถิติ 

The principles of statistics; descriptive statistics for biological data; probability 
distribution; sampling distribution; parameter estimation; hypothesis testing; analysis of 
variance; nonparametric statistics; regression and correlation analyses; data analysis and 
interpretation using statistical software. 

 
700 223 ฟิสิกส์พื้นฐาน  3(2-3-4)       
 (Fundamental Physics)  
  คณิตศาสตร์ที่ใช้ในฟิสิกส์ กฎการเคลื่อนที่ แรงโน้มถ่วง งานและพลังงาน โมเมนตัมและการชน 

การเคลื่อนที่แบบหมุน สมบัติของสสาร กลศาสตร์ของไหล ปรากฏการณ์คลื่นและเคออส เธอร์โม
ไดนามิกส์ แม่เหล็กไฟฟ้า วงจรไฟฟ้าเบื องต้น ฟิสิกส์ยุคใหม่ 

Mathematics for physics; law of motion; gravitational force; work and energy; 
momentum and collisions; rotation motion; properties of matter; fluid mechanics; wave 
phenomena and chaos; thermodynamics; electricity and magnetism; basic electric 
circuits; modern physics. 

 
700 231 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางการเกษตร   3(2-3-4)   
 (English for Communication in Agriculture)         
   การพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในงานและกิจกรรมด้าน

การเกษตร การใช้หลักภาษาและค าศัพท์ในการอธิบาย น าเสนองาน อภิปรายและแสดงความคิดเห็นใน
งานทางการเกษตร   

Development of listening, speaking, reading and writing English for communication 
in agricultural activities; use of language structure and expression in description, 
presentation, discussion and opinion expression on topics related to agriculture. 
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711 111 ชีววิทยาของปลาและสัตว์น้ ามีกระดูกสันหลัง 3(2-3-4)      
       (Fish and Aquatic Vertebrate Biology)    
     สัณฐานวิทยา สรีรวิทยา พฤติกรรม นิเวศวิทยา วิวัฒนาการ การแพร่กระจาย การสืบพันธุ์ การ

พัฒนาการของไข่และลูกปลาวัยอ่อน การจ าแนกชนิด ชีววิทยาบางประการของสัตว์น  ามีกระดูกสันหลัง
อ่ืน ๆ ที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจ โดยจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ 

Morphology; physiology; behavior; ecology; evolution; distribution; reproduction; 
egg and larval development; classification; some biological characteristics of 
economically important fish and other aquatic vertebrate species through English 
teaching and learning.  

 
711 121 การประมงยุคปัจจุบัน    2(2-0-4)       
       (Modern Times Fisheries) 

ความส าคัญและสถานการณ์ปัจจุบันของผลผลิตทางการประมงและการเพาะเลี ยงสัตว์น  า สัตว์น  า
ที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจ การประมงชายฝั่ง การประมงนอกน่านน  า กฎหมายและข้ อก าหนดที่
เกี่ยวกับการประมงและการเพาะเลี ยงสัตว์น  า การท าประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การ
ควบคุม กฎหมายประมงระหว่างประเทศ เศรษฐกิจสีน  าเงิน สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเพาะเลี ยง 
มาตรฐานฟาร์ม เครื่องมือประมง การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศและการประมง  

Importance and current situations of fisheries and aquaculture production; aquatic 
species of economic importance; coastal and offshore fisheries; laws and regulations 
related to fisheries and aquaculture; illegal, unreported and unregulated fishing ( IUU) ; 
international fisheries laws; blue economy; optimal environmental conditions for 
aquaculture; farm standards; fishing gears; climate change and fisheries. 

 
711 211 สัตว์น้ าไม่มีกระดูกสันหลัง 3(2-3-4)   
                (Aquatic Invertebrates) 
  สัณฐานวิทยา สรีรวิทยา พฤติกรรมและนิเวศวิทยา การแพร่กระจาย การสืบพันธุ์และการพัฒนา

ของตัวอ่อน การจัดจ าแนก ชนิดของสัตว์น  าไม่มีกระดูกสันหลังที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจ  
Morphology; physiology; behaviors and ecology; distribution; reproduction and 

embryonic development; classification; aquatic invertebrate species of economic 
importance.    
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711 212 นิเวศวิทยาและระบบนิเวศทางน้ า 3(2-3-4)  
 (Ecology and Aquatic Ecosystems) 

แนวคิดและทฤษฎีทางนิเวศวิทยา สมบัติทางเคมีและฟิสิกส์ของน  า ระบบนิเวศทางน  า ทะเลสาบ 
ล าธารและแม่น  า ปากแม่น  า พื นที่ชายฝั่งทะเล แนวปะการัง แนวหญ้าทะเล ป่าชายเลน ป่าพรุ และ
ทะเลเปิด การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ การแปลผล และการน าเสนอข้อมูลทางนิเวศวิทยาจากภาคสนาม 
การเพาะเลี ยงสัตว์น  าเชิงนิเวศ เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมและการประยุกต์ การเพาะเลี ยงสัตว์น  าเชิง
นิเวศ และสถานการณ์ปัจจุบันด้านนิเวศวิทยา 

มีปฏิบัติการภาคสนาม 
 Ecological concepts and theories; chemical and physical properties of water; 

aquatic ecosystems; lakes; streams and rivers; estuaries; coastal areas; coral reefs; 
seagrass beds; mangroves; peat swamp; open oceans; data collection , analysis, 
interpretation and presentation of field ecological data; environmental economics and 
applications; ecological aquaculture; current situation in ecology. 

Field works required. 

 
711 221 หลักการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า   3(3-0-6)   
                (Principles of Aquaculture) 

การเลือกชนิดของสัตว์น  าที่จะท าการเพาะเลี ยง  แหล่งน  าและระบบน  า การออกแบบและการ
สร้างบ่อ บ่อเลี ยงและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง การขยายพันธุ์ วิธีการอนุบาลและการเลี ยง การจัดการด้าน
การให้อาหาร คุณภาพน  า และการควบคุมและป้องกันโรค ระบบการเพาะเลี ยงสัตว์น  าเชิงการค้า 

  Selection of aquatic species for aquaculture; water sources and systems; pond 
design and construction; culture ponds and related equipment; propagation; nursery and 
culture methods; management of feeding, water quality and disease control and 
prevention; commercial aquaculture. 

 
711 291 ประสบการณ์วิชาชีพ 1             1(0-3-0)   
       (Practicum I)  
 เงื่อนไข : ฝึกประสบการณ์วิชาชีพไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมง  
         ฝึกงานพื นฐานทางด้านการประมง การเพาะเลี ยงสัตว์น  า การจัดการทรัพยากรทางน  า และการใช้

เครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้อง พร้อมทั งส่งรายงาน  
Practical training on fishery; aquaculture; aquatic resource management; use of 

related tools and equipment. Submission of report are mandatory. 
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711 311    นิเวศสรีรวิทยาของสัตว์น้ า 3(3-0-6) 
     (Aquatic Animal Ecophysiology) 

 ความรู้พื นฐานทางสรีรวิทยา ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสัตว์น  ากับสิ่งแวดล้อม ผลกระทบของปัจจัยทาง
สิ่งแวดล้อมต่อสรีรวิทยาของสัตว์น  า การปรับตัวของสัตว์น  าต่อการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม 

  Fundamental knowledge of physiology; interactions between aquatic animal and 
their environment; impacts of environmental factors on aquatic animal physiology; 
aquatic animal adaptation to environmental changes.  

 
711 312 พิษวิทยาในสัตว์น้ า                                                            3(3-0-6)   
   (Toxicology in Aquatic Animals)  

หลักการทางพิษวิทยา การดูดซึม การกระจายและการขับถ่ายสารพิษ การแปรรูปทางชีวภาพ 
กลไกการแสดงฤทธิ์ของสารพิษต่ออวัยวะเป้าหมาย ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเป็นพิษ การทดสอบและการ
ประเมินความเป็นพิษ สารพิษท่ีพบทั่วไปในสัตว์น  า 

Principles of toxicology; absorption; distribution and excretion of toxicants; 
biotransformation; mechanism of toxicant action on target organs; factors affecting 
toxicity; toxicity testing and evaluation; toxicants commonly found in aquatic animals. 

 
711 313 สัตว์น้ าต่างถิ่น               3(3-0-6)        
 (Exotic Aquatic Species)  

 ชีววิทยาของสัตว์น  าต่างถิ่น ผลกระทบที่เกิดจากสัตว์น  าต่างถิ่น แนวทางการป้องกันและการแก้ไข
ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกราน ชนิดของสัตว์น  าที่ห้ามน าเข้าและส่งออก กฎหมายการน าเข้าและส่งออก และ
กฎหมายระหว่างประเทศที่เก่ียวกับชนิดพันธุ์ต่างถ่ิน  

Biology of alien aquatic animals; adverse impacts caused by alien aquatic animals; 
guidelines for preventing and resolving the problem of invasive alien species; prohibited 
import and export species of aquatic animal; import and export laws and international 
laws pertaining to invasive species. 
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711 314     ชีววิทยาประมง                3(3-0-6) 
                (Fishery Biology)     
         การประเมินการเจริญการเติบโต ระยะการพัฒนาของเซลล์สืบพันธุ์และวิธีการประเมิน ดัชนีความ

สมบูรณ์เพศ อัตราส่วนเพศ ความดกไข่ ขนาดแรกสืบพันธุ์ พฤติกรรมการกินอาหารและช่วงเวลาการกิน
อาหารในรอบวัน องค์ประกอบของอาหารในกระเพาะ ความคาบเกี่ยวการกินอาหาร โครงสร้างสายใย
อาหารในระบบนิเวศแหล่งน  า  

Growth assessment; germ cell developmental stages and assessment method; 
sexual maturity index; sex ratio; fecundity; size at first maturity; feeding behavior and 
daily ration; stomach content; diet overlap; food web structure in aquatic ecosystems. 

 
711 315 ชีววิทยาทางทะเล 3(2-3-4) 

(Marine Biology)  
สิ่งมีชีวิตในถิ่นที่อยู่ทางทะเล ปัจจัยทางกายภาพและชีวภาพที่เป็นตัวก าหนดกลไกทางสรีรวิทยา 

พฤติกรรมและการด ารงชีวิตในทะเล ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับระบบนิเวศวิทยาทางทะเลและ
ทรพัยากรทางทะเล  

Organisms in marine habitats; physical and biological factors governing physiological 
mechanisms; behaviors and lives of marine organisms; relationships between human, 
marine ecosystems, and marine resources. 

 
711 321 การเพาะขยายพันธุ์สัตว์น้ าเชิงพาณิชย์           3(2-3-4) 
                (Commercial Propagation of Aquatic Animals) 

  ชีววิทยาและระบบสืบพันธุ์ของสัตว์น  าชนิดที่มีความส าคัญและสัตว์น  าที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์ 
การคัดเลือกและการจัดการพ่อแม่พันธุ์ การเหนี่ยวน าการผสมพันธุ์วางไข่และการผสมเทียม การฟักไข่
และการอนุบาล การเพาะเลี ยงสิ่งมีชีวิตส าหรับอนุบาลลูกปลาวัยอ่อน อุปกรณ์และการจัดการโรงเพาะ
ฟัก การบรรจุและการขนส่ง การตลาดของสัตว์น  า 

Biology and reproductive system of commercial species and other species with 
potential value; broodstock selection and management; induced spawning and artificial 
insemination; egg incubation and fry nursery; cultivation of live feed for larval rearing; 
facilities and hatchery management; logistics and marketing of aquaculture products. 
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711 322 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 3(2-3-4) 
       (Aquaculture Technology) 

หลักการของเทคโนโลยีส าหรับการเพาะเลี ยงสัตว์น  า การวางแผนการผลิตและเทคโนโลยีการ
ประเมินผลผลิต เทคโนโลยีการจัดการฟาร์มอัจฉริยะ ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการฟาร์ม 
เทคโนโลยีไบโอฟลอค การเพาะเลี ยงระบบน  าหมุนเวียน เทคโนโลยีการฆ่าเชื อน  าและอุปกรณ์ 
เทคโนโลยีการเพาะเลี ยงสมัยใหม่ การเพาะเลี ยงแพลงก์ตอนพืชในห้องปฏิบัติการ การเพาะขยายอาหาร
มีชีวิตเพ่ือการเลี ยงสัตว์น  า 

Principle of technology for aquaculture; production planning and product 
evaluation technology; smart farm management technology; information technology for 
farm management; biofloc technology; recirculating aquaculture system; sterilization 
technology for water and equipment; modern aquaculture technology; laboratory 
culture of phytoplankton; mass culture of live feed for aquaculture. 

 
711 323 คุณภาพน้ าส าหรับการประมง 3(2-3-4)  
      (Water Quality for Fisheries) 

 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างดินและน  า ปัจจัยคุณภาพน  าทางกายภาพ เคมี และชีวภาพที่ส าคัญต่อการ
เพาะเลี ยงสัตว์น  า และกิจกรรมทางน  าอ่ืน ๆ วัฏจักรของธาตุอาหาร ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศต่อการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพน  าในบ่อเลี ยงสัตว์น  าและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ทฤษฎี 
เครื่องมือ วิธีการเก็บตัวอย่าง และวิธีการวิเคราะห์คุณภาพน  า  เทคโนโลยีการจัดการคุณภาพน  า การ
ปรับปรุงคุณภาพน  าทิ งเพ่ือการประมงอย่างยั่งยืน 

 Interaction between soil and water; physical, chemical and biological parameters 
of water essential to aquaculture and other water activities; nutrient cycles; impacts of 
climate change on pond water quality dynamics and related factors; theories, 
instruments, sample collection and methods of water analysis; water quality 
management technology; improvement of discharged water quality for sustainable 
fisheries. 
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711 324     ระเบียบวิธีวิจัยทางการประมง 3(2-3-4)    
                (Research Methodology in Fisheries) 

หลักการวางแผนการทดลองและวิเคราะห์ข้อมูลที่เน้นการประยุกต์ใช้ในการวิจัยทางการเพาะเลี ยง
สัตว์น  า แผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ แผนการทดลองแบบสุ่มในบล็อกสมบูรณ์ แผนการทดลองแบบ
จัตุรัสละติน การทดลองแบบแฟคทอเรียล การใช้โปรแกรมอาร์ ส าหรับวิเคราะห์ข้อมูลงานทดลอง  

Principles of experimental design and data analysis with emphasis on their 
applications in fishery and aquaculture research; completely randomized design; 
randomized complete block design; Latin square design; factorial experiment; use of R 
statistical software for analyzing experimental data. 

 
711 325 ปลาสวยงาม              3(2-3-4)    
 (Ornamental Fish) 

ชีววิทยาของปลาสวยงามที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจ ระบบการเลี ยงและอุปกรณ์ วิธีการ
เพาะพันธุ์และการอนุบาลลูกปลา การป้องกันและรักษาโรค การขนส่งและการตลาดปลาสวยงาม 

Biology of economically important ornamental fish; rearing systems and facilities; 
breeding and nursing methods; disease prevention and treatment; transporting and 
marketing of ornamental fish. 

 
711 326 การเพาะเลี้ยงกุ้งเชิงธุรกิจ               3(2-3-4)     
 (Commercial Shrimp Culture) 

ชีววิทยาของกุ้งชนิดที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจ เทคนิคการเพาะพันธุ์และการอนุบาลลูกกุ้งวัย
อ่อน หลักเกณฑ์และวิธีการในการประเมินคุณภาพของลูกกุ้ง ระบบการเลี ยงและการจัดการฟาร์ม การ
จัดการบ่อและคุณภาพน  า โรคกุ้ง มาตรฐานฟาร์มเลี ยงกุ้ง การควบคุมคุณภาพและการตลาดของ
ผลิตภัณฑ์กุ้งเพ่ือการส่งออก  

Biology of economically important shrimp species; breeding and larval nursing 
techniques; criteria and methods for quality assessment of shrimp postlarvae; culture 
systems and management of shrimp farm; grow- out pond and water quality 
management; shrimp diseases; shrimp farming standard; quality control and marketing 
of shrimp products for export. 
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711 327      ปูและหอยที่ส าคัญทางเศรษฐกิจ 3(3-0-6)   
                (Commercial Crabs and Mollusks) 

ชีววิทยา นิเวศวิทยา และความหลากหลายของปูและหอยที่ส าคัญทางเศรษฐกิจ การอนุบาลและ
ระบบการเลี ยง การท าฟาร์ม ปูและหอย การอนุรักษ์และการฟ้ืนฟูทรัพยากรปู การวิจัยและเทคโนโลยีที่
เกี่ยวข้องกับปูและหอย ความหลากหลายทางพันธุกรรมของปู 

มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
Biology, ecology and genetic diversity of commercial crab and mollusk species; 

nursery and culture systems; crab and molluscan farming; conservation and rehabilitation 
of crab resource; research and technologies related to crabs and mollusks; genetic 
diversity of crab.  

   Field trips required. 
 
711 328 การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในเอเซีย 3(3-0-6)  

(Aquaculture in Asia)     
   การเพาะเลี ยงสัตว์น  า  เพ่ือการบริโภคและเพ่ือวัตถุประสงค์ อ่ืน  เภสัชภัณฑ์ โภชนเภสัช 

เครื่องส าอางค์ เครื่องประดับ ของทวีปเอเซีย โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ วิธีการเลี ยง 
การจัดการ และการตลาด กรณีความส าเร็จและสิ่งค้นพบที่ส าคัญจากการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการ
เพาะเลี ยงสัตว์น  าในภูมิภาคเอเซีย ประสบการณ์ศึกษาดูงานในต่างประเทศ โดยการทัศนศึกษาสถาน
ประกอบการและแหล่งเพาะเลี ยงสัตว์น  า   

Aquaculture of aquatic species for human consumption and non-food purposes 
such as pharmaceutical, nutraceutical, cosmeceutical, ornamental applications in Asia, 
especially in the Southeast Asian region; culture practice, management and marketing; 
success cases and key research findings relevant to Asian aquaculture;  field trip abroad 
to gain experience on aquaculture enterprises and rearing sites. 

 
711 329     สาหร่ายและพรรณไม้น้ าเศรษฐกิจ   3(2-3-4) 
  (Economic Algae and Aquatic Plant) 

ชีววิทยาของสาหร่ายและพรรณไม้น  าเศรษฐกิจ วิธีและปัจจัยในการขยายพันธุ์สาหร่ายและ
พรรณไม้น  า  การตลาด การบรรจุ และการขนส่งสาหร่ายและพรรณไม้น  า  

  Biology of  economic seaweeds and aquatic plants; seaweeds and aquatic plants 
propagation methods and factors; marketing; packaging; and logistic of seaweeds and 
aquatic plants.  
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711 331 อาหารสัตว์น้ า 3(2-3-4)  
   (Aquatic Animal Feed) 
   สารอาหารและความต้องการสารอาหารของสัตว์น  า การย่อยและเมแทบอลิซึมของคาร์โบไฮเดรต 

ลิพิด และโปรตีน การย่อยได้ของอาหาร ทุพโภชนาการ วัตถุดิบอาหารและสารเสริม การค านวณสูตร
อาหารและกระบวนการผลิตอาหาร  การให้อาหารสัตว์น  า  

Nutrients and nutritional requirements of aquatic animals; digestion and 
metabolism of carbohydrates, lipids and proteins; diet digestibility; malnutrition diseases; 
feedstuffs and feed additives; feed formulation and manufacturing process; feeding of 
aquatic animals.  

 
711 332 อาหารมีชีวิตส าหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า     3(2-3-4)   

(Live Feed for Aquaculture) 
 ชีววิทยาของแพลงก์ตอนพืช แพลงก์ตอนสัตว์ และอาหารมีชีวิตชนิดอ่ืน ๆ ที่มีความส าคัญต่อการ

เพาะเลี ยงสัตว์น  า คุณค่าทางอาหารและการใช้ประโยชน์ในทางการเพาะเลี ยงสัตว์น  า  
Biology of phytoplankton, zooplankton and other live feed organisms important to 

aquaculture; nutritional values of live feeds and their uses in aquaculture.  
 
711 333 วัตถุดิบอาหารสัตว์น้ าและการประเมินคุณภาพ  3(2-3-4)    

(Feedstuffs for Aquatic Animal Feed and Quality Evaluation) 
วัตถุดิบอาหารส าหรับการผลิตอาหารสัตว์น  า องค์ประกอบของวัตถุดิบ เทคนิคการประเมิน

คุณภาพทางฟิสิกส์และเคมี สิ่งปลอมปนและสารพิษในวัตถุดิบ การผลิตและการควบคุมคุณภาพ 
Feedstuffs for aquatic animal feed production; raw material compositions; physical 

and chemical evaluation techniques; contaminants and toxins in feedstuffs; 
manufacturing and quality control. 
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711 341 โรคในสัตว์น้ าเศรษฐกิจ             3(2-3-4)    

                (Diseases of Commercial Aquatic Animals) 
 วิชาบังคับก่อน : 700 202 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาส าหรับวทิยาศาสตร์การเกษตร 

 ปัจจัยที่ท าให้เกิดโรคในสัตว์น  า โรคที่เกิดจากปรสิต แบคทีเรีย เชื อรา และไวรัสที่พบบ่อยในสัตว์
น  า โรคสัตว์น  าที่เป็นโรคไม่ติดเชื อ วิธีการเก็บตัวอย่างและการส่งตัวอย่างสัตว์น  าเพ่ือการตรวจ
วินิจฉัยโรค การตรวจวินิจฉัยโรคสัตว์น  า การป้องกันและรักษาโรคสัตว์น  า การใช้ยาต้านจุลชีพในสัตว์น  า 
ระบบภูมิคุ้มกันของสัตว์น  า และวิธีการศึกษาทดลองทางด้านโรคสัตว์น  า 

Pathogenic factors in aquatic animals; parasitic, bacterial, fungal, viral and non-
infectious diseases commonly found in commercial aquatic animals; collection and 
submission of samples for diagnosis; diagnosis of diseases in aquatic animals; prevention 
and treatment of diseases; antibiotics and their administration in aquatic animals; 
immune systems of aquatic animals; experimental methodology in aquatic animal 
diseases. 

 
711 351 พันธุศาสตร์และการปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้ า           3(2-3-4)  
 (Genetics and Breeding of Aquatic Animals)  
   พันธุศาสตร์ของลักษณะคุณภาพและลักษณะปริมาณของปลาและสัตว์น  าอ่ืน ๆ หลักพื นฐานของ

พันธุศาสตร์ประชากร การผสมพันธุ์เชิงคัดเลือกเพ่ือปรับปรุงลักษณะคุณภาพและลักษณะปริมาณของ
สัตว์น  าชนิดที่มีการเพาะเลี ยง เครื่องหมายพันธุกรรมและการใช้เครื่องหมายพันธุกรรมช่วยในการ
คัดเลือก ระบบการผสมพันธุ์ การจัดการชุดโครโมโซม การดัดแปลงพันธุกรรม  

Genetics of qualitative and quantitative traits of fish and other aquatic animals; basic 
concepts of population genetics; selective breeding for qualitative trait and quantitative 
trait improvement of aquaculture species; genetic markers and marker-assisted selection; 
mating systems; chromosome set manipulation; genetic modification.   
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711 361 มลพิษทางน้ าและการจัดการ            3(2-3-4)    
       (Water Pollution and Management) 

 ลักษณะทางเคมี ชีวภาพ กายภาพ แหล่งที่มาของมลพิษทางน  า การตรวจติดตามและวิเคราะห์
สารมลพิษ การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีการปรับปรุงคุณภาพน  า กฎหมายและ
มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม การจัดการของเสียจากการเพาะเลี ยงสัตว์น  า การจัดการของเสียเหลือ
ศูนย์ การอนุรักษ์และการฟื้นฟูทรัพยากรแหล่งน  า 

Chemical, biological, physical characteristics and sources of water pollutants; 
monitoring and analysis of pollutants; environmental impact assessment; technologies 
for water quality improvement; laws and standards of environmental quality; aquaculture 
waste management, zero waste management; conservation and remediation of water 
resources. 

 
711 362 ทักษะทางน้ าและสันทนาการทางทะเล 3(2-3-4) 
 (Water Skills and Marine Recreation) 
                 เงื่อนไข: โดยความยินยอมของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

การด าน  าตื นและการด าน  าโดยไม่ใช้เครื่องช่วยหายใจ การบังคับและการน าร่องเรือยนต์ขนาดเล็ก 
สิ่งแวดล้อมทางทะเล สิ่งมีชีวิตและอันตรายจากสิ่งมีชีวิตในทะเล ทักษะการช่วยชีวิตและการปฐม
พยาบาลผู้ประสบภัยทางน  า การใช้งานข้อมูลพยากรณ์อากาศและอุตุนิยมวิทยาทางทะเลเพ่ือสันทนา
การ การบริหารการเดินทางท่องเที่ยวทางทะเลและโลจิสติกส์ 

Snorkeling and free-diving; maneuvering and navigation of small water crafts; marine 
environment and harmful marine lives; life saving skills and emergency first response; 
application of weather forecast and meteorological data for recreational activities; trip 
management and logistics. 
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711 363 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการจัดการทรัพยากรทางน้ า 3(2-3-4) 
(Geographical Information System for Aquatic Resource Management) 

การแผนที่พื นฐาน องค์ประกอบของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และข้อมูลอ้างอิงพิกัด การน าเข้า
ข้อมูลประเภทราสเตอร์เวกเตอร์ ฟังก์ชันการวิเคราะห์ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ การจัดการข้อมูล 
ระบบการสนับสนุนการตัดสินใจแบบพหุเกณฑ์ การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพ่ือการ
จัดการแหล่งน  าผิวดินและชายฝั่ง แบบจ าลองทางสิ่งแวดล้อมและการประเมินความเสี่ยง 

Basic cartography; components of geographical information system (GIS) ; 
georeferenced data; input of raster and vector data; GIS analysis functions; data 
management; multicriteria decision support system; GIS applications in inland water 
and coastal management; environmental modeling and risk assessment. 

 
711 371 การส่งเสริมทางการเกษตรเชิงสร้างสรรค์           1(0-2-1)   
               (Creative Agricultural Extension) 

 ความส าคัญและองค์ประกอบของการส่งเสริมการเกษตร หลักการส่งเสริมการเกษตร กระบวนการ
และรูปแบบการส่งเสริมการเกษตร การพูดในที่สาธารณะ การสื่อสารทางด้านการส่งเสริมการเกษตร สื่อ
และระบบสารสนเทศ การวางแผนและประเมินผลโครงการส่งเสริมการเกษตร   

Importance and elements of agricultural extension; principles of agricultural 
extension; process model of agricultural extension; public speaking; communications in 
agricultural extension; media and information systems; planning and evaluation of 
agricultural extension projects. 

 
711 381 สัมมนา        1(0-2-1)   

(Seminar) 
เงื่อนไข : วิชานี วัดผลเป็น S หรือ U 

สัมมนาในหัวข้อที่น่าสนใจทางการประมง การเพาะเลี ยงสัตว์น  า การจัดการทรัพยากรทางน  า หรือ
ประเด็นที่เก่ียวข้อง 

  Seminar on topics of current interest in fisheries, aquaculture, aquatic resource 
management or related issues. 
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711 382 เรื่องคัดเฉพาะ 1 3(3-0-6)   
(Selected Topics I) 

เรื่องที่น่าสนใจทางการประมง การเพาะเลี ยงสัตว์น  า การจัดการทรัพยากรทางน  า หรือประเด็นที่
เกี่ยวข้อง 

Topics of current interest in fisheries, aquaculture, aquatic resource management or 
related issues. 

 
711 391 จุลนิพนธ์ 1 1(0-2-1)   
   (Senior Project I) 

วิชานี วัดผลเป็น S หรือ U   
การก าหนดปัญหาวิจัย การตรวจเอกสาร การออกแบบการวิจัยทางการประมง การเพาะเลี ยงสัตว์

น  า การจัดการทรัพยากรทางน  า หรือหัวข้อที่เก่ียวข้อง การเขียนข้อเสนองานวิจัยและการน าเสนอ 
  Identification of research problem; literature review; design of a research project 

in fisheries, aquaculture, water resources management or related topic; proposal 
writing and presentation. 

 
711 411 จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อมเพื่อการประมง 3(2-3-4)       

(Environmental Microbiology for Fisheries) 
 บทบาทและการแพร่กระจายของจุลินทรีย์ ชนิดของจุลินทรีย์ในดิน น  า และอากาศ กิจกรรมของ

จุลินทรีย์ ความสัมพันธ์ของจุลินทรีย์กับสิ่งแวดล้อม ประโยชน์และโทษ วิธีปฏิบัติส าหรับคัดแยก
จุลินทรีย์เพ่ือน ามาใช้ประโยชน์ส าหรับการประมง 

Role and distribution of microorganisms; kind of microbes in soil water and air; 
microbial activity; relationship of microorganisms with the environment; benefits and 
harms; experimental methods for microbial isolation to benefit fishery. 

