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รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

                  
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา      มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
คณะ/โปรแกรมวิชา    คณะเทคโนโลยีการเกษตร  โปรแกรมวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว๑น้้า 
 

หมวดที ่ 1   ข้อมูลทั่วไป 
 

1.  รหัสและชื่อหลักสูตร 
 ภาษาไทย  : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว๑น้้า 
 ภาษาอังกฤษ  :  Bachelor of Science Program in Aquaculture 
 

2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : วิทยาศาสตรบัณฑิต (การเพาะเลี้ยงสัตว๑น้้า) 
 ชื่อยํอ (ภาษาไทย) : วท.บ.  (การเพาะเลี้ยงสัตว๑น้้า) 
 ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) :  Bachelor of Science (Aquaculture) 
 ชื่อยํอ (ภาษาอังกฤษ) :  B.Sc. (Aquaculture) 
 

3.  วิชาเอก (ถ้ามี) 
ไมํมี 

4.  จ้านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 
ไมํน๎อยกวํา 129 หนํวยกิต 

5.  รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1  รูปแบบ 
   หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร  4 ปี ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแหํงชาติ  
  พ.ศ. 2552 
 5.2  ประเภทของหลักสูตร 
  หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 
 5.3  ภาษาที่ใช้ 
  ภาษาไทย  
 5.4  การรับเข้าศึกษา 
  รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาตํางชาติที่สามารถใช๎ภาษาไทยได๎ดี 
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 5.5  ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 
  เป็นหลักสูตรเฉพาะของคณะที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง 
 5.6  การให้ปริญญาแก่ผู้ส้าเร็จการศึกษา 

 ให๎ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
6.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
         หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 เปิดสอนในภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 เป็นต๎นไป 

 ได๎พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการประจ้าคณะในการประชุมครั้งที่ 3/2559  
    เมื่อวันที่ 2 กรกฏาคม 2559 

 ได๎พิจารณากลั่นกรองโดยสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ในการประชุม         
ครั้งที ่6/2559  เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม  2559 

  ได๎อนุมัติ/ เห็นชอบหลักสูตรโดยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ในการประชุม             
ครั้งที่ 7/2559  เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม  2559 

   

7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
 หลักสูตรมีความพร๎อมในการเผยแพรํคุณภาพและมาตรฐานตาม กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหํงชาติ ในปีการศึกษา 2561  (หลังเปิดสอน 2 ปี) 
 

8.  อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส้าเร็จการศึกษา   
8.1 ประกอบอาชีพในต้าแหนํงนักวิชาการ นักวิจัย นักวิทยาศาสตร๑ ผู๎สอน อาจารย๑ ในหนํวยงาน

ราชการ และเอกชน  
8.2 ประกอบอาชีพในฟาร๑มเพาะเลี้ยงสัตว๑น้้า เชํน ฝ่ายผลิต ฝา่ยสํงเสริม ฝ่ายขาย ฝ่ายบริหาร หรือ

อ่ืนๆ 
8.3 ประกอบอาชีพอิสระ เชํน ธุรกิจด๎านสัตว๑น้้า แปรรูปสัตว๑น้้า อาหารสัตว๑น้้า หรือนักวิชาการอิสระ    
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9.  ช่ือ  นามสกุล  เลขประจ้าตัวบัตรประชาชน  ต้าแหน่ง  และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

ล้าดับ ชื่อ-สกุล 
ต้าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ วิชาเอก/สาขาวิชา 

การส้าเร็จการศึกษา 

สถาบัน ปี พ.ศ. 
1 นางณิศา มาชู 

x xxxx xxxxx xx x 
อาจารย๑ 

วท.ม. 
ทษ.บ.สัตวศาสตร๑ 

เพาะเลี้ยงสัตว๑น้้า 
ประมงน้้าจืด 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑ 
สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแมํโจ๎ 

2539 
2535 

2 นางนฤมล  อัศวเกศมณี 
x xxxx xxxxx xx x 

รองศาสตราจารย๑ 
วท.ม.  
ทษ.บ.สัตวศาสตร๑  

วิทยาศาสตร๑การประมง 
ประมงน้้าจืด 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑ 
สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแมํโจ ๎

2539 
2535 

3 นายทนงศักดิ์ ธนูทอง 
x xxxx xxxxx xx x อาจารย๑ 

Ph.D. 
M.Sc. 
วท.บ. 

Aquaculture (Nutrition) 
Aquaculture 
เทคโนโลยีการเกษตร 

Deakin University 
Deakin University 
วิทยาลัยครูอุบลราชธานี 

2554 
2544 
2538 

4 นายศรัณย๑ รักษาพราหมณ๑ 
x xxxx xxxxx xx x 

อาจารย๑ 
วท.ม.  
ทษ.บ.สัตวศาสตร๑  

วิทยาศาสตร๑การประมง 
ประมงน้้าจืด 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑ 
สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแมํโจ๎ 

2539 
2534 

5 นางสาววิจิตรา  ตุ๎งซี่ 
x xxxx xxxxx xx x 

อาจารย๑ 
วท.ม. 
วท.บ. 

วาริชศาสตร๑ 
เทคโนโลยีชีวภาพทางน้้า 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร๑ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร๑ 

2557 
2552 
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10.  สถานที่จัดการเรียนการสอน 
 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และหนํวยงานราชการ หนํวยงานเอกชน      
ที่เก่ียวข๎องกับหลักสูตรในรายวิชาการฝึกประสบการณ๑วิชาชีพ และสหกิจศึกษา   
 

11.  สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ้าเป็นต้องน้ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
  11.1  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
  ประเทศไทยมีดุลการค๎าเป็นบวกจากผลลิตสัตว๑น้้ามาโดยตลอด ในแตํละปีมีผลผลิตสัตว๑น้้าทั้ง
จับจากธรรมชาติ และการเพาะเลี้ยงประมาณ 3 ล๎านตัน จากสถิติการประมง พ.ศ. 2558 รายงานวํา
ผลผลิตสัตว๑น้้าจากการเพาะเลี้ยงสัตว๑น้้าของไทยอยูํในอันดับ 8 ของโลก โดยใน พ.ศ. 2538 ไทยมีผลผลิต
สัตว๑น้้าจากการเพาะเลี้ยงประมาณ 553,000 ตัน เพิ่มข้ึนเป็น 998,000 ตันในปี พ.ศ. 2556 ทั้งนี้ในระหวําง
ปี พ.ศ. 2548-2555 ประเทศไทยมีผลผลิตจากการเพาะเลี้ยงสัตว๑น้้าเฉลี่ย 1 ,200,000  ตัน (แตํลดลง
เล็กน๎อยใน ปีพ.ศ. 2556 เนื่องจาการเกิดโรคระบาด)  คิดเป็นมูลคําประมาณ 900,000 ถึง 1,200,000 
ล๎านบาท มีจ้านวนฟาร๑มผู๎ผลิตสัตว๑น้้าประมาณ 600 ,000 ฟาร๑ม และคาดวําจะมีผู๎ที่ เกี่ยวข๎องใน
อุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว๑น้้ามากกวํา 1 ล๎านคน (กรมประมง , 2558)   นับเป็นกิจกรรมการผลิต
อาหารที่ส้าคัญสาขาหนึ่ง อุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว๑น้้าของไทยมีการพัฒนาการเจริญเติบโตอยําง
รวดเร็ว เนื่องจากความต๎องการอาหารมากขึ้นตามการเพ่ิมขึ้นของประชากรโลก แตํแหลํงผลิตสัตว๑น้้าตาม
ธรรมชาติลดลง ประกอบกับสัตว๑น้้าเป็นอาหารที่สามารถบริโภคได๎ทุกเชื้อชาติทุกศาสนา เป็นอาหารโปรตีน
ที่มีคุณคํา และมีราคาถูกกวําเนื้อสัตว๑ชนิดอ่ืนๆ จึงเป็นแหลํงอาหารที่ส้าคัญยิ่ง โดยเฉพาะในกลุํมประชากร 
ผู๎มีรายได๎น๎อย ซึ่งเป็นประชากรกลุํมใหญํของประเทศไทยและของโลกด๎วย ท้าให๎เกิดความเสมอภาคในการ
มีโอกาสได๎รับอาหารที่มีประโยชน๑ใกล๎เคียงกัน สัตว๑น้้าจึงมีความส้าคัญตํอความหวังในอุตสาหกรรมการผลิต
อาหารของโลกเป็นอยํางมาก และด๎วยความรู๎ทางโภชนาการที่เพ่ิมขึ้นของมนุษย๑ ท้าให๎ทราบวําสัตว๑น้้าเป็น
สิ่งมีชีวิตที่มีคุณคําทางโภชนาการสูง ประกอบด๎วยโปรตีนที่มีกรดอะมิโนที่จ้าเป็น (essential amino acid) 
กรดไขมันที่ไมํอ่ิมตัว (unsaturated fatty acid) วิตามิน และแรํธาตุตํางๆ ที่จ้าเป็นส้าหรับชีวิตประจ้าวัน 
สัตว๑น้้าจึงเป็นอาหารที่ส้าคัญของมนุษย๑ที่มีคุณประโยชน๑มากมาย นอกจากนี้การเพาะเลี้ยงสัตว๑น้้า ยัง
จัดเป็นแหลํงสร๎างรายได๎ที่ดี ซึ่งมีทั้งการจ๎างแรงงานเต็มเวลา จ๎างตามฤดูกาล และเป็นบางครั้งบางคราว 
เชํน การเพาะฟ๓กลูกกุ๎ง การเลี้ยงกุ๎ง การจับกุ๎ง การคัดแยกขนาดกุ๎ง การแจกจํายสินค๎า การแปรรูป การ
ขนสํง การสํงออก การน้าเข๎า การผลิตอาหารสัตว๑น้้า ปุ๋ย ยารักษาโรค อุปกรณ๑ในฟาร๑ม การวิจัยและพัฒนา 
การสร๎างสิ่งอ้านวยความสะดวก การบริการด๎านการเงิน ฯลฯ โดยภาพรวมแล๎วจะเห็นได๎วํา การเพาะเลี้ยง
สัตว๑น้้าเป็นแหลํงจ๎างงานที่ส้าคัญยิ่งตํอการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ (สบาย, 2555)  นับเป็น
โอกาสที่ส้าคัญของการท้างานในชนบท ชํวยให๎เกษตรกรไทยมีงานท้าตลอดปี ลดการอพยพเข๎าไปท้างานใน
เมือง เป็นการป้องกันการเกิดป๓ญหาสังคมที่อาจตามมา ท้าให๎สังคมมีความสมดุล และมีเสถียรภาพ 
Thongrak et al. (1992) รายงานวํา ผลผลิตสัตว๑น้้าจากการเพาะเลี้ยงสัตว๑น้้า มีศักยภาพในการสร๎าง
รายได๎และก้าไรแกํผู๎ผลิตมากกวํากิจกรรมการเกษตรบางชนิด เชํน การเลี้ยงปลาดุกลูกผสม (บิ๊กอุย) ในเขต
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ชุมชนทะเลน๎อยในพ้ืนที่ลุํมน้้าทะเลสาบสงขลา สามารถท้าก้าไรให๎ชาวประมงถึง 22 ,116 บาท/บํอ/ปี   
(เนื้อที่บํอเลี้ยงเฉลี่ย ½ ไรํ) ในขณะที่การใช๎ที่ดินท้านาข๎าวให๎ผลก้าไรเพียงปีละ 6,000-7,000 บาท/ไรํ/ปี 
แตํอยํางไรก็ตามในป๓จจุบันพบวําการเพาะเลี้ยงสัตว๑น้้าของไทยนั้นมีป๓ญหาหลายประการ เชํน การเกิดภัย
ธรรมชาติ โดยเฉพาะภัยแล๎ง (เกิดการขาดแคลนน้้า และมีป๓ญหาน้้าเสีย เนื่องจากป๓ญหาคุณภาพ
สิ่งแวดล๎อมท้าให๎พ้ืนที่เหมาะสมตํอการเพาะเลี้ยงสัตว๑น้้ามีจ้ากัด) มีต๎นทุนการผลิตสูง (โดยเฉพาะคําอาหาร
ส้าเร็จรูปที่มีราคาแพง และคําแรงสูง) การเกิดโรคระบาดบํอยครั้ง ป๓ญหาตําง ๆ เหลํานี้ล๎วนท้าให๎ผลผลิต
สัตว๑น้้าเกิดความเสียหาย นอกจากนี้ ผู๎เพาะเลี้ยงสัตว๑น้้ายังมีป๓ญหาทางด๎านการตลาด กลําวคือมักขายไ ด๎
ราคาต่้า หรือมีความผันผวนของราคาสินค๎าสัตว๑น้้า ไมํมีการรวมกลุํมของผู๎เพาะเลี้ยงสัตว๑น้้า เกิดการ
แยกกันขาย จึงไมํสามารถรวมกลุํมเพ่ือรวบรวมผลผลิตสัตว๑น้้าให๎เพียงพอตํอการแปรรูป หรือเพ่ือการ
สํงออก อนึ่งในป๓จจุบันมีการน้ามาตรฐานสินค๎าจากประเทศผู๎น้าเข๎ามาใช๎มากขึ้น สัตว๑น้้าที่จะสํงออกต๎องมี
ใบรับรองการปลอดโรค และปลอดสารเคมีที่ต๎องห๎ามตามข๎อก้าหนด นับเป็นป๓ญหาที่ส้าคัญส้าหรับ         
ผู๎เพาะเลี้ยงสัตว๑น้้าสํวนใหญํ ที่ขาดความรู๎ทางวิชาการที่จะใช๎ในการจัดการฟาร๑มแบบครบวงจร ท้าให๎ขาด
ความยั่งยืนของอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว๑น้้า ซึ่งสํงผลตํอการผลิตสัตว๑น้้าเพ่ือสร๎างอาหารในอนาคตอยํางแนํนอน 
การพัฒนาหลักสูตรครั้งนี้จึงเกิดข้ึนเพื่อต๎องการแก๎ไข หรือลดป๓ญหาที่กลําวแล๎วข๎างต๎น โดยพัฒนาหลักสูตร
เพ่ือเป็นผู๎เพาะเลี้ยงสัตว๑น้้าแบบครบวงจร กลําวคือนอกจากผู๎เรียนจะได๎เรียนรู๎การเพาะเลี้ยงสัตว๑น้้าพ้ืนฐาน
ดังเชํนหลักสูตรเพาะเลี้ยงสัตว๑น้้าทั่วไปแล๎ว ยังมีการพัฒนาเพ่ิมรายวิชาที่ผู๎เรียนควรได๎รับเพ่ือเป็น
ผู๎ประกอบการด๎วยตนเอง คือรายวิชาการเป็นผู๎ประกอบการธุรกิจเพาะเลี้ยงสัตว๑น้้า การจัดการฟาร๑ม และ
ภาษาอังกฤษส้าหรับการเพาะเลี้ยงสัตว๑น้้าเพ่ือตอบสนองตํอการจัดการธุรกิจสัตว๑น้้าบนสื่อออนไลน๑อีกด๎วย  
มีการพัฒนารายวิชาใหมํให๎มีการใช๎เทคโนโลยีที่เหมาะสม ลดของเสียที่เกิดข้ึนจากการเพาะเลี้ยงสัตว๑น้้าให๎มี
น๎อยที่สุด (Zero waste) และลดต๎นทุนการผลิต เชํน รายวิชา เทคโนโลยีการเลี้ยงปลารํวมกับการปลูกพืช
แบบไร๎ดิน  การเพาะเลี้ยงสัตว๑น้้าในระบบปิด เทคโนโลยีชีวภาพส้าหรับการเพาะเลี้ยงสัตว๑น้้า และการใช๎
ประโยชน๑สิ่งเหลือใช๎จากสัตว๑น้้า นอกจากนี้ยังมีการพัฒนารายวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว๑น้้าเฉพาะทางเพ่ือเปิด
โอกาสให๎ผู๎เรียนได๎เติมเต็มในสิ่งที่ตนเองชอบหรือถนัด เชํน การเพาะเลี้ยงสาหรํายทะเล การเพาะเลี้ยงปู
และหอยเศรษฐกิจ การเพาะเลี้ยงก๎ุงทะเล เป็นต๎น 
  การพัฒนาหลักสูตรครั้งนี้ได๎น้ากรอบทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติฉบับที่ 
12 (2560-2564) และกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี (2551-2565) มาพิจารณารํวมกัน พร๎อม
ค้านึงถึงบริบทการเปลี่ยนแปลงทางด๎านเทคโนโลยีและสิ่งแวดล๎อมทั้งภายในและภายนอกประเทศที่เกิดขึ้น
อยํางรวดเร็วและมีผลกระทบอยํางกว๎างขวางตํอการเพาะเลี้ยงสัตว๑น้้า กฎเกณฑ๑สากลทางการค๎าและการ
เปิดเสรีทางการค๎า ซึ่งท้าให๎เกิดการแขํงขันทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ  การเข๎าสูํประชาคมอาเซียน 
ซึ่งสํงผลตํอการเคลื่อนย๎ายแรงงานอยํางเสรี  รวมทั้งผลการศึกษาวิจัยเพ่ือการพัฒนาให๎เกิดความก๎าวหน๎า
ทางด๎านวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข๎องกับการเพาะเลี้ยงสัตว๑น้้า และการจัดการทรัพยากรสัตว๑น้้า 
ที่มีให๎คงอยูํตลอดไป มีการใช๎ทรัพยากรสัตว๑น้้าอยํางเหมาะสม มีคุณภาพ เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อมและ       
มีความยั่งยืน ข๎อมูลเหลํานี้ได๎ถูกน้ามาพิจารณาเพ่ือพัฒนาระบบการเรียนรู๎ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
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สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว๑น้้าในครั้งนี้ เพื่อหลํอหลอมให๎บัณฑิตที่ส้าเร็จการศึกษามีคุณสมบัติและคุณภาพ
ที่ดี  สามารถน้าความรู๎ไปใช๎ประโยชน๑และเป็นก้าลังส้าคัญในการพัฒนาด๎านเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้ง
เพ่ือการแขํงขันได๎กับนานาชาติ  
 11.2  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

    หลักสูตรการเพาะเลี้ยงสัตว๑น้้าให๎ความส้าคัญกับการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม โดยยึดหลัก
สังคมคุณภาพ มุํงสํงเสริมและพัฒนาคุณภาพและความมั่นคงในชีวิต สถาบันครอบครัวและชุมชน ตามการ
พัฒนาประเทศดังแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ที่ต๎องการให๎มี
ปริมาณการผลิต สินค๎าเกษตรและอาหารเพียงพอ และมีความหลากหลาย เกษตรกรสามารถพ่ึงพาตนเอง
ทางด๎านอาหาร ความมั่นคงด๎านอาชีพ มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสุขภาวะ ความรู๎ และมาตรฐานการครองชีพที่ดี
ขึ้น  