 
711 412 จุลินทรีย์เทคโนโลยีเพื่อสัตว์น้ า 3(3-0-6)     
                (Microbe Technology for Aquatic Animals) 

เทคโนโลยีจากจุลินทรีย์ การจัดการและการควบคุมจุลินทรีย์ การบ าบัดน  าเสียและของเสีย 
ประโยชน์ของโพรไบโอติก สารต้านจุลชีพเพ่ือการเพาะเลี ยงสัตว์น  า  

Microbes Technology; microorganisms management and control; waste water and 
waste treatment; benefit of probiotic; antimicrobial substances for aquaculture. 
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711 421 อะควาโปนิกส์  3(2-3-4)    
(Aquaponics)   

พัฒนาการของอควาโปนิกส์ ระบบอควาโปนิกส์ รูปแบบและการประยุกต์ใช้ ธาตุอาหารและการ
ควบคุมผลผลิต ปัญหาและการแก้ไข การประกอบและการบ ารุงรักษาระบบอะควาโปนิกส์ การจัดการ
ผลผลิตหลังเก็บเกี่ยว  

Development of aquaponics; aquaponics system; aquaponics design and its 
application; nutrients and product control; problems and troubleshooting; assembly and 
maintenance of aquaponics system; postharvest management. 

 
711 422 การจัดการคุณภาพดินเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 3(2-3-4)  
 (Sediment Quality Management for Aquaculture) 

กระบวนการจัดการคุณภาพดินตะกอนช่วงก่อนเริ่มเลี ยง ระหว่างการเลี ยง และช่วงหลังการเก็บ
เกี่ยวผลผลิตสัตว์น  า การตากบ่อ การใช้วัสดุปูนในบ่อ การจัดการสารอินทรีย์ การใช้ปุ๋ย    

 Management processes of sediment quality during pre- culture, culture and post-
harvest of aquatic animals; pond drying; use of lime materials in the ponds; organic 
matter management; use of fertilizers. 

 
711 423    การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าเพื่อการอนุรักษ์                    3(2-3-4) 
               (Conservation Aquaculture) 

  ความส าคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากร หลักพื นฐานของชีววิทยาการอนุรักษ์  การเพาะเลี ยงสัตว์
น  าในสภาวะแวดล้อมที่ เปลี่ยนแปลง กฎหมายและจรรยาบรรณที่ เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์
ทรัพยากร เทคนิคการเพาะเลี ยงสัตว์ปลาและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังชนิดที่มีความส าคัญเชิงนิเวศวิทยา
และการอนุรักษ์ การปลูกเนื อเยื อ การหักกิ่งและการย้ายปลูก การจัดแสดงอะแควเลียม กรณีศึกษา
โครงการอนุรักษ์ที่ประสบความส าเร็จ 

Importance of resource conservation; fundamental conservation biology; 
aquaculture in changing environment; laws and ethics in resource conservation practices; 
culture techniques of fishes and other invertebrates of ecological and conservation 
concerns; tissue grafting techniques; fragmentation and transplant; aquarium display; 
case studies in successful conservation projects. 
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711 424      ทัศนศึกษาทางด้านการประมง  1(0-2-1)  
                 (Fishery Excursion) 

เรียนรู้เทคนิคการเพาะเลี ยงสัตว์น  านอกสถานที่ ทางด้านการเพาะเลี ยงสัตว์น  าจืดและสัตว์น  า
ชายฝั่งหลากหลายรูปแบบ รวมถึงการแปรรูปผลิตภัณฑ์การท าการประมง และการเพาะเลี ยงอาร์ทีเมีย
โรติเฟอร์สาหร่ายขนาดเล็กและสิ่งมีชีวิตชนิดอ่ืน ๆ ที่ส าคัญต่อการเพาะเลี ยงสัตว์น  า และศึกษาดูงานใน
ห้องปฏิบัติการ ฟาร์ม โรงเพาะฟัก สถาบันวิจัยหน่วยงานของรัฐ และเอกชน 

 มีการศึกษานอกสถานที ่
Hands on learning of aquaculture techniques in several aquaculture related 

facilities in the Maritimes and Inland culture including farms, hatcheries, research 
institutes, laboratory exercises, product processing, culturing of artemia, rotifers, 
microalgae and other species which is need for aquaculture in government or private 
offices. 

Field trips required. 
 

711 451 เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการวิจัยทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า          3(2-3-4)  
(Biotechnology for Aquaculture Research)  

เทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ที่ประยุกต์ใช้ในด้านการเกษตร การเพาะเลี ยงสัตว์น  า และการประมง 
เทคนิคในการศึกษาดีเอ็นเอและอาร์เอ็นเอ การโคลนยีน การวิเคราะห์การแสดงออกของยีน การ
ปรับแต่งจีโนม เทคโนโลยีพีซีอาร์ที่ใช้ในงานด้านการเพาะเลี ยงสัตว์น  า    

Modern biotechnology applied to agriculture, aquaculture and fisheries; techniques 
for DNA and RNA studies; gene cloning; gene expression analysis; genome editing; PCR-
based technology in aquaculture applications.   

 

711 461 การประเมินทรัพยากรทางน้ า            3(2-3-4) 
(Appraisal of Aquatic Resources) 

  หลักและกระบวนการทางชีวภาพ ทางกายภาพ และนิเวศวิทยา ของระบบนิเวศทางน  า การ
ประเมินผลกระทบของมนุษย์ที่ส าคัญต่อระบบนิเวศทางน  า การท างานของระบบนิเวศและการจัดการ 
กรณีศึกษาทางนิเวศวิทยา สมุทรศาสตร์ ชลธีวิทยา ชีววิทยาการประมง และเศรษฐศาสตร์ ความเข้าใจ
ทางวิทยาศาสตร์และปัญหาด้านการจัดการในบริบทของประเทศไทย  

      มีปฏิบัติการภาคสนาม 
Biological, physical and ecological principles and processes of aquatic ecosystems; 

critical evaluation of human impacts on productive aquatic ecosystems; ecosystem 
functioning and management; case studies in ecology, oceanography, limnology, fishery 
biology and economics; scientific understanding and management issues in the context 
of Thailand. 

Field works required. 



 
75 

 
 

711 462 การประดาน้ าเพื่อการวิจัย                    3(2-3-4) 
 (Scientific Diving) 
 เงื่อนไข: โดยความยินยอมของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

ประวัติการด าน  า อุปกรณ์ การติดตั งและถอดอุปกรณ์ในการด าน  า การเลือกใช้ การดูแลและ
บ ารุงรักษาอุปกรณ์ด าน  า ฟิสิกส์และผลกระทบทางสรีรวิทยาจากการด าน  า ไนโตรเจน และผลของ
ไนโตรเจนต่อนักด าน  า การวางแผน และการบันทึกในการด าน  า สถานการณ์ใต้น  าและการแก้ไข
สถานการณ์ฉุกเฉิน การด าน  าเพ่ือสันทนาการ ฝึกทักษะในการด าน  าในสระและทะเลเปิด การส ารวจส า
มะโนประชากรปลาด้วยสายตาและการส ารวจสิ่งมีชีวิตพื นทะเล 

มีปฏิบัติการภาคสนาม 
History of diving and scuba diving; scuba equipment; assembly and disassembly of 

scuba equipment; selection of scuba equipment, care and maintenance; physics and 
physiological effects of diving; nitrogen and its effects on divers; dive planning and 
logging; emergency first response; recreational diving; practical skills in confined and 
open waters; underwater fish visual census and benthic habitat survey. 

 Field works required. 
 
711 471 การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการประมง           3(2-3-4)   
      (Value Addition of Fisheries Products) 

 แนวปฏิบัติที่ดีหลังการจับสัตว์น  า การจัดการหลังการจับและเก็บรักษา การเปลี่ยนแปลงคุณภาพ
สัตว์น  าหลังการตาย การวิเคราะห์ทางเคมี กายภาพ และชีวภาพ การขนส่ง การแปรรูป การจัดการ
ผลผลิตสัตว์น  าและผลพลอยได้ คุณภาพผลิตภัณฑ์ ความปลอดภัยทางอาหาร การบรรจุ มาตรฐานการ
ผลิตของอุตสาหกรรม เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว 

 Good practices for postharvest handling of aquatic animals; postharvest 
management and preservation; postmortem changes in aquatic animals; chemical, 
physical and biological analyses; transportation; processing; management of aquatic 
animal products and by- products; product quality; food safety; packaging; industrial 

production standards; bio-circular-green economy (BCG). 
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711 472     การตลาดเพื่อผู้ประกอบการรายใหม่            3(3-0-6)   
  (Marketing for New Entrepreneurs) 

 อุปสงค์และอุปทานสินค้าและโภคภัณฑ์สัตว์น  า พฤติกรรมผู้บริโภค ส่วนผสมการตลาดเพ่ือการ
วางแผนการตลาดของผู้ประกอบการรายใหม่ การวิจัยตลาดเบื องต้น การตลาดสินค้าและผลิตภัณฑ์สัตว์
น  าระหว่างประเทศ ตลาดดิจิทัล  เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว 

Demand and supply of aquatic animal products and commodities; consumer 
behaviors; marketing mix for business plan for new entrepreneurs and commodities; 
introduction to marketing research; international marketing of aquatic animal products; 

digital marketing; bio-circular-green economy (BCG). 
 
711 473 โลจิสติกส์และการจัดการโซ่อุปทานส าหรับธุรกิจประมง 3(3-0-6)    

(Logistics and Supply Chain Management for Fishery Business)  
การวางแผนและการกระจายโภคภัณฑ์ประมงจากผู้ผลิตถึงผู้บริโภค การบริหารจัดการห่วงโซ่

อุปทานสินค้าประมง ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน และ
กรณีศึกษา 

Planning and distribution of fishery commodities from producers to consumers; 
supply chain management of fishery commodities; information technology system for 
logistics and supply chain management and case studies.  

 
711 482 เรื่องคัดเฉพาะ 2      3(2-3-4)    

(Selected Topics II) 
 เรื่องท่ีน่าสนใจทางการประมง การเพาะเลี ยงสัตว์น  า การจัดการทรัพยากรทางน  า หรือประเด็นที่

เกี่ยวข้อง 
Topics of current interest in fisheries, aquaculture, aquatic resource management or 

related issues. 
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711 491 จุลนิพนธ์ 2 2(1-2-3)     
       (Senior Project II) 

วิชาบังคับก่อน : 711 391 จุลนิพนธ์ 1  
  เงื่อนไข         : วิชานี วัดผลเป็น S หรือ U   

  การวางแผนและการด าเนินการวิจัย การรวบรวมข้อมูล การใช้สถิติส าหรับการวิจัย การวิเคราะห์
ข้อมูล การแปลผล การเขียนรายงานและการน าเสนอผลการวิจัย  

  Planning and conducting a research project; data collection; application of 
statistics for research; data analysis; interpretation; report writing and research 
presentation. 

 
711 492 ประสบการณ์วิชาชีพ 2 1(0-3-0) 
       (Practicum II)  

ฝึกงานพื นฐานทางด้านการประมง การเพาะเลี ยงสัตว์น  า การจัดการทรัพยากรทางน  า ใน
หน่วยงานของรัฐ เอกชน หรือรัฐวิสาหกิจ ระยะเวลาการฝึกงานต้องไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง พร้อมทั งส่ง
รายงาน  

Practical training on fishery; aquaculture; aquatic resource management in 
government organizations, private sectors or state enterprises.  A minimum of 200 hours 
of training and submission of report are mandatory. 

 
711 493 สหกิจศึกษา 6(0-18-0)    
 (Co-operative Education) 

 เงื่อนไข : โดยความยินยอมของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
   : วิชานี วัดผลเป็น S หรือ U  

 การฝึกปฏิบัติงานจริงขั นพื นฐาน เพ่ือเพ่ิมประสบการณ์วิชาชีพในหน่วยงานหรือสถาน
ประกอบการตามระบบสหกิจศึกษาของหลักสูตรฯ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ พร้อมทั งส่งรายงาน  

Apprenticeship in real work settings to increase professional career experience in an 
agency or enterprise according to curriculum co-operative education system.  A minimum 
of 16 weeks of training and submission of a report mandatory.   
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3.2  ชื่อ สกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์   
    3.2.1  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ล าดับ ต าแหน่ง   ช่ือ  สกุล 
เลขประจ าตัวประชาชน 

คุณวุฒิ   สาขา สถาบัน 
ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอนเฉลี่ย
(ชั่วโมง/สัปดาห์/ปี

การศึกษา) 
ปัจจุบัน ปรับปรุง 

1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ดร. แก้วตา ลิ มเฮง 
3-2401-00303--xx-x 

ปร.ด. (วิทยาศาสตร์การประมง)  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2553) 
วท.ม. (วิทยาศาสตร์การประมง)  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2548) 
วท.บ. (ประมง)  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2546) 

9 12 

2 อาจารย์ คุณาดล ศิลาฤดี 
3-4001-00471-xx-x 

วท.ม. (การประมง) 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2550) 
วท.บ. (ประมง)  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2542) 

9 12 

3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อนวัช  
บุญญภักดี 
3-9099-00630--xx-x 

วท.ม. (วาริชศาสตร์)  
มหาวิทยาลัยบูรพา (2542) 
วท.บ. การประมง  
(การเพาะเลี ยงสัตว์น  า)   
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (2539) 

9 12 

4 อาจารย์ ดร. สมฤดี ศิลาฤดี 
3-4001-00471-xx-x 

ปร.ด. (การประมง) 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2562) 
วท.ม. (วิทยาศาสตร์การประมง) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2545) 
วท.บ. (ประมง) 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2540) 

9 12 

5 อาจารย์ ดร. สาวิกา กัลปพฤกษ์ 
1-6206-00010-xx-x 

ปร.ด. (เพาะเลี ยงสัตว์น  า)  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2562) 
วท.ม. (วิทยาศาสตร์การประมง)  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2553) 
วท.บ. (การประมง) เกียรตินิยม
อันดับ มหาวิทยาลัยนเรศวร (2550) 

9 12 
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 3.2.2  อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
    

ล าดับ ต าแหน่ง   ช่ือ  สกุล 
เลขประจ าตัวประชาชน 

คุณวุฒิ   สาขา สถาบัน 
ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอนเฉลี่ย
(ชั่วโมง/สัปดาห์/ปี

การศึกษา) 
ปัจจุบัน ปรับปรุง 

1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร. แก้วตา ลิ มเฮง 
3-2401-00303-xx-x 

ปร.ด .  (วิทยาศาสตร์การประมง)  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2553) 
วท.ม.  (วิทยาศาสตร์การประมง)  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2548) 
วท.บ. (ประมง)  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2546) 

9 12 

2 อาจารย์ คุณาดล ศิลาฤดี 
3-4001-00471-xx-x 

วท.ม. (การประมง) 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2550) 
วท.บ. (ประมง)  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2542) 

9 12 

3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อนวัช  
บุญญภักดี 
3-9099-00630-xx-x 

วท.ม. (วาริชศาสตร์)  
มหาวิทยาลัยบูรพา (2542) 
วท.บ. การประมง  
(การเพาะเลี ยงสัตว์น  า)   
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (2539) 

9 12 

4 อาจารย์ ดร. สมฤดี ศิลาฤดี 
3-4001-00471-xx-x 

ปร.ด. (การประมง) 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2562) 
วท.ม. (วิทยาศาสตร์การประมง) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2545) 
วท.บ. (ประมง) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
(2540) 

9 12 

5 อาจารย์ ดร. สาวิกา กัลปพฤกษ์ 
1-6206-00010-xx-x 

ปร.ด. (เพาะเลี ยงสัตว์น  า)  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2562) 
วท.ม.  (วิทยาศาสตร์การประมง)  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2553) 
วท.บ. (การประมง) เกียรตินิยมอันดับ 
2 มหาวิทยาลัยนเรศวร (2550) 

9 12 
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 3.2.3  อาจารย์พิเศษ (ถ้ามี) 
 อาจมีการเชิญอาจารย์พิเศษเป็นรายภาคการศึกษา 
 
4.  องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม  
 4.1  มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
       1. มีความรู้และทักษะที่เก่ียวข้องกับงานด้านการประมง การเพาะเลี ยงสัตว์น  า และการจัดการทรัพยากร
ทางน  า    
       2. บูรณาการความรู้ในภาคทฤษฎีและปฏิบัติเพ่ือน าไปประยุกต์ใช้แก้ปัญหาในสถานการณ์จริงได้อย่าง
สร้างสรรค์ 
       3. มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา มีมนุษยสัมพันธ์ และเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กร ตลอดจนสามารถ
ปรับตัวและท างานร่วมกับผู้อ่ืนในสถานประกอบการได้  
       4. มีความกล้าในการแสดงออก มีทักษะการสื่อสารด้านการพูด เขียน คิดวิเคราะห์ ประมวลผล 
 
 4.2  ช่วงเวลา 
                     ชั นปีที่ 2  ภาคการศึกษาปลาย    
                     ชั นปีที่ 4  ภาคการศึกษาต้น 
     ชั นปีที่ 4  ภาคการศึกษาปลาย 
 

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
ลักษณะการฝึกปฏิบัติภาคสนาม จ านวนชั่วโมง 

711 291  ประสบการณ์วิชาชีพ 1  ไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมง 
711 492  ประสบการณ์วิชาชีพ 2 ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง 
711 493  สหกิจศึกษา จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา 

(ไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ต่อเนื่อง) 
 
5.  ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย  
 5.1  ค าอธิบายโดยย่อ 
 หลักสูตรก าหนดให้นักศึกษาจัดท าโครงงานวิจัยในรายวิชา 711 391 จุลนิพนธ์ 1 และรายวิชา 711 491 จุล
นิพนธ์ 2  ในประเด็นที่เก่ียวข้องกับสาขาวิชาชีพที่นักศึกษาสนใจ และสามารถอธิบายทฤษฎีที่น ามาประยุกต์ในการท า
โครงงานวิจัย มีขอบเขตโครงงานวิจัยที่สามารถท าส าเร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด ภายใต้การแนะน าของอาจารย์ที่
ปรึกษา 
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 5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
  1. มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการวิจัยอย่างเป็นระบบ สามารถท าวิจัยเบื องต้ น และเขียน
รายงานผลวิจัยเพื่อน าเสนอทางวิชาการได้ 
  2. สามารถแก้ไขปัญหาโดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ 
  3. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล  
  4. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ผลการทดลองทางสถิติ 
  5. สามารถปรับตัวท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
  6. มีความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาเขียนและภาษาพูด 
 
 5.3  ช่วงเวลา             

นักศึกษาที่เรียน 711 391 จุลนิพนธ์ 1  (จ านวน 1 หน่วยกิต) ตั งแต่ภาคการศึกษาปลาย ชั นปีที่ 3 และ
นักศึกษาที่เรียนรายวิชา 711 491 จุลนิพนธ์ 2  (จ านวน 2 หน่วยกิต) ในภาคการศึกษาต้น ชั นปีที่ 4 และต้องสิ นสุด
การส่งเล่มจุลนิพนธ์ก่อนไปฝึกงานสหกิจศึกษา 

 
 5.4  จ านวนหน่วยกิต     3   หน่วยกิต 
 
 5.5  การเตรียมการ 
                 (1) มีการแต่งตั งอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการวิจัยให้นักศึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม เพ่ือให้ค าแนะน า
แก่นักศึกษา โดยนักศึกษาเป็นผู้เลือกอาจารย์ที่ปรึกษาซึ่งมีความเชี่ยวชาญในเรื่องที่สนใจ 
        (2) อาจารย์ที่ปรึกษาให้ค าปรึกษาในการเลือกหัวข้อและกระบวนการศึกษาค้นคว้า 
 
 5.6  กระบวนการประเมินผล 
        (1) ประเมินคุณภาพข้อเสนอโครงการวิจัย โดยอาจารย์ที่ปรึกษาและกรรมการที่ปรึกษาจุลนิพนธ์ 
        (2) ประเมินความก้าวหน้าในระหว่างการท างานวิจัย จากการสังเกต การน าเสนอ และเอกสารรายงาน 
โดยอาจารย์ที่ปรึกษาจุลนิพนธ์  
        (3) ประเมินจากการน าเสนอผลงานวิจัยและรูปเล่มจุลนิพนธ์ โดยอาจารย์ที่ปรึกษา กรรมการที่ปรึกษา 
และกรรมการสอบจุลนิพนธ์ รวมกันอย่างน้อย 3 คน 
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หมวดที่ 4  ผลการเรียนรู้  กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล  

 

1.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร พยายามพัฒนาคุณลักษณะให้มีขึ นในตัวบัณฑิตที่จบในหลักสูตรนี  

ดังนี  
 1) มีความคิดสร้างสรรค์ในการสื่อสารและท าสื่อสารสนเทศทางด้านการประมงได้  
 2)  สามารถท าการตลาดสินค้าประมงในรูปแบบธุรกิจออนไลน์ได้อย่างสร้างสรรค์ 
 3) มีทักษะในการค้นคว้าศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเพ่ือการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

 
 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
1. มีความคิดสร้างสรรค์ในการสื่อสาร
และท าสื่อสารสนเทศทางด้านการประมง
ได้  
 

ก าหนดให้รายวิชามีการสอดแทรกกิจกรรมให้นักศึกษาในทุกชั นปี 
และมีอาจารย์เป็นผู้ให้ผลสะท้อนกลับเพ่ือให้นักศึกษาได้พัฒนาตนเอง 
ได้แก่  

1) การผลิตสื่อ สิ่งพิมพ์ และการน าเสนอ  เช่น รายวิชา 711 121  
การประมงยุคปัจจุบัน 711 221  หลักการเพาะเลี ยงสัตว์น  า  711 291  
ประสบการณ์วิชาชีพ 1 711 324  ระเบียบวิธีวิจัยทางการประมง   
711 341  โรคในสัตว์น  าเศรษฐกิจ 711 381  สัมมนา 711 391 จุล
นิพนธ์ 1 711 491 จุลนิพนธ์ 2 711 492 ประสบการณ์วิชาชีพ 2   711 
493 สหกิจศึกษา  เป็นต้น  

2) สื่อวีดีโอ เช่น รายวิชา 711 371 การส่งเสริมทางการเกษตร
เชิงสร้างสรรค์ 711 323 คุณภาพน  าส าหรับการประมง เป็นต้น  

3) การท าโมเดลสัตว์น  าเพ่ือการศึกษา เช่น รายวิชา 711 111 

ชีววิทยาปลาและสัตว์น  ามีกระดูกสันหลัง เป็นต้น  

4)  มีการสอนสอดแทรกในรายวิชาหรือการจัดกิจกรรมเพ่ือการ

สร้างสื่อสร้างสรรค์ทางการประมง เช่น การสร้างอินโฟกราฟิกส์ การ

ถ่ายภาพ หรือการตัดต่อวิดีโอ เป็นต้น   

5) ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการเพ่ือพัฒนา
ความสามารถทางการสื่อสาร เช่น การประชุมวิชาการ หรือการ
ประกวดสื่อการน าเสนอทางวิชาการในชั นเรียน  

2. สามารถท าการตลาดสินค้าประมงใน
รูปแบบธุรกิจออนไลน์ได้อย่างสร้างสรรค์ 

1) ก าหนดให้รายวิชามีการสอดแทรกกิจกรรมให้นักศึกษาในทุก
ชั นปี  เ พ่ือให้นักศึกษามีทักษะทางด้านธุรกิจออนไลน์  โดยการ
ยกตัวอย่างกรณีศึกษา เช่น รายวิชา 711 291 ประสบการณ์วิชาชีพ 1 
รายวิชา 711 472 การตลาดเพ่ือผู้ประกอบการรายใหม่ เป็นต้น การ
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
ก าหนดงานมอบหมาย เพ่ือเปิดโอกาสให้นักศึกษามีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ มีการสอดแทรกในกิจกรรมรายวิชา 

2) ก าหนดให้รายวิชามีการสอดแทรกกิจกรรมให้นักศึกษาจัด

จ าหน่ายผลิตภัณฑ์สัตว์น  า โดยมีแนวทางการจัดกิจกรรมในรูปแบบ

บริษัทจ าลอง เช่น รายวิชา 711 321 การเพาะขยายพันธุ์สัตว์น  าเชิง

พาณิชย์ 711 471 การเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการประมง 711 325 

ปลาสวยงาม 711 326 การเพาะเลี ยงกุ้งเชิงธุรกิจ   711 421  

อะควาโปนิกส์ เป็นต้น  

3. มีทักษะในการค้นคว้าศึกษาหาความรู้
เพ่ิมเติมเพ่ือการพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 

 

เสริมสร้างทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง โดยการสืบค้น
ข้อมูลทางการประมง การเพาะเลี ยงสัตว์น  า และการจัดการทรัพยากร
ทางน  า มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม จัดกิจกรรมการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือให้นักศึกษาได้เพ่ิมระดับการเรียนรู้และพัฒนา
ตนเอง ได้แก่  

1) ชั นปีที่ 1 มอบหมายงาน ส่งรายงาน การสืบค้นข้อมูลความรู้

พื นฐานด้านวิทยาศาสตร์การประมง เช่น รายวิชา 700 121 การประมง

ยุคปัจจุบัน 711 111 ชีววิทยาของปลาและสัตว์น  ามีกระดูกสันหลัง เป็น

ต้น  

2) ชั นปีที่ 2  ให้นักศึกษาสืบค้นและรวบรวมข้อมูลจากกรณีศึกษา

ในประเด็นที่น่าสนใจสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน น าเสนอและ

อภิปรายร่วมกันในชั นเรียน เช่น รายวิชา 700 201 จุ ล ชี ว วิ ท ย า

ส าหรับวิทยาศาสตร์การเกษตร 711 211 สัตว์น  าไม่มีกระดูกสันหลัง

711 212 นิเวศวิทยาและระบบนิเวศทางน  า  711 221 ห ลั ก ก า ร

เพาะเลี ยงสัตว์น  า  711 291 ประสบการณ์วิชาชีพ 1 เป็นต้น   

3) ชั นปีที่ 3  ให้นักศึกษาสืบค้นข้อมูลทางวิชาการ จากฐานข้อมูล

ทางวิชาการที่น่าเชื่อถือ ทั งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยมีการ

เปรียบเทียบและยกตัวอย่างข้อมูล น าเสนอและอภิปรายร่วมกันในชั น

เรียน  เช่น รายวิชา 711 322 เทคโนโลยีการเพาะเลี ยงสัตว์น  า  

711 323 คุณภาพน  าส าหรับการประมง 711 324 ระเบียบวิธีวิจัย

ทางการประมง 711 331 อาหารสัตว์น  า  711 341 โรคในสัตว์น  า

เศรษฐกิจ 711 351 พันธุศาสตร์และการปรับปรุงพันธุ์สัตว์น  า  
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
711 361 มลพิษทางน  าและการจัดการ 711 381 สัมมนา 711 391        

จุลนิพนธ์ 1 เป็นต้น    

4) ชั นปีที่ 4 นักศึกษาสามารถค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลจาก

ฐานข้อมูลทางวิชาการที่น่าเชื่อถือ ทั งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพ่ือ

ใช้ในการวิจัย วิเคราะห์ สรุปผลข้อมูล พร้อมทั งน าเสนอและอภิปราย

ผล ตามรูปแบบทางวิชาการได้ เช่น รายวิชา 711 491 จุลนิพนธ์ 2  

711 493  สหกิจศึกษา เป็นต้น  
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2. ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 
 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง
ของหลักสูตร (PLOs) 

กลยุทธ์การสอน 
กลยุทธ์ส าหรับวิธีการวัด 

และประเมินผล 
PLO1 อธิบายความหมายและ
คุ ณ ค่ า ข อ ง ศิ ล ป ะ แ ล ะ  ก า ร
สร้างสรรค์ได ้

1 )  ก า ร เ รี ย น รู้ จ า ก ศิ ล ปิ น  แ ล ะ
ผู้ เชี่ยวชาญด้านศิลปะแขนงต่าง ๆ 
ก า ร ศึ ก ษ า ผ ล ง า น แ น ว คิ ด  แ ล ะ
กระบวนการคิดสร้างสรรค์ เพ่ือให้
สามารถ เข้าใจคุณค่าและความงาม
ข อ ง ธ ร ร ม ช า ติ  ศิ ล ป ะ  แ ล ะก า ร
สร้างสรรค ์
2) การเรียนรู้ด้วยตนเองผ่าน  ระบบ
ออนไลน์/เทคโนโลยี 

การประเมินตามสภาพจริงด้วย
เครื่องมือและวิธีการหลากหลาย 
เช่น การอภิปราย การตอบค าถาม     
ก า ร น า เ ส น อ ผ ล ง า น  โ ด ย ใ ห้
นักศึกษาอธิบายเกี่ยวกับแนวคิด 
และกระบวนการคิดสร้างสรรค์ใน
ศิลปะแขนงต่าง ๆ คุณค่าและความ
งามของธรรมชาติ ศิลปะและการ
สร้างสรรค์ และประเมินจากความ
ถูกต้องครบถ้วน และชัดเจนของ
การอธิบาย 

PLO2 อภิปรายความหมายของ
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม
ได้ 

1) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการ
บรรยาย กรณีศึกษา การเรียนรู้จาก
สถานการณ์จ าลอง และสถานการณ์
จริง การเรียนรู้ร่วมกับเพ่ือนนักศึกษา
ต่างชาติ 
2) กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ พัฒนา
ค ว า ม รู้ แ ล ะค ว า ม ต ร ะห นั ก ด้ า น
วัฒนธรรมและความหลากหลาย 
3) การเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบ
ออนไลน์/เทคโนโลยี 
4) การให้นักศึกษาฝึกอภิปรายเกี่ยวกับ
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมใน
สถานการณ์จ าลองและสถานการณ์จริง 

การประเมินตามสภาพจริง ด้วย
เครื่องมือและวิธีการหลากหลาย  
เช่น การสอบข้อเขียน การสอบ
ทักษะภาคปฏิบัติ การสอบปาก
เปล่า การสังเกตพฤติกรรม เช่น ให้
นักศึกษาอภิปรายวัฒนธรรมของ   
ชนชาติและภาษาต่าง ๆ และความ
แตกต่างทางวัฒนธรรมที่ส่งผลต่อ 
การสื่อสารและการปฏิสัมพันธ์ เช่น 
การเลือกใช้ภาษา การแสดงสีหน้า
ท่าทาง การแต่งกาย มารยาททาง
สังคม เป็นต้น และประเมินจาก 
ความถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจน
ของการอธิบาย 

PLO3 ร ะ บุ ค ว า ม รู้ เ บื อ ง ต้ น
เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจและ
ทักษะพื นฐาน ที่จ าเป็นต่อการ
เป็นผู้ประกอบการได้ 

การประยุกต์ ใช้การสอนแบบเน้น
ส ม ร ร ถ น ะ  ( Competency- based 
Teaching)  โดยเน้นการบูรณาการ
ความรู้    การอภิปรายแนวคิดทาง

การประเมินตามสภาพจริงด้วย
เครื่องมือและวิธีการหลากหลาย 
เช่น การอภิปราย การประเมินจาก
กิจกรรมกลุ่ม การแก้ ไขปัญหา     
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง
ของหลักสูตร (PLOs) 

กลยุทธ์การสอน 
กลยุทธ์ส าหรับวิธีการวัด 

และประเมินผล 
การตลาดและการประกอบธุรกิจ การ
อธิบายทักษะความเป็นผู้ประกอบการ  
การเรียนรู้จาปัญหาเป็นฐาน  การทัศน
ศึ ก ษ า ดู ง า น ส ถ า น ป ร ะก อบกา ร 
กรณีศึกษาสถานประกอบการที่ประสบ
ความส าเร็จ เป็นต้น 
 

การประเมินตนเอง การประเมิน
โดยเพ่ือนร่วมชั นเรียนหรือกลุ่มงาน   
การประเมินกระบวนการ รายงาน
การทัศนศึกษาดูงาน  

 

PLO4 มีทักษะการใช้ภาษา และ
สื่อสารได้ตรงตามวัตถุประสงค์ใน
บริบท การสื่อสารที่  หลากหลาย 

1) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชั น
เรียนด้วยวิธีการเรียนรู้เชิงรุก (Active 
Learning)  ก า ร ส อ น แ บ บ ส า ธิ ต 
(Demonstration Method)        การ
สอนแบบ ใช้ ส ถ านกา รณ์ จ า ล อ ง 
(Simulation) การสอนโดยใช้เกม 
2) การเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบ
ออนไลน์/เทคโนโลยี 

การประเมินตามสภาพจริงด้วย
เครื่องมือและวิธีการหลากหลาย 
เช่น การสอบข้อเขียน การสอบ
ทักษะภาคปฏิบัติ  การสอบปาก
เปล่า การสังเกตพฤติกรรม การ
ประเมินจากกิจกรรม     
 
  

PLO5 เ ลื อ ก ใ ช้ เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศและ การสื่อสารได้
ตรงตามวัตถุประสงค์ ตลอดจน
รู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ 

1 )  ก า ร เ รี ย น รู้ เ ชิ ง รุ ก  ( Active 
Learning) 
2) การเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบ
ออนไลน์/เทคโนโลยี  
3) ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ ประเมิน 
และบูรณาการข้อมูลข่าวสาร หรือ
สารสนเทศ สามารถน าไปประยุกต์ใช้
ได้อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์ 

การประเมินตามสภาพจริงในขณะ 
ท ากิจกรรมการเรียนรู้  โดยการ
สัง เกตพฤติกรรม การประเมิน
ตนเอง  การประเมินโดยเพ่ือนร่วม
ชั นเรียนหรือกลุ่มงาน การสอบ
ข้อเขียน   การสอบปฏิบัติ และการ
ประเมิน  ผลงาน โดยประเมิน
ความสามารถในการระบุความ
ต้องการใช้สื่อได้ถูกต้อง เลือกใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศได้ตรงตาม
การใช้งานอย่างปลอดภัย  
ถูกกฎหมายและมีจริยธรรม 

PLO6 แสวงหาความรู้ ไ ด้ ด้ วย
ตนเอง และน าความรู้  ไปใช้ใน
การพัฒนา ตนเองและการด าเนิน
ชีวิต 

1) กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วย
ก า ร น า ต น เ อ ง  ( Self- directed 
Learning) เ พ่ือการแสวงหาความรู้
ตลอดชีวิต และพัฒนาตนเองให้มีสุข
ภาวะทาง  กาย จิต ปัญญา และสังคม  

การสังเกตพฤติกรรม การออกแบบ
และวางแผนการ เ รี ยน  ความ
รั บผิ ดชอบในการ เ รี ยนรู้  การ
ประ เมิ นตน เอง  กา รประ เมิน
ความก้าวหน้าระหว่างภาคเรียน 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง
ของหลักสูตร (PLOs) 

กลยุทธ์การสอน 
กลยุทธ์ส าหรับวิธีการวัด 

และประเมินผล 
2) ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่าน
ระบบออนไลน์/เทคโนโลยี 

และการประเมินท้ายภาคเรียนด้วย
การสอบข้อเขียน สอบปฏิบัติ แฟ้ม
สะสมงาน หรือ รายงานผลการน า
ความรู้ไปใช้ใน การพัฒนาตนเอง
และการด าเนินชีวิต 

PLO7 แ ส ด ง อ อ ก ซึ่ ง ทั ก ษ ะ
ความสัม พันธ์ ระหว่ า งบุ คคล 
สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ มี
ระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์
สุ จ ริ ต  มี ความรั บผิ ดชอบต่อ
ตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม 

การเรียนการสอนที่ส่งเสริมการท างาน
เป็นทีม เช่น การเรียนรู้โดยใช้โครงงาน
เป็นฐาน (Project-Based Learning) 
หรือการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
(Problem-based Learning)    เ พ่ือ
ส่งเสริม  การแสดงบทบาท ของการ 
เป็นผู้น าและผู้ตาม ความรับผิดชอบ 
และการแก้ไขปัญหาในหลากหลาย
สถานการณ์ทั งในและนอกห้องเรียน 

การประเมินจากกิจกรรมกลุ่ ม     
การประเมินผลจากสถานการณ์จริง 
การประเมินความสามารถ ใน      
การปฏิบัติของผู้ เรียนในขณะท า
กิจกรรมการเรียนรู้ และพิจารณา 
จากผลงานที่เกิดขึ นจากการเรียนรู้ 

PLO8 ใช้ความคิดสร้างสรรค์ใน
การสร้ า งผลงานหรือด า เนิ น
โครงการได ้

1) การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน 
( Project- based Learning)  เ น้ น
กระบวนการคิดสร้ างสรรค์   การ
สร้างสรรค์ผลงานและพัฒนา ให้เกิด
ความคิดใหม่ การสร้างผลผลิตและ
นวัตกรรม  
2) การจัดการศึกษาโดยกระตุ้นให้
ผู้เรียนใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการ
ออกแบบผลงาน กิจกรรมหรือโครงการ
ในชั น เรียน เน้นการคิดวิ เคราะห์  
เชื่อมโยงความหมาย และสะท้อน
ความคิดด้ านการสร้ า งสรรค์และ
สุนทรียภาพ ทั งนี  การสร้างผลงานและ
การด าเนินโครงการสามารถท าได้ทั งใน
และนอกห้องเรียน 

การประเมินกระบวนการจัดท า
ผลงาน กิจกรรมหรือโครงการ   
ตั งแต่การก าหนดหัวข้อ วางแผน 
ปฏิบั ติ  ทบทวน และน า เสนอ      
การสังเกตพฤติกรรม การท างาน
เป็นกลุ่ม การประเมินตนเอง การ
ประเมินโดยเพ่ือนร่วมชั นเรียนหรือ
กลุ่มงาน การประเมินผลงาน โดย
ประเมินจากความใหม่ของแนวคิด/
แนวทาง ประโยชน์ คุณค่าทาง
สุนทรียะ เป็นต้น 
 

PLO9 คิดวิเคราะห์ วางแผนอย่าง
เป็นระบบ เพ่ือ แก้ไขปัญหาหรือ
เพ่ือออกแบบนวัตกรรมได้ 

การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น ศูนย์กลาง
โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-

การสังเกตพฤติกรรม การประเมิน
ตนเอง การประเมินโดยเพ่ือนร่วม  
ชั นเรียนหรือกลุ่มงาน การประเมิน
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง
ของหลักสูตร (PLOs) 

กลยุทธ์การสอน 
กลยุทธ์ส าหรับวิธีการวัด 

และประเมินผล 
based)  ฝึ ก ก า รคิ ด วิ เ ค ร าะห์  คิ ด
ออกแบบอย่างมีเหตุผลและเป็นระบบ 

กระบวนการ เช่น การวางแผนงาน 
การออกแบบเพ่ือการแก้ปัญหา   
ห รื อ ก า รออก แบ บนวั ต ก ร ร ม       
การวิเคราะห์และแก้ไขโจทย์ปัญหา   
ด้วยการวางแผนหรือใช้นวัตกรรม 

 
 

หมวดวิชาเฉพาะ 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง
ของหลักสูตร (PLOs) 

กลยุทธ์การสอน 
กลยุทธ์ส าหรับวิธีการวัด 

และประเมินผล 
PLO10: อธิบายหลักการทาง
วิทยาศาสตร์ที่เป็นความรู้พื นฐาน
ส าหรับการศึกษาทางด้านการ
ประมง 
 

1)  บ ร ร ย ายทฤษฎี ห ลั ก ก า ร ท า ง
วิทยาศาสตร์ที่ เป็นความรู้ พื นฐาน
ส าหรับการศึกษาทางด้านการประมง
พร้อมยกตัวอย่างสถานการณ์ในชั น
เรียนที่เป็นข้อมูลที่ทันสมัย  
2) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการ
ป ฏิ บั ติ จ ริ ง  ก า ร ส อน แ บ บ ส า ธิ ต 
(Demonstration Method)  
3) ยกตัวอย่างกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง
กับเนื อหาที่เรียนโดยเน้นความทันสมัย
และการประยุกต์ใช้จริง 

การประเมินผลการเรียนรู้จากการ
อธิบายหลักการทางวิทยาศาสตร์ที่
เ ป็ น ค ว า ม รู้ พื น ฐ า น ส า ห รั บ
การศึกษาทางด้านการประมง เช่น 
อธิ บ ายหลั กการทา งชี ว วิ ทยา 
พื นฐานทางเคมี  ทักษะทางจุล
ชีววิทยา และการประมงได้  
การประเมินผลจากสถานการณ์จริง 
เช่น แสดงวิธีปฏิบัติการขั นพื นฐาน
ให้เหมาะสมส าหรับงานด้านจุล
ชีววิทยาเพ่ือการเกษตรและการ
ประมงได้ โดยใช้กิจกรรม 
ต่าง ๆ ในการวัดและประเมินผล 
ได้แก่ 
1. การมอบหมายให้ท ารายงาน 
ชิ นงาน การน าเสนองาน และการ
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
2. การสอบกลางภาค 
3. การสอบปลายภาค 
4. การทดสอบย่อย 
5. การตอบข้อซักถาม 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง
ของหลักสูตร (PLOs) 

กลยุทธ์การสอน 
กลยุทธ์ส าหรับวิธีการวัด 

และประเมินผล 
PLO11: แสดงวิธีการค านวณที่
เกี่ยวข้องกับการประมงได้ 

1) บรรยายทฤษฎี หลักการค านวณ
แ ล ะ วิ ธี ก า ร แ ส ด ง ตั ว อ ย่ า ง  โ ด ย
ยกตัวอย่างกรณีศึกษา 
2) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการ
ป ฏิ บั ติ จ ริ ง  ก า ร ส อน แ บ บ ส า ธิ ต 
(Demonstration Method)  
3) การเพ่ิมทักษะการค านวณ โดยผ่าน
การท าแบบฝึกหัด  

ประเมินผลจากการแสดงวิธีการ
ค านวณที่เก่ียวข้องกับการประมงได้ 
เช่น  แสดงวิ ธี การค านวณการ
เจริญเติบโต การค านวณปริมาณ
ฮอร์โมนที่ใช้ในการเพาะพันธุ์สัตว์
น  า  ก า ร ค า น ว ณ ผ ล ผ ลิ ต ก า ร
เพาะเลี ยงสัตว์น  า แสดงวิธีการควณ
ทางสถิติส าหรับข้อมูลวิจัยทางการ
ประมงและการเพาะเลี ยงสัตว์น  า 
เป็นต้น โดยใช้กิจกรรม 
ต่าง ๆ ในการวัดและประเมินผล 
ได้แก่ 
1 .  การน า เสนอรายงาน และ
อภิปราย 
2. การสอบกลางภาค 
3. การสอบปลายภาค 
4. การสอบภาคปฏิบัติ 
5. การทดสอบย่อย 
6. การตอบข้อซักถาม 

PLO12 :  อธิบายวิ ธี การ เพาะ
ขยายพันธุ์และการเลี ยงสัตว์น  า
เศรษฐกิจได้อย่างถูกต้อง 

1)  บ ร ร ย า ย ท ฤ ษ ฎี วิ ธี ก า ร เ พ า ะ
ขยายพันธุ์และการเลี ยงสัตว์น  า 
2) การส่งเสริมการเรียนรู้หลากหลาย
รูปแบบ การศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
การเรียนรู้โดยการปฏิบัติจริง รวมถึง
การเรียนรู้จากสื่อตา่ง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
3)  ก า ร ส า ธิ ต วิ ธี ก า ร ป ฏิ บั ติ ก า ร
เพาะเลี ยงสัตว์น  า ให้นักศึกษาดูเป็น
ตั ว อ ย่ า ง แ ล ะ ป ฏิ บั ติ ต า ม  แ ล ะ
ม อ บ ห ม า ย ง า น ทั ง รู ป แ บ บ ง า น
รายบุคคลและงานกลุ่ม  

การประเมินผลจากการอธิบาย
วิธีการเพาะขยายพันธุ์และการเลี ยง
สัตว์น  าเศรษฐกิจได้อย่างถูกต้อง 
เช่น หลักการเลือกชนิดของสัตว์น  า
ที่น ามาเพาะเลี ยง กระบวนการ
เพาะเลี ยงสัตว์น  าเศรษฐกิจ การใช้
เทคโนโลยีในการเพาะเลี ยงสัตว์น  า 
ย กตั ว อย่ า ง เ ทค โ น โ ลยี ฟ า ร์ ม
อัจฉริยะในการเพาะเลี ยงสัตว์น  าได้  
เป็นต้น  โดยใช้กิจกรรม 
ต่าง ๆ ในการวัดและประเมินผล 
ได้แก่ 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง
ของหลักสูตร (PLOs) 

กลยุทธ์การสอน 
กลยุทธ์ส าหรับวิธีการวัด 

และประเมินผล 
1 .  การน า เสนอรายงาน และ
อภิปราย 
2. การสอบกลางภาค 
3. การสอบปลายภาค 
4. การทดสอบย่อย  
5. การตอบข้อซักถาม 

PLO13: อธิบายการจัดการปัจจัย
ที่ส าคัญในการเพาะเลี ยงสัตว์น  า
ได้ 

1) การบรรยายทฤษฎีและหลักการ

การจั ดการปั จ จั ยที่ ส า คัญ ในการ

เพาะเลี ยงสัตว์น  าและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

2) ให้นักศึกษาลงมือปฏิบัติงาน โดยมี

อาจารย์ควบคุมดูแลและให้ค าแนะน า 

และอาจารย์ผู้ควบคุมดูแลมีการให้ผล

สะท้อนกลับต่อการปฏิบัติงาน 

3) ม อ บ ห ม า ย ง า น ใ น ลั ก ษ ณ ะ

กรณีศึกษาในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง โดยมี

การเปรียบเทียบและยกตัวอย่างข้อมูล 

น าเสนอและอภิปรายร่วมกันในชั น

เรียน   

4) สอนในลักษณะรูปแบบการใช้

ค าถามในการสอน เพ่ือให้นักศึกษาเกิด

ความกระตือรือร้นในการเรียน  

5) ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร เ รี ย น รู้ เ พ่ื อ ใ ห้

นักศึกษาได้รับประสบการณ์จริงจาก

การศึกษาดูงาน 

ประเมินผลจากการอธิบายการ
จั ด ก า ร ปั จ จั ย ที่ ส า คั ญ ใ น ก า ร
เพาะเลี ยงสัตว์น  าได้ เช่น อธิบาย
การเพาะและเพ่ิมจ านวนอาหารมี
ชีวิต หลักการและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
กับการกินอาหารของสั ตว์น  า  
อธิบายปัจจัยและกลไกการเกิดโรค
ในสัตว์น  า บรรยายการถ่ายทอด
ลักษณะทางพันธุกรรมในสัตว์น  า 
และวิธีการทางพันธุศาสตร์และการ
ปรับปรุงพันธุ์ที่ประยุกต์ใช้กับสัตว์
น  าได ้เป็นต้น โดยใช้กิจกรรม 
ต่าง ๆ ในการวัดและประเมินผล 
ได้แก่ 
1.  การน า เสนอรายงาน  และ
อภิปราย 
2. การสอบกลางภาค 
3. การสอบปลายภาค 
4. การทดสอบย่อย 
5. การตอบข้อซักถาม 

PLO14: ด าเนินการผลิตสัตว์น  า
ในรูปแบบของผู้ประกอบการยุค
ใหม่ได้อย่างสร้างสรรค์ 
 
 

1)  ก า ร บ ร ร ย า ย ท ฤ ษ ฎี แ ล ะ ฝึ ก
ปฏิบัติงานเพ่ือให้นักศึกษาสามารถ
ด าเนินการผลิตสัตว์น  าได ้
2)   มอบหมายงาน การออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ โดยอาจารย์ผู้ควบคุมดูแลมี

ประเมินผลจากสถานการณ์จริง 
ประเมินจากการด าเนินการผลิต
สั ต ว์ น  า ใ น รู ป แ บ บ ข อ ง
ผู้ประกอบการยุคใหม่ ได้ อย่ า ง
สร้างสรรค์ เช่น วางแผนการเพาะ
ขยายพันธุ์สัตว์น  า การผลิตปลา
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง
ของหลักสูตร (PLOs) 

กลยุทธ์การสอน 
กลยุทธ์ส าหรับวิธีการวัด 

และประเมินผล 
ก า ร ใ ห้ ผ ล ส ะ ท้ อ น ก ลั บ ต่ อ ก า ร
ปฏิบัติงาน 
3)  ก า ร จั ด กิ จ ก ร ร ม ก ลุ่ ม โ ด ย ใ ช้
กระบวนการระดมความคิด  เ พ่ือ
กระตุ้นความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การ
ต่อยอดในการเป็นกิจกรรมเชิงธุรกิจ  
4) สอดแทรกกิจกรรมให้นักศึกษาจัด
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์สัตว์น  า โดยมีแนว
ทางการจัดกิจกรรมในรูปแบบบริษัท
จ าลอง  

สวยงาม เลือกชนิดของสัตว์น  าและ
พืชที่น ามาเลี ยงในระบบอะควาโป
นิกส์  เลือกกระบวนการและวิธี
ปฏิบัติด้านการแปรรูปเพ่ือจัดการ
ผลผลิตทางการประมงให้เกิดมูลค่า 
วางแผนการตลาดเพ่ือเพ่ิมยอดขาย
ให้ธุรกิจได้ โดยใช้กิจกรรม 
ต่าง ๆ ในการวุดและประเมินผล 
ได้แก่ 
1.  การน า เสนอรายงาน  และ
อภิปราย 
2. การสอบกลางภาค 
3. การสอบปลายภาค 
4. การทดสอบย่อย 
5. งานมอบหมาย 

PLO15: เลือกใช้ความรู้ด้าน
สังคมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อจัดการ
ทรัพยากรชีวภาพและถิ่นที่อยู่
อาศัยทางน  าได้ 

1)  ก า ร บ ร ร ย า ย ท ฤ ษ ฎี แ ล ะ ฝึ ก
ปฏิบัติงานเพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ใน
การจัดการทรัพยากรชีวภาพและถิ่นที่
อยู่อาศัยทางน  า 
2)  ยกตัวอย่างกรณีศึกษา ให้นักศึกษา
สามารถบูรณาการความรู้เพ่ือจัดการ
ทรัพยากรชีวภาพและถิ่นที่อยู่อาศัย
ทางน  าได้ 
3) ส่งเสริมการเรียนรู้เพ่ือให้นักศึกษา
ได้รับประสบการณ์จริงจากการศึกษาดู
งาน 
 

ประเมินจากสถานการณ์จริงจาก
ก า ร เ ลื อ ก ใ ช้ ค ว า ม รู้ ด้ า น
สังคมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือจัดการ
ทรัพยากรชีวภาพและถิ่ นที่ อยู่
อาศัยทางน  าได้ เช่น ยกตัวอย่าง
องค์ความรู้ด้านนิเวศและสาขาวิชา
อ่ืน ๆ มาใช้เพ่ือการเพาะเลี ยงสัตว์
น  า  การประมงและการจัดการ
ทรัพยากรทางน  า  วิธีการตรวจ
ติดตาม และการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม เลือกใช้วิธีการจัดการ
ของเสียจากการเลี ยงสัตว์น  า ได้
อย่างเหมาะสม  เป็นต้น โดยใช้
กิจกรรม 
ต่าง ๆ ในการวัดและประเมินผล 
ได้แก่ 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง
ของหลักสูตร (PLOs) 

กลยุทธ์การสอน 
กลยุทธ์ส าหรับวิธีการวัด 

และประเมินผล 
1.  การน า เสนอรายงาน  และ
อภิปราย 
2. การสอบกลางภาค 
3. การสอบปลายภาค 
4. การทดสอบย่อย 
5. งานมอบหมาย และแบบการ
ประเมิน  

PLO16: วางแผนและท าการวิจัย 
เพ่ือแก้ปัญหาทางด้านการประมง
ได้ 

1) การสอนบรรยายและฝึกปฏิบัติการ
ที่สอดคล้องกับเนื อหาในรายวิชาที่
เกี่ยวข้อง 
2) การสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน 
Project-based Learning) มอบหมาย
งานนักศึกษาเป็นรายบุคคลหรืองาน
กลุ่ม การเขียนโครงร่างการวิจัย การ
ท าโครงการวิจัย เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียน
มีกระบวนการคิด สามารถแก้ไขปัญหา
ได ้
3) การจัดกิจกรรมการน าเสนองาน
และการอภิปรายแสดงความคิดเห็น 

ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร เ รี ย น รู้ ด้ ว ย
สถานการณ์จริงจากการวางแผน
และท าการวิจัย เ พ่ือแก้ปัญหา
ทางด้านการประมงได้ เช่น เลือกใช้
แผนการทดลองที่เหมาะสมในการ
วิจัยด้านการเพาะเลี ยงสัตว์น  าและ
ก า ร ป ร ะม ง  น า เ ส น อผ ล ก า ร
วิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย เขียนโครง
ร่ างการวิจัย  โดยระบุแผนการ
ทดลองและเทคนิคทางสถิติหรือ
คณิตศาสตร์ที่จะน ามาใช้ในการ
วิจัยได้ เป็นต้น โดยใช้กิจกรรม 
ต่าง ๆ ในการวัดและประเมินผล 
ได้แก่ 
1. การน าเสนอรายงาน และ
อภิปราย รูปเล่มรายงาน 
2. ผลการปฏิบัติงานและผลการ
ประเมิน 
3. การตอบข้อซักถาม 

PLO17: ค้นคว้าข้อมูล ติดตาม
ข่าวสาร ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และภาษาอังกฤษในการสื่อสาร
ด้านการประมงได้ 

1) มอบหมายงานให้นักศึกษา เพ่ือ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถสืบค้นข้อมูล
สารสนเทศและน าเสนองานได้อย่าง
เหมาะสม  
2)  ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร เ รี ย น รู้ ทั ก ษ ะ
ภาษาอังกฤษในรายวิชา ค าศัพท์

ประเมินผลการเรียนรู้ จากการ
ค้นคว้าข้อมูล ติดตามข่าวสาร ใช้
เ ท ค โ น โ ล ยี ส า ร ส น เ ท ศ  แ ล ะ
ภาษาอังกฤษในการสื่อสารด้านการ
ป ร ะ ม ง ไ ด้  เ ช่ น  เ ลื อ ก ข้ อ มู ล
สารสนเทศที่เป็นภาษาอังกฤษใน
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง
ของหลักสูตร (PLOs) 

กลยุทธ์การสอน 
กลยุทธ์ส าหรับวิธีการวัด 

และประเมินผล 
เฉพาะที่ เกี่ยวข้องในรายวิชา การ
ติ ด ต า ม ว า ร ส า ร  บ ท ค ว า ม วิ จั ย
ภาษาอังกฤษ  
3)  ส่ ง เสริมการจัดท ารายงานจาก
ฐานข้อมูลทางวิชาการภาษาอังกฤษ 
น าเสนอในชั นเรียนและอภิปราย โดย
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

ด้านการเกษตร และการประมง 
สื บ ค้ น ข้ อ มู ล ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ
สถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้ม
ของการประมง ค้นคว้าและสรุป
สาระส าคัญของเนื อหาวิชาการด้าน
พันธุศาสตร์และการปรับปรุงพันธุ์
สัตว์น  าจากวารสารทางวิชาการ 
เป็นต้น โดยใช้กิจกรรม 
ต่าง ๆ ในการวัดและประเมินผล 
ได้แก่ 
1. การน าเสนอรายงาน และ
อภิปราย 
2. การตอบข้อซักถามและการ
สังเกตพฤติกรรม  
3. งานมอบหมาย 

PLO18: อธิบายจรรยาบรรณใน
การประกอบอาชีพ มีความ
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่าง
สร้างสรรค์ 

1) บรรยายข้อก าหนดและกฎหมาย 
จรรยาบรรณวิชาชีพที่เกี่ยวข้องในการ
ปฏิบัติงาน 
2) ยกตัวอย่างกรณีศึกษา เพ่ือความ
เข้าใจในจรรยาบรรณวิชาชีพ 
3)  สอดแทรกเรื่องความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและสังคม ตามเงื่อนไขข้อตกลง
ในชั นเรียน 
4)  การจั ดการ เ รี ยนรู้ โ ดยการฝึก
ปฏิบัติงานเป็นกลุ่ม เพ่ือส่งเสริมการ
เรียนรู้ในการเป็นผู้น าและเป็นผู้ตาม
และท า ง านร่ ว มกั บผู้ อ่ื น ได้ อย่ า ง
สร้างสรรค ์
5)  มี ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ใ น ส ถ า น
ประกอบการ เพ่ือฝึกการปรับตัวให้เข้า
กับสังคมและวัฒนธรรมองค์กร  
 

ประเมินความรู้ด้วยการอธิบาย
จรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ 
มีความรับผิดชอบต่อตนเองและ
สังคม และท างานร่วมกับผู้ อ่ืนได้
อ ย่ า ง ส ร้ า ง ส ร ร ค์  เ ช่ น  บ อ ก
ข้อก าหนดและกฎหมายเบื องต้นที่
เกี่ยวกับการประมง เลือกวิธีการ
จัดการและป้องกันปัญหามลพิษ
ทางน  า ในกรณี ศึ กษา ได้ อ ย่ า ง
สร้ างสรรค์  สอดคล้องกับหลัก
จรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ 
เขียนและอ้างอิงเอกสารได้อย่าง
ถูกต้อง และมีจรรยาบรรณทาง
วิชาการ เป็นต้น  
โดยใช้กิจกรรมต่าง ๆ ในการวัด
และประเมินผล 
ได้แก่ 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง
ของหลักสูตร (PLOs) 

กลยุทธ์การสอน 
กลยุทธ์ส าหรับวิธีการวัด 

และประเมินผล 
1. การสังเกตพฤติกรรมในชั นเรียน   
2. การเข้าชั นเรียน 
3. การน าเสนองาน  
4. งานมอบหมาย 
5. ประเมินการปฏิบัติงานของ
นักศึกษาจากสถานประกอบการ 
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ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) กับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF)  
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) 
 
 
 
 
 
 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (PLOs)                   

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ศิลปะและ
การสร้างสรรค ์

1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 

PLO1 อธิบายความหมายและคุณค่าของศิลปะ
และการสร้างสรรค์ได้ 

                      