 ทั้งนี้หลักสูตรการเพาะเลี้ยงสัตว๑น้้าสามารถตอบสนองตํอการพัฒนาของประเทศตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) กลําวคือรายวิชาในหลักสูตรสามารถ
ผลิตสัตว๑น้้าชนิดตําง ๆ ซึ่งเป็นวัตถุดิบอาหารในการผลิตอาหารสูํสังคมประเทศ และสังคมโลกได๎ เชํน 
รายวิชาการเพาะพันธุ๑ปลา การเพาะเลี้ยงสัตว๑น้้าชายฝ๓่ง การเพาะเลี้ยงกุ๎ง การเลี้ยงปลา การเพาะเลี้ยงปู
และหอยเศรษฐกิจ เหลํานี้เป็นต๎น อีกทั้งสามารถสร๎างอาชีพ เพ่ิมรายได๎ ท้าให๎คนมีคุณภาพชีวิต และ
มาตรฐานการครองชีพที่ดีขึ้น นอกจากนี้ยังปรับปรุงให๎มีรายวิชาที่ตอบสนองตํอการเปลี่ยนแปลงด๎านสังคม
และวัฒนธรรมสูํสังคมเมือง การใช๎เทคโนโลยีที่ทันสมัย ประหยัดพ้ืนที่ และใช๎ทรัพยากรอยํางคุ๎มคํา เชํน 
รายวิชา เทคโนโลยีการเลี้ยงปลารํวมกับการปลูกพืชแบบไร๎ดิน การเพาะเลี้ยงสัตว๑น้้าในระบบปิด และการ
เลี้ยงสัตว๑น้้าแบบผสมผสาน เป็นต๎น 
 

12.  ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2  ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
สถาบัน 
 12.1  การพัฒนาหลักสูตร 
 ผลกระทบจากสถานการณ๑การเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคป๓จจุบัน การพัฒนาหลักสูตรจึง
จ้าเป็นต๎องพัฒนาหลักสูตรในเชิงรุกที่มีศักยภาพและสามารถปรับเปลี่ยนได๎ตามสถานการณ๑ที่เปลี่ยนแปลง
อยํางรวดเร็วด๎านเศรษฐกิจและความก๎าวหน๎าทางด๎านเทคโนโลยี เพ่ือรองรับการแขํงขันทางธุรกิจทั้ง ใน
ประเทศไทยและตํางประเทศ ในขณะเดียวกันการพัฒนาหลักสูตรต๎องให๎ความส้าคัญด๎านการจัดการและ
การอนุรักษ๑ทรัพยากรสัตว๑น้้า ซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีความส้าคัญตํอประชาชนทั้งในแงํของสิ่งแวดล๎อมและตํอ
คุณภาพชีวิตของประชาชน โดยการพัฒนาหลักสูตรเน๎นด๎านการเรียนการสอน เพ่ือผลิตบุคลากรทางด๎าน
การเพาะเลี้ยงสัตว๑น้้าที่มีความรู๎ความสามารถในศาสตร๑ที่เกี่ยวข๎อง สามารถประยุกต๑ใช๎กับสถานการณ๑ที่
เปลี่ยนแปลงไปทั้งทางด๎านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม มีความพร๎อมที่จะปฏิบัติงานได๎ทันทีและมี
ศักยภาพสูงในการพัฒนาตนเองให๎เข๎ากับลักษณะงานทั้งด๎านวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงความเข๎าใจใน
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตํอทรัพยากรที่เกี่ยวข๎องและแนวทางการแก๎ไขหรือปรับปรุง และต๎องเป็นผู๎ที่มี
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คุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งมีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายและวิสัยทัศน๑ของ
มหาวิทยาลัย  
 12.2  ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
 ผลกระทบจากสถานการณ๑หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีตํอพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยที่จัดการศึกษาที่หลากหลาย เพ่ือผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรในท๎องถิ่นให๎มีคุณภาพและ
คุณธรรม ศึกษา วิจัย และสร๎างสมองค๑ความรู๎ให๎เป็นแหลํงเรียนรู๎ของท๎องถิ่น บริการวิชาการ และการ
ถํายทอดเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาท๎องถิ่นให๎เข๎มแข็งบนฐานของการวิจัย สํงเสริม สืบสาน และสร๎างสรรค๑ 
ศิลปะและวัฒนธรรมท๎องถิ่นและของชาติ ฯลฯ การพัฒนาหลักสูตรจึงต๎องเน๎นและสํงเสริมการพัฒนา
เกี่ยวข๎องกับทรัพยากรสัตว๑น้้า โดยค้านึงถึงทั้งในด๎านของการเป็นฐานทรัพยากรของชุมชนและเป็นฐานการ
ผลิตที่ส้าคัญของภูมิภาคและของประเทศ  
 

13.  ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอ่ืนที่เปิดสอนในคณะ/โปรแกรมวิชาอ่ืนของสถาบัน (เช่น 
รายวิชาที่เปิดสอนเพื่อให้บริการคณะ/โปรแกรมวิชาอ่ืน  หรือต้องเรียนจากคณะ/โปรแกรมวิชาอ่ืน) 
 13.1   กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/โปรแกรมวิชา/หลักสูตรอ่ืน 
 ในหลักสูตรนี้มีรายวิชาที่ต๎องเรียนจากคณะอ่ืนๆ ดังนี้ 

 13.1.1  กลุํมวิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร๑และคณิตศาสตร๑ จัดการเรียนการสอนโดยคณะ
วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 

 13.1.2  กลุํมวิชาศึกษาทั่วไป ได๎แกํ กลุํมวิชาภาษาและการสื่อสาร กลุํมวิชามนุษยศาสตร๑และ
สังคมศาสตร๑ กลุํมวิชาคณิตศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี  ซึ่งจัดการเรียนการสอนโดยคณะ
มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ คณะครุศาสตร๑ คณะศิลปกรรมศาสตร๑ คณะวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
 13.2  การบริหารจัดการ 

เพ่ือให๎เกิดความม่ันใจวํานักศึกษาในหลักสูตรการเพาะเลี้ยงสัตว๑น้้าได๎เรียนครบตามที่ก้าหนด มี
การด้าเนินการดังนี ้

 13.2.1  แตํงตั้งผู๎จัดการรายวิชา เพื่อท้าหน๎าที่ประสานงานกับโปรแกรมวิชา หรือหลักสูตรอ่ืนที่
ต๎องลงทะเบียนเรียน เพ่ือการพิจารณารายละเอียดของวิชา การจัดการเรียนการสอน และการประเมินผล 

 13.2.2  มอบหมายคณะกรรมการประจ้าหลักสูตรการเพาะเลี้ยงสัตว๑น้้า ประสานงานกับ
ผู๎จัดการรายวิชาด๎านเนื้อหาสาระให๎สอดคล๎องกับมาตรฐานผลการเรียนรู๎ ควบคุมการด้าเนินการเกี่ยวกับ
กระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อให๎บรรลุเป้าหมายรายวิชา  
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หมวดที ่ 2   ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 
1.   ปรัชญา  ความส้าคัญ  และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 1.1  ปรัชญาของหลักสูตร 

 ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว๑น้้าที่มีความรู๎คูํคุณธรรม น้าวิชาชีพพัฒนาการเพาะเลี้ยง
สัตว๑น้้าในท๎องถิ่น  
 1.2  ความส้าคัญของหลักสูตร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว๑น้้า ผลิตบัณฑิตที่มีความรู๎ และทักษะ
ที่เกี่ยวข๎องกับการเพาะเลี้ยงสัตว๑น้้า โดยมีการเรียนรู๎อยํางเป็นระบบ ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ เป็นที่
ต๎องการของตลาดแรงงานและสังคม  เพ่ือผลิตสินค๎าเกษตรประเภทสัตว๑น้้า สร๎างความมั่นคงทางด๎าน
อาหารของประเทศ สามารถสร๎างรายได๎ และสร๎างโอกาสประกอบอาชีพในภาครัฐ ภาคเอกชน และธุรกิจ
สํวนตัว เพื่อรองรับการขยายตัวตามยุทธศาสตร๑การพัฒนาประเทศ และการเปิดเสรีของประชาคมอาเซียน 
     1.3  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 1.3.1 เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความรู๎  มีทักษะทางการเพาะเลี้ยงสัตว๑น้้า สามารถน้าความรู๎มา
ประยุกต๑ใช๎ในการปฏิบัติงาน ในการประกอบอาชีพอยํางเหมาะสมสอดคล๎องกับทรัพยากร สิ่งแวดล๎อม และ
วัฒนธรรมในท๎องถิ่น 

 1.3.2 เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมจริยธรรมในการด้าเนินชีวิต ประกอบอาชีพด๎วยความ
รับผิดชอบตํอสังคม 
 1.3.3 เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีมนุษยสัมพันธ๑ที่ดี สามารถสื่อสารและปรับตัวในการท้างานรํวมกับผู๎อื่นได๎  

 

2.   แผนพัฒนา/ปรับปรุง 
 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว๑น้้า  มีแผนพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรที่
ประกอบด๎วยแผนการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร กลยุทธ๑ และตัวบํงชี้การพัฒนาปรับปรุง โดยคาดวําจะแล๎ว
เสร็จภายในรอบการศึกษา (5 ปี) 
 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
1. ปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ๑

มาตรฐานของ สกอ. และ
สอดคล๎องกับความต๎องการของ
ผู๎ใช๎บัณฑิต 

1. ปรับปรุงหลักสูตรอยํางตํอเนื่อง  
2. ประเมินหลักสูตรตามมาตรฐาน 

สกอ. 
3. การประเมินความต๎องการและความ

พึงพอใจของผู๎ใช๎บัณฑิต 

1. เอกสารการปรับปรุงหลักสูตร 
2. รายงานผลการประเมินผลหลักสูตร 
3. รายงานผลการประเมินความ

ต๎องการและความพึงพอใจในการใช๎
บัณฑิต 
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
2. พัฒนาให๎ผู๎เรียนมีทักษะทาง

วิชาชีพ สอดคล๎องกับสถานการณ๑
ป๓จจุบัน 

1. สํงเสริมและสนับสนุนการฝึกปฏิบัติ
ทางวิชาชีพของนักศึกษา 

2. สํงเสริมและสนับสนุนทักษะ
ภาษาตํางประเทศ 

1. นักศึกษามีช่ัวโมงปฏิบัติงานในสาขา
วิ ช า ชีพ ไมํ ต่้ า กวํ า  180 ช่ั ว โม ง 
นอกเหนือจากการฝึกประสบการณ๑   
วิชาชีพ และสหกิจศึกษา 

2. เข๎ารํวมกิจกรรมพัฒนาทักษะด๎าน
ภาษา ของคณะ/มหาวิทยาลัย ไมํต่้า
กวํา 80 % 

3. พั ฒ น า บุ ค ล า ก ร ใ ห๎ มี ค ว า ม รู๎
ความสามารถ และทักษะทาง
วิชาชีพ 

1. สํงเสริมและสนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอนที่ เน๎นผู๎ เ รียนเป็น
ส้าคัญ 

2. สํงเสริมและสนับสนุนการเข๎ารํวม
ประชุม สัมมนาและฝึกอบรมของ
คณาจารย๑ และ บุคคลากร 

3. สํงเสริมและสนับสนุนการบริการ
วิชาการ 

4. ส ํงเสริมและสนับสนุนคณาจารย๑
เผยแพรํผลงานทางวิชาการ 

1. จ้านวนโครงการพัฒนาทักษะการ
จัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียน
เป็นส้าคัญ 

2. ความพึงพอใจของผู๎เรียน 
3. จ้านวนการเข๎ารํวมประชุม สัมมนา

และฝึกอบรมของคณาจารย๑ และ
บุคคลากร 

4. จ้านวนกิจกรรมบริการวิชาการ 
5. จ้านวนบทความวิจัยและผลงานทาง

วิชาการที่เผยแพร ํ
4. จัดหาครุภัณฑ๑ และพัฒนาแหลํง

เรียนรู๎เพื่อสนับสนุนการเรียนการ
สอน 

 

1.  จัดหาครุภัณฑ๑เพื่อสนับสนุนการ
 เรียนการสอน 

2.  พัฒนาและปรับปรุงแหลํงเรียนรู๎ 

1.  แผนงบประมาณของหนํวยงาน  
2.  จ้านวนโครงการปรับปรุ งสถานี

 ปฏิบัติการ 
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หมวดที ่ 3  ระบบการจัดการศึกษา การด้าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
1.1  ระบบ 

  ระบบทวิภาค  โดยหนึ่งปีการศึกษาแบํงออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ  หนึ่งภาคการศึกษาปกติ
มีระยะเวลาศึกษาไมํน๎อยกวํา  15  สัปดาห๑  

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
   การจัดการเรียนการสอนในภาคฤดูร๎อนสามารถจัดได๎โดยให๎อยูํในดุลยพินิจของกรรมการประจ้า
หลักสูตร 

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
  ให๎เป็นไปตามข๎อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาวําด๎วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี           
พ.ศ. 2558  (ภาคผนวก ก) 
 

2. การด้าเนินการหลักสูตร 
1.1 วัน-เวลาในการด้าเนินการเรยีนการสอน 

ภาคการศึกษาที่  1 เดือนมิถุนายน – กันยายน 
ภาคการศึกษาที่  2 เดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ๑ 

1.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
1) ส้าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนวิทยาศาสตร๑ -คณิตศาสตร๑ หรือ 

ปวช.ประมง หรือสาขาที่เก่ียวข๎อง 
2) มีคุณสมบัติ อ่ืนครบถ๎วนตามข๎อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วําด๎วยการจัด

การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558  หมวด 1 การรับเข๎าศึกษา 
1.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 

1) ป๓ญหาการปรับตัวของนักศึกษาที่เปลี่ยนจากการเป็นนักเรียนมัธยมศึกษา  มาเป็นนักศึกษา
ในระดับอุดมศึกษาที่มีลักษณะการเรียนรู๎ที่แตกตํางไปจากเดิม 

2) นักศึกษามีความรู๎และทักษะพ้ืนฐานด๎านภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑ และ
ภาษาไทยคํอนข๎างต่้า 

1.4 กลยุทธ์ในการด้าเนินการเพือ่แก้ไขปัญหา/ข้อจ้ากัดของนักศึกษาในข้อ  2.3 
1) จัดอบรมเตรียมความพร๎อมโดยการปฐมนิเทศให๎แกํนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (ระดับคณะและ

มหาวิทยาลัย) เพ่ือรับค้าแนะน้าเบื้องต๎นเกี่ยวกับการเรียนการสอน การปรับตัว การใช๎ชีวิต ของการเป็น
นักศึกษาในระดับอุดมศึกษา  

2) จัดอบรมเพ่ิมความรู๎และทักษะพ้ืนฐานด๎านภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑ และ
ภาษาไทย รวมทั้งจัดโครงการสอนเสริมรายวิชาตําง ๆ ตามความจ้าเป็น 
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 2.5  แผนการรับนักศึกษาและผู้ส้าเร็จการศึกษาในระยะ  5  ปี 

ระดับชั้นปี 
จ้านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 
ชั้นปีที่  1 40 40 40 40 40 

ชั้นปีที่  2  40 40 40 40 

ชั้นปีที่  3   40 40 40 

ชั้นปีที่  4    40 40 
รวม 40 80 120 160 160 

จ้านวนนักศึกษา 
คาดว่าส้าเร็จการศึกษา 

   
40 40 

 

 2.6  งบประมาณตามแผน 
  ใช๎งบประมาณเงินรายได๎และรายจํายของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  ตามรายละเอียดดังนี้ 

รายการ 
งบประมาณ  (บาท) 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

1.  งบประมาณเงินรายได้      

 - คํา FTES ตํอปี 34.44 57.78 94.44 110.00 110.00 
 - คําหัวจริงตํอเทอม 110,300.00 212,000.00 324,300.00 420,800.00 420,800.00 
 - จ้านวนนักศึกษา ป.ตรี (คน) 40 80 120 160 160 

รวม 110,300.00 212,000.00 324,300.00 420,800.00 420,800.00 
2.  งบประมาณรายจ่าย      
 - คําหัวจริงตํอปี 120,000.00 240,000.00 360,000.00 480,000.00 480,000.00 
 - จ้านวนนักศึกษา ป.ตรี (คน) 40 80 120 160 160 

รวม 120,000.00 240,000.00 360,000.00 480,000.00 480,000.00 
รวมงบประมาณทั้งหมด 230,000.00 452,000.00 684,300.00 900,800.00 900,800.00 

 

 2.7  ระบบการศึกษา 
     แบบชั้นเรียน 
     แบบทางไกลผํานสื่อสิ่งพิมพ๑เป็นหลัก 
     แบบทางไกลผํานสื่อแพรํภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
     แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส๑เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
     แบบทางไกลทางอินเทอร๑เน็ต 
     อ่ืนๆ (ระบุ) 
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 2.8  การเทียบโอนหน่วยกิต  รายวิชา  และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย  (ถ้ามี) 
  เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  วําด๎วยการโอนผลการเรียนและการเทียบโอน 
ผลการเรียน  พ.ศ. 2558 (ภาคผนวก ข) 
 

3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
 3.1  หลักสูตร 
  3.1.1  จ้านวนหน่วยกิต  รวมตลอดหลักสูตร  129  หนํวยกิต 
  3.1.2  โครงสร้างหลักสูตร   
   โครงสร๎างหลักสูตร  แบํงเป็นหมวดวิชาที่สอดคล๎องกับท่ีก้าหนดไว๎ในเกณฑ๑มาตรฐาน
หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ  ดังนี้ 
   1)  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า    30 หน่วยกิต 

     1.1  กลุํมวิชาภาษาและการสื่อสาร  ไมํน๎อยกวํา      12   หนํวยกิต 
      บังคับเรียน                             9  หนํวยกิต 
     เลือกเรียน  ไมํน๎อยกวํา           3   หนํวยกิต 
    1.2  กลุํมวิชามนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑  ไมํน๎อยกวํา       9  หนํวยกิต 
     บังคับเรียน                             3   หนํวยกิต 
     เลือกเรียน  ไมํน๎อยกวํา           6   หนํวยกิต 
    1.3  กลุํมวิชาคณิตศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี  ไมํน๎อยกวํา   9  หนํวยกิต  
     บังคับเรียน                              3   หนํวยกิต
     เลือกเรียน  ไมํน๎อยกวํา             6   หนํวยกิต 
   2)  หมวดวิชาเฉพาะ      93 หน่วยกิต 
    2.1  กลุํมวิชาแกน      23  หนํวยกิต 
    2.2  กลุํมวิชาเฉพาะด๎าน     62  หนํวยกิต 
     2.2.1  กลุํมวิชาพ้ืนฐานเกษตรศาสตร๑   5 หนํวยกิต 
      2.2.2  กลุํมวิชาเนื้อหา 57 หนํวยกิต 
  บังคับเรียน     48 หนํวยกิต 
          เลือกเรียน  ไมํน๎อยกวํา     9  หนํวยกิต 
       2.3  กลุํมวิชาปฏิบัติการและการฝึกประสบการณ๑วิชาชีพ            8       หนํวยกิต  
   3)  หมวดวิชาเลือกเสรี       6 หน่วยกิต 
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3.1.3  รายวิชา 
   1)  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า    30   หน่วยกิต 
 1.1  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  เรียนไม่น้อยกว่า    12   หน่วยกิต 
  บังคับเรียน  9  หน่วยกิต 
     GEL0101   ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร    3(3-0-6) 
          Thai for Communication 
     GEL0201   ภาษาอังกฤษในโลกป๓จจุบัน   3(3-0-6) 
          English for Today’s World 
     GEL0202   ภาษาอังกฤษเพ่ือการท้างาน   3(3-0-6) 
          English at Work 
 