PLO2 อภิปรายความหมายของความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรมได้ 

                      

PLO3 ระบุความรู้เบื องต้นเกี่ยวกับการประกอบ
ธุรกิจและทักษะพื นฐานที่จ าเป็นต่อการเป็น
ผู้ประกอบการได้ 

                      

PLO4 มีทักษะการใช้ภาษา และสื่อสารได้ตรง
ตามวัตถุประสงค์ในบริบทการสื่อสารที่
หลากหลาย 

                      

PLO5 เลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารได้ตรงตามวัตถุประสงค์ ตลอดจนรู้เท่าทัน
สื่อและสารสนเทศ 
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ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) 
 
 
 
 
 
 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (PLOs)                   

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ศิลปะและ
การสร้างสรรค ์

1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 

PLO6 แสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง และน า
ความรู้ไปใช้ในการพัฒนาตนเองและการด าเนิน
ชีวิต 

                      

PLO7 แสดงออกซ่ึงทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง 
บุคคล สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ มีระเบียบ
วินัย ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบ
ต่อตนเอง  สังคม และสิ่งแวดล้อม 

                      

PLO8 ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างผลงาน
หรือด าเนินโครงการได้ 

                      

PLO9 คิดวิเคราะห์ วางแผน อย่างเป็นระบบ  
เพ่ือแก้ไขปัญหาหรือเพ่ือออกแบบนวัตกรรมได้ 

                      

    หมายเหตุ :  ระบุสัญลักษณ ์  ในช่องทีผ่ลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) สัมพันธ์กับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุ ิ(TQF) 
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ผลการเรียนรู้ในตาราง (หมวดวิชาศึกษาทั่วไป) มีความหมายดังนี้ 

 
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1.1 มีวินัย เคารพกฎระเบียบขององค์กรและสังคม 
1.2 ตรงต่อเวลาและมีความรับผิดชอบ 
1.3 มีความซื่อสัตย์สุจริต 
1.4 มีความส านึกในตน เข้าใจผู้อื่น และเข้าใจโลก 
1.5 มีความเสียสละ และมีจิตสาธารณะ 
1.6 สามารถแก้ไขปัญหาด้วยสันติวิธี โดยยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรม 

2. ด้านความรู้ 
2.1 มีความรอบรู้ มีโลกทัศน์และวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล 
2.2 มีความใฝ่รู้ และสามารถแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง 
2.3 สามารถน าความรู้ไปใช้ในการด าเนินชีวิต และพัฒนาสังคม 

3. ด้านทักษะทางปัญญา 
3.1 มีความคิดสร้างสรรค์ 
3.2 มีทักษะการคิด และสามารถวางแผนอย่างเป็นระบบ 
3.3 รู้จักวิเคราะห์และแก้ปัญหาต่าง ๆ โดยใช้ปัญญา 

4. ดา้นทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
4.1 มีความเข้าใจพื นฐานของการอยู่ร่วมกันในสังคม 
4.2 มีภาวะการเป็นผู้น า และเข้าใจบทบาทการเป็นสมาชิกที่ดีในกลุ่ม 
4.3 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืน 
4.4 มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 มีความสามารถในการสื่อสารและใช้ภาษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
5.2 มีความสามารถในการใช้และรู้จักเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 
5.3 มีความสามารถวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการจัดการข้อมูล 

6. ด้านศิลปะและการสร้างสรรค์ 
6.1 ตระหนักและชื่นชมในคุณค่าและความงามของศิลปะและวัฒนธรรมของไทยและสากล 
6.2 มีความรู้ ความเข้าใจ และสืบสานภูมิปัญญา 
6.3 มีวิสัยทัศน์ที่น าไปสู่การสร้างสรรค์
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ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) กับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) 
หมวดวิชาเฉพาะ 

 
       ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

(TQF) 
 
 

 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของ 
หลักสูตร (PLOs) 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

PLO10 อธิบายหลักการทางวิทยาศาสตร์ 
ที่เป็นความรู้พื นฐานส าหรับการศึกษาทางด้าน
การประมง 

   

 
 

 
              

PLO11 แสดงวิธีการค านวณที่เกี่ยวข้องกับการ
ประมงได้ 

   
 
 

              

PLO12 อธิบายวิธีการเพาะขยายพันธุ์และการ
เลี ยงสัตว์น  าเศรษฐกิจได้อย่างถูกต้อง 

 
 

 
 
 

              

PLO13 อธิบายการจัดการปัจจัยที่ส าคัญในการ
เพาะเลี ยงสัตว์น  าได ้

 
 

 
 

      
 

       

PLO14 ด าเนินการผลิตสัตว์น  าในรูปแบบของ
ผู้ประกอบการยุคใหม่ได้อย่างสร้างสรรค์ 
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       ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
(TQF) 

 
 

 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของ 
หลักสูตร (PLOs) 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

PLO15 เลือกใช้ความรู้ ด้ านสั งคมศาสตร์  
เศรษฐศาสตร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือ
จัดการทรัพยากรชีวภาพและถิ่นที่อยู่อาศัยทาง
น  าได ้

 

 

 

 
 

      

 

       

PLO16 วางแผนและท าการวิจัย เพ่ือแก้ปัญหา
ทางด้านการประมงได้  

 
        

 
       

PLO17 ค้นคว้าข้อมูล ติดตามข่าวสาร ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ และภาษาอังกฤษในการ
สื่อสารด้านการประมงได ้

   

       
 
        

PLO18 อธิบายจรรยาบรรณในการประกอบ
อาชีพ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างสร้างสรรค์ 

  
 

 
                

      หมายเหตุ :  ระบุสัญลักษณ์   ในช่องที่ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) สัมพันธ์กับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) 
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ผลการเรียนรู้ในตาราง (หมวดวิชาเฉพาะ) มีความหมายดังนี้ 
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1.1 ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต 
1.2 มีจิตส านึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
1.3 มีวินัย และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 

2. ด้านความรู้ 
2.1 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีทางการประมง ในด้านการผลิตและเพาะพันธุ์

สัตว์น  า การปรับปรุงพันธุ์ การจัดการอาหาร สุขภาพสัตว์ และการจัดการฟาร์ม พร้อมทั งมีความรู้ความเข้าใจใน
การการจัดการทรัพยากรทางน  าเพ่ือให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน 

2.2 มีความรู้ในสาขาวิชาอ่ืน เช่น วิทยาศาสตร์พื นฐาน  
2.3 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการในสาขาวิชา รวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหา

และการต่อยอดพัฒนาองค์ความรู้ 
3. ด้านทักษะทางปัญญา 

3.1 คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ 
3.2 สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินข้อมูลที่หลากหลายเพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
3.3 สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ 
3.4 สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางวิทยาศาสตร์การประมงได้อย่างเหมาะสม 

4. ดา้นทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
4.1 มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย ทั งงานรายบุคคลและงานกลุ่ม 
4.2 สามารถปรับตัวและท างานร่วมกับผู้อ่ืนทั งในฐานะผู้น าและสมาชิกกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4.3 วางตัวและแสดงความคิดเห็นได้เหมาะสมกับบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบ 
4.4 สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 สามารถระบุและน าเทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการวิเคราะห์แปลความหมาย 

และเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ 
5.2 มีวิจารณญาณในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสม และใช้อย่างสม่ าเสมอเพ่ือ

การรวบรวมข้อมูล แปลความหมาย และสื่อสารข้อมูลข่าวสารและแนวความคิด 
5.3 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นวัตกรรม และสถานการณ์โลก โดยใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
5.4 สามารถใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องทั งภาษาพูดและภาษาเขียน และภาษาอังกฤษในระดับใช้งานได้และ

เหมาะสม 
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ตารางแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
กับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program Learning Outcomes 

 

รหัสวิชา/ชื่อวิชา 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program-Level Learning Outcomes 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (PLO) หมวดวิชาเฉพาะ (PLO) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14   15 16 17 18 

SU101 ศิลปะศลิปากร                   

SU102 ศิลปากรสร้างสรรค์                   

SU110 มนุษย์กับการสร้างสรรค์                   

SU111 บ้าน                   

SU112 ความสุข                   

SU113 การตั งค าถามและวิธีการ                   

SU114 เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก                   

SU115 อาหารเพ่ือสุขภาพ                   

SU116 ศิลปะสมัยใหม่และร่วมสมัยใน 
ประเทศไทย 

                  

SU117 ศิลปะกับวัฒนธรรมทางการ 
เห็น 
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รหัสวิชา/ชื่อวิชา 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program-Level Learning Outcomes 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (PLO) หมวดวิชาเฉพาะ (PLO) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14   15 16 17 18 

SU118 สถาปัตยกรรมและศิลปะใน 
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

                  

SU119 การอ่านวรรณกรรมเพ่ือการ 
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

                  

SU120 ไทยศึกษา                   
SU121 วิถีพุทธในประเทศไทย 
และอาเซียน 

                  

SU122 สมาธิเชิงประยุกต์                   
SU123 วิถีชีวิตในสังคม 
พหุวัฒนธรรม 

                  

SU124 เหตุการณ์โลกปัจจุบัน                   
SU125 มนุษย์กับการคิด                   
SU126 ศิลปะและสื่อร่วมสมัยประยุกต์ 
เพ่ือชุมชน 

                  

SU12 กระบวนการเรียนรู้ระบบ 
สัญลักษณ์ในศตวรรษท่ี 21 

                  

SU128 การตีความศิลปะ                   
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รหัสวิชา/ชื่อวิชา 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program-Level Learning Outcomes 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (PLO) หมวดวิชาเฉพาะ (PLO) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14   15 16 17 18 

SU129 ทักษะการรู้เท่าทันสารสนเทศ 
และสื่อ 

                  

SU130 การพัฒนาการคิด                   
SU131 การจัดการสารสนเทศเบื องต้น                   
SU132 โลกและดาราศาสตร์ในสหัสวรรษ 
ที่ 3 

                  

SU133 การจัดการสิ่งแวดล้อมใน 
ครัวเรือน 

                  

SU134 ความรอบรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

                  

SU135 ศิลปะการด ารงชีวิต                   
SU136 เทคโนโลยีเครื่องมือเครื่องใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

                  

SU137 เทคโนโลยีการสื่อสารกับมนุษย์                   
SU138 ไฟฟ้ากับชีวิตประจ าวัน                   
SU139 การพัฒนาภาวะผู้น า                   
SU140 เทคโนโลยีพลังงานทดแทน                   
SU141 การแก้ปัญหาแบบสร้างสรรค์                   
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รหัสวิชา/ชื่อวิชา 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program-Level Learning Outcomes 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (PLO) หมวดวิชาเฉพาะ (PLO) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14   15 16 17 18 

SU142 ดนตรีอาเซียน                   
SU143 สุนทรียภาพแห่งการฟัง                   
SU144 สมาธิในชีวิตประจ าวัน                   
SU145 สังคมและวัฒนธรรมไทย                   
SU146 โครงการพระราชด าริ                   
SU147 ภาพและเสียงดิจิทัล                   
SU148 พลวัตสังคมไทย                   
SU149 การดูแลสุขภาพ                   
SU150 ภาพยนตร์วิจักษ์                   
SU201 ภาษาอังกฤษในยุคดิจิทัล                   
SU202 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
นานาชาติ 

                  

SU203 ทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์                   
SU210 การใช้ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
และการสืบค้น 

                  

SU211 ความรู้เบื องต้นเกี่ยวกับภาษา 
และภาษาในอาเซียน 
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รหัสวิชา/ชื่อวิชา 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program-Level Learning Outcomes 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (PLO) หมวดวิชาเฉพาะ (PLO) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14   15 16 17 18 

SU212 ภาษาฝรั่งเศสเพ่ือการสื่อสาร 
ด้านวัฒนธรรม 

                  

SU213 ภาษาไทยเพ่ือการพัฒนาชีวิต                   
SU214 ภาษาจีนเพ่ืออาชีพ                   
SU215 นิทานและการละเล่นพื นบ้าน                   
SU301 พลเมืองตื่นรู้                   
SU310 การอนุรักษ์และการจัดการ 
มรดกทางวัฒนธรรม 

                  

SU311 งานสร้างสรรค์และนวัตกรรม 
ในศตวรรษท่ี 21 

                  

SU312 เพศสภาพและเพศวิถี                   
SU313 ธรรมชาติวิจักษ์                   
SU314 รักษ์นก                   
SU315 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรม 
ชาติและศิลปกรรม 

                  

SU316 โลกของจุลินทรีย์                   
SU317 อินเทอร์เน็ตสีขาว                   
SU318 สิ่งแวดล้อม มลพิษและพลังงาน                   
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รหัสวิชา/ชื่อวิชา 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program-Level Learning Outcomes 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (PLO) หมวดวิชาเฉพาะ (PLO) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14   15 16 17 18 

SU319 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

                  

SU320 โลกแห่งนวัตกรรม                   
SU321 วัสดุและผลกระทบต่อ 
สิ่งแวดล้อม 

                  

SU322 การดูแลสัตว์เลี ยง                   
SU323 จิตสาธารณะ                   
SU324 เทคโนโลยีสะอาดใน 
อุตสาหกรรม 

                  

SU325 ภูมิภาคโลก                   
SU401 ความเป็นผู้ประกอบการที่
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 

                  

SU402 นวัตกรรมและการออกแบบ                   
SU410 การจัดการเอกสารและ 
จดหมายเหตุ 

                  

SU411 การเพาะเห็ดและการต่อยอด 
ทางธุรกิจ 
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รหัสวิชา/ชื่อวิชา 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program-Level Learning Outcomes 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (PLO) หมวดวิชาเฉพาะ (PLO) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14   15 16 17 18 

SU412 เทคโนโลยี เทคนิค  
และอุตสาหกรรมอีสปอร์ต 

                  

SU413 มหัศจรรย์ผลิตภัณฑ์ 
เทคโนโลยีชีวภาพ 

                  

SU414 ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่กระบวน 
การผลิต 

                  

SU415 การตลาดและการเงินพื นฐาน 
ส าหรับผู้ประกอบการ 

                  

SU416 ธุรกิจดิจิทัล                   
700 101 หลักชีววิทยา                   
700 102 ปฎิบัติการชีววิทยา                   
700 111 หลักเคมี                   
700 201 จุลชีววิทยาส าหรับวิทยา 
ศาสตร์การเกษตร 

                  

700 202 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาส าหรับ 
วิทยาศาสตร์การเกษตร 

                  

700 212 เคมีอินทรีย์                                                                        
700 221 คณิตศาสตร์เบื องต้น                   
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รหัสวิชา/ชื่อวิชา 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program-Level Learning Outcomes 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (PLO) หมวดวิชาเฉพาะ (PLO) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14   15 16 17 18 

700 222 ชีวสถิติเบื องต้น                   
700 223 ฟิสิกส์พื นฐาน                     
700 231 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
ทางการเกษตร   

                  

711 111 ชีววิทยาของปลาและสัตว์น  า 
มีกระดูกสันหลัง 

                  

711 121 การประมงยุคปัจจุบัน                   
711 211 สัตว์น  าไม่มีกระดูกสันหลัง                   
711 212 นิเวศวิทยาและระบบนิเวศ 
ทางน  า 

                  

711 221 หลักการเพาะเลี ยงสัตว์น  า                     
711 291 ประสบการณ์วิชาชีพ 1                    
711 311 นิเวศสรีรวิทยาของสัตว์น  า                                                            
711 312 พิษวิทยาในสัตว์น  า                                                                    
711 313 สัตว์น  าต่างถิ่น                   
711 314 ชีววิทยาประมง                   
711 315 ชีววิทยาทางทะเล 
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รหัสวิชา/ชื่อวิชา 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program-Level Learning Outcomes 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (PLO) หมวดวิชาเฉพาะ (PLO) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14   15 16 17 18 

711 321 การเพาะขยายพันธุ์สัตว์น  า 
เชิงพาณิชย์ 

                  

711 322 เทคโนโลยีการเพาะเลี ยง 
สัตว์น  า  

                  

711 323 คุณภาพน  าส าหรับการ 
ประมง 

                  

711 324 ระเบียบวิธีวิจัยทางการ 
ประมง   

                  

711 325 ปลาสวยงาม                   
711 326 การเพาะเลี ยงกุ้งเชิงธุรกิจ                   
711 327 ปูและหอยที่ส าคัญทาง 
เศรษฐกิจ 

                  

711 328 การเพาะเลี ยงสัตว์น  าใน 
เอเซีย   

                  

711 329 สาหร่ายและพรรณไม้น  า 
เศรษฐกิจ 

                  

711 331 อาหารสัตว์น  า                    
711 332 อาหารมีชีวิตส าหรับการ 
เพาะเลี ยงสัตว์น  า     
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รหัสวิชา/ชื่อวิชา 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program-Level Learning Outcomes 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (PLO) หมวดวิชาเฉพาะ (PLO) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14   15 16 17 18 

711 333 วัตถุดิบอาหารสัตว์น  าและ 
การประเมินคุณภาพ    

                  

711 341 โรคในสัตว์น  าเศรษฐกิจ                   
711 351 พันธุศาสตร์และการปรับปรุง 
พันธุ์สัตว์น  า   

                  

711 361 มลพิษทางน  าและการจัดการ                    
711 362 ทักษะทางน  าและสันทนา 
การทางทะเล  

                  

711 363 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
เพ่ือการจัดการทรัพยากรทางน  า  

                  

711 371 การส่งเสริมทางการเกษตร 
เชิงสร้างสรรค์ 

                  

711 381 สัมมนา                   
711 382 เรื่องคัดเฉพาะ 1                   
711 391 จุลนิพนธ์ 1                   
711 411 จุลชีววิทยาทางสิ่งแวดล้อม 
เพ่ือการประมง 
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รหัสวิชา/ชื่อวิชา 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program-Level Learning Outcomes 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (PLO) หมวดวิชาเฉพาะ (PLO) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14   15 16 17 18 

711 412 จุลินทรีย์เทคโนโลยีเพ่ือ 
สัตว์น  า 

                  

711 421 อะควาโปนิกส์                     
711 422 การจัดการคุณภาพดินเพื่อ 
การเพาะเลี ยงสัตว์น  า 

                  

711 423 การเพาะเลี ยงสัตว์น  าเพื่อ 
การอนุรักษ์ 

                  

711 424 ทัศนศึกษาด้านการประมง                   
711 451 เทคโนโลยีชีวภาพเพ่ือการ 
วิจัยทางการเพาะเลี ยงสัตว์น  า 

                  

711 461 การประเมินทรัพยากรทางน  า                   
711 462 การประดาน  าเพื่อการวิจัย                           
711 471 การเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ 
ทางการประมง  

                  

711 472 การตลาดเพ่ือผู้ประกอบ 
การรายใหม่ 

                  

711 473 โลจิสติกส์และการจัดการโซ่ 
อุปทานส าหรับธุรกิจประมง 

                  

711 482 เรื่องคัดเฉพาะ 2                   
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รหัสวิชา/ชื่อวิชา 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program-Level Learning Outcomes 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (PLO) หมวดวิชาเฉพาะ (PLO) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14   15 16 17 18 

711 491 จุลนิพนธ์ 2                   
711 492 ประสบการณ์วิชาชีพ 2                    
711 493 สหกิจศึกษา                   

 
  หมายเหตุ : ระบุสัญลักษณ์  “” หมายถึง มีการจัดการเรียนการสอนและประเมินผลว่าผู้เรียนบรรลุตามผลลัพธ์การเรียนรู้ 
  ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) และมีการทวนสอบผลสัมฤทธิต์ามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนด 
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ตารางแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
กับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program Learning Outcomes 

จ าแนกตามรายวิชาบังคับในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และวิชาบังคับในหมวดวิชาเฉพาะ (ตามล าดับชั้นปี) 
ชั้นปี/รหัสวิชา/ชื่อวิชา* จ านวน ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program-Level Learning Outcomes 

หน่วยกิต หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (PLO) หมวดวิชาเฉพาะ (PLO) 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

ชั้นปีที่ 1                    
SU101 ศิลปะศิลปากร 3(3-0-6) U                  
SU102 ศิลปากรสร้างสรรค์ 3(3-0-6) U    Ap  Ap, 

At 
Ap           

SU201 ภาษาอังกฤษในยุคดิจิทัล 3(2-2-5)    Ap Ap Ap, 
At 

            

SU202 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร
นานาชาติ 

3(2-2-5)  U  Ap               

SU203 ทักษะการสื่อสารอย่าง
สร้างสรรค์ 

3(2-2-5)  U  Ap Ap              

SU301 พลเมืองตื่นรู้ 3(3-0-6)  U    Ap, 
At 

Ap, 
At 

           

SU401 ความเป็นผู้ประกอบการที่
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 

3(3-0-6)   U  Ap              

700 101 หลักชีววิทยา 3(3-0-6)          U       Ap, 
At 
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ชั้นปี/รหัสวิชา/ชื่อวิชา* จ านวน ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program-Level Learning Outcomes 
หน่วยกิต หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (PLO) หมวดวิชาเฉพาะ (PLO) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
700 102 ปฏิบัติการชีววิทยา              1(0-3-0)          U        Ap, 

At 
700 121 การประมงยุคปัจจุบัน 2(2-0-4)          U 

 
      Ap, 

At 
Ap, 
At 

700 111 หลักเคมี   3(2-3-4)          U        Ap, 
At 

711 111 ชีววิทยาของปลาและสัตว์น  า
มีกระดูกสันหลัง   

3(2-3-4)          U       Ap, 
At 

 

ชั้นปีที่ 2                    
SU402  นวัตกรรมและการออกแบบ 3(3-0-6)   U     Ap An          
700 201 จุลชีววิทยาส าหรับ
วิทยาศาสตร์การเกษตร  

3(3-0-6)          U 
 

        

700 202 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา
ส าหรับวิทยาศาสตร์การเกษตร  

1(0-3-0)          U 
 

       Ap, 
At 

700 212 เคมีอินทรีย์                                                    3(2-3-4)          U         
700 221 คณิตศาสตร์เบื องต้น  3(3-0-6)          U         
700 222 ชีวสถิติเบื องต้น      3(2-3-4)          U         
700 223 ฟิสิกส์พื นฐาน     3(2-3-4)          U         
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ชั้นปี/รหัสวิชา/ชื่อวิชา* จ านวน ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program-Level Learning Outcomes 
หน่วยกิต หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (PLO) หมวดวิชาเฉพาะ (PLO) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
700 231 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร
ทางการเกษตร     

3(2-3-4)                 Ap, 
At 

 

711 211 สัตว์น  าไม่มีกระดูกสันหลัง 3(2-3-4)          U         
711 212 นิเวศวิทยาและระบบนิเวศ
ทางน  า    

3(2-3-4)          U 
 

    Ap  
 

   

711 221 หลักการเพาะเลี ยงสัตว์น  า  3(3-0-6)            U       
711 291 ประสบการณ์วิชาชีพ 1 1(0-3-0)            U       
ชั้นปีที่ 3                    
711 321 การเพาะขยายพันธุ์สัตว์น  า
เชิงพาณิชย์ 

3(2-3-4)           U 
 

U 
 

 Ap, 
At,  
S 

    

711 322 เทคโนโลยีการเพาะเลี ยง
สัตว์น  า    

3(2-3-4)            U 
 

U 
 

     

711 323 คุณภาพน  าส าหรับการ
ประมง 

3(2-3-4)           U 
 

 U 
 

     

711 324 ระเบียบวิธีวิจัยทางการ
ประมง                    

3(2-3-4)           U 
 

    Ap,  
S 

  

711 331 อาหารสัตว์น  า  3(2-3-4)           U  U      
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ชั้นปี/รหัสวิชา/ชื่อวิชา* จ านวน ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program-Level Learning Outcomes 
หน่วยกิต หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (PLO) หมวดวิชาเฉพาะ (PLO) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
711 341 โรคในสัตว์น  าเศรษฐกิจ 
  

3(2-3-4)             U 
 

    Ap, 
At 
 

711 351 พันธุศาสตร์และการ
ปรับปรุงพันธุ์สัตว์น  า    

3(2-3-4)             U 
 

   Ap, 
At 

 

711 361 มลพิษทางน  าและการ
จัดการ 

3(2-3-4)               Ap   Ap, 
At 

711 371 การส่งเสริมทางการเกษตร
เชิงสร้างสรรค์  

1(0-2-1)                 Ap, 
At 

 

711 381 สัมมนา  1(0-2-1)                 Ap, 
At 

Ap, 
At 

711 391 จุลนิพนธ์ 1   1(0-2-1)                Ap,  
S 

Ap, 
At 

 

ชั้นปีที่ 4                    
711 471 การเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์
ทางการประมง  

3(2-3-4)              Ap, 
At,  
S 

    

711 472 การตลาดเพ่ือผู้ประกอบการ
รายใหม่ 

3(3-0-6)              Ap, 
At,  
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ชั้นปี/รหัสวิชา/ชื่อวิชา* จ านวน ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program-Level Learning Outcomes 
หน่วยกิต หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (PLO) หมวดวิชาเฉพาะ (PLO) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
 S 
711 491 จุลนิพนธ์ 2   2(1-2-3)           U 

 
    Ap,  

S 
Ap, 
At 

 

711 492 ประสบการณ์วิชาชีพ 2  1(0-3-3)                 Ap, 
At 

Ap, 
At 

711 493  สหกิจศึกษา 6(0-18-0)                Ap,  
S 

Ap, 
At 

Ap, 
At 

หมายเหตุ  *     หมายถึง  ระบุรายวิชาเรียนตามชั นปี  ตามระดับผลลัพธ์การเรียนรู้ของ Bloom’s Taxonomy (Revised) โดยระบุสัญลักษณ์ดังนี  ในตารางช่อง PLOs 
  Remembering แทนด้วยสัญลักษณ์ “R”   Understanding แทนด้วยสัญลักษณ์ “U”   Applying แทนด้วยสัญลักษณ์ “Ap” 
  Analyzing แทนดว้ยสัญลักษณ์ “An”   Evaluating แทนด้วยสัญลักษณ์ “E”   Creating  แทนด้วยสัญลักษณ์ “C” 
  ส าหรับ  Psychomotor Domain (Skills) แทนด้วยสัญลักษณ์ “S”   Affective  Domain (Attitude)  แทนด้วยสัญลักษณ์ “At”             
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ตารางข้อมูลความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา 

ชั้นปีที่ ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือสิ้นปีการศึกษา หมายเหตุ 
1 นักศึกษาสามารถอธิบายหลักการทางวิทยาศาสตร์ที่เป็นความรู้พื นฐานส าหรับ

การศึกษาทางด้านการประมง อธิบายวิธีการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่
เกี่ยวของทางด้านชีววิทยา เคมี จุลชีววิทยาได้ สามารถค้นคว้าข้อมูล รวมทั ง
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

 

2 นักศึกษาสามารถอธิบายอธิบายหลักการทางวิทยาศาสตร์ที่เป็นความรู้
พื นฐานส าหรับการศึกษาทางด้านการประมง แสดงวิธีการค านวณ บูรณาการ
ความรู้ด้านชีววิทยา สังคมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพ่ือจัดการทรัพยากรชีวภาพและถิ่นที่อยู่อาศัยทางน  าได้  สามารถใช้ทักษะ
ภาษาในการสื่อสารทั งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได ้ 

 

3 นักศึกษาสามารถเพาะเลี ยงสัตว์น  า จัดการด้านอาหาร สุขภาพสัตว์น  า 
คุณภาพน  า และพันธุ์สัตว์น  า โดยค านึงจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ 
เพ่ือเป็นพื นฐานในการเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ 

 

4 นักศึกษาสามารถค้นคว้าข้อมูลเพ่ือวางแผน แก้ไขปัญหาทางด้านการประมง
อย่างสร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
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หมวดที่ 5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1.  กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
      การวัดผลและการประเมินผลการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับ
ปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2560 (ภาคผนวก ก) และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง 
2.  การประเมินผลนักศึกษา 
 การประเมินผลนักศึกษามีการประเมินหลายแบบโดยอยู่บนพื นฐานของการวัดผลสัมฤทธิ์ตามผลลัพธ์การ
เรียนรู้ ดังนี  

2.1 การประเมินผลนักศึกษาในรายวิชา มีการประเมิน 3 ช่วงเวลา คือ ก่อนเรียน ระหว่างเรียน และสิ นสุด
การเรียน โดยมีวิธีการประเมินที่หลากหลายตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ ซึ่งอาจใช้หลายวิธีการประเมินร่วมกัน เช่น 
การท ารายงาน การสังเกตการปฏิบัติงาน และผลสัมฤทธิ์ การเข้าร่วมกิจกรรม การสอบ อภิปรายกลุ่ม การน าเสนอ 
การตอบขอ้ซักถาม การสอบถามหรือสัมภาษณ์นักศึกษา เป็นต้น 
 2.2 การประเมินผลการเรียนของนักศึกษาตามค่าระดับคะแนนโดยวิธีอิงเกณฑ์ และต้องแจ้งเกณฑ์การตัด
เกรดให้นักศึกษาทราบอย่างชัดเจนในการเรียนการสอนครั งแรก 
 2.3 ใช้วิธีการประเมินแบบ Rubrics เช่น รายวิชา 711 391 จุลนิพนธ์ 1 รายวิชา 711 491 จุลนิพนธ์ 2   
และรายวิชา  711 381 สัมมนา เป็นต้น 
 2.4 มีการสะท้อนกลับผลการประเมินผู้เรียนให้กับนักศึกษาทราบโดยประกาศคะแนนสอบย่อย คะแนน
เก็บ คะแนนสอบกลางภาค  
 2.5 นักศึกษาสามารถอุทธรณ์ผลการประเมินได้โดยสามารถยื่นผ่านงานบริการการศึกษาของคณะวิชา 
3.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
 3.1 มีการทดสอบหรือประเมินเพ่ือวัดผลสัมฤทธิ์ตาม PLOs แต่ละชั นปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั ง  

3.2 การตัดระดับคะแนนต้องผ่านการพิจารณาของประธานหลักสูตร และคณบดี การพิจารณาความ
เหมาะสมของข้อสอบให้เป็นไปตาม มคอ. 3 และ 4 
4.  เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
  เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ.  2560 
(ภาคผนวก ก) และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง และเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง และข้อก าหนดเพ่ิมเติม
ของคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรส าหรับการจบหลักสูตรเป็นดังนี  
 3.1  สอบได้หน่วยกิตสะสมตามหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 131 หน่วยกิต และ  
 3.2  สอบได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ ากว่า 2.00 (จากระบบ 4 ระดับคะแนน) และ 
 3.3  สอบได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมของทุกรายวิชาในกลุ่มวิชาบังคับและวิชาเลือกไม่ต่ ากว่า 2.00 
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หมวดที่ 6  การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
 1.1 ปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ ในเรื่องบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษาตาม
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) และผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (CLOs) ในรายวิชา
ที่อาจารย์ใหม่ได้รับผิดชอบ 
 1.2 ชี แจงและมอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ รายละเอียดหลักสูตร ซึ่งแสดงถึงปรัชญาความส าคัญและ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) และผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของ
รายวิชา (CLOs) กฎระเบียบการศึกษา คู่มือนักศึกษา คู่มืออาจารย์ ฯลฯ ให้แก่อาจารย์ใหม่เพ่ือได้น าไปศึกษาและ
ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติที่ดีต่อไปในการพัฒนาคุณภาพ 
 1.3 ชี แจงและมอบเอกสารรายละเอียดรายวิชา ซึ่งแสดงถึงผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา 
(CLOs) ตามระดับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ระบุไว้ในความรับผิดชอบของแต่ละรายวิชา รวมไปถึงกลยุทธ์การสอนและ
การประเมินผล ให้แก่อาจารย์ผู้สอนทั งอาจารย์และอาจารย์พิเศษ 
 
2.  การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์  
 2.1 การพัฒนาความรู้และทักษะด้านการจัดการเรียนการสอน การวัด และการประเมินผล 
  (1) การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติด้านการจัดการเรียนการสอน ประกอบด้วย กลยุทธ์การสอน วิธีการ
สอน การวัดและประเมินผล ซึ่งจัดเป็นประจ าทุกป ี
  (2) การสนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมประชุม/ฝึกอบรมนอกสถาบัน 
  (3) การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ อภิปรายปัญหาและแนวทางการแก้ไขระหว่าง
อาจารย์ในคณะ 
 2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ 

   (1) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชน 
   (2) การกระตุ้นอาจารย์ท าผลงานทางวิชาการ เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
   (3) การกระตุ้นอาจารย์เข้าร่วมสัมมนาวิชาการในสายวิชาชีพที่เก่ียวข้อง 
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หมวดที่ 7  การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1.  การก ากับมาตรฐาน 
 มีการก าหนดจ านวนและคุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้เป็นไป
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2558 และมีการก าหนดการปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบ
ระยะเวลาที่ก าหนด โดยผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารคณะฯ และได้รับความเห็นชอบหรืออนุมัติจาก
สภาสถาบันอุดมศึกษา โดยมีการบริหารจัดการหลักสูตร ดังนี  

1.1 จัดให้มีอาจารย์ผู้สอนตามความเชี่ยวชาญและคุณวุฒิการศึกษา ท าหน้าที่ในการสอน การบริหาร  
จัดการการจัดการเรียนการสอน ตั งแต่การวางแผนการสอน จนกระท่ังการประเมินผลการเรียนการสอน 

1.2 อาจารย์ประจ าหลักสูตรท าหน้าที่ควบคุมคุณภาพการเรียนการสอน การติดตามประเมินผล ตลอด
ระยะเวลาที่จัดการศึกษา 

1.3 มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรตามเกณฑ์ที่ก าหนด เพ่ือวางแผน จัดการ 
และพัฒนาหลักสูตร รวมทั งปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุก ๆ 5 ปี 

1.4 มีการวางแผนติดตาม ควบคุมการด าเนินงานของหลักสูตรให้เป็นไปตามตัวบ่งชี ผลการด าเนินงาน เพ่ือ
การประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน ให้ครบถ้วนตามเกณฑ์ 
 1.5 มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีหน้าที่วางระบบประเมินกระบวนการเรียนการสอนและผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา มีการ
ประเมินอาจารย์ผู้สอนโดยนักศึกษาประเมินผลรายวิชา และหลักสูตรประเมินการตัดเกรดของรายวิชาในหลักสูตร 
รวมทั งการประเมินผลการบริหารหลักสูตร 
 1.6 มีระบบรายงานข้อมูลหลักสูตร การจัดการศึกษา และอาจารย์ผู้สอนทุกภาคการศึกษา 
 1.7 มีระบบติดตาม รวบรวมข้อมูล และประเมินผลต่างๆ เพ่ือน ามาประมวลผลและจัดท าแผนในการ
พัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง และการเผยแพร่แผนการพัฒนาหลักสูตรแก่บุคคลที่เกี่ยวข้อง 
 
2.  บัณฑิต 

2.1 มีการประเมินคุณภาพของบัณฑิตว่ามีคุณลักษณะเป็นไปตามวัตถุประสงค์และผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง  
(PLOs) ที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 
 2.2 มีการประเมินตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย คือ เป็นผู้มีความคิดสร้างสรรค์ 
(Creative)   

2.3 มีการประเมินความพึงพอใจของนายจ้าง ต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 5 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้าน
คุณธรรมจริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และ 5) ด้าน
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจ
ของนายจ้างที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตร คิดเป็นร้อยละ ไม่น้อยกว่า 20 
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2.4 มีการประเมินภาวะการมีงานท าของบัณฑิตภายใน 1 ปี โดยมีการจ าแนกบัณฑิตที่ได้งานท าหลักส าเร็จ
การศึกษา (ไม่นับรวมผู้ประกอบอาชีพอิสระ) ซึ่งจ าแนกเป็นบัณฑิตที่ได้งานท าตรงสาขาที่เรียน และไม่ตรงสาขาที่
เรียน นอกจากนี มีการส ารวจจ านวนบัณฑิตที่ศึกษาต่อ อุปสมบท และเกณฑ์ทหาร ซึ่งมีการน าข้อมูลที่ส ารวจ
ภาวะการมีงานท ามาคิดค านวณ ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

 
3.  นักศึกษา 

3.1 การรับนักศึกษา มีการก าหนดเป้าหมายการรับนักศึกษาตามแผนการรับนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
มีการก าหนดคุณสมบัติการคัดเลือกรับนักศึกษา และประกาศเป็นระเบียบขั นตอน/วิธีการรับนักศึกษาเข้าเรียนใน
หลักสูตร และอาจมีรูปแบบเฉพาะที่หลักสูตรด าเนินการเพ่ือให้ได้นักศึกษาตามจ านวนและคุณภาพตามที่หลักสูตร
ต้องการ 

3.2 มีกระบวนการเตรียมความพร้อมก่อนเรียนให้กับนักศึกษา 
3.3 มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ 

ของแต่ละรายวิชา และบรรลุตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 
3.4 มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการเพ่ือแนะแนว และให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการเรียนและการด าเนินชีวิต

ให้กับนักศึกษา เพ่ือให้นักศึกษามีโอกาสส าเร็จการศึกษา มีความพึงพอใจต่อหลักสูตรและมีอัตราการคงอยู่ตลอด
หลักสูตร 

3.5 มีช่องทางในการรับข้อร้องเรียนของนักศึกษาเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน เพ่ือน ามาพัฒนาการ 
เรียนการสอนและระบบการบริหารจัดการหลักสูตร  
 3.6 ความพึงพอใจและข้อร้องเรียนของนักศึกษาจะถูกน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพ่ือ
ปรึกษาหารือ วางแผน และแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขที่เหมาะสม จากนั นน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะเพ่ือพิจารณาหาข้อสรุปร่วมกัน และมีการด าเนินการต่อไป 
 3.7 นักศึกษาสามารถอุทธรณต์ามประกาศข้อบังคับของมหาวิทยาลัยศิลปากร 

3.8 ผลที่เกิดกับนักศึกษา มีการรายงานแสดงผลจ านวนนักศึกษาประจ าปีการศึกษาที่รับเข้าจริง จ านวนคง
อยู่ จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาตามเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาของหลักสูตร และการแสดงอัตราการคงอยู่ของ
นักศึกษาประจ าปีการศึกษา รวมถึงรายงานสรุปผลความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา  

 
4.  อาจารย์ 

4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ มีการก าหนดคุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจ าหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2558 และอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 
โดยมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรเข้าร่วมประชุมด้วย โดยอาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน า
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ด้านการจัดการเรียนการสอน และอาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั ง 

4.2 คุณภาพอาจารย์ มีการรายงานแสดงผลจ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า
หลักสูตร ซึ่งแสดงร้อยละอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอก ร้อยละอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการ ผลงานวิชาการของ
อาจารย์ เพ่ือสรุปภาพรวมถึงคุณภาพอาจารย์ของหลักสูตร 

4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ มีการรายงานแสดงผลจ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า
หลักสูตร ซึ่งแสดงอัตราการคงอยู่ของอาจารย์ประจ าปีการศึกษา รวมถึงรายงานสรุปผลความพึงพอใจของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรในด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย 1) ด้านหลักสูตร 2) ด้านระบบ
อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ 3) ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

4.4 มีการวางแผนเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ผู้สอน 
4.5 มีระบบและกลไกการส่งเสริมให้อาจารย์ผู้สอนพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนและการท า 

วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
 4.6 การมีส่วนร่วมของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรในการวางแผน การ
ติดตามและทบทวนหลักสูตร โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร (จ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80) และอาจารย์ผู้สอนจะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการเรียนการสอน ประเมินผล และให้ความเห็นชอบ
การประเมินผลทุกรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมส าหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจน
ปรึกษาหารือแนวทางที่จะท าให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร และได้บัณฑิตเป็นไปตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ โดยความเห็นชอบของคณะ 
 4.7 การแต่งตั งอาจารย์พิเศษ อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา จะเชิญอาจารย์พิเศษจากหน่วยงานภาคเอกชน 
และสถาบันต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาชีพ เพ่ือเพ่ิมประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่นักศึกษา ท าให้สามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ในการท างานในวิชาชีพได้จริง  การแต่งตั งคณาจารย์พิเศษจะพิจารณาจากคุณสมบัติ และ
ประสบการณ์ ที่สอดคล้องกับเนื อหาของรายวิชานั น ๆ ซึ่งคณาจารย์พิเศษจะมีความช านาญ ที่ต่างไปจากความ
ช านาญของคณาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาจะเสนอรายชื่อคณาจารย์พิเศษ ต่อ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพ่ือขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ในการแต่งตั งเป็นอาจารย์
พิเศษ โดยที่อาจารย์พิเศษจะต้องสอนไม่เกินครึ่งหนึ่งของจ านวนชั่วโมงในรายวิชานั น ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์ 
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ 

 
5.  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

5.1 มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  

 5.2 มีการน าปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมีการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนเกิดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนโดยใช้การศึกษาที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ โดยบัณฑิตเป็นผู้น า ผสานศาสตร์และศิลป์ สร้างสรรค์คุณค่า
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สู่สังคม มาเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และมีการส่งเสริมให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการตัดสินใน
กระบวนการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา 

5.3 มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์จากการท าโครงงานตามแบบ มคอ.3 
และมคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

5.4 คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร (จ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80) จะต้อง
ประชุมร่วมกัน ในการออกแบบหลักสูตร ควบคุมก ากับการจัดท ารายวิชา โดยให้มีวิ ธีประเมิน การจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนที่หลากหลาย เพ่ือให้ผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมายของหลักสูตร และได้บัณฑิตเป็นไปตาม
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และสอดคล้องกับปรัชญา
ปณิธาน พันธกิจ และนโยบายของคณะและมหาวิทยาลัย 

5.5 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรร่วมกับคณะวิชา จะด าเนินการวางระบบผู้สอน และกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา โดยพิจารณาจากความเชี่ยวชาญและคุณวุฒิของอาจารย์เป็นหลัก 

5.6 ผู้เรียนจะถูกประเมินจากการสอบข้อเขียน/ปากเปล่า/ปฏิบัติ การสังเกตพฤติกรรม การน าเสนอ
ผลงาน และอ่ืน ๆ ตามที่ระบุไว้ใน มคอ.3 ของรายวิชา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะติดตาม และก ากับการ
ประเมิน  

5.7 อาจารย์ผู้สอนต้องส่งผลการประเมิน รวมทั งเกณฑ์การพิจารณาการให้คะแนน ต่อคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร เพ่ือน าเข้าที่ประชุมและให้ความเห็นชอบในการประเมินผลทุกรายวิชา 

5.8 สาระของรายวิชาในหลักสูตร มีการก าหนดการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร ให้
เป็นไปตามเกณฑ์ AUN-QA และจัดให้มีการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาวิชาของ
หลักสูตร ตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนด โดยผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการประจ าคณะฯ และได้รับความ
เห็นชอบหรืออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย  

5.9 การประเมินผู้เรียน มีการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
ซึ่งได้ระบุไว้ใน มคอ.3 และ มคอ.4 โดยมีการตรวจสอบประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา จัดให้มีการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4  อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา ยกเว้นรายวิชาที่เรียนข้ามสถาบัน  

5.10 มีการก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน และประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7) 
จัดให้มีการประเมินการจัดการเรียนการสอนและรายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ 
มคอ.5 และ มคอ.6 และมีการประเมินหลักสูตรโดยมีการจัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ 
มคอ.7 ประจ าปีการศึกษา โดยมีการพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ การ
ประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ของปีที่ผ่านมา 
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6.  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
มีกระบวนการในการจัดการความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีระบบ มีกลไกที่น า ไปสู่การปฏิบัติ

และการติดตามประเมินผลเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ซึ่งประกอบด้วย ความพร้อมทาง
กายภาพ เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ แหล่งชุมชนและแหล่งเรียนรู้ อุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องสมุด การ
บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ WiFi ฟาร์มปฏิบัติการเพาะเลี ยงสัตว์น  า และอ่ืนๆ ที่ส่งเสริมสนับสนุนให้
นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้โดยพิจารณาการ
ด าเนินการปรับปรุงพัฒนาจากผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่
เพียงพอและมีความเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 

 
7.  บุคลากรฝ่ายสนับสนุน 

7.1 มีการประเมินเพ่ือวางแผนอัตราก าลังของบุคลากรฝ่ายสนับสนุนการเรียนการสอนในหลักสูตรให้
เพียงพอต่อความต้องการ 

7.2 มีระบบและกลไกการส่งเสริมเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน เช่น การอบรม หรือ
การศึกษาดูงานที่เก่ียวข้องกับงานที่รับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร 

7.3 มีระบบการจัดเก็บข้อมูลป้อนกลับจากนักศึกษาในหลักสูตรเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการท างานของ
ฝ่ายสนับสนุน 

7.4 การเพ่ิมทักษะความรู้เพ่ือการปฏิบัติงาน ส่งเสริมให้บุคลากรมีการพัฒนาการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริม
ประสบการณ์ในภาระงานที่รับผิดชอบ โดยการอบรม ดูงาน ทัศนศึกษา และส่งเสริมการวิจัยของกลุ่มงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



126 

 

 
 

8.  ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators)  
ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน  (Key Performance Indicators) ของหลักสูตร 
ชนิดของตัวบ่งช้ี :  กระบวนการ 
เกณฑ์มาตรฐาน :  ระดับ                                     

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปี 
2565 

ปี 
2566 

ปี  
2567 

 ปี 
2568 

ปี 
2569 

(1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมใน
การประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงาน
หลักสูตร โดยมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรเข้าร่วมประชุมด้วย 

X X X X X 

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือมาตรฐาน
คุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

X X X X X 

(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการ
เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา ยกเว้นรายวิชาที่
เรียนข้ามสถาบัน 

X X X X X 

(4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ 
มคอ.6 ภายใน 45 วัน หลังสิ นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุก
รายวิชา ยกเว้นรายวิชาที่เรียนข้ามสถาบัน 

X X X X X 

(5) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 
ภายใน 60 วัน หลังสิ นสุดปีการศึกษา 

X X X X X 

 (6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 
ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา ยกเว้นรายวิชาที่เรียน
ข้ามสถาบัน 

X X X X X 

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน  กลยุทธ์การสอน 
หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานที่
รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

  X X X X 

(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน า
ด้านการจัดการเรียนการสอน 

X X X X X 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปี 
2565 

ปี 
2566 

ปี  
2567 

 ปี 
2568 

ปี 
2569 

(9) อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั ง 

X X X X X 

(10) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการ
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

X X X X X 

(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

   X X 

(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

    X 

รวมตัวบ่งชี  (ตัว) ในแต่ละปี 9 10 10 11 12 
 
เกณฑ์ประเมิน 

หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ฯ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมิน ดังนี  
ตัวบ่งชี บังคับ(ตัวบ่งชี ที่ 1-5) มีผลด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายและมีจ านวนตัวบ่งชี ที่มีผลด าเนินการ

บรรลุเป้าหมาย  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี รวม โดยพิจารณาจากจ านวนตัวบ่งชี้บังคับและตัวบ่งชี รวมในแต่
ละป ี

 
ปีการศึกษา หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ฯ 

2565 และบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี รวม 9  ตัว 
2566 และบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี รวม 10  ตัว 
2567 และบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี รวม 10  ตัว 
2568 และบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี รวม 11  ตัว 
2569 และบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี รวม 12  ตัว 
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หมวดที่ 8  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
   
1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
     1.1  การประเมินกลยุทธ์การสอน 
 1.1.1 ประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาในแต่ละรายวิชา จากการทดสอบย่อย การสอบกลางภาคและ
ปลายภาค การตั งค าถามให้ตอบหลังจากจบบทเรียน การใช้แบบประเมินผลการเรียนรู้หลังเรียน รวมทั งการสังเกต
พฤติกรรมนักศึกษาและการอภิปรายโต้ตอบจากนักศึกษา  
 1.1.2 ประเมินประสิทธิผลการสอนของรายวิชาโดยนักศึกษา โดยใช้แบบประเมินการสอนตามที่ก าหนด
เมื่อสิ นภาคการศึกษา การประชุมกลุ่มร่วมกับนักศึกษา และการให้นักศึกษาเขียนสะท้อนความคิดเห็น  
 
     1.2  การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
 1.2.1  การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน โดยผู้สอนร่วมและผู้ทรงคุณวุฒิตาม
แบบประเมินที่ก าหนด และการสัมภาษณ์นักศึกษาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ  
 1.2.2  ผู้สอนประเมินตนเองหลังการสอนแต่ละครั งในระหว่างภาคเรียน และเม่ือสิ นภาคการศึกษา  
 
2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  
 2.1 ประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยการใช้แบบสอบถาม สอบถามนักศึกษาปัจจุบันและบัณฑิตที่ส าเร็จ
การศึกษาของหลักสูตร  
 2.2 ติดตามข้อมูลของบัณฑิตใหม่โดยการส ารวจและการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ใช้บัณฑิต โดยใช้
แบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์นายจ้าง/ผู้บังคับบัญชา 
 
3.  การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร  
 3.1 หลักสูตร มีการประกันคุณภาพภายใน โดยประเมินผลการด าเนินการของหลักสูตรประจ าปีทุกปีตาม
แนวทางของเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (AUN-QA) และการประเมินด้านการก ากับมาตรฐานหลักสูตรตาม
เกณฑ์ท่ีก าหนดโดยมหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่ก ากับดูแลมาตรฐานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา  
 3.2 หลักสูตร มีการปรับปรุงและพัฒนาให้ทันสมัย โดยด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรอย่างน้อยตามรอบ
ระยะเวลาของหลักสูตร (ทุกรอบ 5 ปี)  
 
4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
 4.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา (ในกรณีสอนเป็นทีม ผู้สอนในรายวิชาเดียวกันต้องมีการประชุมร่ วมกัน) 
ทบทวนผลการประเมินประสิทธิภาพการสอนในระหว่างภาคเรียน และผลการประเมินประสิทธิภาพการสอนเมื่อ
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สิ นภาคการศึกษา รวมทั งผลการสอบของนักศึกษาในรายวิชานั น มาเป็นปัจจัยในการพิจารณาปรับปรุงคุณภาพการ
สอนในรายวิชา และจัดท ารายงานผลการด าเนินการสอนของรายวิชาเสนอประธานหลักสูตร  
 4.2 อาจารย์ประจ าหลักสูตร ติดตามผลการด าเนินการตามตัวบ่งชี การด าเนินงาน (KPIs) ด้านการประกัน
คุณภาพหลักสูตร (หมวดที่ 7) และจัดท ารายงานประจ าปี ผลการด าเนินการของหลักสูตร เสนอคณะวิชา 
 4.3 อาจารย์ประจ าหลักสูตร ประชุมร่วมกันเพ่ือพิจารณาทบทวนผลการด าเนินการของหลักสูตรจาก
รายงานผลการด าเนินการหลักสูตร รวมทั งพิจารณาผลการรับฟังความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย มาเป็นมาเป็นปัจจัยในการพิจารณาในการวางแผนปรับปรุงคุณภาพการสอนในระดับรายวิชาและระดับ
หลักสูตรของรอบปีการศึกษาต่อไป  
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ภาคผนวก 
 
(ก)  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2560 
(ข)  ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
(ค)  รายงานผลการประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น  า (หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2560)  
 ร้อยละของบัณฑิตในหลักสูตรที่ได้งานท าและรายงานผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
(ง)  ค าสั่งแต่งตั งคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตร 

ค าสั่งเรื่องแก้ไขชื่อหลักสูตร ในค าสั่งแต่งตั งคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น  า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 

(ฉ)  ตารางแสดงความสอดคล้องของผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes :  
 PLOs) กับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (Course Learning Outcomes : CLOs) 
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ภาคผนวก ก 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2560 
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ภาคผนวก ข 

ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน 

 
1. ชื่อ-นามสกุล 
 นางสาวแก้วตา ลิ มเฮง 
 
ต าแหน่งทางวิชาการ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
 
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  
 ปร.ด. (วิทยาศาสตร์การประมง)  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2553) 

วท.ม. (วิทยาศาสตร์การประมง)  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2548) 
วท.บ. (ประมง) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2546) 
 

สังกัด 
 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร  
  
ผลงานทางวิชาการ (ท่ีตีพิมพ์ในรอบห้าปี) 
 ผลงานวิจัย 
 ผลงานวิจัย แยกประเภทเป็น             
  ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ 

บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 
Kunlapapuk, S. , Saipattana, P. , Limhang, K.  and Kulabtong, S. .  ( 2021) . 

Phytoplankton composition in Pacific white shrimp ponds, 
Phetchaburi Province, upper Gulf of Thailand. International Journal 
of Agricultural Technology.  Vol.  17(1) : 143-154 Available online 
http://www.ijat-aatsea.com ISSN 2630-0192 (Online)  
ฐานข้อมูล SCOPUS  
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Kunlapapuk, S. , Saipattana, P. , Limhang, K.  and Kulabtong, S. .  ( 2021) . 
Sediment accumulation rate and carbon burial rate in the Pacific 
white shrimp (Litopenaeus vannamei) ponds, Phetchaburi Province, 
upper Gulf of Thailand.  International Journal of Agricultural 
Technolog.  Vol.  17(3) :  929-940 Available online http: / /www. ijat-
aatsea.com ISSN 2630-0192 (Online). ฐานขอ้มูล SCOPUS  

 
Proceedings  
แก้วตา ลิ้มเฮง  เสาวภา เขียนงาม และสาธิต บุญน้อม. (2564). ผลของแบคทีเรียกลุ่ม

บาซิลลัส (Bacillus spp.) ต่อการเจริญเติบโต อัตราการรอดตาย และปริมาณ
เชื อวิบริโอในการเลี ยงกุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei) ใน
ห้องปฏิบัติการ. แก่นเกษตร ปีที่ 48 ฉบับพิเศษ 1 หน้า 590-595.  

คุณาดล ศิลาฤดี อนวัช บุญญภักดี แก้วตา ลิ้มเฮง และ สมฤดี ศิลาฤดี. (2564). 
ความเป็นพิษเฉียบพลันของสารสกัดจากฝักคูนที่มีต่อหอยคัน. แก่นเกษตร ปีที่ 
48 ฉบับพิเศษ 1 หน้า 577-582.  

อนวัช บุญญภักดี สาธิต บุญน้อม คุณาดล ศิลาฤดี สมฤดี ศิลาฤดี และแก้วตา ลิ้มเฮง. 
(2564). ผลของการเสริมโพรไบโอติกในอาหารต่อการเจริญเติบโตและอัตรา
การรอดตายใน ลูกปูม้า.  แก่นเกษตร ปีที่ 48 ฉบับพิเศษ 1 หน้า 140-144. 

แก้วตา ลิ้มเฮง เสาวภา เขียนงาม  พัชรินทร์ สายพัฒนะ  ธีรวุฒ ชูลิธรรม และอรุณ โพร่
ขวาง. (2562). ผลของน  าหมักกล้วยต่อการเจริญเติบโต และปริมาณกลุ่ม
แบคทีเรียผลิตกรดแลคติกและแบคทีเรียกลุ่มวิบริโอในการเลี ยงกุ้งขาวแวนนา
ไม (Litopenaeus vannamei). แก่นเกษตร ปีที่ 48 ฉบับพิเศษ 1 หน้า 959-
966.  

แก้วตา ลิ้มเฮง คุณาดล ศิลาฤดี อนวัช บุญญภักดี และพัชรินทร์ สายพัฒนะ. (2561). 
การศึกษาการปนเปื้อนของ Coliform bacteria , Fecal Coliforms และ  
Escherichia coli ในหอยแครงจากพื นที่เพาะเลี ยงอ าเภอบ้านแหลม จังหวัด
เพชรบุรี. แก่นเกษตร ปีที่ 46 ฉบับพิเศษ 1 หน้า 1033-1040.  
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ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 10 ปี (ทุกรายวิชา ย้อนหลัง 3 ปี)  
 ระดับปริญญาตรี 

  700 341 การเตรียมความพร้อมสู่สถานประกอบการ 
  700 221 จุลชีววิทยาส าหรับวิทยาศาสตร์การเกษตร 
700 202 นิเวศวิทยาการเกษตร 

     711 121 การประมงและการเพาะเลี ยงสัตวน  าเบื องต้น 
  711 341 โรคของสัตว์น  า 

 711 361 การอนุรักษ์และการจัดการทรัพยากรทางน  า 
 711 422 เทคโนโลยีการเพาะเลี ยงกุ้ง 
 711 482 สัมมนา 
 714 203 การผลิตสัตว์น  าเศรษฐกิจ 
 714 324 การเพาะเลี ยงกุ้งเชิงธุรกิจ 
 715 532 ความหลากหลายของจุลินทรีย์และการประยุกต์ 
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน 

 
2. ชื่อ-นามสกุล 

 นายคุณาดล   ศิลาฤดี 
 
ต าแหน่งทางวิชาการ 
 อาจารย์ 
 
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  

วท.ม. (การประมง) มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2550) 
  วท.บ. (ประมง) มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2542) 
 

สังกัด 
 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

ผลงานทางวิชาการ (ท่ีตีพิมพ์ในรอบห้าปี)   
 ผลงานวิจัย 
 ผลงานวิจัย แยกประเภทเป็น 
  ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ 

 Proceedings  
คุณาดล ศิลาฤดี อนวัช บุญญภักดี แก้วตา ลิ มเฮง และ สมฤดี ศิลาฤดี. (2564). 

ความเป็นพิษเฉียบพลันของสารสกัดจากฝักคูนที่มีต่อหอยคัน . แก่นเกษตร ปีที่ 
48 ฉบับพิเศษ 1 หน้า 577-582.  

สมฤดี ศิลาฤดี และคุณาดล ศิลาฤดี . (2564). ผลของการเสริม lacbobacillus 
plantarum CR1T5 ในอาหารต่อค่าโลหิต วิทยาและกิจกรรมไลโซไซม์ของปลา
เทพา.  แก่นเกษตร ปีที่ 48 ฉบับพิเศษ 1 หน้า 101-107. 