  เลือกเรียนไม่น้อยกว่า  3  หน่วยกิต จากวิชาต่อไปนี้ 
     GEL0301   ภาษามาเลย๑เพ่ือการสื่อสาร   3(3-0-6) 
          Malay for Communication 
     GEL0302   ภาษาอินโดนีเซียเพื่อการสื่อสาร   3(3-0-6) 
          Indonesian for Communication 
     GEL0303   ภาษาพมําเพ่ือการสื่อสาร    3(3-0-6) 
          Burmese for Communication 
     GEL0304   ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร    3(3-0-6) 
          Chinese for Communication   
     GEL0305   ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสาร    3(3-0-6) 
          Japanese for Communication 
     GEL0306   ภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสาร   3(3-0-6) 
          Korean for Communication 
 

 1.2  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  เรียนไม่น้อยกว่า  9  หน่วยกิต 
  บังคับเรียน  3  หน่วยกิต 
     GEH0401  วิถีลุํมน้้าทะเลสาบสงขลา    3(3-0-6) 
          Songkhla Lake Basin Living 
 

  เลือกเรียนไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต จากวิชาต่อไปนี้ 
     GEH0402  ปรัชญาและศาสนา    3(3-0-6) 
          Philosophy and Religions 
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     GEH0403  มนุษย๑กับความงาม    3(3-0-6) 
          Human and Aesthetics 
     GEH0404  พฤติกรรมมนุษย๑และการพัฒนาตน   3(3-0-6) 
          Human Behavior and Self-Development 
     GEH0405  มนุษย๑กับความเปลี่ยนแปลง   3(3-0-6) 
          Man and  Changing World 
     GEH0406  สารสนเทศเพ่ือการเรียนรู๎    3(3-0-6) 
          Information for Learning 
     GEH0407  กฎหมายพื้นฐานเพ่ือคุณภาพชีวิต   3(3-0-6) 
          Fundamental Law for Quality of Life 
     GEH0408  เรียนรู๎คุณธรรมน้าชีวิตพอเพียง   3(3-0-6) 
          Moral Principles Leading to Self Sufficiency 
     GEH0409  วิถีอาเซียน     3(3-0-6) 
          ASEAN Ways 
 

 1.3 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เรียนไม่น้อยกว่า  9  หน่วยกิต 
  บังคับเรียน  3  หน่วยกิต  
     GES0501   วิเคราะห๑การคิด     3(2-2-5) 
           Thinking Analysis 
 

  เลือกเรียนไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต จากวิชาต่อไปนี้ 
     GES0502   ชีวิตกับสิ่งแวดล๎อม    3(3-0-6) 
           Life and Environment  
     GES0503   ชีวิตกับเทคโนโลยี     3(2-2-5) 
          Life and Technology 
     GES0601   เกษตรเพื่อชีวิต     3(3-0-6) 
          Agriculture for Life  
     GES0701   อาหารและโภชนาการเบื้องต๎น   3(3-0-6) 
          Introduction to Food and Nutrition 
     GES0702   การดูแลสุขภาพแบบบูรณาการ   3(2-2-5) 
          Integrated Health Care      
     GES0801   งานชํางในชีวิตประจ้าวัน    3(2-2-5) 
          Jobs on a Daily Basis (Technician work in everyday life) 
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 2)  หมวดวิชาเฉพาะ      93 หน่วยกิต 
 2.1 กลุ่มวิชาแกน      23 หน่วยกิต 
 4131009 ฟิสิกส๑ทั่วไป     3(2-3-6) 
      General  Physics 
    4211113 เคมีทั่วไป     3(3-0-6) 
      General  Chemistry 
    4211114 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป    1(0-3-2) 
      General  Chemistry Laboratory 
    4212513  เคมีอินทรีย๑ทั่วไป     3(2-3-6) 
      General  Organic Chemistry 
    4331113 ชีววิทยาทั่วไป     3(3-0-6) 
      General Biology 
    4331114 ปฏิบัตกิารชีววิทยาทั่วไป    1(0-3-2) 
      General  Biology Laboratory 
    4333406 พันธุศาสตร๑ทั่วไป     3(2-3-6) 
      General  Genetics 
    4362109 จุลชีววิทยาทั่วไป     3(2-3-6) 
      General  Microbiology 
    4571211 คณิตศาสตร๑พ้ืนฐาน    3(3-0-6) 
      Fundamental  Mathematics 
 

     2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน     62 หน่วยกิต 
 2.2.1  กลุ่มวิชาพื้นฐานเกษตรศาสตร ์    5  หน่วยกิต 
    1552608 ภาษาอังกฤษส้าหรับเทคโนโลยีการเกษตร  2(1-2-3) 
                       English for Agriculture  Technology  
    5004912  สถิติเพ่ือการวิจัยทางการเกษตร    3(2-3-6) 
       Statistics for Agricultural Research 
 

 2.2.2  กลุ่มวิชาเนื้อหา     57       หน่วยกิต 
   บังคับเรียน               48 หน่วยกิต 
       5061130  การประมงทั่วไป     3(2-2-5) 
      General Fisheries 
    5061131 ชีววิทยาปลา     3(2-2-5) 
      Biology of Fish 



16 
มคอ.2 

    5061132 สัตว๑ไมํมีกระดูกสันหลังเบื้องต๎น   3(2-2-5) 
      Introduction to Invertebrate 
    5061133 หลักการเพาะเลี้ยงสัตว๑น้้า    3(2-2-5) 
      Principles of Aquaculture 
    5061515  ความปลอดภัยทางน้้าส้าหรับการเพาะเลี้ยงสัตว๑น้้า 2(1-3-4) 
             Life Safety in the Water for Aquaculture 
    5062134  การเพาะพันธุ๑ปลา    3(2-3-6) 
      Fish Breeding 
    5062136 การเพาะเลี้ยงสัตว๑น้้าชายฝ๓่ง   3(2-3-6) 
      Coastal Aquaculture  
    5062310 นิเวศวิทยาแหลํงน้้า                       3(2-2-5) 
      Aquatic Ecology 
    5062311 คุณภาพน้้าและการวิเคราะห๑น้้า               3(2-3-6) 
       Water Quality and Water Analysis 
    5063138 แพลงก๑ตอนวิทยา    3(2-3-6) 
      Planktonology 
    5063146 การปรับปรุงพันธุ๑สัตว๑น้้า    3(2-2-5) 
      Genetic  Improvement of Aquatic  Animals   
    5063210 อาหารและการให๎อาหารสัตว๑น้้า   3(2-2-5) 
      Feed and Feeding  of Aquatic  Animals 
    5063410 โรคและพยาธิสัตว๑น้้า    3(2-2-5) 
      Diseases and Parasites of Aquatic Animals 
    5063514 การเป็นผู๎ประกอบการธุรกิจเพาะเลี้ยงสัตว๑น้้า 3(2-2-5) 
                      Being a Business Entrepreneur in Aquaculture  
    5063710 สัมมนาการเพาะเลี้ยงสัตว๑น้้า   1(0-2-1) 
      Seminar in Aquaculture 
    5064510 การจัดการฟาร๑มสัตว๑น้้า    3(2-2-5) 
      Aquaculture Farm Management  
    5064512 ระเบียบข๎อบังคับทางการเพาะเลี้ยงสัตว๑น้้า  3(3-0-6) 
      Aquaculture Regulations 
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    เลือกเรียน  ไม่น้อยกว่า      9  หน่วยกิต 
            จากรายวิชาต่อไปนี้                               
    5061137 การเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม   3(2-2-5) 
      Ornamental  Fish  Aquaculture 
    5061139 พืชน้้าส้าหรับการเพาะเลี้ยงสัตว๑น้้า   3(2-2-5) 
      Aquatic Plants in Aquaculture  
    5061140 สาหรํายทะเล     3(2-2-5) 
      Sea Weed 
    5061142 การเลี้ยงปลา     3(2-2-5) 
      Fish Culture 
    5061143  การเลี้ยงสัตว๑น้้าแบบผสมผสาน   3(2-2-5) 
      Integrated Aquaculture 
    5061144 การเพาะเลี้ยงก๎ุง     3(2-2-5) 
      Shrimp  Aquaculture 
    5061145  การเพาะเลี้ยงปูและหอยเศรษฐกิจ   3(2-2-5) 
      Culture of Economic Crabs and Molluscs 
    5061150 กรณีศึกษาโครงการพระราชด้าริที่เกี่ยวข๎อง 
       กับการเพาะเลี้ยงสัตว๑น้้า    3(2-2-5) 
      Case Study of His Majesty the King’s  
      Projects Related to Aquaculture 
    5061152 การเพาะเลี้ยงสัตว๑น้้าเบื้องต๎น   3(2-2-5) 
       Introduction to Aquaculture 
    5062135  เทคโนโลยีชีวภาพทางการเพาะเลี้ยงสัตว๑น้้า  3(2-2-5) 
      Biotechnology in Aquaculture  
    5062312 ชีววิทยาทางทะเล    3(2-2-5) 
      Marine  Biology 
    5062610 ผลิตภัณฑ๑สัตว๑น้้าพื้นบ๎าน     3(2-2-5) 
      Local  Products of Aquatic Animals 
    5062613 การแปรรูปสัตว๑น้้า    3(2-2-5) 
      Processing of Aquatic Animals 
    5062614 การใช๎ประโยชน๑สิ่งเหลือใช๎จากสัตว๑น้้า         3(2-2-5) 
      Utilization of Aquatic Animal By-products 
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    5063141  เทคโนโลยีการเลี้ยงปลารํวมกับ    3(2-2-5) 
       การปลูกพืชแบบไร๎ดิน 
      Technology of Aquaponics 
     5063147  เทคโนโลยีชีวภาพทางพันธุศาสตร๑สัตว๑น้้า  3(2-2-5) 
      Biotechnology for Genetics Aquaculture 
    5063149 เรื่องเฉพาะทางการเพาะเลี้ยงสัตว๑น้้า  3(2-2-5) 
      Selected Topics in Aquaculture 
    5063211 อาหารธรรมชาติ     3(2-2-5) 
      Natural Foods 
    5063513 การสํงเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว๑น้้า   3(2-2-5) 
      Aquaculture Extension 
    5063611  การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ๑สัตว๑น้้า  3(2-2-5) 
      Quality Control of Aquatic Animal Products 
    5063612 เทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียวและการดูแลสัตว๑น้้า 3(2-2-5) 
      Postharvest Technology and Handling of  
      Aquatic Animals 
    5064148  การเพาะเลี้ยงสัตว๑น้้าในระบบปิด   3(2-2-5) 
      Closed System Aquaculture 
 
     2.3  กลุ่มวิชาปฏิบัติการและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ           8  หน่วยกติ 
            เลือกเรียนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งต่อไปนี้ 
            กลุ่ม  1 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
    5063811 การเตรียมฝึกประสบการณ๑วิชาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว๑น้้า 2(1-2-3) 
      Preparation for Field Experience in Aquaculture 
    5063812 ป๓ญหาพิเศษการเพาะเลี้ยงสัตว๑น้้า 1  1(1-0-2)   
      Special Problems in Aquaculture  I   
    5064813 การฝึกประสบการณ๑วิชาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว๑น้้า  3(320) 
      Field Experience in Aquaculture  
    5064814 ป๓ญหาพิเศษการเพาะเลี้ยงสัตว๑น้้า 2   2(0-4-2)   
      Special Problems in Aquaculture  II 
 
 
 



19 
มคอ.2 

            กลุ่ม  2  สหกิจศึกษา 
    7000390 การเตรียมความพร๎อมสหกิจศึกษา   2(1-2-3) 
      Cooperative Education Preparation 
    7000490 สหกิจศึกษา     6(640) 
                     Cooperative Education 
ข้อก้าหนดเฉพาะ 
  ต๎องเรียนรายวิชา 5062810  การฝึกประสบการณ๑วิชาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว๑น้้าพ้ืนฐาน 

(Preliminary field experience in aquaculture)  2(120)  กํอนเรียนรายวิชา 5064813  การฝึก

ประสบการณ๑วิชาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว๑น้้า หรือ 7000490 สหกิจศึกษา  โดยไมํนับหนํวยกิตรวมในเกณฑ๑
ส้าเร็จการศึกษาของหลักสูตร และให๎มีผลการเรียนเป็น  P (ผําน)  หรือ F  (ไมํผําน) 
 

  3)  หมวดวิชาเลือกเสรี      6  หน่วยกิต 
        ให๎เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย โดยไมํซ้้ากับรายวิชาที่เคยเรียน
มาแล๎ว  และต๎องไมํเป็นรายวิชาที่ก้าหนดให๎เรียนโดยไมํนับหนํวยกิตรวมในเกณฑ๑การส้าเร็จของหลักสูตร 
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ความหมายของเลขรหัสประจ้ารายวิชาและหน่วยกิตที่ใช้ในหลักสูตร 
   
 เลขรหัสประจ้ารายวิชา  ประกอบด๎วยเลข 7 หลัก  มีความหมายดังนี้ 
   เลขรหัส 3 ตัวแรก  หมายถึง  หมวดวิชาและหมูํวิชา 
   เลขรหัส  ตัวที่ 4  หมายถึง  ชั้นปี  หรือระดับความยากงําย 
   เลขรหัส  ตัวที่ 5  หมายถึง  ลักษณะเนื้อหาวิชา 
   เลขรหัส  ตัวที่ 6,7   หมายถึง  ล้าดับกํอนหลัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   เลขรหัสตัวที่ 5  ได๎จัดลักษณะเนื้อหาวิชาไว๎ ดังนี้ 
    1  การเพาะเลี้ยงสัตว๑น้้าทั่วไป     506-1-- 
    2  อาหารสัตว๑น้้า      506-2-- 
    3  นิเวศวิทยา/คุณภาพน้้า     506-3-- 
    4  โรคสัตว๑น้้า      506-4-- 
    5  การจัดการประมง      506-5-- 
    6  ผลิตภัณฑ๑ประมง      506-6-- 
    7  สัมมนา     506-7-- 
    8  การฝึกประสบการณ๑วิชาชีพ/ป๓ญหาพิเศษ  506-8-- 
 ความหมายของจ้านวนหน่วยกิต  
  หนํวยกิตท่ีใช๎มีความหมายตามตัวอยํางดังนี้ คือ  3(3-0-6) 
   เลขตัวที่  1 หมายถึง  จ้านวนหนํวยกิตรวม 
   เลขตัวที่  2 หมายถึง  จ้านวนชั่วโมงทฤษฎีตํอสัปดาห๑ 
   เลขตัวที่  3 หมายถึง  จ้านวนชั่วโมงปฏิบัติตํอสัปดาห๑ 
   เลขตัวที่  4 หมายถึง  จ้านวนชั่วโมงศึกษาด๎วยตนเองตํอสัปดาห๑   
  

1 2 3 4 5 6 7 

ล้าดับกํอนหลัง 

ลักษณะเนื้อหาวิชา 

ชั้นปีหรือระดับความยากงําย 

หมวดวิชาและหมูํวิชา 



21 
มคอ.2 

 3.1.4  แผนการศึกษาส้าหรับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า 
 

ปีท่ี  1  ภาคการศึกษาที่ 1 
กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (ท-ป-อ) 

ศึกษาทั่วไป GEXXXXX เลือกเรียน  3 หนํวยกิต 

 กลุํมวิชาแกน 

4331113 ชีววิทยาทั่วไป 3(3-0-6) 
4331114 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป 1(0-3-2) 
4211113 เคมีทั่วไป 3(3-0-6) 
4211114 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1(0-3-2) 

กลุํมวิชาเฉพาะด๎าน 
(กลุํมเนื้อหา: บังคับเรียน) 

5061130 การประมงทั่วไป 3(2-2-5) 

5061131 ชีววิทยาปลา 3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 17 
 
 

ปีท่ี  1  ภาคการศึกษาที่ 2 
กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (ท-ป-อ) 

ศึกษาทั่วไป GEXXXXX เลือกเรียน  6 หนํวยกิต 

กลุํมวิชาแกน 
4212513 เคมีอินทรีย๑ทั่วไป 3(2-3-6) 
4362109 จุลชีววิทยาทั่วไป 3(2-3-6) 

กลุํมวิชาเฉพาะด๎าน 
(กลุํมเนื้อหา: บังคับเรียน) 

5061132 สัตว๑ไมํมีกระดูกสันหลังเบื้องต๎น 3(2-2-5) 
5061133 หลักการเพาะเลี้ยงสัตว๑น้้า 3(2-2-5) 

5061515 
ความปลอดภัยทางน้้ าส้ าหรับการ
เพาะเลี้ยงสัตว๑น้้า  

2(1-3-4) 

รวมหน่วยกิต 20 
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ปีท่ี  2  ภาคการศึกษาที่ 1 
กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (ท-ป-อ) 

ศึกษาทั่วไป GEXXXXX เลือกเรียน 9 หนํวยกิต 

กลุํมวิชาแกน 
4333406 พันธุศาสตร๑ทั่วไป 3(2-3-6) 

   4571211 คณิตศาสตร๑พ้ืนฐาน 3(3-0-6) 

กลุํมวิชาเฉพาะด๎าน 
(กลุํมเนื้อหา: บังคับเรียน) 

5062136 การเพาะเลี้ยงสัตว๑น้้าชายฝ๓่ง 3(2-3-6) 

5062134 การเพาะพันธุ๑ปลา 3(2-3-6) 

รวมหน่วยกิต 21 
 
 

ปีท่ี  2  ภาคการศึกษาที่ 2 
กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (ท-ป-อ) 

ศึกษาทั่วไป GEXXXXX เลือกเรียน  12 หนํวยกิต 
 กลุํมวิชาแกน 4131009 ฟิสิกส๑ทั่วไป 3(2-3-6) 

กลุํมวิชาเฉพาะด๎าน 
(กลุํมเนื้อหา: บังคับเรียน) 

5062310 นิเวศวิทยาแหลํงน้้า 3(2-2-5) 

5062311 คุณภาพน้้าและการวิเคราะห๑น้้า 3(2-3-6) 

รายวิชาที่ก้าหนดเฉพาะ 5062810 
การฝึกประสบการณ๑วิชาชีพการ
เพาะเลี้ยงสัตว๑น้้าพ้ืนฐาน 

2(120) 
(ไมํนับเป็นหนํวยกิตรวม) 

รวมหน่วยกิต 21 
 



23 
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ปีท่ี  3  ภาคการศึกษาที่ 1 
(ส้าหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ๑วิชาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว๑น้้า) 

กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (ท-ป-อ) 
กลุํมวิชาเฉพาะด๎าน 

(กลุํมวิชาพื้นฐานเกษตรศาสตร๑) 
5004912 สถิติเพ่ือการวิจัยทางการเกษตร 3(2-3-6) 

วิชาเฉพาะด๎าน 
(กลุํมเนื้อหา: บังคับเรียน) 

5063210 อาหารและการให๎อาหารสัตว๑น้้า 3(2-2-5) 
5063410 โรคและพยาธิสัตว๑น้้า 3(2-2-5) 

5063514 
การเป็นผู๎ประกอบการธุรกิจเพาะเลี้ยง
สัตว๑น้้า 

3(2-2-5) 

5063710 สัมมนาการเพาะเลี้ยงสัตว๑น้้า 1(0-2-1) 
กลุํมวิชาเฉพาะด๎าน 

(กลุํมเนื้อหา: เลือกเรียน) 
XXXXXXX เลือกเรียน 3 หนํวยกิต 

เลือกเสรี XXXXXXX เลือกเรียน 3 หนํวยกิต 
รวมหน่วยกิต 19 

 
 

ปีท่ี  3  ภาคการศึกษาที่ 1 
(ส้าหรับนักศึกษาสหกิจศึกษา) 

กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (ท-ป-อ) 
กลุํมวิชาเฉพาะด๎าน 

(กลุํมวิชาพื้นฐานเกษตรศาสตร๑) 
5004912 สถิติเพ่ือการวิจัยทางการเกษตร 3(2-2-5) 

วิชาเฉพาะด๎าน 
(กลุํมเนื้อหา: บังคับเรียน) 

5063210 อาหารและการให๎อาหารสัตว๑น้้า 3(2-2-5) 
5063410 โรคพยาธิสัตว๑น้้า 3(2-2-5) 

5063514 
การเป็นผู๎ประกอบการธุรกิจเพาะเลี้ยง
สัตว๑น้้า 

3(2-2-5) 

5063710 สัมมนาการเพาะเลี้ยงสัตว๑น้้า 1(0-2-1) 
 กลุํมวิชาเฉพาะด๎าน 

(กลุํมเนื้อหา: เลือกเรียน) 
XXXXXXX เลือกเรียน 3 หนํวยกิต 

เลือกเสรี XXXXXXX เลือกเรียน 3 หนํวยกิต 
รวมหน่วยกิต 19 

 



24 
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ปีท่ี  3  ภาคการศึกษาที่ 2 
(ส้าหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ๑วิชาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว๑น้้า) 

กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (ท-ป-อ) 

กลุํมวิชาปฏิบัติการฯ 
5063811 

การเตรียมฝึกประสบการณ๑วิชาชีพการ
เพาะเลี้ยงสัตว๑น้้า   

2(1-2-3) 

5063812 ป๓ญหาพิเศษการเพาะเลี้ยงสัตว๑น้้า 1 1(1-0-2) 
วิชาเฉพาะด๎าน 

(กลุํมเนื้อหา: บังคับเรียน) 
5063138 แพลงก๑ตอนวิทยา 3(2-3-6) 
5063146 การปรับปรุงพันธุ๑สัตว๑น้้า 3(2-2-5) 

กลุํมวิชาเฉพาะด๎าน 
(กลุํมวิชาพื้นฐานเกษตรศาสตร๑) 

1552608 ภาษาอังกฤษส้าหรับเทคโนโลยีการเกษตร 2(1-2-3) 

 กลุํมวิชาเฉพาะด๎าน 
(กลุํมเนื้อหา: เลือกเรียน) 

XXXXXXX เลือกเรียน 3 หนํวยกิต 

เลือกเสรี XXXXXXX เลือกเรียน 3 หนํวยกิต 
รวมหน่วยกิต 17 

 
 

ปีท่ี 3  ภาคการศึกษาที่ 2   
(ส้าหรับนักศึกษาสหกิจศึกษา) 

กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (ท-ป-อ) 
กลุํมวิชาปฏิบัติการฯ 7000390 การเตรียมความพร๎อมสหกิจศึกษา 2(1-2-3) 

วิชาเฉพาะด๎าน 
(กลุํมเนื้อหา: บังคับเรียน) 

5063138 แพลงก๑ตอนวิทยา 3(2-3-6) 
5063146 การปรับปรุงพันธุ๑สัตว๑น้้า 3(2-2-5) 

กลุํมวิชาเฉพาะด๎าน 
(กลุํมวิชาพื้นฐานเกษตรศาสตร๑) 

1552608 ภาษาอังกฤษส้าหรับเทคโนโลยีการเกษตร 2(1-2-3) 

กลุํมวิชาเฉพาะด๎าน 
(กลุํมเนื้อหา: เลือกเรียน) 

XXXXXXX เลือกเรียน 3 หนํวยกิต 

เลือกเสรี XXXXXXX เลือกเรียน 3 หนํวยกิต 
รวมหน่วยกิต 16 

 



25 
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ปีท่ี  4  ภาคการศึกษาที่ 1 
(ส้าหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ๑วิชาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว๑น้้า) 

กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (ท-ป-อ) 

กลุํมวิชาปฏิบัติการฯ 5064813 
การฝึกประสบการณ๑วิชาชีพการ
เพาะเลี้ยงสัตว๑น้้า  

3(320) 

รวมหน่วยกิต 3 
 

ปีท่ี  4  ภาคการศึกษาที่ 1 
(ส้าหรับนักศึกษาสหกิจศึกษา) 

กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (ท-ป-อ) 
 กลุํมวิชาปฏิบัติการฯ 7000490 สหกิจศึกษา 6(640) 

รวมหน่วยกิต 6 
 

ปีท่ี  4  ภาคการศึกษาที่ 2 
(ส้าหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ๑วิชาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว๑น้้า) 

กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (ท-ป-อ) 

กลุํมวิชาเฉพาะด๎าน  
(กลุํมเนื้อหา: บังคับเรียน) 

5063510 การจัดการฟาร๑มสัตว๑น้้า 3(2-2-5) 

5064512 
ระเบียบข๎อบังคับทางการเพาะเลี้ยง
สัตว๑น้้า  

3(3-0-6) 

 กลุํมวิชาปฏิบัติการฯ 5064814 ป๓ญหาพิเศษการเพาะเลี้ยงสัตว๑น้้า 2 2(0-4-2) 
กลุํมวิชาเฉพาะด๎าน 

(กลุํมเนื้อหา: เลือกเรียน) 
XXXXXXX เลือกเรียน 3 หนํวยกิต 

รวมหน่วยกิต 11 
 

ปีท่ี  4  ภาคการศึกษาที่ 2 
(ส้าหรับนักศึกษาสหกิจศึกษา) 

กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (ท-ป-อ) 

กลุํมวิชาเฉพาะด๎าน  
(กลุํมเนื้อหา: บังคับเรียน) 

5063510 การจัดการฟาร๑มสัตว๑น้้า 3(2-2-5) 

5064512 
ระเบียบข๎อบังคับทางการเพาะเลี้ยง
สัตว๑น้้า  

3(3-0-6) 

กลุํมวิชาเฉพาะด๎าน 
(กลุํมเนื้อหา: เลือกเรียน) 

XXXXXXX เลือกเรียน 3 หนํวยกิต 

รวมหน่วยกิต 9 
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3.1.5  ค้าอธิบายรายวิชา   
    3.1.5.1  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
           3.1.5.1.1  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร     
GEL0101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  

Thai for Communication  
  พัฒนาทักษะการใช๎ภาษาไทยในด๎านการฟ๓ง  การพูด  การอําน  
และการเขียน  ให๎มีความรอบรู๎และสามารถใช๎ภาษาสื่อสารใน
ชีวิตประจ้าวันได๎อยํางมีประสิทธิภาพ  เหมาะสมตามบริบททางสังคม  
และวัฒนธรรมไทย 
  Study and practice skills in listening, speaking, reading 
and writing in Thai for the daily life communication 
appropriately in various Thai contexts. 
 

3(3-0-6) 
 

GEL0201 ภาษาอังกฤษในโลกปัจจุบัน     
English for Today’s World 
  พัฒนาผู๎เรียนให๎ใช๎ภาษาอังกฤษเพ่ือเป็นเครื่องมือในการแสวงหา
ความรู๎จากแหลํงข๎อมูลสารสนเทศเพ่ือประยุกต๑ใช๎ในการศึกษาและการ
ด้ารงชีวิตในโลกป๓จจุบัน 

  Develop learners in using English as a medium to 
access and retrieve information for education and daily life 
applications. 
 

3(3-0-6) 

GEL0202 ภาษาอังกฤษเพื่อการท้างาน   
English at Work 
     ฝึกทักษะการใช๎ภาษาอังกฤษในบริบทของการท้างาน  และ
สามารถใช๎ภาษาอังกฤษเพ่ือการหางาน  สมัครงาน  สัมภาษณ๑งาน  และ
บริบทอื่นๆของการท้างาน 
 Practice English skills in work-related contexts. Make 

use of English for job seeking, job applying, job interviewing, 

and other work-related contexts. 

 

 
 

3(3-0-6) 
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GEL0301 ภาษามาเลย์เพื่อการสื่อสาร    
Malay for Communication 
  การฝึกทักษะด๎านการฟ๓ง  การพูด  การอําน  และการเขียน  โดย
เน๎นทักษะการฟ๓งและการพูดส้าหรับการสื่อสาร สอดแทรกบริบท
ทางด๎านวัฒนธรรม  เพื่อการน้าไปใช๎ในชีวิตประจ้าวัน 
  Study and practice skills in listening, speaking, reading 
and writing in Malay, focusing on listening and speaking for 
daily communication and  promoting the understanding of 
Thai and Malay cultures.  
 

3(3-0-6) 

GEL0302 ภาษาอินโดนีเซียเพื่อการสื่อสาร    
Indonesian for Communication 
  การฝึกทักษะด๎านการฟ๓ง การพูด  การอําน  และการเขียน  โดย
เน๎นทักษะการฟ๓งและการพูดส้าหรับการสื่อสาร  สอดแทรกบริบท
ทางด๎านวัฒนธรรมอินโดนีเซีย เพ่ือการน้าไปใช๎ในชีวิตประจ้าวัน 
  Study and practice skills in listening, speaking, reading 
and writing in Indonesian, focusing on listening and speaking 
for daily communication and  promoting the understanding 
of Thai and Indonesian cultures.  
 

3(3-0-6) 

GEL0303 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร 
Burmese for Communication 
  การฝึกทักษะด๎านการฟ๓ง  การพูด  การอําน  และการเขียนภาษา
พมํา  โดยเน๎นทักษะการฟ๓งและการพูดส้าหรับการสื่อสาร ใน
ชีวิตประจ้าวัน 
  Study and practice skills in listening, speaking, reading and writing in 
Burmese, focusing on listening and speaking for daily life. 
 

3(3-0-6) 

GEL0304 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร    
Chinese for Communication  
 เรียนรู๎ระบบสัทอักษรจีน  วิธีการเขียนอักษรจีน  ฝึกทักษะฟ๓ง  
พูด  อําน  เขียนภาษาจีนในชีวิตประจ้าวัน  เรียนรู๎การศึกษาค๎นคว๎า
ภาษาจีนด๎วยตนเองผํานเทคโนโลยีสมัยใหมํ  พร๎อมทั้งเรียนรู๎และเข๎า
ใจความแตกตํางระหวํางวัฒนธรรมไทยจีน 

3(3-0-6) 
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  Study and practice basic structure of Mandarin Chinese 
with an emphasis on developing listening, speaking, reading 
and writing skills with application to a number of familiar 
everyday topics. Enhance learner autonomy through 
technology. Learn about culture and develop inter cultural 
awareness. 
 

GEL0305 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร    
Japanese for Communication 
  ฝึกทักษะการใช๎ภาษาญี่ปุ่น โดยเน๎นทักษะการฟ๓งและการพูด 
เพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ้าวัน  และเสริมสร๎างความเข๎าใจด๎านสังคม
และวัฒนธรรมระหวํางไทยและญี่ปุ่น 
  Study and practice skills in Japanese, focusing on 
listening and speaking for daily communication and helping 
to understand of Thai and Japanese societies and cultures.  
 

3(3-0-6) 

GEL0306 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร 
Korean for Communication 
  การฝึกทักษะด๎านการฟ๓ง การพูด การอําน และการเขียนภาษา
เกาหลี  โ ดย เน๎นทั กษะการฟ๓ งและการพูดส้ าหรับการสื่ อสาร             
ในชีวิตประจ้าวัน 
  Study and practice skills in listening, speaking, reading 
and writing in Korean, focusing on listening and speaking for 
daily life. 
 

3(3-0-6) 

           3.1.5.1.2  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
GEH0401 วิถีลุ่มน้้าทะเลสาบสงขลา    

Songkhla Lake Basin Living   
        ประวัติความเป็นมา ลักษณะทางกายภาพ ระบบนิเวศ สังคม  
เศรษฐกิจ  วัฒนธรรมและวิถีชีวิต  เศรษฐกิจพอเพียง และโครงการ
พระราชด้าริ  รวมทั้งสร๎างจิตสาธารณะ  สํงเสริมคุณธรรมจริยธรรมและ
หน๎าที่พลเมือง 
 
 

3(3-0-6) 
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  History, physical characteristics, ecosystem, society, 
economy, cultures, and ways of life of Songkhla lake. 
Sufficiency economy and Royal Project. Educate students to 
have public mind, virtues, ethics, and civic duties. 
 

GEH0402  ปรัชญาและศาสนา     
Philosophy and Religions 
  ความหมาย องค๑ประกอบ การวิเคราะห๑ป๓ญหาของปรัชญาและ
ศาสนา  สาขาของปรัชญา  ความสัมพันธ๑และความแตกตํางระหวําง
ปรัชญาและศาสนา คุณคําที่แท๎จริงของปรัชญาและศาสนา หลักค้าสอน
ของศาสนาตํางๆ น้าหลักธรรมมาพัฒนาคุณภาพชีวิตในระดับบุคคล  
ครอบครัว  สังคม  เพ่ือให๎เกิดสันติภาพและสันติสุข 
  Analytical elements of philosophy and religions, the 
relations between philosophy and religions, the real value 
of philosophy and religions, teachings and philosophical 
concepts of different  school of philosophy and religions for 
peace of life and peaceful societies. 
 

3(3-0-6) 

GEH0403 มนุษย์กับความงาม    
Human and Aesthetics 
  แนวคิดทฤษฎีความงามเบื้องต๎น  องค๑ประกอบทางศิลปะ  ดนตรี  
และศิลปะการแสดง  การประยุกต๑ใช๎ในชีวิตประจ้าวัน 
  Concept and theory of beauty, aesthetic elements in 
arts, music and performing arts, application of beauty in 
daily life. 
 

3(3-0-6) 

GEH0404 พฤติกรรมมนุษย์และการพัฒนาตน    
Human Behavior and Self-Development 
  การศึกษาพฤติกรรมมนุษย๑การเข๎าใจตนเองและผู๎อ่ืน  การพัฒนา
ตนด๎านรํางกาย จิตใจ อารมณ๑และสังคม มีวินัยในตนเอง มีความ
รับผิดชอบตํอสังคม มีทักษะชีวิต  ส้านึกในความเป็นพลเมืองไทย สร๎าง
สัมพันธ๑ที่ดีกับบุคคลในพหุวัฒนธรรม เพ่ือการอยูํรํวมกัน การท้างาน
อยํางมีประสิทธิภาพและมีความสุข 
   

3(3-0-6) 
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  The study of human behaviors, self-realization and 
self-development, physical, mental, emotional and social 
Self-discipline, self and social responsibility with public 
mind, life-skills, realization of Thai citizenship, good relation 
in multicultural societies in order to work together efficiently 
and happily. 
 

GEH0405 มนุษย์กับการเปลี่ยนแปลง    
Man and Changing World 
  ความรู๎ทั่วไปเกี่ยวกับโลกและมนุษย๑  โลกทัศน๑ในการติดตามการ
เปลี่ยนแปลงของโลก  เน๎นความเป็นไทยและการเปลี่ยนแปลงใน
สังคมไทย แนวคิดและกิจกรรม จิตสาธารณะ  การด้าเนินชีวิตบน
พ้ืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  General knowledge about human and the world he 
lives in, visions for the changing world emphasizing Thainess, 
ways of thinking and public minded activities based on the 
sufficiency economy philosophy.  
 

3(3-0-6) 

GEH0406 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้    
Information for Learning 
  ความหมาย  ความส้าคัญ  และความต๎องการสารสนเทศ  
ทรัพยากรสารสนเทศ  แหลํงสารสนเทศ  กลยุทธ๑การสืบค๎นสารสนเทศ
อิเล็กทรอนิกส๑  การประเมินสารสนเทศ  การอ๎างอิงและบรรณานุกรม  
การน้าเสนอสารสนเทศในรูปแบบตํางๆ โดยตระหนักถึงจริยธรรม
สารสนเทศ  
  Meaning and significance of information, information 
sources, information resources, electronic information 
searching strategy, information evaluation, information 
ethics, citation and bibliography, information presentation in 
various forms. 
 
 
 
 
 

3(3-0-6) 
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GEH0407 กฎหมายพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวิต  
Fundamental Law for Quality of Life  
  วิวัฒนาการของกฎหมาย  สิทธิมนุษยชน  รัฐธรรมนูญและสิทธิ
ขั้นพ้ืนฐานของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ รวมทั้งศึกษากฎหมายที่
เกี่ยวข๎องกับคุณภาพชีวิตของนักศึกษา และเสริมสร๎างคุณธรรม
จริยธรรมด๎านการป้องกันการทุจริต 
  Evolution of the Law, human rights, constitutional Law 
and fundamental rights, emphasizing, on Laws related to 
student Life, and educate students to have virtue, morality, 
and corruption prevention. 
 

3(3-0-6) 

GEH0408  เรียนรู้คุณธรรมน้าชีวิตพอเพียง  
Moral Principles Leading to Self Sufficiency  
  ความหมายและคุณคําของชีวิต หลักธรรมในการด้ารงชีวิต การ
ฝึกสติ สมาธิ การสร๎างศรัทธาและป๓ญญา การน้าหลักธรรมมาใช๎ในการ
ป้องกัน แก๎ป๓ญหา และการพัฒนาตนเอง ครอบครัวและสังคม หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  Meaning of life, religious teachings for the wellness of 
life, mindedness and concentration, application of Self-
Sufficiency principles in life. 
 

3(3-0-6) 

GEH0409 วิถีอาเซียน            
ASEAN Ways 
  พัฒนาการความรํวมมือของประชาคมอาเซียน สถานภาพและ
บทบาทของประชาคมอาเซียนในกระแสโลกในมิติการเมือง เศรษฐกิจ 
สังคมและวัฒนธรรม ทิศทางการปรับตัวของไทยในบริบทอาเซียน
ทํามกลางกระแสโลกจากฐานแนวคิดการพัฒนาอยํางยั่งยืน 
  Development of ASEAN Community, its status and role 
in the current world in politic, economic, social and cultural 
dimensions, self-adjusment of Thailand in ASEAN context 
and sustainable development. 
 
 
 

3(3-0-6) 
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        3.1.5.1.3  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
GES0501  วิเคราะห์การคิด     

Thinking Analysis 
 กระบวนการคิด  วิธีคิด  คณิตศาสตร๑เพ่ือการตัดสินใจ  เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการวิเคราะห๑และน้าเสนอข๎อมูล 
    Thinking process, ways of thinking, Mathematics decision making, 
information technology for data analysis and presentation. 
 