แก้วตา ลิ มเฮง คุณาดล ศิลาฤดี อนวัช บุญญภักดี และพัชรินทร์ สายพัฒนะ. (2561).  
การศึกษาการ ปนเปื้อนของ Coliform bacteria , Fecal Coliforms และ  
Escherichia coli ในหอยแครง จากพื นที่เพาะเลี ยงอ าเภอบ้านแหลม จังหวัด
เพชรบุรี. แก่นเกษตร ปีที่ 46 ฉบับพิเศษ 1 หน้า 1033-1040.  
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ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 10 ปี  (ทุกรายวิชา ย้อนหลัง 3 ปี)  
ระดับปริญญาตรี 

 711 121 การประมงและการเพาะเลี ยงสัตวน  าเบื องต้น 
711 211 ชีววิทยาของปลา 
711 221 หลักการเพาะเลี ยงสัตว์น  า 
711 222 ปฏิบัติการเพาะขยายพันธุ์สัตว์น  า 
711 322 ปฏิบัติการเพาะเลี ยงสัตว์น  าจืด 
711 323 ปฏิบัติการเพาะเลี ยงสัตว์น  าจืด 
711 327 เทคโนโลยีการเพาะเลี ยงปลาสวยงาม 
714 205 การผลิตสัตว์น  าเศรษฐกิจ 
085 101 ศิลปากรสร้างสรรค์ 
SU 323 จิตสาธารณะ 
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน 

3. ชื่อ-นามสกุล 
 นายอนวัช บุญญภักดี  
 
ต าแหน่งทางวิชาการ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
 วท.ม. (วาริชศาสตร์) มหาวิทยาลัยบูรพา (2542) 
 วท.บ. การประมง (การเพาะเลี ยงสัตว์น  า)  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (2539) 
 
สังกัด 

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
   
ผลงานทางวิชาการ (ท่ีตีพิมพ์ในรอบห้าปี) 

ผลงานวิจัย 
 ผลงานวิจัย แยกประเภทเป็น 
   
    Proceedings 

อนวัช บุญญภักดี สาธิต บุญน้อม  คุณาดล ศิลาฤด,ี สมฤดี ศิลาฤดี และแก้วตา ลิ มเฮง. 
(2564). ผลของการเสริมโพรไบโอติกในอาหารต่อการเจริญเติบโตและอัตราการ
รอดตายใน ลูกปูม้า.  แก่นเกษตร ปีที่ 48 ฉบับพิเศษ 1 หน้า 140-144. 

สาธิต ค าผง, นิรุต แก่นเชื อชัย, เกษม หอมโชติ, กฤษณุพันธ์ โกเมนไปรรินทร์  
มีชัย แก้วศรีทอง, อนวัช บุญญภักดี. (2563). ผลของช่วงแสงต่อการเจริญเติบโต

และอัตราการรอดตายของปูม้าวัยอ่อน จนถึงวัยเจริญพันธุ์ส าหรับการสร้าง

ประชากรพื นฐาน กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น  า กรมประมง กระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ เอกสารวิชาการฉบับท่ี 6/2563 หน้า 1-23. 
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   แก้วตา ลิ มเฮง คุณาดล ศิลาฤดี อนวัช บุญญภักดี และพัชรินทร์ สายพัฒนะ. (2561). 
การศึกษาการปนเปื้ อนของ Coliform bacteria , Fecal Coliforms และ  
Escherichia coli ในหอยแครงจากพื นที่เพาะเลี ยงอ าเภอบ้านแหลม จังหวัด
เพชรบุรี. แก่นเกษตร ปีที่ 46 ฉบับพิเศษ 1 หน้า 1033-1040. 

 
  บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ (ระดับนานาชาติ) 

Boonyapakdee, A., & Bhujel, R.C. (2020). Determining the Dose of Dietary 
Probiotic (Bacillus licheniformis) for the Nursing of Blue Swimming 
Crablets (Portunus pelagicus, L., 1758). Turkish Journal of Fisheries 
and Aquatic Sciences, 20, 889-899. http://doi.org/10.4194/1303-
2712-v20_12_05 (Indexing in: Science Citation Index (SCI-Expanded 
List) Scopus ASFA (Aquatic Sciences & Fisheries Abstracts) CAB 
Abstracts  ETH- Bibliothek) 

 
Boonyapakdee, A. and Bhujel, R.C. (2019).  Effects of Nursing Methods, 

Astaxanthin Supplementation and Water Quality on the Survival of 
Blue Swimming Crablets (Portunus pelagicus, Linnaeus, 1758) 
Aquaculture Studies, 19(1), 45-56. http://doi.org/10.4194/2618-
6381-v19_1_05 (Indexing in: Scopus, Zoological Record, Biological 
Abstracts, BIOSIS Previews, ULAKBIM TR Index, CAB Abstracts, 
Google Scholar, ASFA, Crossref) 

 
 
ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 16 ปี (ทุกรายวิชา ย้อนหลัง 3 ปี)  
 ระดับปริญญาตรี 

 711 212 ชีววิทยาปลา 
 711 421 ปฏิบัติการเพาะเลี ยงสัตว์น  าชายฝั่ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://doi.org/10.4194/1303-2712-v20_12_05
http://doi.org/10.4194/1303-2712-v20_12_05
http://doi.org/10.4194/2618-6381-v19_1_05
http://doi.org/10.4194/2618-6381-v19_1_05
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน 

 
4. ชือ่-นามสกุล 
 นางสาวสมฤดี ศิลาฤดี 
 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
 อาจารย์  
 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
 วท.บ. (ประมง) มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2540) 
 วท.ม. (วิทยาศาสตร์การประมง) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  (2545) 
 ปร.ด. (การประมง) มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2562) 
 

สังกัด 
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร  

   

ผลงานทางวิชาการ (ท่ีตีพิมพ์ในรอบห้าปี) 
ผลงานวิจัย 

 ผลงานวิจัย แยกประเภทเป็น 
  ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ 
 Proceeding 

สมฤดี ศิลาฤดี และคุณาดล ศิลาฤดี . (2564). ผลของการเสริม lacbobacillus 
plantarum CR1T5 ในอาหารต่อค่าโลหิต วิทยาและกิจกรรมไลโซไซม์ของ
ปลาเทพา.  แก่นเกษตร ปีที่ 48 ฉบับพิเศษ 1 หน้า 101-107. 

อนวัช บุญญภักดี สาธิต บุญน้อม คุณาดล ศิลาฤดี สมฤดี ศิลาฤดี และแก้วตา ลิ มเฮง. 
(2564). ผลของการเสริมโพรไบโอติกในอาหารต่อการเจริญเติบโตและอัตรา
การรอดตายใน ลูกปูม้า.  แก่นเกษตร ปีที่ 48 ฉบับพิเศษ 1 หน้า 140-144. 
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ประสบการณ์สอน 13 ป ี(ทุกรายวิชา ย้อนหลัง 3 ปี)  
 ระดับปริญญาตรี 

711 325 อาหารและการให้อาหารสัตว์น  า 
711 341 โรคของสัตว์น  า 
711 423 อาหารมีชีวิตส าหรับการเพาะเลี ยงสัตว์น  า 
711 452 จุลนิพนธ์ 
714 203 การผลิตสัตว์น  าเศรษฐกิจ 

  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



159 

 

 
 

 
 
 

ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน 

 
5. ชื่อ-นามสกุล 
 นางสาวสาวิกา  กัลปพฤกษ์  
 
ต าแหน่งทางวิชาการ 
 อาจารย์  
 
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
 ปร.ด. (เพาะเลี ยงสัตว์น  า) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  (2562) 
 วท.ม. (วิทยาศาสตร์การประมง)  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  (2553) 
 วท.บ. (การประมง) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยนเรศวร (2550) 
 
สังกัด 

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร   มหาวิทยาลัยศิลปากร  
   
ผลงานทางวิชาการ (ท่ีตีพิมพ์ในรอบห้าปี) 

ผลงานวิจัย 
 ผลงานวิจัย แยกประเภทเป็น 
  ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ  
 บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ  

Kunlapapuk, S. , Saipattana, P. , Limhang, K.  and Kulabtong, S. .  ( 2021) . 
Phytoplankton composition in Pacific white shrimp ponds, 
Phetchaburi Province, upper Gulf of Thailand. International Journal 
of Agricultural Technology.  Vol.  17(1) :  143-154 Available online 
http: / / www. ijat- aatsea. com ISSN 2630- 0192 ( Online)  ฐ า น ข้ อ มู ล 
SCOPUS  
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Kunlapapuk, S. , Saipattana, P. , Limhang, K.  and Kulabtong, S. .  ( 2021) . 

Sediment accumulation rate and carbon burial rate in the Pacific 
white shrimp (Litopenaeus vannamei) ponds, Phetchaburi Province, 
upper Gulf of Thailand.  International Journal of Agricultural 
Technolog.  Vol.  17(3) :  929-940 Available online http: / /www. ijat-
aatsea.com ISSN 2630-0192 (Online). ฐานข้อมูล SCOPUS  

Kunlapapuk S., Wudtisin I., Yoonpundh R., and Sirisuay S. (2019).  Effect of 
different feed loading on sediment accumulation rate and carbon 
burial rate in the polyculture system of nile tilapia (Oreochromis 
niloticus) and pacific white shrimp (Litopenaeus vannamei). Journal 
of Fisheries and Environment, 43 (3), 30-42. ฐานข้อมูล SCOPUS 

Kulabtong S., Kunlapapuk S., and Preecha C. (2018).  Fecundity and 
length-weight relationship of cyprinid fish, Rasbora rubrodorsalis 
Donoso-Büchner et Schmidt, 1997 (Pisces Cyprinidae) in the tributary 
of Sieo River, Roi Et Province, Northeast Thailand: a preliminary 
report. Biodiversity Journal, 9 (4), 425-428. ฐานข้อมูล Biosis 

 
ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 5 ปี (ทุกรายวิชา ย้อนหลัง 3 ปี)   
 ระดับปริญญาตรี 

700 341  การเตรียมความพร้อมสู่สถานประกอบการ 
711 121  การประมงและการเพาะเลี ยงสัตว์น  าเบื องต้น 
711 221  หลักการเพาะเลี ยงสัตว์น  า 
711 324  คุณภาพน  าส าหรับการเพาะเลี ยงสัตว์น  า 
711 332  การจัดการสิ่งแวดล้อมทางน  า 
711 352  สัมมนา 
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ภาคผนวก ค 
รายงานผลการประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ า 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
ร้อยละของบัณฑิตในหลักสูตรที่ได้งานท าและรายงานผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
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รายงานข้อมูลการประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ า 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  

 
1. รายงานผลการประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ า (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560)  
ตารางท่ี 1.1 ผลการประเมินความพึงพอใจในประเด็นด้านหลักสูตรและการจัดการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 

2562  โดยนักศึกษา  
หัวข้อการประเมิน ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 

1) มีการจัดกิจกรรมหรือกระบวนการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก่อนเข้า
ศึกษา (เฉพาะนักศึกษาปี 1 ตอบ)  4.00 

2) ความทันสมัยและความหลากหลายของรายวิชาในหลักสูตร  3.96 
3) ผู้สอนในรายวิชาต่าง ๆ มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในวิชาที่สอน 4.26 
4) ระบบการประเมินผลของรายวิชาที่เปิดสอน มีวิธีประเมินที่หลากหลาย

เช่น คะแนนสอบ การบ้าน รายงานที่มอบหมาย กิจกรรม การวัดทักษะ
การปฏิบัติงาน เป็นต้น 3.87 

5) การจัดตารางเรียนมีช่วงเวลาที่เหมาะสม 3.83 
6) การแนะน าระบบการลงทะเบียนและการค้นข้อมูลด้านการจัดการศึกษา 3.57 
7) กระบวนการจัดการเรียนการสอน เน้นการพัฒนานักศึกษา และทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เช่น ทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทักษะทาง
ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ทักษะการท างานแบบมีส่วนร่วม ความสาม
รถในการใช้เทคโนโลยี ความสามารถในการดูแลสุขภาพ ฯลฯ  3.87 

รวม 3.9 
หมายเหตุ : เกณฑ์ผลประเมินความพึงพอใจ      
0.00 - 1.50    ไม่พึงพอใจ   
1.51 - 2.50   พึงพอใจน้อย    
2.51 - 3.50   พึงพอใจปานกลาง   
3.51 - 4.50   พึงพอใจมาก   
4.51 - 5.00   พึงพอใจมากที่สุด   
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ตารางท่ี 1.2 ผลการประเมินความพึงพอใจในประเด็นด้านหลักสูตรและการจัดการศึกษา ประจ าปีการศึกษา  
2562 โดยอาจารย์ 

หัวข้อการประเมิน ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 
1) การก าหนดคุณสมบัติของนักศึกษา วิธีการคัดเลือก การพัฒนา และ

ส่งเสริมให้นักศึกษามีความพร้อม และส าเร็จการศึกษา (C 3.1) 
4.50 

2) ความทันสมัยและหลากหลายของรายวิชาในหลักสูตร (C 5.1) 3.75 
3) กระบวนการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร เน้นการพัฒนานักศึกษา

ให้เรียนรู้ตามโครงสร้างหลักสูตรบูรณาการกับพันธกิจต่าง ๆ ส่งเสริม
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เช่น ทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
ทักษะทางภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ทักษะการท างานแบบมี
ส่วนร่วม ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ความสามารถในการดูแล
สุขภาพ ฯลฯ  

4.25 

4) อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้รับการพัฒนาทางวิชาการ/วิชาชีพ เหมาะสม 4.25 
5) การเปิดรายวิชามีล าดับที่เหมาะสม มีความต่อเนื่อง เอื อให้นักศึกษามี

พื นฐานความรู้และสามารถต่อยอดความรู้  
4.50 

6) ภาระงานที่ได้รับมอบหมายมีสัดส่วนที่เหมาะสมกับจ านวนนักศึกษาที่
รับในหลักสูตร  

4.50 

7) จ านวนอาจารย์เพียงพอในการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐาน
หลักสูตร 

4.50 

รวม 4.32 
 
หมายเหตุ : เกณฑ์ผลประเมินความพึงพอใจ      
0.00 - 1.50    ไม่พึงพอใจ   
1.51 - 2.50   พึงพอใจน้อย    
2.51 - 3.50   พึงพอใจปานกลาง   
3.51 - 4.50   พึงพอใจมาก   
4.51 - 5.00   พึงพอใจมากที่สุด  
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2. ร้อยละของบัณฑิตในหลักสูตรที่ได้งานท าและรายงานผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตสาขาวิชา
เทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ า  

 
ตารางท่ี 2.1 ข้อมูลภาวการณ์มีงานท าของบัณฑิตภายในเวลา 1 ปี รุ่นจบปีการศึกษา 2561  

ข้อมูลพื้นฐาน จ านวน ร้อยละ 

จ านวนบัณฑิตทั งหมด 35 100.00 

จ านวนบัณฑิตท่ีตอบแบบส ารวจ 35 100.00 

จ านวนบัณฑิตท่ีได้งานท าหลังส าเร็จการศึกษา 
(ไม่นับรวมผู้ประกอบอาชีพอิสระ) 

29 82.86 

 ตรงสาขาที่เรียน 22 62.86 

 ไม่ตรงสาขาที่เรียน 7 20.00 

จ านวนบัณฑิตท่ีประกอบอาชีพอิสระ 5 14.29 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีงานท าก่อนเข้าศึกษา 0 0.00 
จ านวนบัณฑิตท่ีศึกษาต่อ 0 0.00 

จ านวนบัณฑติที่อุปสมบท 0 0.00 

จ านวนบัณฑิตท่ีเกณฑ์ทหาร 1 2.86 

ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ปี 

34 97.14 

ผลการประเมินตนเองครั งนี    : ร้อยละ 100  เกณฑ์ประเมิน  :  4.86  คะแนน 
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ตารางท่ี 2.2 การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต
สัตว์น  า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) แสดงดังตาราง ต่อไปนี  

ล าดับที่ รายการ ค่าเฉลี่ย 
1 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้าง  

(เฉลี่ยจากเต็ม 5 คะแนน) 
4.47 

  (1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 4.84 

  (2) ด้านความรู้ 4.40 

  (3) ด้านทักษะทางปัญญา 4.43 

  (4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 4.44 

  (5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 4.26 

  (6) ตามท่ีองค์กรวิชาชีพก าหนด - 

2 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตร ทั งหมด (คน) 35 
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ภาคผนวก ง 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตร และ 

ค าสั่ง เรื่อง แก้ไขชื่อหลักสูตร ในค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 
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ภาคผนวก จ 
ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง 
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ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง 
 
1. การเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง 

หมวดวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

การเปลี่ยนแปลง หลักสูตรเดิม 
พ.ศ. 2560 

หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2565 

ชื่อหลักสูตร หลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยี
การผลิตสัตว์น  า 

หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การ

ประมง 

เปลี่ยนชื่อสาขาวิชา 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 
 วิชาบังคับ 
 วิชาบังคับเลือก ไม่น้อยกว่า 
 วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 
วิชาที่ก าหนดโดยคณะวิชา ไม่น้อยกว่า 

30 
9 

9 - 12 
- 

9 - 12 

30 
24 
- 
6 
- 

- 
+15 

เปลี่ยนเป็นวิชาเลือก 
+6 

ยกเลิก 
หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 
 วิชาพื นฐานวิทยาศาสตร์และ   
คณิตศาสตร์ 
 วิชาแกน 
 วิชาบังคับ 
 วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 

102 
25 

 
16 
49 
12 

95 
26 

 
- 

57 
12 

-7 
+1 
 

ยกเลิกวิชาแกน 
+8 
- 

หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 6 - 
จ านวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า 138 131 -7 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



171 

 

 
 

ตารางเปรียบเทียบระหว่างหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ า 
 ฉบับปี พ.ศ. 2560 กับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง   

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 
 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 การเปลี่ยนแปลง 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
จ านวน 30 หน่วยกิต 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
จ านวน 30 หน่วยกิต 

- 

081 101  ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร  - ปิดรายวิชา 
081 102  ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน - ปิดรายวิชา 
081 103  การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ - ปิดรายวิชา 
082 101  มนุษย์กับศิลปะ - ปิดรายวิชา 
082 102  มนุษย์กับการสร้างสรรค์ SU110 มนุษย์กับการสร้างสรรค์  1. เปลี่ยนรหัสรายวิชา 

2. เปลี่ยน “รายวิชา
บังคับเลือก” เป็น 
“รายวิชาเลือก” 
3. ปรับค าอธิบายรายวิชา
ภาษาอังกฤษ 

082 103   ปรัชญากับชีวิต - ปิดรายวิชา 
082 104   อารยธรรมโลก - ปิดรายวิชา 
082 105   อารยธรรมไทย - ปิดรายวิชา 
082 106   ศิลปะสถาปัตยกรรมในประชาคม

อาเซียน 
SU118 สถาปัตยกรรมและศิลปะในเอเชีย  
           ตะวันออกเฉียงใต้ 
 

1. เปลี่ยนรหัสวิชา 
2. เปลี่ยน “รายวิชา
บังคับเลือก” เป็น 
“รายวิชาเลือก” 
3. ปรับชื่อรายวิชาและ
ค าอธิบายรายวิชา 

082 107  สมาธิเพ่ือการพัฒนาชีวิต SU144 สมาธิในชีวิตประจ าวัน 1. เปลี่ยนรหัสวิชา 
2. เปลี่ยน “รายวิชา
บังคับเลือก” เป็น 
“รายวิชาเลือก” 
3. ปรับชื่อรายวิชาและ
ค าอธิบายรายวิชา 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 การเปลี่ยนแปลง 
082 108 ศิลปะกับวัฒนธรรมทางการเห็น  SU117 ศิลปะกับวัฒนธรรมทางการเห็น 1. เปลี่ยนรหัสวิชา 

2. เปลี่ยน “รายวิชา
บังคับเลือก” เป็น “วิชา
ศึกษาทั่วไป” 
3. ปรับค าอธิบายรายวิชา
ภาษาอังกฤษ 

082 109  ดนตรีวิจักษ์ - ปิดรายวิชา 
082 110  ศิลปะการด าเนินชีวิตและท างาน  
             อย่างเป็นสุข 

- ปิดรายวิชา 

083 101  มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม - ปิดรายวิชา 
083 102  จิตวิทยากับมนุษยสัมพันธ์ - ปิดรายวิชา 
083 103  หลักการจัดการ - ปิดรายวิชา 
083 104  กีฬาศึกษา - ปิดรายวิชา 
083 105  การเมือง การปกครองและ                            
             เศรษฐกิจไทย 

- ปิดรายวิชา 

083 106  ศิลปะการแสดงในอาเซียน - ปิดรายวิชา 
083 107  วิถีวัฒนธรรมอาเซียน - ปิดรายวิชา 
083 108  วัฒนธรรมดนตรีอาเซียน - ปิดรายวิชา 
083 109  การใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์ - ปิดรายวิชา 
083 110  กิจกรรมเพ่ือชีวิตสร้างสรรค์ - ปิดรายวิชา 
083 111  ประสบการณ์นานาชาติ - ปิดรายวิชา 
083 112  หลักเศรษฐกิจพอเพียงกับการ 
             พัฒนาสังคม 

- ปิดรายวิชา 

084 101  อาหารเพื่อสุขภาพ SU115  อาหารเพื่อสุขภาพ 1. เปลี่ยนรหัสวิชา 
2. เปลี่ยน “รายวิชา
บังคับเลือก” เป็น 
“รายวิชาเลือก” 
3. ปรับค าอธิบายรายวิชา
ภาษาอังกฤษ 

084 102  สิ่งแวดล้อม มลพิษและพลังงาน        
              

SU318 สิ่งแวดล้อม มลพิษและพลังงาน  
  

1. เปลี่ยนรหัสวิชา 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 การเปลี่ยนแปลง 
  
 

2. เปลี่ยน “รายวิชา
บังคับเลือก” เป็น 
“รายวิชาเลือก” 
3. ปรับค าอธิบายรายวิชา 

084 103  คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
             และการสื่อสาร         

- ปิดรายวิชา 

084 104  คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิต  
             ประจ าวัน 

- ปิดรายวิชา 

084 105  โลกแห่งเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
     
  

SU320  โลกแห่งนวัตกรรม   
  

1. เปลี่ยนรหัสวิชา 
2. เปลี่ยน “รายวิชา
บังคับเลือก” เป็น 
“รายวิชาเลือก” 
3. ปรับชื่อรายวิชาและ
ค าอธิบายรายวิชา 

084 106  วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีใน  
             ประชาคมอาเซียน   
  

SU319 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือการ 
           พัฒนาอย่างยั่งยืน   
  

1. เปลี่ยนรหัสวิชา 
2. เปลี่ยน “รายวิชา
บังคับเลือก” เป็น 
“รายวิชาเลือก” 
3. ปรับชื่อรายวิชาและ
ค าอธิบายรายวิชา 

084 107  พลังงานในอาเซียน - ปิดรายวิชา 
084 108  โลกและดาราศาสตร์  SU132  โลกและดาราศาสตร์ในสหัสวรรษที่3 1. เปลี่ยนรหัสวิชา 

2. เปลี่ยน “รายวิชา
บังคับเลือก” เป็น 
“รายวิชาเลือก” 
3. ปรับชื่อรายวิชาและ
ค าอธิบายรายวิชา 

085 101 ศิลปากรสร้างสรรค์ - ปิดรายวิชา 
700 231 ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร์

เกษตร 1 
- ปิดรายวิชา 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 การเปลี่ยนแปลง 
700 232 ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร์

เกษตร 2 
- ปิดรายวิชา 

700 141 พื นฐานทางเทคโนโลยีการเกษตร
และธุรกิจการเกษตร 

- ปิดรายวิชา 

700 142 สินค้าเกษตรและอาหารใน
ประชาคมอาเซียน 

- ปิดรายวิชา 

700 143 เศรษฐกิจพอเพียง วิสาหกิจชุมชน 
และภูมิปัญญาไทยทางการเกษตร 

- ปิดรายวิชา 

700 144 การจัดการทรัพยากรทางการ
เกษตรและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

- ปิดรายวิชา 

- SU101 ศิลปะศิลปากร   -เปิดรายวิชาใหม่ 
- SU102 ศิลปากรสร้างสรรค์  -เปิดรายวิชาใหม่ 
- SU111 บ้าน   -เปิดรายวิชาใหม่ 
- SU112  ความสุข   -เปิดรายวิชาใหม่ 
- SU113  การตั งค าถามและวิธีการ    -เปิดรายวิชาใหม่ 
- SU114 เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก    -เปิดรายวิชาใหม่ 
- SU116  ศิลปะสมัยใหม่และร่วมสมัยใน 

           ประเทศไทย   
-เปิดรายวิชาใหม่ 

- SU119 การ อ่านวรรณกรรม เ พ่ือการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

-เปิดรายวิชาใหม่ 

- SU120 ไทยศึกษา -เปิดรายวิชาใหม่ 
- SU121  วิ ถี พุ ท ธ ในประ เทศ ไท ย แ ล ะ

อาเซียน 
-เปิดรายวิชาใหม่ 

- SU122  สมาธิเชิงประยุกต์  -เปิดรายวิชาใหม่ 
- SU123  วิถีชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม -เปิดรายวิชาใหม่ 
- SU124 เหตุการณ์โลกปัจจุบัน   -เปิดรายวิชาใหม่ 
- SU125 มนุษย์กับการคิด   -เปิดรายวิชาใหม่ 
- SU126 ศิลปะและสื่อร่วมสมัยประยุกต์

เพ่ือชุมชน   
-เปิดรายวิชาใหม่ 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 การเปลี่ยนแปลง 
- SU127 กระบวนการเรียนรู้ระบบสัญลักษณ์ 

ในศตวรรษท่ี 21  
-เปิดรายวิชาใหม่ 

- SU128 การตีความศิลปะ    -เปิดรายวิชาใหม่ 
- SU129 ทักษะการรู้เท่าทันสารสนเทศและ

สื่อ   
-เปิดรายวิชาใหม่ 

- SU130 การพัฒนาการคิด  (3-0-6) -เปิดรายวิชาใหม่ 
- SU131 การจัดการสารสนเทศเบื องต้น  -เปิดรายวิชาใหม่ 
- SU133  ก า ร จั ด ก า ร สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม ใ น

ครัวเรือน 
-เปิดรายวิชาใหม่ 

- SU135  ศิลปะการด ารงชีวิต -เปิดรายวิชาใหม่ 
- SU136 เทคโนโลยีเครื่องมือเครื่องใช้ใน

ชีวิตประจ าวัน 
-เปิดรายวิชาใหม่ 

- SU137 เทคโนโลยีการสื่อสารกับมนุษย์ -เปิดรายวิชาใหม่ 
- SU138 ไฟฟ้ากับชีวิตประจ าวัน -เปิดรายวิชาใหม ่
- SU139  การพัฒนาภาวะผู้น า   -เปิดรายวิชาใหม่ 
- SU140 เทคโนโลยีพลังงานทดแทน  -เปิดรายวิชาใหม่ 
- SU141 การแก้ปัญหาแบบสร้างสรรค์  -เปิดรายวิชาใหม่ 
- SU142 ดนตรีอาเซียน -เปิดรายวิชาใหม่ 
- SU143  สุนทรียภาพแห่งการฟัง -เปิดรายวิชาใหม่ 
- SU145 สังคมและวัฒนธรรมไทย  -เปิดรายวิชาใหม่ 
- SU146 โครงการพระราชด าริ   -เปิดรายวิชาใหม่ 
- SU147 ภาพและเสียงดิจิทัล  -เปิดรายวิชาใหม่ 
- SU148  พลวัตสังคมไทย -เปิดรายวิชาใหม่ 
- SU201 ภาษาอังกฤษในยุคดิจิทัล  -เปิดรายวิชาใหม่ 
- SU202 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 

            นานาชาติ    
-เปิดรายวิชาใหม่ 

- SU203  ทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ -เปิดรายวิชาใหม่ 
- SU210  การใช้ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 

            และการสืบค้น    
-เปิดรายวิชาใหม่ 

- SU211  ความรู้เบื องต้นเก่ียวกับภาษา  -เปิดรายวิชาใหม่ 
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            และภาษาในอาเซียน   

- SU212  ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสารด้าน  
            วัฒนธรรม    

-เปิดรายวิชาใหม่ 

- SU213   ภาษาไทยเพ่ือการพัฒนาชีวิต -เปิดรายวิชาใหม่ 
- SU214   ภาษาจีนเพ่ืออาชีพ    -เปิดรายวิชาใหม่ 
- SU215  นิทานและการละเล่นพื นบ้าน   -เปิดรายวิชาใหม่ 
- SU301   พลเมืองตื่นรู้   -เปิดรายวิชาใหม่ 
- SU310   การอนุรักษ์และการจัดการมรดก    

            ทางวัฒนธรรม    
-เปิดรายวิชาใหม่ 

- SU311   งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมใน 
            ศตวรรษท่ี 21   