3(2-2-5) 

GES0502 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม     
Life and Environment  
    ความรู๎เกี่ยวกับสิ่งแวดล๎อมและมลพิษสิ่งแวดล๎อมในชีวิตประจ้าวัน 
รวมถึงการอนุรักษ๑ และเทคโนโลยีด๎านสิ่งแวดล๎อมเพ่ือการป้องกันและ
ควบคุมมลพิษ ความสัมพันธ๑ระหวํางพลังงานกับการด้ารงชีวิต หลักการ
อนุรักษ๑พลังงาน การศึกษาวิทยาศาสตร๑โลกทั้งระบบในสภาพธรรมชาติ การ
เปลี่ยนแปลงสภาพแวดล๎อมตามธรรมชาติ และภัยพิบัติทางธรรมชาติ เพ่ือ
น้าไปสูํแนวทางการวิเคราะห๑ สังเคราะห๑ เชื่อมโยงไปใช๎ประโยชน๑ได๎ในชีวิต
จริง   
       Knowledge of environment in daily life, environmental 
preservation and technologies for the prevention and control of 
pollution, relations between energy and life, principle of energy 
conservation, Earth and Nature System, environmental changes 
and natural disasters, environmental solutions in real life. 
 

                                                                                                                                                     
3(3-0-6) 

GES0503 ชีวิตกับเทคโนโลยี      
Life and Technology 
    เทคโนโลยีในชีวิตประจ้าวัน ผลกระทบจากเทคโนโลยี ความมั่นคง 
จริยธรรม และกฎหมายคอมพิวเตอร๑ 
    Technology in daily life, technology effects, security, ethics 
and computer laws. 
 

3(2-2-5) 

GES0601 เกษตรเพื่อชีวิต     
Agriculture for Life 
    การเกษตรในชีวิตประจ้าวัน เกษตรเพ่ือนันทนาการ เกษตรปลอดภัย 
และความก๎าวหน๎าทางเทคโนโลยีการเกษตร    

3(3-0-6) 
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    Agriculture in daily life, agriculture for recreation, safe 
agriculture, revolution in agricultural technology. 
 

GES0701 อาหารและโภชนาการเบื้องต้น    
Introduction to Food and Nutrition 
    อาหารและโภชนาการ  ความต๎องการพลังงานและสารอาหารของ
รํางกาย  ภาวะโภชนาการ  การบริโภคอาหารเพ่ือสุขภาพที่ดี  สภาวะ
อาหารและโภชนาการในป๓จจุบัน 
       Food and nutrition, nutrient requirements, nutritional 
status, food consumption for wellness, situation of food and 
nutrition. 
 

3(3-0-6) 

GES0702 การดูแลสุขภาพแบบบูรณาการ  
Integrated Health Care  
       ความหมายและองค๑ประกอบของสุขภาพ  การดูแลสุขภาพแบบ 
บูรณาการ  ด๎านอาหาร  การออกก้าลังกาย  และการจัดการความเครียด  
เพ่ือการมีคุณภาพชีวิตที่ดี ตลอดจนการแก๎ไขความเชื่อที่ผิดทางด๎านสุขภาพ         
 Definition and composition of wellness, integrated health 
care nutrition, exercises and stress management, improvement 
of the quality of life and right views of wellness. 
 

3(2-2-5) 

GES0801 งานช่างในชีวิตประจ้าวัน 
Jobs on a Daily Basis   
    ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใช๎เครื่องมือชํางพ้ืนฐาน  การบ้ารุงรักษา
อุปกรณ๑เครื่องใช๎ไฟฟ้าภายในบ๎านและส้านักงาน  ระบบสุขภัณฑ๑  ระบบ
แสงสวําง  การตํอวัสดุ และการเพิ่มมูลคําวัสดุเหลือใช๎ 
    Study and practice on the use of basic hand tools, the 
maintenance of electrical equipment in the home and office, 
the sanitary system, the lighting system, the materials linkage, 
and the value-added materials. 

3(2-2-5) 
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   3.1.5.2  หมวดวิชาเฉพาะ 
    3.1.5.2.1 กลุ่มวิชาแกน 
 

4131009 ฟิสิกส์ท่ัวไป 
General Physics   
    ปริมาณทางฟิสิกส๑ การวัดและระบบหนํวย แรงและการเคลื่อนที่   
งานและพลังงาน  กลศาสตร๑ของไหล  อุณหพลศาสตร๑   คลื่นกล  ไฟฟ้า 
คลื่นแมํเหล็กไฟฟ้าเบื้องต๎น และปฏิบัติการที่เกี่ยวข๎องกับหัวข๎อเหลํานี้ 
       Physical quantities, measurements and unit systems, forces 
and motions, work and energy, fluid mechanics, 
thermodynamics, mechanical waves, electricity, introduction to 
electromagnetic waves, and experiments involving these topics. 
 

3(2-3-6) 

4211113 เคมีทั่วไป  
General Chemistry        
       โครงสร๎างอะตอม ตารางธาตุ พันธะเคมีเบื้องต๎น เคมีอินทรีย๑เบื้องต๎น 
ปริมาณสารสัมพันธ๑ แก๏ส ของเหลวและสารละลาย สมดุลเคมีเบื้องต๎น 
ทฤษฎีกรด-เบส เกลือและบัฟเฟอร๑ 
       Atomic structures, periodic table of elements, 
fundamentals of chemical bonding, stoichiometry, gases, liquids 
and solution, fundamentals of chemical equilibria, acid-base 
theories, salts and buffers. 
 

3(3-0-6) 

4211114 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป  
General Chemistry Laboratory        
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 4211113  เคมีท่ัวไป หรือเรียนควบคู่กัน 
       เทคนิคทั่วไปและเครื่องมือที่ใช๎ในปฏิบัติการเคมีทั่วไป ความปลอดภัย
ในห๎องปฏิบัติการเคมี การสกัดด๎วยตัวท้าละลาย โครมาโตกราฟีแบบ
กระดาษ การกลั่นธรรมดาและการกลั่นล้าดับสํวน การหาจุดเดือดและ 
จุดหลอมเหลว การหาคําคงที่ของแก๏ส การเตรียมสารละลาย สมดุลเคมี
เบื้องต๎น การหาคําพีเอชของสารละลายโดยใช๎อินดิเคเตอร๑ สมดุลไอออนิก 
สารละลายบัฟเฟอร๑ 
 
         

1(0-3-2) 
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    General techniques and instruments in general chemistry, 
safety of chemical laboratory,  extraction using sovent, paper 
chromatography, normal distillation and fractional distillation, 
boiling points and melting points, determination of gas 
constant, preparation of solutions, fundamentals of chemical 
equilibria, pH of solution determination by using indicators, 
ionic equilibria and buffer solutions.     
  

4212513 เคมีอินทรีย์ท่ัวไป  
General Organic Chemistry 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 4211113 เคมีท่ัวไป และ         
               4211114 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 
       โครงสร๎างและสมบัติทั่วไป การเรียกชื่อ การเตรียมและปฏิกิริยาเคมี 
ที่ส้าคัญของสารประกอบ ไฮโดรคาร๑บอน แอโรมาติกไฮโดรคาร๑บอน      
ออร๑แกโนฮาโลเจน แอลกอฮอล๑ ฟีนอล อีเธอร๑ เอมีน แอลดีไฮด๑ คีโตน   
กรดคาร๑บอกซิลิกและอนุพันธ๑ และบทปฏิบัติการที่เก่ียวข๎อง 
       Structures and general properties, nomenclature, 
preparation and essential chemical reactions of hydrocarbons; 
aromatic hydrocarbons, organohalogens, alcohols, phenols 
ethers, amines, aldehydes, ketone, carboxylic acids and 
derivatives and related laboratories. 
 

3(2-3-6) 

4331113 ชีววิทยาทั่วไป      
General  Biology         
       คุณสมบัติของสิ่งมีชีวิต สารเคมีในสิ่งมีชีวิต เซลล๑ โครงสร๎างและหน๎าที่
ของพืชและสัตว๑    พันธุศาสตร๑ วิวัฒนาการ การจ้าแนกประเภทสิ่งมีชีวิต 
นิเวศวิทยา 
    Properties of organism, chemical substance in organism, 
cells, structure and function of plants and animals, genetics, 
evolution, classification of organism, ecology. 
 
 
 
 

3(3-0-6) 
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4331114 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป   
General Biology Laboratory  
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:  4331113 ชีววิทยาท่ัวไป หรอืเรยีนควบคูกั่น 
    วิธีการทางวิทยาศาสตร๑ กล๎องจุลทรรศน๑ สารเคมีในสิ่งมีชีวิต เซลล๑ 
การหายใจ การสังเคราะห๑ด๎วยแสง เนื้อเยื่อ การสืบพันธุ๑ การเจริญเติบโต
และพัฒนา การแบํงเซลล๑ การจ้าแนกประเภทสิ่งมีชีวิต ระบบนิเวศ 
    Laboratory of scientific methods, microscopy, chemical 
substance in organism, cells, cellular respiration, 
photosynthesis, tissues, reproduction, growth and development, 
cell division, classification of organism, ecosystem. 

1(0-3-2) 

 

4333406 พันธุศาสตร์ทั่วไป              
General Genetics  
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 4331113 ชีววิทยาทั่วไป  
      ความรู๎พื้นฐานทางพันธุศาสตร๑ พันธุศาสตร๑ของเมนเดล บทขยายพันธุ
ศาสตร๑ ของ เมนเดล ความนํ าจะเป็นและการทดสอบไคแสควร๑       
พันธุศาสตร๑ของเพศและการวิเคราะห๑พงศาวลี พันธุศาสตร๑ปริมาณ ยีนและ
โครโมโซม การจ้าลองของดีเอ็นเอ การแสดงออกของยีน การกลาย     
พันธุวิศวกรรม พันธุศาสตร๑ประชากร  อิทธิพลของพันธุกรรมฝ่ายแมํและ
การถํายทอดพันธุกรรมที่อยูํนอกโครโมโซม และการฝึกปฏิบัติ 
      Basic knowledge on genetics, Mendelian genetics,  
extension of Mendelian genetics,  genetic probability and Chi-
square test, sex genetic   and pedigree analysis,  quantitative 
genetics, genes and chromosomes, DNA replication, genes 
expression, mutation, genetic engineering,  population 
genetics, maternal effect and extrachromosomal inheritance 
and practices. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3(2-3-6) 
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4362109 จุลชีววิทยาทั่วไป   
General Microbiology 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:  4331113 ชีววิทยาทั่วไป  และ     
 4331114 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป 
      ประวัติความเป็นมา กล๎องจุลทรรศน๑ โครงสร๎างและหน๎าที่ของเซลล๑ 
เทคนิคพ้ืนฐานส้าหรับศึกษาจุลินทรีย๑  การเจริญและเมแทบอลึซึม 
พันธุกรรมของจุลินทรีย๑และการประยุกต๑ใช๎ การจ้าแนกประเภทของ
จุลินทรีย๑ จุลชีววิทยาสิ่งแวดล๎อมและการประยุกต๑ใช๎ การควบคุมโรคและ
การติดเชื้อ และวิทยาภูมิค๎ุมกัน 
        The historical foundations of microbiology, microscopes,  the 
structures and function of microbial cells, fundamental microbial 
techniques, growth and metabolisms of microorganisms, microbial genetics 
and applications, the classification of microbes, microbial environmental 
and applications,  disease controls and  infections,  and immunology. 
 

3(2-3-6) 

4571211 คณิตศาสตร์พื้นฐาน   
Fundamental Mathematics 
      ระบบจ้านวนจริง ฟ๓งก๑ชันและกราฟ ฟ๓งก๑ชันพีชคณิต ฟ๓งก๑ชันอดิศัย 
เรขาคณิตวิเคราะห๑ ล้าดับและอนุกรม 
      Real system, functions and graphs, algebraic functions, 
transcendental functions, geometric analysis, sequences and series.   
 

3(3-0-6) 

       3.1.5.2.2   กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน                          
        3.1.5.2.2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานเกษตรศาสตร์ 
 

1552608 ภาษาอังกฤษส้าหรับเทคโนโลยีการเกษตร 
English for Agriculture Technology     
      พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษทางการสื่อสาร พร๎อมเน๎นค้าศัพท๑ และ 
บทอํานเฉพาะทางด๎านเทคโนโลยีการเกษตร รวมทั้งการค๎นคว๎า  และ
น้าเสนองานที่เก่ียวข๎องกับเทคโนโลยีการเกษตร 
      Develop of  the communicative English skills in agricultural 
contexts with an emphasis on specific vocabulary and reading from 
printed and on-line materials. Inquiry and presentation tasks related 
to agricultural technology are included. 

2(1-2-3) 
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5004912  สถิติเพื่อการวิจัยทางการเกษตร 
Statistics for Agricultural Research   

          สถิติและวิธีการทางสถิติ การวัดแนวโน๎มเข๎าสูํสํวนกลางและการ
กระจาย การทดสอบสมมุติฐาน การเปรียบเทียบสองตัวอยําง ไคสแควร๑ 
หลักการการวางแผนการทดลอง การออกแบบการทดลองและ           
ก า ร วิ เ ค ร าะห๑ ค ว ามแปรปรวน  กา รทดลองแบบแฟกตอ เ รี ย ล              
การเปรียบเทียบคํา เฉลี่ ย  การถดถอย และสหสัมพันธ๑อยํ างงํ าย                                                               
 Statistics and statistic methods, measurement of central 
tendency and distribution, hypothesis testing, two sample 
comparison, chi-square, concepts of experimental plan, 
experimental design and analysis of variance,. Factorial 
experiment, mean comparison, simple linear regression and 
correlation 
 

 3.1.5.2.2.2 กลุ่มวิชาเนื้อหา 

3(2-3-6) 

 บังคับเรียน 
 

 

5061130 การประมงท่ัวไป       
General Fisheries 
      ความส้าคัญของทรัพยากรประมงตํอเศรษฐกิจไทย  สภาวะการ
ประมงของไทยและตํางประเทศ  การเพาะพันธุ๑และการเลี้ยงสัตว๑น้้า
เบื้องต๎น แนวทางการอนุรักษ๑ทรัพยากรประมง  พระราชบัญญัติการ
ประมง  และเครื่องมือจับสัตว๑น้้า 
      The importance of fisheries recourses to Thai economy, 
fishing status in Thailand and other countries, introduction to 
breeding and aquaculture, guideline of fisheries resource 
conservation and fisheries acts and fishing gears. 
 

3(2-2-5)    

5061131 ชีววิทยาปลา                           
Biology of Fish 
      การแบํงกลุํมของปลา กายวิภาคและสรีรวิทยาพ้ืนฐานของระบบตํางๆ เชํน 
ระบบหายใจ ระบบโครงสร๎าง  กล๎ามเนื้อ และการเคลื่อนไหว ระบบทางเดิน
โลหิต ระบบการสืบพันธุ๑ของปลา เป็นต๎น อนุกรมวิธานของปลาเบื้องต๎น

3(2-2-5)    
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 Classificaton of fish specieses, basis of anatomical and 
physiological system of fish body such as the respiratory 
system, body structure, muscles and movement, blood 
circutlating system,  reproductive system of fish, etc. and the 
preliminary study on fish taxonomy. 
 

5061132 สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังเบื้องต้น      
 Introduction to Invertebrate  
       ความรู๎พ้ืนฐานเกี่ยวกับสัตว๑ไมํมีกระดูกสันหลัง การแบํงหมวดหมูํ 

รูปรํางลักษณะเดํน และการแพรํกระจายของสัตว๑ไมํมีกระดูกสันหลัง    
การรวบรวมและเก็บตัวอยําง การศึกษาภาคสนาม 

       The basic knowledge of invertebrates, classification, 
morphology, dominant characteristics and the distribution of 
invertebrates, samples collection and field work study. 

 

3(2-2-5) 

5061133 หลักการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า      
Principles of Aquaculture 
      หลักการ วิธีการที่เกี่ยวข๎องกับการเลือกพ้ืนที่  ชนิด  พันธุ๑สัตว๑น้้า
วิธีการและระบบการเพาะเลี้ยง  
      The principles, the methods for site selection, aquatic 
animal species, techniques and cultured system. 
 

3(2-2-5) 

5061515  2(1-3-2)              การเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า  
 

ความปลอดภัยทางน้้าส้าหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า  
Life Safety in the Water for Aquaculture   
      ความรู๎เกี่ยวกับความปลอดภัยทางน้้า สภาพแหลํงน้้าและจุดเสี่ยงที่จะ
ท้าให๎เกิดอันตรายทางน้้าส้าหรับการเพาะเลี้ยงสัตว๑น้้า  ทักษะการ   
เอาชีวิตรอดในน้้า  และการวํายน้้าพ้ืนฐาน  การให๎ความชํวยเหลือ
ผู๎ประสบภัยทางน้้า   
      Knowledge of safety on the water activity, conditions of 
water resources and the risk to endanger the water for 
aquaculture, skills to survive in the water, swimming basics 
and assisting victims of water. 
  
 

   2(1-3-4)             
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5062134 การเพาะพันธุ์ปลา       
Fish  Breeding 
      การคัดเลือก  การเลี้ยงพํอแมํพันธุ๑ปลา ระบบสืบพันธุ๑ หลักการ 
วิธีการเพาะพันธุ๑ พัฒนาการของตัวอํอนและลูกปลา การอนุบาลลูกปลา  
การปรับปรุงพันธุ๑ปลา 
      The selection of fish species, broodstock cultivation, 
reproductive system, principles, breeding techniques, fish 
larvae development, fish larvae nursery and improvement  of 
fish genetics. 
 

   3(2-3-6) 

5062136 การเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าชายฝ่ัง      
Coastal  Aquaculture 
      การเพาะพันธุ๑และการเลี้ยงสัตว๑น้้ าชายฝ๓่งที่มีความส้าคัญทาง
เศรษฐกิจ   
      Breeding and rearing the important economically coastal 
cultured species. 

  3(2-3-6) 

 

5062310 
 

นิเวศวิทยาแหล่งน้้า       
Aquatic Ecology 
      ความหมาย ความส้ าคัญ ความสัมพันธ๑ ระหวํางสิ่ งมีชี วิตกับ
สิ่งแวดล๎อมในระบบนิเวศ โดยเฉพาะระบบนิเวศของแหลํงน้้า  วัฏจักร 
ของสาร  การแพรํกระจายของพืชและสัตว๑  ประชากร  มลพิษ  การสงวน
ทรัพยากร  มีการศึกษานอกสถานที่ 
        The definition an Aquatic Ecology, importance, relationship 
between organisms and environment in the ecosystem. Especially 
aquatic ecosystem, biogeochemical cycle, distribution of plants and 
animals, population, pollution, conservation and field trip. 
 

 

3(2-2-5) 

5062311 คุณภาพน้้าและการวิเคราะห์น้้า     
Water  Quality  and Water Analysis   
      หลักการ และวิธีการวิเคราะห๑คุณภาพน้้าที่เกี่ยวข๎องกับการเพาะเลี้ยง
สัตว๑น้้า คุณภาพน้้าทางด๎านเคมี ชีวะ และกายภาพ ป๓ญหาเกี่ยวกับคุณภาพ
น้้าในการเพาะเลี้ยงสัตว๑น้้าและแนวทางการแก๎ไขมาตรฐานฟาร๑มสัตว๑น้้า 

3(2-3-6) 
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      Principles and techniques for water quality analysis for 
aquaculture, chemical, biological and physical water quality. 
The problems related to water quality in aquaculture and 
problem solving, standard aquatic animal farming. 

5063138 แพลงก์ตอนวิทยา       
Planktonology 
      นิยาม การจัดจ้าแนก บทบาทในหํวงโซํอาหาร การเก็บรักษา 
การศึกษาตัวอยําง การสุํมนับ และการเพาะเลี้ยงแพลงก๑ตอน 
      The definition, classification, the role in food chain, fixation, 
sampling study, random count and plankton cultivation. 
 

3(2-3-6) 

5063146 การปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้้า      
Genetic  Improvement of Aquatic  Animals   
      พันธุศาสตร๑เชิงคุณภาพและปริมาณของสัตว๑น้้า  เทคโนโลยีชีวภาพ  
และการคัดเลือกเพ่ือปรับปรุงลักษณะที่ต๎องการ  และส้าคัญทางเศรษฐกิจ 
      Qualitative study and quantitatively aquatic animal genetics, 
biotechnology and selection for genetic improvement and the 
important species in economy. 
 

3(2-2-5) 

5063210 อาหารและการให้อาหารสัตว์น้้า      
Feed  and  Feeding of Aquatic  Animals   
      ชนิด ประเภท คุณคําของอาหารที่ใช๎เลี้ยงสัตว๑น้้า แหลํงของอาหาร  
การสร๎างอาหารธรรมชาติในบํอ  การเตรียมและการให๎อาหาร 
      The types and nutritional value of aquatic animal feeds, feed 
sources, producing live feed in the pond, feed preparation and 
feeding. 
 

3(2-2-5) 

5063410 โรคและพยาธิสัตว์น้้า       
Diseases  and  Parasites  of  Aquatic  Animals 
      ความหมายและความส้าคัญ ป๓จจัยที่กํอให๎เกิดภาวะโรคพยาธิ ชนิด 
ลักษณะอาการ การป้องกัน การก้าจัด รักษา โรค และพยาธิที่ส้าคัญ 
      Definition and importance; the factors influencing parasites 
and diseases, species, clinical signs, prevention, elimination, 
therapy of important  parasites and diseases. 

3(2-2-5) 
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5063514 การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า 
Being a Business Entrepreneur in Aquaculture 
      วิสัยทัศน๑และแนวคิดในการจัดการธุรกิจเพาะเลี้ยงสัตว๑น้้า ทั้งในระดับ
ท๎องถิ่นและระดับสากล การด้าเนินธุรกิจเพาะเลี้ยงสัตว๑น้้ารูปแบบตําง ๆ 
การวางแผน การควบคุมและการบริหารองค๑กร การก้าหนดทิศทางของ
ธุรกิจ กฎหมายที่เกี่ยวข๎องกับการด้าเนินธุรกิจ การจัดการเรื่องแหลํงทุน 
ระบบภาษีการตลาด การเขียนแผนธุรกิจ ความรู๎พ้ืนฐานทางเศรษฐศาสตร๑ 
นโยบายรัฐบาล และข๎อตกลงระหวํางประเทศที่กระทบตํอการด้าเนินธุรกิจ
เพาะเลี้ยงสัตว๑น้้า 
        Vision and ideas in business management in aquaculture both 
locally and internationally, running aquaculture business, planning, 
control and managing of the organization, directing of business, Laws 
related to business operations, managing resources, tax system of 
marketing, writing a business plan, fundamentals of economic policy 
and international agreements that affect the business of aquaculture. 
 

  3(2-2-5) 

5063710 สัมมนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า      
Seminar  in  Aquaculture 
      การอภิปรายกลุํม การเสนอรายงานเกี่ยวกับวิทยาการใหมํ ๆ การเก็บ
รวบรวมข๎อมูลตํางๆ รวมทั้งป๓ญหาตํางๆ ที่เกี่ยวข๎องกับงานเพาะเลี้ยงสัตว๑
น้้าของประเทศไทย หรือ ของตํางประเทศ 
      Group discussion in  aquaculture toppics, presentation for 
new innovation, information and the problems related to 
aquaculture in Thailand or other countries. 
 

1(0-2-1) 

5064510 การจัดการฟาร์มสัตว์น้้า      
Aquaculture  Farm  Management 
      หลักการทั่ ว ไปในการจัดการท้าฟาร๑มสัตว๑น้้ า   การวางแผน  
การจัดการธุรกิจ เศรษฐศาสตร๑ส้าหรับการเพาะเลี้ยงสัตว๑น้้า การตลาด 
ป๓ญหาและป๓จจัยที่มีผลกระทบตํอการจัดการฟาร๑ม 
      Principles of aquatic animal farm management, planning, 
business management, economics of aquaculture, marketing, 
problems and factors affecting to farm management. 

3(2-2-5) 
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5064512 ระเบียบข้อบังคับทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า  
Aquaculture Regulations 
        กฎหมายที่เกี่ยวข๎องกับการเพาะเลี้ยงสัตว๑น้้า คุณภาพน้้าทิ้ง และสิ่งแวดล๎อม 
กฎกระทรวง ระเบียบเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงสัตว๑น้้า มาตรฐานฟาร๑มสัตว๑น้้า 
      Laws related to aquaculture, quality of discharged water 
and an environment, ministerial regulations and regulations for 
aquaculture and the standard of aquatic animal farms. 

3(3-0-6) 

 
 

 
  เลือกเรียน    
 

5061137 การเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม 
Ornamental  Fish  Aquaculture 
       ศึกษาประเภท  ลักษณะ  ความเป็นอยูํ  การเลี้ยงและคัดเลือก    
พํอพันธุ๑  แมํพันธุ๑ การเพาะพันธุ๑และอนุบาล  โรคพยาธิและการป้องกัน
รักษา  ตลอดจน  วัสดุ อุปกรณ๑ในการเลี้ยงปลาสวยงาม  เชํน ภาชนะที่ใช๎
เลี้ยง พันธุ๑ไม๎น้้าที่ใช๎ในการจัดตู๎ปลา ระบบการกรองน้้า คุณสมบัติของน้้า 
และอาหารที่ใช๎เลี้ยงปลาแตํละชนิด 
       Study on Ornamental fish species, characteristics, 
wellbeing, culturing techniques and selecting broodstock, 
breeding and nursing ornamental fish, diseases and parasite 
prevention and treatment, as well as facilities use in 
ornamental fish culture such as containers, aquatic plants use 
in an aquarium, water filtration systems. Water quality and fish 
feed for each species. 
 

3(2-2-5) 

5061139 พืชน้้าส้าหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า        
Aquatic  Plants for Aquaculture 
       สัณฐานวิทยาของพืช ชนิดของพืชน้้าที่ส้าคัญทางการประมง  
การเพาะขยายพันธุ๑ และการใช๎ประโยชน๑ 
       Morphology of aquatic plants, the important species of 
aquatic plant use in fishery as well as the propagation and 
utilization. 
 

3(2-2-5) 
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5061140 สาหร่ายทะเล 
Sea Weeds 
 นิเวศวิทยาของสาหรํายทะเล การเพาะเลี้ ยงสาหรํายทะเล           
ที่มีความส้าคัญทางเศรษฐกิจ การประยุกต๑ใช๎สาหรํายทะเลทั้งใน        
ด๎านเศรษฐกิจ และสิ่งแวดล๎อม 
       The ecology of seaweeds, cultivation of seaweed which is 
important to the economy, application of the use of 
seaweeds in the term of both economy and environment. 
 

3(2-2-5) 

5061142 การเลี้ยงปลา 
Fish  Culture 
       การเลี้ยงปลาที่มีความส้าคัญทางเศรษฐกิจ รูปแบบการเลี้ยง 
คุณภาพน้้าที่เหมาะสม อาหารและการให๎อาหารปลา โรค การป้องกันและ
การก้าจัดศัตรูปลา ต๎นทุนการผลิต การตลาดและการแปรรูปปลา 
       The cultivation of the commercially importance fish 
species, types of cultivation, optimal water quality, feed and 
feeding. The diseases and the prevention, production cost, 
marketing and fish processing. 
 

3(2-2-5) 

5061143 การเลี้ยงสัตว์น้้าแบบผสมผสาน 
Integrated  Aquaculture 
       หลักการ วิธีการเลี้ยงสัตว๑น้้ารํวมกับการท้าเกษตรสาขาอ่ืน ๆ 
ประเภทและวิธีการใช๎เศษเหลือทางการเกษตรเพื่อการเลี้ยงสัตว๑น้้า 
       The principles and the techniques of integrated 
aquaculture combined with other agricultural activities. The 
types and methods of using agricultural by-products for 
aquaculture. 
 

3(2-2-5) 

5061144 การเพาะเลี้ยงกุ้ง  
Shrimp  Aquaculture 
       ศึกษาการจัดจ้าแนกชีววิทยาและนิเวศวิทยาของกุ๎ง การเพาะ
ขยายพันธุ๑ การเลือกสถานที่ การเตรียมบํอเลี้ยง  การเลี้ยง  การให๎อาหาร  
การป้องกันก้าจัดศัตรู   การดูแลรักษา  และการตลาดของกุ๎งที่มี
ความส้าคัญทางเศรษฐกิจ 

3(2-2-5) 
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       Study on classification of biology and ecology of shrimp, 
breeding techniques, site selection, pond preparation, rearing, 
feeding, the pest management and marketing demand as the 
shrimp are the economic importance. 
 

5061145 การเพาะเลี้ยงปูและหอยเศรษฐกิจ  
Culture of Economic Crab and Molluscs  
       ชี ว วิ ท ย า ข อ ง ปู แ ล ะ ห อ ย ที่ มี ค ว า ม ส้ า คั ญ ท า ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ  
แหลํงเพาะเลี้ยง การจัดหาพันธุ๑ รูปแบบการเลี้ยง ผลผลิต การป้องกันก้าจัด
ศัตรู การดูแลรักษา การตลาด และการจัดการคุณภาพน้้าในการเลี้ยง 
       The biology of the importantly commercial species of 
crabs and shells, cultured sources, sources of offspring for 
cultivation, cultured system, production, the prevention of 
invaders, the protection, marketing and water quality 
management in culture system. 
 

3(2-2-5) 

5061150 กรณีศึกษาโครงการพระราชด้าริที่เกี่ยวข้องกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า 
Case  Study  of  His  Majesty  the  King’s Projects Related 
to Aquaculture   
       ศึกษาแนวโครงการที่เกี่ยวข๎องกับโครงการพระราชด้าริทางการ
เพาะเลี้ยงสัตว๑น้้าและการเรียนรู๎วิธีที่จะน้ามาปรับใช๎กับเกษตรกร          
ผู๎เพาะเลี้ยงสัตว๑น้้า 
         The study of the his majesty the king’s projects related in 
aquaculture and the knowledge useful for the aquaculturists.   
 

3(2-2-5) 

5061152 การเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าเบื้องต้น 
Introduction to Aquaculture 
    ความรู๎ทั่วไปเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงสัตว๑ ความรู๎ทั่วไปเกี่ยวกับ ดิน 
น้้า ปุ๋ย และอาหารเพ่ือการเลี้ยงสัตว๑น้้า  ตลอดจนชนิดและวิธีการ
เพาะเลี้ยงสัตว๑น้้าที่นิยมเลี้ยง 
     General knowledge related to aquaculture, soil, water, 
fertilizer and feed for aquaculture as well as the types of aquatic 
animals and methods used for culture the popular species. 
 

3(2-2-5) 
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5062135 เทคโนโลยีชีวภาพทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า 
Biotechnology in Aquaculture  
       ความส้าคัญของเทคโนโลยีชีวภาพตํอการเพาะเลี้ ยงสัตว๑น้้ า  
การคัดเลือกพํอแมํพันธุ๑ วิธีการ และเทคโนโลยีชีวภาพที่เกี่ยวข๎องกับ    
การเพาะพันธุ๑ การอนุบาล และการเลี้ยงสัตว๑น้้า 
       The importance of biotechnology to aquaculture, the 
selection of broodstocks, methods and biotechnology 
involved in the breeding, nursing and rearing aquatic animals. 
 

3(2-2-5) 

5062312 ชีววิทยาทางทะเล 
Marine  Biology 
       ชีววิทยาของสัตว๑และพืชทะเล  สภาพแวดล๎อม  ประโยชน๑จากพืช
และสัตว๑ดังกลําวในทางการประมง 
        Biology of marine animals and plants, marine 
environment, utilisation of plants and animals in such a fishery. 
 

3(2-2-5) 

5062610 ผลิตภัณฑ์สัตว์น้้าพื้นบ้าน  
Local  Products of Aquatic Animals         
       ชนิดของผลิตภัณฑ๑ และกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ๑สัตว๑น้้าแบบ
พ้ืนบ๎าน การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ๑สัตว๑น้้าพื้นบ๎าน 
        The types of products and the processes of locally fisheries 
products and the quality control of local fisheries products. 
 

3(2-2-5) 

5062613 การแปรรูปสัตว์น้้า 
Processing of Aquatic Animals 
       ความส้าคัญและประโยชน๑ของผลิตภัณฑ๑จากสัตว๑น้้า การคัดเลือก
วัตถุดิบ เครื่องมือ อุปกรณ๑และสารเคมีที่ ใช๎ ในการผลิตผลิตภัณฑ๑      
บรรจุภัณฑ๑และการเก็บรักษา มาตรฐานและการควบคุมคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ๑สัตว๑น้้า ปฏิบัติการผลิตผลิตภัณฑ๑สัตว๑น้้า 
       The importance and benefits of aquatic animal products, 
raw materials selection, equipment and chemicals used in 
manufacturing, packaging and storage, standards and quality 
control of aquatic products, the practice  on production of 
aquatic animals.  

3(2-2-5) 
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5062614 การใช้ประโยชน์สิ่งเหลือใช้จากสัตว์น้้า 
Utilisation of Aquatic Animal By-products 
       การใช๎ประโยชน๑สิ่งเหลือใช๎จากสัตว๑น้้า เพ่ือกํอให๎เกิดมูลคําเพ่ิมหรือ
ได๎ผลิตภัณฑ๑ใหมํ และมีความคุ๎มคําทางเศรษฐกิจ 
       Utilisation of aquatic animal by-products to contribute to 
the value added or new products and economic benefit. 
 

3(2-2-5) 

5063141 เทคโนโลยีการเลี้ยงปลาร่วมกับการปลูกพืชแบบไร้ดิน 
Technology of Aquaponics  
       หลักการและการประยุกต๑ใช๎เทคโนโลยีส้าหรับการเลี้ยงปลารํวมกับ
การปลูกพืช  การเตรียมพันธุ๑ปลา การเตรียมต๎นกล๎าพืชส้าหรับปลูกรํวม  
วัสดุ  อุปกรณ๑ การออกแบบระบบ และโรงเรือน การควบคุมดูแล      
ระบบการตรวจสอบปริมาณธาตุอาหาร และคุณภาพน้้าเบื้องต๎น รวมทั้ง
กระบวนการไนตริฟิเคชัน (Nitrification)   
       Principles and application of technology for fish culture 
with crops, selecting fish species and seedling selections for 
integrating of both, materials and facilities, to design the 
culture systems and building, to control and maintain the 
system, to determine the load of nutrient content and water 
quality including nitrification process (Nitrification). 
 

3(2-2-5) 

5063147 เทคโนโลยีชีวภาพทางพันธุศาสตร์สัตว์น้้า 
Biotechnology for Genetics in Aquaculture 
       ความหมายของเทคโนโลยีชีวภาพ และการปรับปรุงพันธุ๑สัตว๑น้้าโดย
วิธีการนอกเหนือจากวิธีดั้งเดิม (การคัดพันธุ๑และระบบการผสมพันธุ๑) 
รวมถึงเทคโนโลยีที่เก่ียวข๎องหรือเป็นสํวนหนึ่งของวิธีการปรับปรุงพันธุ๑ 
       The definition of biotechnology and breeding 
improvement of aquatic animals by means other than the 
traditional method. (The breeding selection and mating 
systems) as well as related technologies, or as part of the 
breeding program. 
 
 
 

3(2-2-5) 
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5063149 เรื่องเฉพาะทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า 
Selected  Topics  in  Aquaculture 
       หัวข๎อที่นําสนใจทางการเพาะเลี้ยงสัตว๑น้้าและน้าเสนอ หัวข๎อเรื่อง
เปลี่ยนไปในแตํละภาคการศึกษา 
       The interesting topics in aquaculture, the topics 
presented differ in each semester. 
 

3(2-2-5) 

5063211 อาหารธรรมชาติ  
Natural  foods 
       อาหารธรรมชาติที่มีความส้าคัญในการเพาะเลี้ยงสัตว๑น้้า เทคนิค 
และวิธีการผลิตอาหารธรรมชาติ 
       Natural foods are important in aquacultural production, 
learning techniques and the methods used in making natural foods. 
 

3(2-2-5) 

5063513 การส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า 
Aquaculture  Extension 
       ความหมาย ความส้าคัญ และขอบเขตของการสํงเสริมการเพาะเลี้ยง
สัตว๑น้้า  สภาพวิถีชีวิตของชาวประมงพ้ืนบ๎าน  เศรษฐศาสตร๑ส้าหรับ 
การสํงเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว๑น้้า  รูปแบบการสํงเสริมการเพาะเลี้ยง 
สัตว๑น้้า  การเขียนโครงการ  การวางแผนและการประเมินผลส้าเร็จ 
ในงานสํงเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว๑น้้า  หลักการใช๎โสตทัศนูปกรณ๑ใน 
การสํงเสริม และมีการศึกษานอกสถานที ่
       The definition, importance and boundary of aquaculture 
extension, folkways of local fisherman, economics of 
aquaculture extension, kinds of aquaculture extension, project 
writing, design and estimation of successfully aquaculture 
extension, principles of using multimedia for aquaculture 
extension and field trip. 
 

3(2-2-5) 

5063611 การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์สัตว์น้้า 
 Quality Control of Aquatic Animal Products 
       หลักการควบคุมคุณภาพ วิธีการวัดคําป๓จจัยที่เกี่ยวข๎องกับคุณภาพ
ของวัตถุดิบ และผลิตภัณฑ๑สัตว๑น้้า การควบคุมการผลิต  มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ๑สัตว๑น้้า การใช๎วิธีทางสถิติในการประเมินผลคุณภาพ 

3(2-2-5) 



49 
มคอ.2 

       The principles of quality controlling, methods of  quality 
measurements of raw materials and aquatic animal products, 
production control, standards of aquatic animal products and 
use of statistics for quality estimation. 
 

5063612 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและการดูแลสัตว์น้้า 
Postharvest Technology and Handling of Aquatic Animals 
       หลักการและวิธีการที่ เกี่ยวข๎องกับการเก็บรักษาความสดและ
คุณภาพหลังการเก็บเก่ียว การขนสํง การเก็บรักษา  
       Principles and methods associated with keeping the 
freshness of aquatic animals and how to maintain the quality 
at the post-harvest, transport and storage. 
 