-เปิดรายวิชาใหม่ 

- SU312   เพศสภาพและเพศวิถี    -เปิดรายวิชาใหม่ 
- SU313   ธรรมชาติวิจักษ์   -เปิดรายวิชาใหม่ 
- SU314   รักษ์นก   -เปิดรายวิชาใหม่ 
- SU315   การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ 

            และศิลปกรรม   
-เปิดรายวิชาใหม่ 

- SU316   โลกของจุลินทรีย์   -เปิดรายวิชาใหม่ 
- SU317   อินเทอร์เน็ตสีขาว   -เปิดรายวิชาใหม่ 
- SU321   วัสดุและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม -เปิดรายวิชาใหม่ 
- SU322   การดูแลสัตว์เลี ยง    -เปิดรายวิชาใหม่ 
- SU323   จิตสาธารณะ     -เปิดรายวิชาใหม่ 
- SU324   เทคโนโลยีสะอาดในอุตสาหกรรม -เปิดรายวิชาใหม่ 
- SU401   ความเป็นผู้ประกอบการที่

ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม   
-เปิดรายวิชาใหม่ 

- SU402   นวัตกรรมและการออกแบบ  -เปิดรายวิชาใหม่ 
- SU410   การจัดการเอกสารและ 

            จดหมายเหตุ   
-เปิดรายวิชาใหม่ 

- SU411   การเพาะเห็ดและการต่อยอดทาง 
            ธุรกิจ    

-เปิดรายวิชาใหม่ 

- SU412   เทคโนโลยี เทคนิค และ  -เปิดรายวิชาใหม่ 
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            อุตสาหกรรมอีสปอร์ต    

- SU413   มหัศจรรย์ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยี  
            ชีวภาพ  

-เปิดรายวิชาใหม่ 

- SU414   ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่กระบวนการ 
            ผลิต    

-เปิดรายวิชาใหม่ 

- SU415  การตลาดและการเงินพื นฐาน  
            ส าหรับผู้ประกอบการ   

-เปิดรายวิชาใหม่ 

 SU416   ธุรกิจดิจิทัล  -เปิดรายวิชาใหม่ 
2. หมวดวิชาเฉพาะ 
จ านวน 102 หน่วยกิต 

2. หมวดวิชาเฉพาะ 
จ านวน 95 หน่วยกิต 

 

2.1 วิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์   
700 101 แคลคูลัส - -ปิดรายวิชา 
700 102 ฟิสิกส์พื นฐาน  700 223 ฟิสิกส์พื นฐาน -เปลี่ยนรหัสรายวิชา 

-แก้ไขค าอธิบายรายวิชา 
700 111 เคมีเบื องต้น  700 111 หลักเคมี -เปลี่ยนชื่อรายวิชา 

-แก้ไขค าอธิบายรายวิชา 
700 112 ปฏิบัติการเคมีเบื องต้น - -ปิดรายวิชา 
700 113 เคมีอินทรีย์เบื องต้น 700 212 เคมีอินทรีย์                                                         -เปลี่ยนรหัสและชื่อ

รายวิชา 
-แก้ไขค าอธิบายรายวิชา 

700 114 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์เบื องต้น - -ปิดรายวิชา 
700 121 ชีววิทยา 1 - -ปิดรายวิชา 
700 122 ปฏิบัติการชีววิทยา 1 - -ปิดรายวิชา 
700 123 ชีววิทยา 2 - -ปิดรายวิชา 
700 124 ปฏิบัติการชีววิทยา 2 - -ปิดรายวิชา 

- 700 101 หลักชีววิทยา -เปิดรายวิชาใหม่ 
- 700 102 ปฏิบัติการชีววิทยา              -เปิดรายวิชาใหม่ 

700 201 ชีวสถิติเบื องต้น 700 222 ชีวสถิติเบื องต้น -เปลี่ยนรหัส 
-แก้ไขค าอธิบายรายวิชา 

- 700 221 คณิตศาสตร์เบื องต้น 3(3-0-6)    -เปิดรายวิชาใหม่ 
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2.2 วิชาแกน   
700 211 ชีวเคมีส าหรับวิทยาศาสตร์

การเกษตร  
- -ปิดรายวิชา 

700 212 ปฏิบัติการชีวเคมีส าหรับ
วิทยาศาสตร์การเกษตร 

- -ปิดรายวิชา 

700 221 จุลชีววิทยาส าหรับวิทยาศาสตร์
การเกษตร  

700 201 จุลชีววิทยาส าหรับวิทยาศาสตร์
การเกษตร 

-ย้ายจากกลุ่มวิชาแกนไป
อยู่กลุ่มวิชาพื นฐาน 
-แก้ไขค าอธิบายรายวิชา 

- 700 202 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาส าหรับ
วิทยาศาสตร์การเกษตร 

-เปิดรายวิชาใหม่ 
-อยู่ในกลุ่มวิชาพื นฐาน
วิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ 

700 321 พันธุศาสตร์การเกษตร - -ปิดรายวิชา 
711 211 สัตว์น  าไม่มีกระดูกสันหลัง 711 211 สัตว์น  าไม่มีกระดูกสันหลัง -ย้ายไปอยู่กลุ่มวิชาบังคับ 
711 213 นิเวศวิทยาและระบบนิเวศทางน  า 711 212 นิเวศวิทยาและระบบนิเวศทางน  า -ย้ายไปอยู่กลุ่มวิชาบังคับ 

-เปลี่ยนรหัสรายวิชา 
2.3 วิชาชีพบังคับ   
711 121 การประมงและการเพาะเลี ยงสัตว์

น  าเบื องต้น 
711 121 การประมงยุคปัจจุบัน   -เปลี่ยนชื่อรายวิชา 

-เปลี่ยนค าอธิบายรายวิชา 
711 212 ชีววิทยาของปลา 711 111 ชีววิทยาของปลาและสัตว์น  ามี

กระดูกสันหลัง 
-เปลี่ยนรหัสรายวิชาและ
เปลี่ยนชื่อรายวิชา 
-เปลี่ยนค าอธิบายรายวิชา 

711 221 หลักการเพาะเลี ยงสัตว์น  า 711 221 หลักการเพาะเลี ยงสัตว์น  า  -เปลี่ยนค าอธิบายรายวิชา 
711 321 การเพาะขยายพันธุ์สัตว์น  า 711 321 การเพาะขยายพันธุ์สัตว์น  าเชิง

พาณิชย์ 
-เปลี่ยนชื่อรายวิชา 
-เปลี่ยนค าอธิบายรายวิชา 

711 322 ปฏิบัติการเพาะขยายพันธุ์สัตว์น  า - -ปิดรายวิชา 
711 323 ปฏิบัติการเพาะเลี ยงสัตว์น  าจืด - -ปิดรายวิชา 
711 324 คุณภาพน  าส าหรับการเพาะเลี ยง

สัตว์น  า 
711 323 คุณภาพน  าส าหรับการประมง  -เปลี่ยนรหัสรายวิชาและ

เปลี่ยนชื่อรายวิชา 
-เปลี่ยนค าอธิบายรายวิชา 



179 

 

 
 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 การเปลี่ยนแปลง 
711 325 เทคนิควิจัยทางการเพาะเลี ยงสัตว์

น  า 
711 324 ระเบียบวิธีวิจัยทางการประมง -เปลี่ยนรหัสรายวิชาและ

เปลี่ยนชื่อรายวิชา 
-เปลี่ยนค าอธิบายรายวิชา 

711 331 อาหารและการให้อาหารสัตว์น  า 711 331 อาหารสัตว์น  า -เปลี่ยนชื่อรายวิชา 
711 341 โรคของสัตว์น  า 711 341 โรคในสัตว์น  าเศรษฐกิจ   -เปลี่ยนชื่อรายวิชา 

-เปลี่ยนค าอธิบายรายวิชา 
711 351  พันธุศาสตร์การเพาะเลี ยงสัตว์น  า 711 351 พันธุศาสตร์และการปรับปรุงพันธุ์

สัตว์น  า   
-เปลี่ยนชื่อรายวิชา 
-เปลี่ยนค าอธิบายรายวิชา 

711 361 การอนุรักษ์และการจัดการ
ทรัพยากรทางน  า 

- -ปิดรายวิชา 

711 371 การตลาดส าหรับสินค้าและ
ผลิตภัณฑ์สัตว์น  า 

711 472 การตลาดเพ่ือผู้ประกอบการราย
ใหม่ 

- เ ป ลี่ ย น ร หั ส แ ล ะ ชื่ อ
รายวิชา 
-เปลี่ยนค าอธิบายรายวิชา 

711 421 ปฏิบัติการเพาะเลี ยงสัตว์น  าชายฝั่ง - -ปิดรายวิชา 
711 422 การจัดการฟาร์มเพาะเลี ยงสัตว์น  า - -ปิดรายวิชา 
711 482 สัมมนา 711 381 สัมมนา -เปลี่ยนรหัสรายวิชา 

-เปลี่ยนค าอธิบายรายวิชา 
- 711 391 จุลนิพนธ์ 1  -เปิดรายวิชาใหม ่

711 491 จุลนิพนธ์  711 491 จุลนิพนธ์ 2  -เปลี่ยนชื่อรายวิชา 
-เปลี่ยนค าอธิบายรายวิชา 

711 492 สหกิจศึกษา 711 493 สหกิจศึกษา -เปลี่ยนรหัสรายวิชา 
-เปลี่ยนค าอธิบายรายวิชา 

- 711 291 ประสบการณ์วิชาชีพ 1  -เปิดรายวิชาใหม่ 
- 711 322 เทคโนโลยีการเพาะเลี ยงสัตว์น  า  -เปิดรายวิชาใหม่ 
- 711 361 มลพิษทางน  าและการจัดการ -เปิดรายวิชาใหม่ 
- 711 371 การส่งเสริมทางการเกษตรเชิง

สร้างสรรค์  
-เปิดรายวิชาใหม่ 

- 711 471 การเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการ
ประมง   

-เปิดรายวิชาใหม่ 

- 711 492 ประสบการณ์วิชาชีพ 2  -เปิดรายวิชาใหม่ 
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2.4 วิชาชีพเลือก   
711 311 ชีววิทยาทางทะเล   711 315 ชีววิทยาทางทะเล -เปลี่ยนรหัสรายวิชา 
711 326 เทคนิคการประมงและการ

เพาะเลี ยงสัตว์น  า 
- -ปิดรายวิชา 

711 327 เทคโนโลยีการเพาะเลี ยงปลา
สวยงาม 

711 325 ปลาสวยงาม -เปลี่ยนรหัสและชื่อ
รายวิชา 
-เปลี่ยนค าอธิบายรายวิชา 

711 328 เทคโนโลยีการเพาะเลี ยงกุ้ง 711 326 การเพาะเลี ยงกุ้งเชิงธุรกิจ    -เปลี่ยนรหัสและชื่อ
รายวิชา 
-เปลี่ยนค าอธิบายรายวิชา 

711 332 อาหารมีชีวิตส าหรับการเพาะเลี ยง
สัตว์น  า 

711 332 อาหารมีชีวิตส าหรับการเพาะเลี ยง
สัตว์น  า 

- 

711 342 การจัดการสุขภาพสัตว์น  า - -ปิดรายวิชา 
711 362 การจัดการระบบนิเวศพื นที่ชุ่มน  า - -ปิดรายวิชา 
711 423 อะควาโปนิกส์ 711 421 อะควาโปนิกส์ -เปลี่ยนรหัสรายวิชา 

-เปลี่ยนค าอธิบายรายวิชา 
711 433 วัตถุดิบอาหารสัตว์น  าและการ

ประเมินคุณภาพ 
711 333 วัตถุดิบอาหารสัตว์น  าและการ

ประเมินคุณภาพ 
-เปลี่ยนรหัสรายวิชา 

711 441 ปรสิตของสัตว์น  า - -ปิดรายวิชา 
711 451 เทคโนโลยีชีวภาพทางการ

เพาะเลี ยงสัตว์น  า 
711 451 เทคโนโลยีชีวภาพเพ่ือการวิจัย

ทางการเพาะเลี ยงสัตว์น  า 
-เปลี่ยนชื่อรายวิชา 
-เปลี่ยนค าอธิบายรายวิชา 

711 461 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพ่ือการ
จัดการทรัพยากรทางน  า 

711 363 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพ่ือการ
จัดการทรัพยากรทางน  า 

-เปลี่ยนรหัสรายวิชา 

711 472 โลจิสติกส์และการจัดการโซ่อุปทาน
ส าหรับธุรกิจประมง 

711 473 โลจิสติกส์และการจัดการโซ่อุปทาน
ส าหรับธุรกิจประมง 

-เปลี่ยนรหัสรายวิชา 

- 711 382  เรื่องคัดเฉพาะ 1 -เปิดรายวิชาใหม่ 
711 481 เรื่องคัดเฉพาะทางเทคโนโลยีการ

ผลิตสัตว์น  า 
711 482  เรื่องคัดเฉพาะ 2 - เปลี่ยนรหัสและชื่อ

รายวิชา 
-เปลี่ยนค าอธิบายรายวิชา 

711 312 สรีรวิทยาของสัตว์น  า                                          711 311 นิเวศสรีรวิทยาของสัตว์น  า                                          - เปลี่ยนรหัสและชื่อ
รายวิชา 
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-เปลี่ยนค าอธิบายรายวิชา 

711 313 พิษวิทยาในสัตว์น  า 711 312 พิษวิทยาในสัตว์น  า -เปลี่ยนรหัส 
- 711 313 สัตว์น  าต่างถิ่น -เปิดรายวิชาใหม่ 
- 711 314 ชีววิทยาประมง -เปิดรายวิชาใหม่ 
- 711 327 ปูและหอยที่ส าคัญทางเศรษฐกิจ  -เปิดรายวิชาใหม่ 
- 711 328 การเพาะเลี ยงสัตว์น  าในเอเซีย    -เปิดรายวิชาใหม่ 
- 711 329 สาหร่ายและพรรณไม้น  าเศรษฐกิจ -เปิดรายวิชาใหม่ 
- 711 362 ทักษะทางน  าและสันทนาการทาง

ทะเล         
-เปิดรายวิชาใหม่ 

- 711 411 จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อมเพ่ือการ
ประมง 

-เปิดรายวิชาใหม่ 

- 711 412 จุลินทรีย์เทคโนโลยีเพ่ือสัตว์น  า -เปิดรายวิชาใหม่ 
711 421 การจัดการคุณภาพดินและคุณภาพ

น  าเพ่ือการเพาะเลี ยงสัตว์น  า 
711 422 การจัดการคุณภาพดินเพื่อการ

เพาะเลี ยงสัตว์น  า 
- เปลี่ยนรหัสและชื่อ
รายวิชา 
-เปลี่ยนค าอธิบายรายวิชา 

- 711 423 การเพาะเลี ยงสัตว์น  าเพื่อการ
อนุรักษ์ 

-เปิดรายวิชาใหม่ 

- 711 424 ทัศนศึกษาทางด้านการประมง  -เปิดรายวิชาใหม่ 
- 711 461 การประเมินทรัพยากรทางน  า  -เปิดรายวิชาใหม่ 

711 363 การประดาน  าเพื่อการวิจัย         711 462 การประดาน  าเพื่อการวิจัย         -- เปลี่ยนรหัสรายวชิา 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี 
จ านวน 6 หน่วยกิต 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี 
จ านวน 6 หน่วยกิต 

 

นักศึกษาสามารถเลือกเรียนได้จากรายวิชาที่
เปิดสอนในมหาวิทยาลัยศิลปากร หรือ
รายวิชาของสถาบันอ่ืนที่ได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการประจ าคณะสัตวศาสตร์
และเทคโนโลยีการเกษตร กรณีถ้านักศึกษา
เลือกศึกษารายวิชาในกลุ่มวิชาชีพเลือกของ
หมวดวิชาเฉพาะ จะต้องน าไปคิดค่าระดับ
เฉลี่ยในหมวดวิชาเฉพาะด้วย เพ่ือตรวจสอบ
เงื่อนไขการส าเร็จการศึกษา ทั งนี  การนับ

ให้เลือกศึกษาได้จากทุกรายวิชาที่เปิดสอนใน
มหาวิทยาลัย หรือสถาบันอ่ืนที่ได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
ถ้านักศึกษาเลือกศึกษารายวิชาในกลุ่มวิชาชีพ
เลือกของหมวดวิชาเฉพาะ จะต้องน าไปคิดค่า
ระดับเฉลี่ยในหมวดวิชาเฉพาะด้วย เพ่ือ
ตรวจสอบเงื่อนไขการส าเร็จการศึกษา 

-แก้ไขค าอธิบาย 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 การเปลี่ยนแปลง 
หน่วยกิตในแต่ละหมวดวิชา ให้นับเป็น
รายวิชา จะแยกนับหน่วยกิตรายวิชาใด
รายวิชาหนึ่งไปไว้ทั งสองหมวดวิชาไม่ได้ 
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ภาคผนวก ฉ 
ตารางแสดงความสอดคล้องของผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes : PLOs)  

กับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (Course Learning Outcomes : CLOs) 
 

PLOs รายวิชาที่รับผิดชอบแต่ละ PLO และผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (CLOs) หมายเหตุ 

PLO10 อธิบายหลักการทางวิทยาศาสตร์ที่เป็นความรู้พื นฐานส าหรับการศึกษาทางด้านการประมง 
 700 101 หลักชีววิทยา 3(3-0-6) 

CLO1 อธิบายหลักการทางชีววิทยาที่เก่ียวข้องกับการประมงได้ 
700 102 ปฏิบัติการชีววิทยา 1(0-3-0) 

CLO1 อธิบายวิธีการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่เก่ียวข้องกับงานด้านชีววิทยาได้ 
700 111 หลักเคมี 3(2-3-4) 

CLO1 อธิบายหลักการและทฤษฎีพื นฐานทางเคมีที่ส าคัญ เพ่ือเป็นความรู้พื นฐานส าหรับการศึกษาทางด้านการ
ประมง  

CLO2 อธิบายการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ และวิธีปฏิบัติเทคนิคเบื องต้นทางด้านเคมีได้ 
700 201 จุลชีววิทยาส าหรับวิทยาศาสตร์การเกษตร 3(3-0-6) 

CLO1 อธิบายความรู้พื นฐาน และทักษะทางจุลชีววิทยาเพ่ือการเกษตร และการประมงได้ 
CLO2 ยกตัวอย่างงานด้านจุลชีววิทยาที่เก่ียวข้องกับการเกษตร และการประมงได้ 

700 202 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาส าหรับวิทยาศาสตร์การเกษตร 1(0-3-0) 
CLO1 อธิบายหลักการ และวิธีปฏิบัติการขั นพื นฐานด้านจุลชีววิทยาเพ่ือการเกษตร และการประมงได้ 
CLO2 แสดงวิธีปฏิบัติการขั นพื นฐานให้เหมาะสมส าหรับงานด้านจุลชีววิทยาเพ่ือการเกษตร และการประมงได้ 
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PLOs รายวิชาที่รับผิดชอบแต่ละ PLO และผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (CLOs) หมายเหตุ 

700 212 เคมีอินทรีย์ 3(2-3-4) 
CLO1 อธิบายหลักการและทฤษฎีพื นฐานทางเคมีอินทรีย์ เพ่ือเป็นความรู้พื นฐานส าหรับการศึกษาทางด้านการ

ประมง 
CLO2 อธิบายการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ และวิธีปฏิบัติเทคนิคเบื องต้นทางด้านเคมีอินทรีย์ได้ 

700 221  คณิตศาสตร์เบื องต้น 3(3-0-6)     
CLO1 อธิบายนิยามทฤษฎีบทของลิมิตอย่างง่าย เพ่ือเป็นความรู้พื นฐานส าหรับการศึกษาทางด้านการประมง 
CLO2 อธิบายนิยามทฤษฎีบทของอนุพันธ์อย่างง่าย เพ่ือเป็นความรู้พื นฐานส าหรับการศึกษาทางด้านการประมง 
CLO3 อธิบายนิยามทฤษฎีบทของปริพันธ์ เพ่ือเป็นความรู้พื นฐานส าหรับการศึกษาทางด้านการประมง 
CLO4 อธิบายนิยามสมการเชิงอนุพันธ์อันดับหนึ่งแบบแยกตัวแปรได้ เพ่ือเป็นความรู้พื นฐานส าหรับการศึกษา

ทางด้านการประมง 
700 222 ชีวสถิติเบื องต้น 3(2-3-4) 

CLO1 อธิบายหลักการทางสถิติ และการน าไปใช้ส าหรับการศึกษาทางด้านการประมงได้ 
CLO2 อธิบายกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูล การแปลผลการวิเคราะห์ และการใช้โปรแกรมทางสถิติได้ 

700 223 ฟิสิกส์พื นฐาน 3(2-3-4) 
CLO 1 อธิบายการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ และปรากฏการณ์ต่าง ๆ ทางธรรมชาติ ด้วยหลักการทางฟิสิกส์ 

เพ่ือเป็นความรู้พื นฐานส าหรับการศึกษาทางด้านการประมง 
711 111 ชีววิทยาของปลาและสัตว์น  ามีกระดูกสันหลัง 3(2-3-4) 

CLO1 อธิบายความแตกต่างของปลาและสัตว์น  ามีกระดูกสันหลังตามหลักชีววิทยา สรีรวทิยาและอนุกรมวิธานได้ 
CLO2 อธิบายโครงสร้างและหน้าที่การท างานของอวัยวะต่างๆ รวมถึงค าศัพท์ทางวิชาการที่ใช้ในรายวิชา ของ

ปลาและสัตว์น  ามีกระดูกสันหลังได้ 
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PLOs รายวิชาที่รับผิดชอบแต่ละ PLO และผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (CLOs) หมายเหตุ 

711 211 สัตว์น  าไม่มีกระดูกสันหลัง 3(2-3-4) 
CLO1 เปรียบเทียบ สัณฐานวิทยา สรีรวิทยา พฤติกรรม นิเวศวิทยา การแพร่กระจาย การสืบพันธุ์ และการ

พัฒนาของตัวอ่อนของสัตว์น  าไม่มีกระดูกสันหลังได้ 
CLO2 เลือกชนิดพรรณสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในแหล่งน  าเพ่ือการเลี ยงหรือจัดแสดงได้อย่างสอดคล้องกับเงื่อนไข 

ทางชีววิทยา 
CLO3 อธิบายสถานการณ์และปัจจัยที่ส่งผลต่อการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพทางน  าได้ 

711 212 นิเวศวิทยาและระบบนิเวศทางน  า 3(2-3-4) 
CLO1 อธิบายหลักการทางนิเวศวิทยา ระบบนิเวศทางน  าที่ส าคัญ 
CLO2 อธิบายการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์สิ่งแวดล้อมทางน  า และวิเคราะห์ปัญหาการเปลี่ยนแปลงของ

สภาวะอากาศโลก 
711 311 นิเวศสรีรวิทยาของสัตว์น  า 3(3-0-6) 

CLO1 อธิบายปฏิสัมพันธ์ระหว่างสัตว์น  ากับสิ่งแวดล้อม และการปรับตัวทางสรีรวิทยาได้ 
711 312 พิษวิทยาในสัตว์น  า 3(3-0-6) 

CLO1 อธิบายหลักการทางพิษวิทยา กลไกการเกิดพิษ และประเมินความเป็นพิษของสารพิษได้ 
711 315 ชีววิทยาทางทะเล 3(2-3-4) 

CLO1 อธิบายปัจจัยทางกายภาพและชีวภาพที่ส่งผลต่อการกระจายถิ่นของสัตว์ทะเลได้ 
CLO2 อธิบายบทบาทและความส าคัญของทะเลและสิ่งมีชีวิตในทะเลต่อมนุษย์ได้ 
CLO3 มีความรับผิดชอบในการท างานกลุ่มร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
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PLOs รายวิชาที่รับผิดชอบแต่ละ PLO และผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (CLOs) หมายเหตุ 

711 362 ทักษะทางน  าและสันทนาการทางทะเล 3(2-3-4) 
CLO1 อธิบายสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล สิ่งมีชีวิตและอันตรายจากสิ่งมีชีวิตในทะเล ล าดับการ

ช่วยชีวิต และการปฐมพยาบาลผู้ประสบภัยทางน  า 
711 411 จุลชีววิทยาทางสิ่งแวดล้อมเพ่ือการประมง 3(2-3-4) 

CLO1 อธิบายบทบาท และการแพร่กระจายของจุลินทรีย์ในสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ได้ 
CLO2 อธิบายหลักการ และแนวคิดการน าจุลินทรีย์จากสิ่งแวดล้อมไปใช้ทางด้านการประมงได้ 

711 412 จุลินทรีย์เทคโนโลยีเพ่ือสัตว์น  า 3(3-0-6) 
CLO1 อธิบายความหมาย บทบาทของจุลินทรีย์เทคโนโลยี และหลักการการใช้จุลินทรีย์เทคโนโลยีเพ่ือให้เกิด 

ประโยชน์กับสัตว์น  าได้ 
711 461 การประเมินทรัพยากรทางน  า 3(2-3-4) 

CLO1 อธิบายหลักการทางนิเวศวิทยาและวิทยาศาสตร์การอนุรักษ์ที่ส าคัญได้ 
711 462 การประดาน  าเพื่อการวิจัย 3(2-3-4) 

CLO1 เลือกใช้ ดูแลและบ ารุงรักษาอุปกรณ์ด าน  าได้ถูกต้อง  
CLO2 อธิบายฟิสิกส์ของการด าน  าลึกและผลกระทบทางสรีรวิทยาจากการด าน  าลึก 
CLO3 ค านวณระยะเวลาและความลึกในการปฏิบัติงานใต้น  าได้อย่างถูกต้อง 

PLO11 แสดงวิธีการค านวณที่เก่ียวข้องกับการประมงได้ 
 711 314 ชีววิทยาประมง 3(3-0-6) 

CLO1 แสดงวิธีการค านวณด้านการเติบโต และชีววิทยาการสืบพันธุ์ของสัตว์น  าได้ 
711 321 การเพาะขยายพันธุ์สัตว์น  าเชิงพาณิชย์ 3(2-3-4) 

CLO1 แสดงวิธีการค านวณปริมาณฮอร์โมนที่ใช้ในการเพาะพันธุ์สัตว์น  าได้อย่างถูกต้อง 

 



187 

 

 
 

PLOs รายวิชาที่รับผิดชอบแต่ละ PLO และผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (CLOs) หมายเหตุ 

711 323 คุณภาพน  าส าหรับการประมง 3(2-3-4) 
CLO1 ใช้หลักปริมาณสารสัมพันธ์ ในการวิเคราะห์คุณภาพน  าส าหรับการประมงได้ถูกต้อง 
CLO2 เลือกวิธีการวิเคราะห์เชิงปริมาณ ส าหรับปัจจัยคุณภาพน  าส าหรับการประมงได้ 

711 324 ระเบียบวิธีวิจัยทางการประมง 3(2-3-4) 
CLO1 แสดงวิธีการค านวณทางสถิติส าหรับข้อมูลวิจัยทางการประมงและการเพาะเลี ยงสัตว์น  าได้ 
CLO2 ใช้โปรแกรมสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลวิจัยและแปลผลการวิเคราะห์ทางสถิติได้ 

711 326 การเพาะเลี ยงกุ้งเชิงธุรกิจ 3(2-3-4) 
CLO1 แสดงวิธีการค านวณผลผลิตของการเพาะเลี ยงกุ้งได้ 

711 331 อาหารสัตว์น  า 3(2-3-4) 
CLO1 แสดงวิธีการค านวณประสิทธิภาพการเจริญเติบโตของสัตว์น  าจากการกินอาหารได้ 
CLO2 แสดงวิธีการค านวณวัตถุดิบในการประกอบสูตรอาหาเพื่อใช้ในการเพาะเลี ยงสัตว์น  าได้ 

711 333 วัตถุดิบอาหารสัตว์น  าและการประเมินคุณภาพ 3(2-3-4) 
CLO1 เลือกวัตถุดิบและค านวณสูตรอาหารสัตว์น  าได้อย่างถูกต้อง 

711 363 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพ่ือการจัดการทรัพยากรทางน  า 3(2-3-4) 
CLO1 อธิบายความหลักการพื นฐานด้านการแผนที่ ระบบสารสนเทศ และภูมิศาสตร์ เพื่อใช้ส าหรับการจัดการ

จัดการทรัพยากรทางน  า การประมง และการเพาะเลี ยงสัตว์น  าได้ 
CLO2 แสดงวิธีการจัดท าฐานข้อมูลและแผนที่ดิจิตอล 

711 421 อะควาโปนิกส์ 3(2-3-4) 
CLO1 แสดงวิธีค านวณและผลของปริมาณธาตุอาหาร ในระบบอะควาโปนิกส์ได้อย่างถูกต้อง 
CLO2 แสดงวิธีค านวณและผลของต้นทุนในระบบอะควาโปนิกส์ได้อย่างถูกต้อง 
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711 422 การจัดการคุณภาพดินเพื่อการเพาะเลี ยงสัตว์น  า 3(3-2-4) 
CLO1 แสดงวิธีการค านวณความต้องการปูนและการสะสมธาตุอาหารในดินได้ 