3(2-2-5) 

5064148 การเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าในระบบปิด 
Closed System Aquaculture 
       ความหมายและความส้าคัญของการเพาะเลี้ยงสัตว๑น้้าในระบบปิด 
รูปแบบของการเพาะเลี้ยงสัตว๑น้้าแบบตํางๆรวมทั้งข๎อดีและข๎อเสีย ป๓จจัย
ที่มีผลตํอการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้้าทางด๎านกายภาพ เคมี และชีวภาพ 
การจัดการคุณภาพน้้าในระบบปิด ระบบบ้าบัดน้้าทางกายภาพ เคมี 
ชีวภาพ และการออกแบบระบบเบื้องต๎น 
       Definition and importance of closed system in 
aquaculture, disadvantages and advantages of any kinds of 
aquaculture systems, factors induce to water quality change 
including physical, chemical and biological changes, water 
quality management in closed system of aquaculture, water 
treatment based on physical, chemical and biological 
combined with the basic design of the system. 

3(2-2-5) 
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     3.1.5.2.3 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

 

5063811 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า    
Preparation  for  Field  Experience  in  Aquaculture 
       จัดให๎มีกิจกรรมเพ่ือเตรียมความพร๎อมของผู๎เรียน กํอนออกฝึก
ประสบการณ๑วิชาชีพในด๎านการรับรู๎ ลักษณะและโอกาสของการประกอบ
อาชีพ การพัฒนาตัวผู๎เรียนให๎มีความรู๎ ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และ
คุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ  โดยการกระท้าในสถานการณ๑  หรือ
รูปแบบตํางๆ ซึ่งเก่ียวข๎องกับงานในวิชาชีพนั้นๆ 
       The activities provided for pre-learners before field 
experience practice in receiving capability, character and the 
chance of occupation. Knowledge improvement, skill, attitude, 
motivation and suitable for occupation by action in any 
situation related to the job. 
 

2(1-2-3) 

5063812 
 
 
 
 

ปัญหาพิเศษการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า  1  
Special Problems in Aquaculture  I 
     หลักการ เหตุผล ในการศึกษาค๎นคว๎าวิจัย การก้าหนดหัวข๎อวิจัย
การศึกษาค๎นคว๎าเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง การเขียน และการน้าเสนอ
โครงรํางวิจัย ภายใต๎การควบคุม และการแนะน้าของอาจารย๑ที่ปรึกษา 
ป๓ญหาพิเศษ 
       The principal and reason to research study, definition of 
research topic, searching of related review papers, writing and 
presenting of research proposal under the advice and suggests 
of supervisors. 
 

1(1-0-2) 

5064813 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า    
Field  Experience  in  Aquaculture 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:     5062810 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
 การเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าพื้นฐาน และ 
 5063811 การเตรียมฝึกประสบการณ์
 วิชาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า  
       การฝึกประสบการณ๑วิชาชีพทางการเกษตรในด๎านการเพาะเลี้ยงสัตว๑
น้้าเชํน การเตรียมบํอ การเลี้ยงและดูแลรักษา การป้องกันโรคพยาธิ    

3(320) 
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การจ้าหนําย  การเพาะพันธุ๑ปลา การอนุบาล การเลี้ยงและควบคุมโรค 
เป็นต๎น ณ สถานที่ซึ่งสถาบันก้าหนด ในหนํวยงานเอกชน หรือหนํวยงาน
ราชการที่เกี่ยวข๎องกับการเพาะเลี้ยงสัตว๑น้้า มีการเสนอผลงาน และ
รายงานเป็นหลักฐานวําผํานการฝึกประสบการณ๑วิชาชีพแล๎ว 
Previously taken course:   5062810 Preliminary field  
   experience in aquaculture  and 
           5063811 Preparation  for  Field  
           Experience  in  Aquaculture  
       Agricultural field experience in aquaculture for example: 
pond preparation, culture, therapy, parasitic prevention, sale, 
culture, nursery, rearing, diseases control in the institutes 
including private and government sectors related to 
aquaculture that selected by university, presentation and 
report for the evident of field experience. 
 

5064814 ปัญหาพิเศษการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า  2  
Special Problems in Aquaculture  II 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 5063812 ปัญหาพิเศษการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า 1
       หรือเรียนควบคู่กัน        
       การวางแผนการทดลอง ขั้นตอนการวิจัย การรวบรวมผล และการ
วิเคราะห๑งานวิจัย การเขียนรายงานการวิจัย การจัดท้ารูปเลํมรายงานวิจัย 
ภายใต๎การควบคุม และการแนะน้าของอาจารย๑ที่ปรึกษาป๓ญหาพิเศษ 
       Previously taken course: Special Problems in Aquaculture 
I and The experimental design, the process of research, data 
collection and analysis, research writing, the contents of 
research under the advice and suggests of supervisors. 
 

2(0-4-2) 

7000390 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา     
Cooperative Education Preparation               
       หลักการ แนวคิด และกระบวนการของสหกิจศึกษา ระเบียบ
ข๎อบังคับที่เกี่ยวข๎อง ความรู๎พ้ืนฐานและเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ 
ความรู๎พื้นฐานในการปฏิบัติงาน การสื่อสารและมนุษยสัมพันธ๑ การพัฒนา
บุคลิกภาพ ระบบการบริหารคุณภาพในสถานประกอบการ เทคนิคการ
น้าเสนอ การเขียนรายงาน 

2(1-2-3) 
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        Principles, ideas and the processes of cooperative education 
preparation, rules, basic knowledge and techniques for job 
application, basic knowledge for working, communication and 
human relationship, character improvement, quality management 
system, presentation techniques and report writing. 
 

7000490 สหกิจศึกษา                
Cooperative Education 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 5062810 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการ
      เพาะเลี้ยงสัตว์น้้าพื้นฐาน   และ  
       7000390 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา         
       การปฏิบัติงานในลักษณะพนักงานชั่วคราว ตามโครงการที่ได๎รับ
มอบหมาย ตลอดจนการจัดท้ารายงานและการน้าเสนอ 
Previously taken course:  5062810 Preliminary field  
 experience in aquaculture and 
 7000390 Cooperative Education 
 Preparation 
       Working as a temporary officer in the project that given 
and submitting reports and presenting works. 

 6(640) 

  

ข้อก้าหนดเฉพาะ 
รายวิชาที่เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์ส้าเร็จการศึกษา และให้มีระดับการ
ประเมินผลเป็น P (ผ่าน) และ F (ไม่ผ่าน) 

  

5062810 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าพื้นฐาน  
Preliminary field experience in aquaculture 

         การฝึกงานการเพาะเลี้ยงสัตว๑น้้าพ้ืนฐานในหนํวยราชการ  หรือ
เอกชนที่เกี่ยวข๎องกับการเพาะเลี้ยงสัตว๑น้้า เพ่ือสร๎างความพร๎อมให๎กับ
ผู๎เรียนกํอนฝึกประสบการณ๑วิชาชีพเพาะเลี้ยงสัตว๑น้้า หรือสหกิจศึกษา 
       Field experience in preliminary aquaculture in the 
institutes including private and government sectors related to 
aquaculture in order to gain basic knowledge of aquaculture 
to the students prior professional field experiences in 
aquaculture or cooperative education. 

2(120)  
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3.2  ชื่อ  สกุล  เลขประจ้าตัวบัตรประชาชน  ต้าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 
   
  3.2.1  อาจารย์ประจ้าหลักสูตร 

ล้าดับ ชื่อ-นามสกุล 
ต้าแหน่ง 
วิชาการ 

คุณวุฒิ วิชาเอก/สาขา 
สถาบัน 

ที่ส้าเร็จการศึกษา 
ปีที่ส้าเร็จ
การศึกษา 

ภาระการสอน ชม./ 
ปีการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 

1 นางณิศา   มาชู อาจารย๑ 
วท.ม.  
ทษ.บ.สัตวศาสตร๑  

เพาะเลี้ยงสัตว๑น้้า 
ประมงน้้าจดื 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร๑ 
สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแมโํจ๎ 

2539 
2535 

24 24 24 24 24 

2 นางนฤมล  อัศวเกศมณ ี
รอง

ศาสตราจารย๑ 
วท.ม.  
ทษ.บ.สัตวศาสตร๑  

วิทยาศาสตร๑การประมง 
ประมงน้้าจดื 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร๑ 
สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแมโํจ๎ 

2539 
2535 

24 24 24 24 24 

3 นายทนงศักดิ์ ธนูทอง อาจารย๑ 
Ph.D. 
M.Sc. 
วท.บ. 

Aquaculture (Nutrition) 
Aquaculture 
เทคโนโลยีการเกษตร 

Deakin University 
Deakin University 
วิทยาลัยครูอุบลราชธานี 

2554 
2544 
2538 

24 24 24 24 24 

4 นายศรณัย๑   รักษาพราหมณ๑ อาจารย๑ 
วท.ม.  
ทษ.บ.สัตวศาสตร๑  

วิทยาศาสตร๑การประมง 
ประมงน้้าจดื 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร๑ 
สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแมโํจ๎ 

2539 
2534 24 24 24 24 24 

5 นางสาววิจิตรา  ตุ๎งซี ่ อาจารย๑ 
วท.ม. 
วท.บ. 

วาริชศาสตร๑ 
เทคโนโลยีชีวภาพทางน้้า 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร๑ 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร๑ 

2557 
2552 

30 30 30 30 30 
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 3.2.2  อาจารยพ์ิเศษ 
 เชิญวิทยากรที่มีความรู๎ความสามารถ จากหนํวยงานตํางๆ ดังนี้ 

1) หนํวยงานของกรมประมง ได๎แกํ  
สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว๑น้้าชายฝ๓่ง  
ศูนย๑พัฒนาประมงทะเลอําวไทยตอนลําง 
ศูนย๑วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงก๎ุงทะเลฝ๓่งอําวไทย 
ศูนย๑วิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืดสงขลา 
ส้านักอนุรักษ๑ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ๓่ง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ๓่ง 
สถาบันวิจัยสุขภาพสัตว๑น้้าชายฝ๓่ง จังหวัดสงขลา 

2) บริษัทเอกชน ได๎แกํ  
บริษัทโกลด๑คอยน๑สเปเชียลิตี้ส๑ (ประเทศไทย) จ้ากัด 
บริษัทกรุงเทพฯ เพาะเลี้ยงก๎ุง จ้ากัด 
บริษัทเจริญโภคภัณฑ๑อาหาร จ้ากัด (มหาชน) 
บริษัทสิริแสงอะควาคัลเจอร๑ 

3) หนํวยงานราชการอ่ืนๆ ในภาคใต๎ ได๎แกํ  
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร๑ วิทยาเขตหาดใหญํ  
ภาควิชาวาริชศาสตร๑ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร๑ วิทยาเขตหาดใหญ ํ
คณะวิทยาศาสตร๑ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
คณะวิชาประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
ศูนย๑วิจัยสุขภาพสัตว๑น้้า กิจการ ศุภมาตย๑ ภาควิชาวาริชศาสตร๑ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร๑ 
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4.  องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)  
  มีการจัดการฝึกประสบการณ๑วิชาชีพให๎นักศึกษาทั้งหมด 8 หนํวยกิต ประกอบด๎วย การเตรียมฝึก
ประสบการณ๑วิชาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว๑น้้า การฝึกประสบการณ๑วิชาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว๑น้้า และป๓ญหาพิเศษ 
หรือการเตรียมความพร๎อมสหกิจศึกษา และสหกิจศึกษา โดยได๎รับความรํวมมือจากหนํวยงานกรมประมง กรม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ๓่ง และหนํวยงานเอกชน จัดฝึกปฏิบัติในหน๎าที่ตํางๆ เชํน เพาะเลี้ยงสัตว๑น้้า 
วิเคราะห๑คุณภาพน้้า และทางด๎านอ่ืนๆ โดยฝึกตามภารกิจของสถานที่ฝึกและมีผู๎รับผิดชอบการฝึก คือตัวแทน
จากหนํวยงานและอาจารย๑นิเทศ ที่ได๎รับการแตํงตั้งจากมหาวิทยาลัยฯ เป็นผู๎ดูแลให๎นักศึกษาแตํละคนได๎รับ
การฝึกงานเป็นระยะเวลาไมํน๎อยกวํา 320 ชั่วโมง ส้าหรับการฝึกประสบการณ๑วิชาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว๑น้้า 
และไมํน๎อยกวํา 640 ชั่วโมง ส้าหรับสหกิจศึกษา 

1.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
4.1.1 ผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม (ฝึกงาน) 

1) มีวินัย เคารพกฎระเบียบ และความรับผิดชอบตํอตนเองและสังคม 
2) มีทักษะในการปฏิบัติด๎านการเพาะเลี้ยงสัตว๑น้้า  
3) สามารถบูรณาการความรู๎เพ่ือน้าไปแก๎ป๓ญหาทางการเพาะเลี้ยงสัตว๑น้้าได๎อยํางเหมาะสม 
4) มีมนุษยสัมพันธ๑และท้างานรํวมกับผู๎อ่ืนได๎ดี  
5) มีทักษะการสื่อสารด๎านการพูด เขียน คิด วิเคราะห๑ และน้าเสนอ 

4.1.2 ผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม (สหกิจ) 
1) มีวินัย เคารพกฎระเบียบ และความรับผิดชอบตํอตนเองและสังคม 
2) มีทักษะในการปฏิบัติด๎านการเพาะเลี้ยงสัตว๑น้้า  
3) สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงและความก๎าวหน๎าของสาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว๑น้้าได๎ 
4) สามารถบูรณาการความรู๎เพ่ือน้าไปแก๎ป๓ญหาทางการเพาะเลี้ยงสัตว๑น้้าได๎อยํางเหมาะสม 
5) สามารถคิดและวางแผนการท้างานอยํางเป็นระบบ 
6) มีมนุษยสัมพันธ๑และท้างานรํวมกับผู๎อ่ืนได๎ดี  
7) มีทักษะความเป็นผู๎น้า และผู๎ตาม รวมทั้งแก๎ป๓ญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานอยํางสร๎างสรรค๑ 
8) มีความรับผิดชอบตํอองค๑กรและสังคมอยํางตํอเนื่อง 
9) มีทักษะการสื่อสารด๎านการพูด เขียน คิด วิเคราะห๑ และน้าเสนอ 

1.2 ช่วงเวลา  
  ปีที่ 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 และปีที่ 4 ภาคการศึกษาท่ี 1  
1.3 การจัดเวลาและตารางสอน 

  ตามเวลาท้างานของหนํวยงานที่เข๎าฝึกงาน โดยต๎องมีเวลาการฝึกรวมตามก้าหนดของหลักสูตร 
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5.  ข้อก้าหนดเกี่ยวกับการท้าโครงงานหรืองานวิจัย 
5.1 ค้าอธิบายโดยย่อ 

 วิชาปัญหาพิเศษการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า 1  
หลักการ เหตุผล ในการศึกษาค๎นคว๎าวิจัย การก้าหนดหัวข๎อวิจัย การศึกษาค๎นคว๎าเอกสารงานวิจัยที่

เกี่ยวข๎อง การเขียนและการน้าเสนอโครงรํางวิจัย ภายใต๎การควบคุมและการแนะน้าของอาจารย๑ที่ปรึกษา 
ป๓ญหาพิเศษ 

วิชาปัญหาพิเศษการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า 2  
         การวางแผนการทดลอง ขั้นตอนการวิจัย การรวบรวมผลและการวิเคราะห๑งานวิจัย การเขียนรายงาน
การวิจัย การจัดท้ารูปเลํมรายงานวิจัย ภายใต๎การควบคุมและการแนะน้าของอาจารย๑ที่ปรึกษา ป๓ญหาพิเศษ 

5.2  มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
1)  มีความรู๎ความเข๎าใจในกระบวนการวิจัย และท้างานวิจัยเบื้องต๎นเพ่ือใช๎ในการแก๎ป๓ญหาทางการ

เพาะเลี้ยงสัตว๑น้้าได ๎
2)  สามารถใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค๎นข๎อมูล 
3)  มีความเชี่ยวชาญในการใช๎เครื่องมือ อุปกรณ๑ในการท้าโครงงาน 
4)  สามารถใช๎โปรแกรมคอมพิวเตอร๑ในการวิเคราะห๑ผลการทดลองทางสถิติ 
5)  สามารถจัดท้ารายงานและน้าเสนอผลงานในรูปแบบที่เหมาะสม 
6)  สามารถท้างานเป็นทีม  

5.3  ช่วงเวลา  
  ปีที่ 3 ภาคการศึกษาท่ี  2  และปีที่ 4 ภาคการศึกษาท่ี  2  

5.4  จ้านวนหน่วยกิต  3  หนํวยกิต 
5.5  การเตรียมการ 

1)  อาจารย๑ผู๎รับผิดชอบรายวิชาป๓ญหาพิเศษ อธิบายขั้นตอนและวิธีการตํางๆ ที่ต๎องด้าเนินการ
ระหวํางการเรียนในรายวิชานี้ 

2)  อาจารย๑ของโปรแกรมวิชาท้าหน๎าที่เป็นอาจารย๑ที่ปรึกษาโครงการให๎นักศึกษาเป็นรายบุคคลหรือ
รายกลุํม โดยนักศึกษาเป็นผู๎เลือกอาจารย๑ที่ปรึกษา ตามความสนใจหรือความถนัด 

3)  อาจารย๑ที่ปรึกษาให๎ค้าปรึกษาในการเลือกหัวข๎อ กระบวนการศึกษาค๎นคว๎า และประเมินผล 
4)  จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการวิจัย จัดสิ่งอ้านวยความสะดวก และเครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัย

ก้าหนดให๎นักศึกษาน้าเสนอผลการศึกษาในรูปเลํมรายงาน ตํอกรรมการสอบที่แตํงตั้งโดยอาจารย๑ผู๎รับผิดชอบ
รายวิชา   
 5.6  กระบวนการประเมินผล 

1) ประเมินคุณภาพข๎อเสนอโครงการวิจัย โดยอาจารย๑ที่ปรึกษา 
2) ประเมินความก๎าวหน๎าการด้าเนินงาน โดยอาจารย๑ที่ปรึกษา และอาจารย๑ผู๎รับผิดชอบรายวิชา 
3) ประเมินผลการจัดท้ารายงานเมื่อสิ้นสุดการด้าเนินการวิจัย โดยอาจารย๑ที่ปรึกษา 
4) ประเมินการน้าเสนอผลการศึกษา โดยอาจารย๑ผู๎รับผิดชอบรายวิชา 
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หมวดที ่ 4   ผลการเรียนรู้  กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
มีทักษะทางวิชาชีพ - มีโครงการฝึกปฏิบัติงานในสาขาวิชาชีพ 

- ตัวบํงชี้ส้าหรับการประเมินผล  
นั กศึ กษา ในหลั กสู ต รวิ ทยาศาสตรบัณฑิ ต

สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว๑น้้าทุกคนต๎องผํานการ
ปฏิบัติงานในสาขาวิชาชีพภายในสถาบันไมํต่้ากวํา 
180 ชั่วโมง 

มีทักษะภาษาท่ีสาม - มีกิจกรรมอบรมทักษะการใช๎ภาษามาเลย๑และ
ภาษาอินโดนีเซีย 

- ตัวบํงชี้ส้าหรับการประเมินผล  
1. นักศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว๑น้้ า เข๎ารํวม
กิจกรรมอบรมไมํน๎อยกวําร๎อยละ 60  

2. นักศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว๑น้้า ไมํต่้ากวํา 
ร๎อยละ 30 สามารถสื่อสารภาษามาเลย๑หรือ
ภาษาอินโดนีเซียเบื้องต๎นได๎  