711 491 จุลนิพนธ์ 2 2(1-2-3) 
CLO1 ระบุเทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการวิเคราะห์แปลความหมายงานวิจัยได้อย่าง

ถูกต้อง 
 

PLO12 อธิบายวิธีการเพาะขยายพันธุ์และการเลี ยงสัตว์น  าเศรษฐกิจได้อย่างถูกต้อง 
 711 221 หลักการเพาะเลี ยงสัตว์น  า 3(2-3-4) 

CLO1 อธิบายหลักการเลือกชนิดของสัตว์น  าที่น ามาเพาะเลี ยงได้ 
CLO2 อธิบายการสร้างบ่อและระบบการเลี ยงได้ 
CLO3 อธิบายการจัดการอาหาร และคุณภาพน  าในการเพาะเลี ยงสัตว์น  าได้ 
CLO4 อธิบายการป้องกันโรคในการเลี ยงสัตว์น  าได้ 

711 291 ประสบการณ์วิชาชีพ 1 1(0-3-0) 
CLO1 อธิบายกระบวนการเพาะเลี ยงสัตว์น  าเศรษฐกิจและการจัดการได้ 
CLO2 ปฏิบัติงานด้านการประมง การเพาะเลี ยงสัตว์น  า การจัดการทรัพยากรทางน  า และการใช้เครื่องมือได้ 

อย่างเหมาะสม ตามกรณีศึกษาที่ได้รับมอบหมาย 
CLO3 รวบรวมความรู้ที่ได้รับ สรุปข้อมูล 
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711 321 การเพาะขยายพันธุ์สัตว์น  าเชิงพาณิชย์ 3(2-3-4) 
CLO2 อธิบายการคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์ การเหนี่ยวน าให้เกิดการผสมพันธุ์วางไข่และการผสมเทียมได้  
CLO3 สามารถเพาะขยายพันธุ์สัตว์น  าโดยเลือกใช้วิธีที่เหมาะสมในการเพาะพันธุ์ได้ 
CLO4 อธิบายวิธีการอนุบาลสัตว์น  าวัยอ่อนได้ 
CLO5 อธิบายการบรรจุและขนส่งสัตว์น  าได้ 

711 322 เทคโนโลยีการเพาะเลี ยงสัตว์น  า 3(2-3-4) 
CLO1 อธิบายหลักการใช้เทคโนโลยีในการเพาะเลี ยงสัตว์น  าเศรษฐกิจได้ 
CLO2 ยกตัวอย่างเทคโนโลยีฟาร์มอัจฉริยะในการเพาะเลี ยงสัตว์น  าได้ 
CLO3 อธิบายหลักการของระบบเลี ยงสัตว์น  าแบบหมุนเวียน และระบบไบโอฟลอคได้ 

711 325 ปลาสวยงาม 3(3-2-4) 
CLO1 อธิบายวิธีการเพาะขยายพันธุ์และการเลี ยงปลาสวยงามได้ 
CLO2 เลี ยงและอนุบาลลูกปลาสวยงามได้ 

711 326 การเพาะเลี ยงกุ้งเชิงธุรกิจ 3(2-3-4) 
CLO2 อธิบายขั นตอนและระบบการเพาะเลี ยงกุ้งชนิดที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจ  

 CLO3 อธิบายสาเหตุการเกิดโรคกุ้ง วิธีการป้องกันและการจัดการโรคกุ้งที่เหมาะสมตามจรรยาบรรณวิชาชีพได้   
CLO4 มีความรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย ทั งงานรายบุคคลและงานกลุ่มได้ 

711 327 ปูและหอยที่ส าคัญทางเศรษฐกิจ 3(3-0-6) 
CLO1 อธิบายชีววิทยาและรูปแบบการเพาะเลี ยงปูและหอยเศรษฐกิจได้ 
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711 328 การเพาะเลี ยงสัตว์น  าในเอเชีย 3(3-0-6) 
CLO1 ระบุชนิดและความส าคัญทางเศรษฐกิจของสัตว์น  าที่มีการเพาะเลี ยงในเอเซีย เพื่อการบริโภคและการใช้ 

ประโยชน์อื่นได้ 
CLO2 อธิบายการจัดการด้านการเลี ยง และปัญหาอุปสรรคของระบบการเพาะเลี ยงในประเทศต่าง ๆ ของ

ภูมิภาคเอเซียได้ 
711 329  สาหร่ายและพรรณไม้น  าเศรษฐกิจ 3(2-3-4) 
             CLO 1 อธิบายวิธกีารเพาะขยายพันธุ์สาหร่ายและพรรณไม้น  าเศรษฐกิจได้อย่างถูกต้อง  
    CLO 2 อธิบายปัจจัยที่มีผลต่อการขยายพันธุ์สาหร่ายและพรรณไม้น  าได ้ 
711 423 การเพาะเลี ยงสัตว์น  าเพื่อการอนุรักษ์ 3(3-2-4) 

CLO1 ระบุชนิดและสถานะของสัตว์น  าที่มีความจ าเป็นในการอนุรักษ์ได้ 
CLO2 อธิบายวิธีการเพาะขยายพันธุ์และการเลี ยงสัตว์น  าจนโตเต็มวัยได้ 

 
PLO13 อธิบายการจัดการปัจจัยที่ส าคัญในการเพาะเลี ยงสัตว์น  าได้ 

 711 322 เทคโนโลยีการเพาะเลี ยงสัตว์น  า 3(2-3-4) 
CLO4 ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อประเมินผลผลิตสัตว์น  าได้  
CLO5 ยกตัวอย่างเทคโนโลยีการฆ่าเชื อในน  า และอุปกรณ์การเพาะเลี ยงสัตว์น  าสมัยใหม่ได้ 
CLO6 อธิบายการเพาะและเพ่ิมจ านวนอาหารมีชีวิตเพ่ือการเลี ยงสัตว์น  าได้ 
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711 323 คุณภาพน  าส าหรับการประมง 3(2-3-4) 
CLO3 อธิบายความสัมพันธ์ของดินและน  าที่ใช้ส าหรับเพาะเลี ยงสัตว์น  าได้  
CLO4 อธิบายการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศต่อคุณภาพน  าส าหรับการประมงได้  
CLO5 ใช้เครื่องมือ และสามารถเก็บตัวอย่างน  าส าหรับการศึกษาด้านการประมงได้  
CLO6 อธิบายวิธีการปรับปรุงคุณภาพน  าส าหรับการเพาะเลี ยงสัตว์น  าได้ 

711 325 ปลาสวยงาม 3(3-2-4) 
CLO3 อธิบายระบบการเลี ยงและอุปกรณ์ท่ีมีความส าคัญในการเลี ยงปลาสวยงามได้ 
CLO4 อธิบายวิธีการป้องกันและรักษาโรคปลาสวยงามได้ 
CLO5 รวบรวมข้อมูลการเลี ยงปลาสวยงาม และน าเสนอได้ 

711 327 ปูและหอยที่ส าคัญทางเศรษฐกิจ 3(3-0-6) 
CLO2 อธิบายวิธีการผลิต การเพาะพันธุ์ การจัดการอาหาร สุขภาพสัตว์ และการจัดการฟาร์มปูและหอยได้  
CLO3 ยกตัวอย่างวิธีการจัดการปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเพาะเลี ยงปูและหอยได้ 
CLO4 อธิบายเทคโนโลยีที่ใช้ในระบบการเพาะเลี ยงปูและหอยได้ 

711 331 อาหารสัตว์น  า 3(2-3-4) 
CLO3 อธิบายหลักการและปัจจัยที่เก่ียวข้องกับการกินอาหารของสัตว์น  าได้อย่างถูกต้อง 
CLO4 อธิบายหลักการให้อาหารสัตว์น  าในแต่ละช่วงวัยได้อย่างเหมาะสม 
CLO5 บอกถึงคุณค่าทางโภชนาการของอาหารสัตว์น  าที่มีความจ าเป็นต่อการเจริญเติบโตของสัตว์น  าได้ 
CLO6 อธิบายข้อปฏิบัติทางด้านอาหารสัตว์น  าที่มีความปลอดภัยต่อสัตว์น  าได้ 
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711 332 อาหารมีชีวิตส าหรับการเพาะเลี ยงสัตว์น  า 3(2-3-4) 
CLO1 อธิบายลักษณะ ประโยชน์และข้อจ ากัดของอาหารมีชีวิตในการน าไปใช้เพื่อการเพาะเลี ยงสัตว์น  าได้ 
CLO2 อธิบายวิธีการน าอาหารมีชีวิตเพ่ือไปใช้ในการเพาะเลี ยงสัตว์น  าได้  
CLO3 อธิบายวิธีการเพาะเลี ยงอาหารมีชีวิตที่มีความส าคัญในการเพาะเลี ยงสัตว์น  าได้ 

711 333 วัตถุดิบอาหารสัตว์น  าและการประเมินคุณภาพ 3(2-3-4) 
CLO2 อธิบายคุณค่าทางโภชนาการของวัตถุดิบและข้อจ ากัด เพ่ือใช้ในการผลิตอาหารสัตว์น  าได้  
CLO3 ประเมินคุณภาพของอาหารเพื่อความปลอดภัยในการเพาะเลี ยงสัตว์น  า 

711 341 โรคในสัตว์น  าเศรษฐกิจ 3(2-3-4) 
CLO1 อธิบายปัจจัยและกลไกการเกิดโรคสัตว์น  าได้   
CLO2 อธิบายขั นตอนการเก็บตัวอย่าง การตรวจวินิจฉัยโรค และการจัดการโรคสัตว์น  าได้  
CLO3 อธิบายการออกแบบการศึกษาวิจัยทางด้านโรคสัตว์น  าได้ 

711 351 พันธุศาสตร์และการปรับปรุงพันธุ์สัตว์น  า 3(2-3-4) 
CLO1 บรรยายการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมในสัตว์น  า และวิธีการทางพันธุศาสตร์และการปรับปรุงพันธุ์ 

ที่ประยุกต์ใช้กับสัตว์น  าได้ 
CLO2 อธิบายวิธีการปรับปรุงพันธุ์สัตว์น  าให้เหมาะสมกับชนิดของสัตว์น  าและปัจจัยที่เกี่ยวข้องได้ 

711 412 จุลินทรีย์เทคโนโลยีเพ่ือสัตว์น  า 3(3-0-6) 
CLO2 อธิบายการใช้จุลินทรีย์เทคโนโลยีเพ่ือจัดการปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ นกับสัตว์น  าได้ 

711 422 การจัดการคุณภาพดินเพื่อการเพาะเลี ยงสัตว์น  า 3(3-2-4) 
CLO2 อธิบายวิธีจัดการดิน ช่วงก่อนการเลี ยง ระหว่างการเลี ยง และหลังการเลี ยงสัตว์น  าได้ 
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711 423 การเพาะเลี ยงสัตว์น  าเพื่อการอนุรักษ์ 3(3-2-4) 
CLO3 อธิบายปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีชีวิตของสัตว์น  าและการลดจ านวนของสัตว์น  าได้  
CLO4 ยกตัวอย่างแนวทางในการแก้ไขและบรรเทาปัญหาการลดจ านวนของสัตว์น  าได้ 

711 424 ทัศนศึกษาด้านการประมง 1(0-2-1) 
CLO1 ยกตัวอย่างเทคโนโลยีที่ใช้ในด้านการประมงได้ 
CLO2 อภิปรายประเด็นความรู้ที่ได้จากการทัศนศึกษา 
CLO3 สรุปความรู้จากการทัศนศึกษาได้ 

711 451 เทคโนโลยีชีวภาพเพ่ือการวิจัยทางการเพาะเลี ยงสัตว์น  า 3(2-3-4) 
CLO1 อธิบายขั นตอนและวิธีการของเทคนิคทางห้องปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีชีวภาพที่น ามาประยุกต์ใช้กับงาน 

ด้านการประมงและการเพาะเลี ยงสัตว์น  าได้  
CLO2 เลือกใช้วิธีการตรวจสอบทางห้องปฏิบัติการ ส าหรับงานด้านการประมงและการเพาะเลี ยงสัตว์น  าได้อย่าง 

เหมาะสม 
CLO3 มีความรับผิดชอบต่องานมอบหมายและร่วมกิจกรรมในรายวิชาตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 

 
PLO14 ด าเนินการผลิตสัตว์น  าในรูปแบบของผู้ประกอบการยุคใหม่ได้อย่างสร้างสรรค์ 

 711 321 การเพาะขยายพันธุ์สัตว์น  าเชิงพาณิชย์ 3(2-3-4) 
            CLO6 วางแผนการเพาะขยายพันธุ์สัตว์น  าได้ 
711 325 ปลาสวยงาม 3(2-3-4) 

CLO6 วางแผนการผลิตปลาสวยงามได้ 
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711 326 การเพาะเลี ยงกุ้งเชิงธุรกิจ 3(2-3-4) 
CLO5 วางแผนการผลิตกุ้งเศรษฐกิจชนิดที่ส าคัญได้   

711 329  สาหร่ายและพรรณไม้น  าเศรษฐกิจ 3(2-3-4) 
CLO 3 วางแผนการผลิตและจ าหน่ายสาหร่ายและพรรณไม้น  าได้ 

711 421 อะควาโปนิกส์ 3(2-3-4) 
CLO3 เลือกชนิดของสัตว์น  าและพืชที่น ามาเลี ยงในระบบอะควาโปนิกส์ได้อย่างเหมาะสม 
CLO4 แก้ไขปัญหาและบ ารุงรักษาระบบอะควาโปนิกส์ได้ 
CLO5 วางแผนการผลิตและการจัดจ าหน่ายผลผลิตได้อย่างสร้างสรรค์ 

711 471 การเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการประมง 3(2-3-4) 
CLO1 เลือกกระบวนการ และวิธีปฏิบัติด้านการแปรรูปเพ่ือจัดการผลผลิตทางการประมงให้เกิดมูลค่าได้ 
CLO2 เขียนแผนการผลิตผลิตภัณฑ์ทางการประมงจากกรณีศึกษาได้ 

711 472 การตลาดเพ่ือผู้ประกอบการรายใหม่ 3(3-0-6) 
CLO1 วางแผนการตลาดเพ่ือเพ่ิมยอดขายให้กับธุรกิจได้ 
CLO2 เลือกใช้ข้อมูลข่าวสารเพื่อวางแผนการตลาดให้กับสินค้าและผลิตภัณฑ์สัตว์น  า และน าเสนอแผนการตลาด 

โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้ 
CLO3 ติดตามข้อมูลข่าวสารด้านการตลาด สินค้าและผลิตภัณฑ์สัตว์น  า โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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711 473 โลจิสติกส์และการจัดการโซ่อุปทานส าหรับธุรกิจประมง 3(3-0-6) 
CLO1 บริหารจัดการโลจิสติกส์เพ่ือลดต้นทุนการผลิต 
CLO2 วางแผนการใช้กิจกรรมโลจิสติกส์ในการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานสินค้าประมงได้  
CLO3 ติดตามข้อมูลข่าวสารด้านโลจิสติกส์และการจัดการโซ่อุปทานส าหรับธุรกิจประมง โดยใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศและน าเสนองานได้อย่างเหมาะสม 
PLO15 เลือกใช้ความรู้ด้านสังคมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อจัดการทรัพยากรชีวภาพและถิ่นที่อยู่อาศัยทางน  าได้ 

 711 212 นิเวศวิทยาและระบบนิเวศทางน  า 3(2-3-4) 
CLO3 ยกตัวอย่างองค์ความรู้ด้านนิเวศและสาขาวิชาอ่ืน ๆ มาใช้เพื่อการเพาะเลี ยงสัตว์น  า การประมงและการ

จัดการทรัพยากรทางน  าได้ 
711 361 มลพิษทางน  าและการจัดการ 3(2-3-4) 

CLO1 ประยุกต์ใช้ความรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการระบุแหล่งที่มาของมลพิษทางน  าได้ 
CLO2 อธิบายวิธีการตรวจติดตาม และการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้ 
CLO3 เลือกใช้วิธีการจัดการของเสียจากการเลี ยงสัตว์น  า ได้อย่างเหมาะสม 

711 362 ทักษะทางน  าและสันทนาการทางทะเล 3(2-3-4) 
CLO2 สาธิตการบังคับและการน าร่องเรือยนต์ขนาดเล็ก  
CLO3 สาธิตการด าน  าโดยไม่ใช้เครื่องช่วยหายใจที่ระดับความลึกไม่เกิน 10 เมตร  
CLO4 สาธิตทักษะการช่วยชีวิตและการปฐมพยาบาลผู้ประสบภัยทางน  าได้อย่างถูกต้อง 

711 461 การประเมินทรัพยากรทางน  า 3(2-3-4) 
CLO2 ยกตัวอย่างกระบวนการทางธรรมชาติ และบทบาทของมนุษย์ต่อการคุ้มครองรักษาและการเปลี่ยนแปลง 

โครงสร้างและหน้าที่ของระบบนิเวศทางน  า รวมถึงข้อจ ากัดด้านการจัดการ 
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711 462 การประดาน  าเพื่อการวิจัย 3(2-3-4) 
CLO4 เลือกน าความรู้ทางภูมิศาสตร์ ชีววิทยา สมุทรศาสตร์ และองค์ความรู้จากชุมชนในพื นที่มาใช้ประกอบใน

การวางแผนปฏิบัติงาน 
 

PLO16 วางแผนและท าการวิจัย เพ่ือแก้ปัญหาทางด้านการประมงได้ 
 711 324 ระเบียบวิธีวิจัยทางการประมง 3(2-3-4) 

CLO3 เลือกใช้แผนการทดลองที่เหมาะสมในการวิจัยด้านการเพาะเลี ยงสัตว์น  าและการประมงได้  
CLO4 น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยได้ 

711 391 จุลนิพนธ์ 1 1(0-2-1) 
CLO1 เขียนโครงร่างการวิจัย โดยระบุแผนการทดลองและเทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ที่จะน ามาใช้ในการ

วิจัยได้อย่างถูกต้อง 
711 462 การประดาน  าเพื่อการวิจัย 3(2-3-4) 

CLO5 สาธิตการวางแผนการด าน  าเพื่อการเก็บข้อมูลนิเวศวิทยาได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย 
CLO6 น าเสนอรายงานและบรรยายทางวิทยาศาสตร์ที่ได้จากการศึกษาภาคสนาม 

711 491 จุลนิพนธ์ 2 2(1-2-3) 
CLO2 ด าเนินงานตามแผนการวิจัย วิเคราะห์ข้อมูล และสรุปผลได้อย่างถูกต้อง 

711 493 สหกิจศึกษา 6(0-18-0) 
CLO1 วางแผนการวิจัย เลือกใช้สถิติในการวิจัย วิเคราะห์ข้อมูล และแปลผลได้อย่างถูกต้อง 
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PLO17 ค้นคว้าข้อมูล ติดตามข่าวสาร ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และภาษาอังกฤษในการสื่อสารด้านการประมงได้  
 700 101 หลักชีววิทยา 3(3-0-6) 

            CLO2  ค้นคว้าข้อมูลด้านชีววิทยาที่เก่ียวข้องกับการประมงได้ 
700 231 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางการเกษตร 3(2-3-4) 

CLO1 เลือกข้อมูลสารสนเทศที่เป็นภาษาอังกฤษในด้านการเกษตร และการประมงมาใช้ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ 
CLO2 ค้นคว้าข้อมูลข่าวสารที่เป็นภาษาอังกฤษ ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใช้ในการน าเสนองานได้ 

711 111 ชีววิทยาของปลาและสัตว์น  ามีกระดูกสันหลัง 3(2-3-4) 
CLO3 ค้นคว้าข้อมูลข่าวสารที่เป็นภาษาอังกฤษ ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใช้ในการน าเสนองานได้ 

711 121 การประมงยุคปัจจุบัน 2(2-0-4) 
CLO2 สืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มของการประมงได้ 

711 313 สัตว์น  าต่างถิ่น 3(3-0-6) 
CLO1 ใช้ข้อมูลอธิบายถึงผลกระทบที่เกิดจากสัตว์น  าต่างถ่ินได้ 
CLO2 ค้นคว้า และใช้ข้อมูล ในการหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดจากสัตว์น  าต่างถิ่นได้ 

711 328 การเพาะเลี ยงสัตว์น  าในเอเซีย 3(3-0-6) 
CLO3 สืบค้น สรุป และน าเสนอข้อมูลส าคัญด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และมุมมองด้านการเกษตรและ 

การประมงของประเทศในภูมิภาคเอเชียได้ 
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711 351 พันธุศาสตร์และการปรับปรุงพันธุ์สัตว์น  า 3(2-3-4) 
CLO3 ค้นคว้าและสรุปสาระส าคัญของเนื อหาวิชาการด้านพันธุศาสตร์และการปรับปรุงพันธุ์สัตว์น  าจากวารสาร 

ทางวิชาการได้ 
CLO4 มีความรับผิดชอบในการท างานกลุ่มร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

711 362 ทักษะทางน  าและสันทนาการทางทะเล 3(2-3-4) 
CLO5 ใช้งานข้อมูลอุตุนิยมวิทยาทางทะเลเพ่ือวางแผนการเดินทางท่องเที่ยวทางทะเลและโลจิสติกส์ได้ 

711 363 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพ่ือการจัดการทรัพยากรทางน  า 3(2-3-4) 
CLO3 เลือกประเภทข้อมูลภูมิสารสนเทศและแหล่งที่มาของข้อมูลเพ่ือน ามาใช้ในการวิเคราะห์สถานการณ์ด้าน 

การจัดการทรัพยากรทางน  าการประมง และการเพาะเลี ยงสัตว์น  าได้ 
CLO4 เขียนรายงานการวิเคราะห์ความต้องการเชิงพื นที่ การวิเคราะห์หาความเหมาะสม โดยใช้หลักการทาง 

ภูมิสารสนเทศ 
711 371 การส่งเสริมทางการเกษตรเชิงสร้างสรรค์ 1(0-2-1) 

CLO1 เลือกใช้ข้อมูล ข่าวสาร ในการประกอบการน าเสนอได้ 
CLO2 ติดตามข่าวสาร ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ วางแผนและการประเมินผลโครงการได้  
CLO3 เลือกใช้สื่อและรูปแบบในการน าเสนอและสื่อสารได้อย่างเหมาะสม 

711 381 สัมมนา 1(0-2-1) 
CLO1 สืบค้นข้อมูล เรียบเรียงเนื อหาทางวิชาการด้านการประมง การเพาะเลี ยงสัตว์น  า การจัดการทรัพยากรทาง

น  าหรือประเด็นที่เก่ียวข้อง สรุปผลได้  
CLO2 เลือกใช้เทคนิคการสื่อสารในงานสัมมนา ทั งในรูปแบบรายงานและการน าเสนอได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน  

 ตรงประเด็น 
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711 382 เรื่องคัดเฉพาะ 1 3(3-0-6) 
CLO1 ติดตามข้อมูลข่าวสารด้านการประมง และเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

711 391 จุลนิพนธ์ 1 1(0-2-1) 
CLO2 สามารถสืบค้น รวบรวมและเรียบเรียงงานวิจัยทางด้านทางการประมง เพื่อใช้เป็นข้อมูลโครงร่างงานวิจัย 

และน าเสนอได้ 
711 382 เรื่องคัดเฉพาะ 1 3(3-0-6) 

CLO1 ติดตามข้อมูลข่าวสารด้านการประมง และเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
711 391 จุลนิพนธ์ 1 1(0-2-1) 

CLO2 สามารถสืบค้น รวบรวมและเรียบเรียงงานวิจัยทางด้านทางการประมง เพื่อใช้เป็นข้อมูลโครงร่างงานวิจัย 
และน าเสนอได้ 

711 482 เรื่องคัดเฉพาะ 2 3(2-3-4) 
CLO1 ติดตามประเด็นที่มีความส าคัญเร่งด่วนทางด้านการประมง การเพาะเลี ยงสัตว์น  า การจัดการทรัพยากรทาง

น  า 
CLO2 เลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อน าเสนองานได้อย่างเหมาะสม 

711 491 จุลนิพนธ์ 2 2(1-2-3) 
CLO3 ค้นคว้าข้อมูลและรวบรวมข้อมูลทางวิชาการท่ีมีความทันสมัย เพื่อประกอบการเขียนงานวิจัย สรุป และ

อภิปรายประเด็นปัญหาของการวิจัยได้ 
CLO4 สื่อสารทั งการพูด การเขียน และเลือกรูปแบบของการน าเสนองานวิจัยได้อย่างเหมาะสม 
 
 



200 

 

 
 

PLOs รายวิชาที่รับผิดชอบแต่ละ PLO และผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (CLOs) หมายเหตุ 

711 492 ประสบการณ์วิชาชีพ 2 1(0-3-0) 
CLO1 รวบรวมความรู้ที่ได้รับ สรุปข้อมูล สืบค้นข้อมูลทางด้านวิชาการท่ีเกี่ยวข้องกับงานที่ได้รับมอบหมายได้  
CLO2 เลือกใช้สื่อที่เหมาะสมในการจัดท ารายงานและน าเสนองานได้ 

711 493 สหกิจศึกษา 6(0-18-0) 
CLO2 ค้นคว้าข้อมูลด้านการประมง สรุปประเด็นและสื่อสารโดยใช้รูปแบบการน าเสนอที่เหมาะสมกับผู้ฟัง 
 

PLO18 อธิบายจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างสร้างสรรค์  
 700 102 ปฏิบัติการชีววิทยา 1(0-3-0) 

           CLO2 รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
700 111 หลักเคมี 3(2-3-4) 
           CLO3 รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
700 202 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาส าหรับวิทยาศาสตร์การเกษตร 1(0-3-0) 
           CLO3 รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
711 121 การประมงยุคปัจจุบัน 2(2-0-4) 

CLO3 บอกข้อก าหนดและกฎหมายเบื องต้นที่เก่ียวกับการประมงได้ 
711 314 ชีววิทยาประมง 3(3-0-6) 

CLO2 อธิบายวิธีการเก็บรักษาตัวอย่างสัตว์น  าเพื่อใช้ในการศึกษาทางชีววิทยาได้ 
CLO3 รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายและท างานร่วมกับผู้อื่นในฐานะผู้น าและสมาชิกของทีมได้ 
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PLOs รายวิชาที่รับผิดชอบแต่ละ PLO และผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (CLOs) หมายเหตุ 

711 341 โรคในสัตว์น  าเศรษฐกิจ 3(2-3-4) 
CLO4 เลือกใช้วิธีการป้องกันและรักษาโรคสัตว์น  า และการใช้ยาและเคมีภัณฑ์ที่เหมาะสม ตามจรรยาบรรณ

วิชาชีพได้ 
711 361 มลพิษทางน  าและการจัดการ 3(2-3-4) 

CLO4 เลือกวิธีการจัดการและป้องกันปัญหามลพิษทางน  าในกรณีศึกษาได้อย่างสร้างสรรค์ สอดคล้องกับหลัก
จรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ 

711 381 สัมมนา 1(0-2-1) 
CLO3 สามารถเขียนและอ้างอิงเอกสารได้อย่างถูกต้อง และมีจรรยาบรรณทางวิชาการ 
CLO4 รายงานความก้าวหน้าของงานตามที่ได้รับมอบหมาย เล่มสมบูรณ์สัมมนา และสื่อในการน าเสนอได้ตรง

ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
711 382 เรื่องคัดเฉพาะ 1 3(3-0-6) 

CLO2 รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
711 423 การเพาะเลี ยงสัตว์น  าเพื่อการอนุรักษ์ 3(3-2-4) 

CLO5 เขียนแผนโครงการเพาะเลี ยงสัตว์น  าเพื่อการอนุรักษ์อย่างเป็นระบบได้ 
711 482 เรื่องคัดเฉพาะ 2 3(2-3-4) 

 CLO2 รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้    
711 492 ประสบการณ์วิชาชีพ 2 1(0-3-0) 

CLO3 มีความรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างสร้างสรรค์ 
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PLOs รายวิชาที่รับผิดชอบแต่ละ PLO และผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (CLOs) หมายเหตุ 

711 493 สหกิจศึกษา 6(0-18-0) 
CLO3 ปฏิบัติงานเช่นเดียวกับพนักงานในสถานประกอบการได้ 
CLO4 มีความรู้และประสบการณ์ทางวิชาชีพจากการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 
CLO5 มีการพัฒนาตนเองและวิชาชีพได้อย่างต่อเนื่อง 
CLO6 แสดงออกอย่างสม่ าเสมอถึงความซื่อสัตย์สุจริต 
CLO7 มีวินัย และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
CLO8 ปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 
 

 
หมายเหตุ : สามารถปรับ CLOs ให้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร พร้อมทั งมีการบันทึกไว้ในรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตร หากปรับเกินกว่า 1 ครั ง ให้เสนอท่ีประชุมคณะกรรมการวิชาการพิจารณา โดยให้อธิบายว่าหลักสูตรมีปัญหาหรืออุปสรรคใดจึงจ าเป็นต้อง
ปรับ CLOs มากกว่า 1 ครั ง  