 

2.  การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
 2.1  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
  2.1.1  ด้านคุณธรรมจริยธรรมในการด้าเนินชีวิตบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
    2.1.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรมในการด้าเนินชีวิตบนพื้นฐานปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

1) มีวินัยและความรับผิดชอบตํอหน๎าที่  มุํงมั่นในการท้างานให๎ส้าเร็จ เป็น
แบบอยํางที่ดีของสังคม 

2) มีความซื่อสัตย๑ เสียสละ อดทน กตัญ๒ู และมีความพอเพียงเป็นฐานในการ 
ด้าเนินชีวิต 

3) สุภาพ อํอนน๎อมถํอมตน รู๎จักกาลเทศะ ใจกว๎าง รับฟ๓งความคิดเห็นของผู๎อื่น 
4) มีจิตส้านึกและตระหนักถึงการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ เคารพกฎ 

ระเบียบ และข๎อบังคับตํางๆ ขององค๑กรและสังคม 
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    2.1.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคณุธรรมจริยธรรมในการด้าเนิน
ชีวิตบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1) ท้าโครงการเก่ียวกับการด้าเนินชีวิตอยํางมีคุณธรรมจริยธรรม 
2) ศึกษาผู๎ประสบความส้าเร็จในการใช๎ชีวิตบนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
3) บรรยาย อภิปรายและสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในเนื้อหาที่สอน 
4) ยกตัวอยํางกรณีศึกษาและจัดกิจกรรมกลุํม เชํน การแสดงบทบาทสมมุติ 

    2.1.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรมในการด้าเนินชีวิตบน
พื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1) รายงานโครงการ/ผลการปฏิบัติเกี่ยวกับการด้าเนินชีวิตอยํางมีคุณธรรม  
จริยธรรม 

2) รายงานโครงการ/ผลการปฏิบัติเกี่ยวกับการด้าเนินชีวิตบนพ้ืนฐานปรัชญา               
เศรษฐกิจพอเพียง 

3)  สังเกตพฤติกรรมระหวํางเรียน 
4)  ประเมินผลการจัดกิจกรรมกลุํม 

  2.1.2  ด้านการตระหนักและส้านึกในความเป็นไทย 
    2.1.2.1  ผลการเรียนรู้ด้านการตระหนักและส้านึกในความเป็นไทย 

1) มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย วัฒนธรรมไทย และเข๎าใจในความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม 

    2.1.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านการตระหนักและส้านึกในความ 
เป็นไทย 

1) บทบาทสมมุต ิ
2) จัดกิจกรรม/โครงการที่อนุรักษ๑ความเป็นไทย 
3) ศึกษาชุมชน 
4) บรรยาย  อภิปรายและสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในเนื้อหาที่สอน 
5) มอบหมายงานให๎นักศึกษาค๎นคว๎าเป็นรายกลุํม/รายบุคคล 

    2.1.2.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านการตระหนักและส้านึกในความเป็นไทย 
1) เพ่ือนประเมินเพ่ือน 
2) ประเมินจากการน้าเสนอกิจกรรม/โครงการ 
3) ประเมินจากการรายงาน 
4) สังเกตพฤติกรรมระหวํางเรียน 
5) ประเมินผลการจัดกิจกรรมกลุํม 
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  2.1.3  ด้านความรอบรู้อย่างกว้างขวาง  มีโลกทัศน์กว้างไกล  เข้าใจและเห็นคุณค่าของตนเอง  
ผู้อ่ืน สังคม  ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ 
    2.1.3.1  ผลการเรียนรู้ด้านความรอบรู้อย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์กว้างไกล เข้าใจและ
เห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อ่ืน สังคม  ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ 

1) มีความรอบรู๎อยํางกว๎างขวางในศาสตร๑ที่เป็นพ้ืนฐานของชีวิต และสามารถ
น้าไปใช๎ในการด้าเนินชีวิตได๎ 

2) บูรณาการความรู๎ในรายวิชาที่เรียนกับความรู๎ในศาสตร๑อื่นๆ ที่เก่ียวข๎อง 
    2.1.3.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านความรอบรู้อย่างกว้างขวาง  
มีโลกทัศน์กว้างไกล เข้าใจและเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อ่ืน สังคม  ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ 

1) มอบหมายหัวข๎องานให๎นักศึกษาค๎นคว๎าเรื่องที่สอดคล๎องกับศาสตร๑ที่เป็น
พ้ืนฐานของชีวิต 

2) แสดงบทบาทสมมติในสถานการณ๑ตํางๆ ที่เกี่ยวข๎องกับชีวิตประจ้าวันผําน
กิจกรรมกลุํม 

3) น้าเสนองานโดยบูรณาการความรู๎ในรายวิชาที่เรียนกับความรู๎ในศาสตร๑อ่ืนๆ 
ที่เก่ียวข๎อง 

4) มอบหมายให๎ค๎นคว๎าข๎อมูล  ค้าศัพท๑  ประโยคอ่ืนๆ นอกเหนือจากบทเรียน 
    2.1.3.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรอบรู้อย่างกว้างขวาง  มีโลกทัศน์
กว้างไกล เข้าใจและเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อ่ืน สังคม  ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ 

1) ประเมินจากการใช๎ภาษาในการสื่อสาร 
2) สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา 
3) ประเมินผลจากการบ๎าน ชิ้นงานที่ได๎รับมอบหมาย 

  2.1.4  ด้านทักษะการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิต  เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
    2.1.4.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิต เพื่อพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง 

1) มีความรู๎ ความเข๎าใจ สาระส้าคัญของหลักการและทฤษฎีที่เป็นพ้ืนฐานการ
ด้ารงชีวิต 

2) มีความเข๎าใจ ความแตกตํางระหวํางบุคคล และวางตัวได๎อยํางเหมาะสมกับ
บทบาทหน๎าที่ และความรับผิดชอบ 

3) สามารถเรียนรู๎ เพ่ือพัฒนาตนเองทั้งรํางกาย จิตใจ ด๎วยความเฉลียวฉลาด 
4) สามารถแสวงหาข๎อมูล ความรู๎ จากแหลํงและวิธีการที่หลากหลาย 
5) ตระหนักรู๎ศักยภาพของตนเอง เพ่ือพัฒนาตนเองให๎ด้ารงชีวิตอยํางมีความสุข

และยั่งยืน 
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    2.1.4.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการแสวงหาความรู้
ตลอดชีวิต  เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

1) มอบหมายงานให๎นักศึกษาค๎นคว๎าข๎อมูลจากสื่อสารสนเทศท่ีหลากหลาย 
2) มอบหมายงานที่สามารถใช๎แหลํงข๎อมูลที่หลากหลายในการศึกษาค๎นคว๎า  
3) ก้าหนดให๎นักศึกษาอ๎างอิงแหลํงที่มาของข๎อมูลที่ค๎นคว๎า 

    2.1.4.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิต  
เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

1) สังเกตพฤติกรรมของผู๎เรียน 
2) ประเมินจากผลงานของนักศึกษาให๎สอดคล๎องกับวัตถุประสงค๑การเรียนรู๎ 
3) ตรวจสอบข๎อมูลอ๎างอิงของนักศึกษา 

  2.1.5  ด้านทักษะการคิดแบบองค์รวม 
    2.1.5.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการคิดแบบองค์รวม  

1) สามารถคิดในเชิงเหตุผล รวมทั้งเชื่อมโยงกระบวนการคิดแบบตํางๆ เพ่ือ
แก๎ไขป๓ญหาได๎อยํางรอบด๎านและมีประสิทธิภาพ 

2) สามารถเลือกวิธีคิดพิจารณาที่เหมาะสมตํอประเด็นป๓ญหาหนึ่งๆ ไมํวําจะด๎วย
การคิดวิเคราะห๑ สังเคราะห๑ แสดงการประเมินข๎อมูลเพ่ือชี้ให๎เห็นความ
นําเชื่อถือ และให๎ข๎อสรุปอันจะน้าไปสูํการตัดสินใจที่ถูกต๎องเหมาะสม 

3) สามารถให๎ความรู๎ พ้ืนฐานทางคณิตศาสตร๑ที่จ้าเป็นในการแก๎ป๓ญหาใน
สถานการณ๑ตํางๆ 

4) สามารถศึกษาป๓ญหาที่หลากหลายรูปแบบ และมีทักษะแก๎ไขป๓ญหาอยําง  
บูรณาการและสร๎างสรรค๑ได๎ 

5) สามารถใช๎ทักษะการคิดพัฒนาให๎เกิดป๓ญหาแนวคิดเก่ียวกับภาพอนาคต และ
แนวทางความเป็นไปได๎ที่จะบรรลุเป้าหมายที่ก้าหนด และได๎ผลของการคิด
เพ่ือการเปลี่ยนแปลงตนเอง 

    2.1.5.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการคิดแบบองค์รวม  
1) จัดกระบวนการสอนที่หลากหลายโดยเน๎นให๎ผู๎เรียนได๎ฝึกทักษะการคิดแบบ

ตํางๆ เพื่อแก๎ไขป๓ญหาได๎อยํางรอบด๎านและมีประสิทธิภาพ 
2) ฝึกให๎ผู๎เรียนได๎ศึกษาค๎นคว๎าป๓ญหาที่หลากหลายรูปแบบ  และใช๎ทักษะการ

คิดแก๎ป๓ญหาอยํางบูรณาการและสร๎างสรรค๑ 
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    2.1.5.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการคิดแบบองค์รวม  
1) พิจารณากรณีศึกษา  โดยเน๎นการประเมินทักษะกระบวนการคิดแก๎ป๓ญหา

อยํางสร๎างสรรค๑และมีประสิทธิภาพ 
2) ประเมินผลข๎อมูลจากการค๎นคว๎า ด๎วยการประเมินตามสภาพจริง  เชํน 

ประเมินการน้าเสนอชิ้นงาน  การตอบค้าถาม 
3) ประเมินโดยใช๎แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

  2.1.6  ด้านจิตอาสาและส้านึกสาธารณะ เป็นพลเมืองท่ีมีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก 
    2.1.6.1  ผลการเรียนรู้ด้านจิตอาสาและส้านึกสาธารณะ เป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของ
สังคมไทยและสังคมโลก 

1) มีทักษะการท้างานเป็นทีม มีมนุษยสัมพันธ๑ที่ดี ปรับตัวให๎เข๎ากับวัฒนธรรม
องค๑กรได ๎

2) ตระหนักถึงสิทธิและหน๎าที่ของตนเองและผู๎อ่ืน และยอมรับในความแตกตําง
หลากหลายของมนุษย๑ 

3) มีน้้าใจ มีจิตอาสา จิตสาธารณะ มีความรับผิดชอบตํอประโยชน๑สํวนรวม และ
มีจิตส้านึกรักท๎องถิ่น 

4) สามารถชํวยเหลือและแก๎ป๓ญหาของกลุํมได๎อยํางสร๎างสรรค๑ทั้งในฐานะผู๎น้า
และผู๎ตาม 

5) ตระหนักในคุณคําของศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี วรรณกรรม ทั้งของไทยและ
ประชาคมนานาชาติ 

    2.1.6.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านจิตอาสาและส้านึกสาธารณะ เป็น
พลเมืองท่ีมีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก  

1) ท้าโครงการ 
2) บทบาทสมมุต ิ
3) การน้าเสนอ 

    2.1.6.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านจิตอาสาและส้านึกสาธารณะ เป็น
พลเมืองท่ีมีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก  

1) ตรวจโครงการ 
2) ให๎เพ่ือนประเมิน 
3) ผู๎สอนรํวมประเมิน 
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  2.1.7  ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรู้เท่าทัน 
    2.1.7.1  ผลการเรียนรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรู้เท่าทัน  

1) สามารถใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาความรู๎ด๎านตํางๆ ได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ 

2) สามารถใช๎เทคโนโลยีในการสืบค๎น คัดกรอง รวบรวมและวิเคราะห๑ได๎ 
3) สามารถเลือกใช๎เทคโนโลยีในการติดตํอสื่อสารและน้าเสนอข๎อมูลขําวสารได๎

อยํางมีประสิทธิภาพ 
4) สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี นวัตกรรม และสถานการณ๑

โลกในป๓จจุบัน 
5) ตระหนักรู๎ผลกระทบของเทคโนโลยีที่มีตํอชีวิตและสังคม และสามารถ

เลือกใช๎เทคโนโลยีให๎เหมาะสมกับตนเองได๎ 
    2.1.7.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
อย่างรู้เท่าทัน 

1) ก้าหนดหัวข๎อให๎นักศึกษาค๎นคว๎าเพ่ือน้าเสนอผลงานโดยใช๎เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

2) จัดกิจกรรมกลุํมในการรวบรวมข๎อมูลที่ก้าหนดและรํวมอภิปรายความ
นําเชื่อถือ 

3) น้าเสนอข๎อมูลโดยใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
    2.1.7.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรู้ 
เท่าทัน 

1) ประเมินผลงานของนักศึกษาให๎สอดคล๎องกับวัตถุประสงค๑การเรียนรู๎ 
2) สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา 
3) ประเมินผลจากการใช๎ภาษาในการสื่อสาร 

  2.1.8  ด้านการใช้ภาษาในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 
    2.1.8.1  ผลการเรียนรู้ด้านการใช้ภาษาในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ  

1) สามารถใช๎ภาษาเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ้าวันได๎อยํางเหมาะสม 
2) สามารถเลือกใช๎ภาษาในบริบทที่แตกตํางได๎อยํางเหมาะสม 

    2.1.8.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านการใช้ภาษาในการสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพ  

1) บรรยาย อภิปราย และยกตัวอยํ างการใช๎ภาษาเ พ่ือการสื่ อสารใน
ชีวิตประจ้าวัน 

2) เปิดโอกาสให๎นักศึกษาน้าเสนอผลงานการใช๎ภาษาเพ่ือการสื่อสารในชีวิต
ประจ้า เป็นรายกลุํม/บุคคล 
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3) มอบหมายให๎นักศึกษาค๎นคว๎า แสดงบทบาทสมมติ และท้ากิจกรรมเป็น
รายบุคคล/กลุํม 

    2.1.8.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านการใช้ภาษาในการสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพ  

1) ประเมินผลการใช๎ภาษาเพ่ือการสื่อสาร  การแสดงบทบาทสมมติ 
2) ประเมินผลงานกลุํม และประเมินซึ่งกันและกัน 
3) สังเกตพฤติกรรมระหวํางเรียน 
4) แบบฝึกหัดและแบบทดสอบ 
5) สอบกลางภาคและสอบปลายภาค 
6) น้าเสนอผลงานการใช๎ภาษาเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ้าวัน 

               

 2.2  หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
   2.2.1  ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
    2.2.1.1  ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 

1) มีความเสียสละ และความซื่อสัตย๑สุจริต 
2) มีวินัย เคารพกฎระเบียบ และความรับผิดชอบตํอตนเองและสังคม 
3) เคารพสิทธิและยอมรับฟ๓งความคิดเห็นของผู๎อื่น 
4) มีสัมมาคารวะ และให๎ความเคารพตํอผู๎อาวุโส 

2.2.1.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1) สอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา รวมทั้งมีการจัด

กิจกรรมสํงเสริมคุณธรรม จริยธรรม เชํน การยกยํองนักศึกษาที่ท้าดี        
ท้าประโยชน๑แกํสํวนรวม เสียสละ 

2) สํงเสริมให๎ปฏิบัติตามระเบียบข๎อบังคับของมหาวิทยาลัย เชํน การเข๎า      
ชั้นเรียน การเข๎าห๎องสอบ เป็นต๎น   

3) สํงเสริมให๎ปฏิบัติตามระเบียบข๎อบังคับของมหาวิทยาลัย เชํน การเข๎า      
ชั้นเรียน การเข๎าห๎องสอบ เป็นต๎น   

4) ปลูกฝ๓งให๎นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน๎นการเข๎าชั้นเรียนให๎ตรงเวลา
ตลอดจนการแตํงกายที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย  

    2.2.1.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข๎าชั้นเรียน  การสํงงานตาม

ระยะเวลาที่มอบหมาย และการรํวมกิจกรรมตําง ๆ ที่จัดขึ้น 
2) ประเมินจากความพร๎อมเพรียงของนักศึกษาในการเข๎ารํวมกิจกรรมสํงเสริม

คุณธรรม จริยธรรม 
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3) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน๎าที่ที่ได๎รับมอบหมาย 
4) ประเมินการกระท้าทุจริตในการสอบ  

   2.2.2  ด้านความรู้ 
2.2.2.1  ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

1) มีความรู๎ในสาขาวิชาที่เรียนและเข๎าใจขั้นตอนวิธีการปฏิบัติงาน 
2) ก๎าวทันการเปลี่ยนแปลงและความก๎าวหน๎าของศาสตร๑ที่เก่ียวข๎อง 
3) มีความสามารถน้าความรู๎ไปประยุกต๑ใช๎ในการปฏิบัติงานได๎ 
4) มีความสามารถในการถํายทอดและเผยแพรํความรู๎ 

    2.2.2.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
1) ใช๎การสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเน๎นหลักการทางทฤษฎี และประยุกต๑ใช๎

ทางปฏิบัติในสภาพแวดล๎อมจริง  
2) ควรจัดให๎มีการเรียนรู๎จากสถานการณ๑จริงโดยการศึกษาดูงาน 
3) เชิญผู๎เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ๑ตรงมาเป็นวิทยากร 
4) ฝึกปฏิบัติงานในหนํวยงานของรัฐและเอกชนที่มีความสอดคล๎องกับวิชาชีพ 

    2.2.2.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
1) การทดสอบยํอย การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
2) ประเมินจากการเข๎ารํวมกิจกรรมศึกษาดูงาน 
3) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดท้า 
4) ประเมินจากรายงานป๓ญหาพิเศษ 
5) ประเมินจากการน้าเสนอรายงานในชั้นเรียน 

   2.2.3  ด้านทักษะทางปัญญา 
    2.2.3.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

                              1)  สามารถคิดและวางแผนการท้างานอยํางเป็นระบบ 
        2)  สามารถวิเคราะห๑ และสรุปประเด็นป๓ญหาได๎ 
        3)  สามารถประยุกต๑ความรู๎เพื่อใช๎ในการแก๎ไขป๓ญหาได๎   
                   2.2.3.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

1) โครงการสํงเสริมการท้าวิจัย เชํน งานวิจัยโครงการสหกิจศึกษา ป๓ญหาพิเศษ 
เป็นต๎น 

2) การสัมมนาด๎านวิชาชีพ 
3) สํงเสริมให๎นักศึกษามีโอกาสปฏิบัติจริง 
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    2.2.3.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
1) ประเมินจากผลงานของนักศึกษา  
2) ประเมินจากการปฏิบัติของนักศึกษา เชํน ประเมินจากการน้าเสนอ รายงาน

ในชั้นเรียน การทดสอบ เป็นต๎น 
   2.2.4  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

2.2.4.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ 
1) มีมนุษยสัมพันธ๑ที่ดี สามารถสื่อสาร และปรับตัวเข๎ากับผู๎อ่ืนได๎ 
2) สามารถท้างานเป็นทีม รับฟ๓งความคิดเห็นผู๎อ่ืน 
3) มีความรับผิดชอบตํอองค๑กรและสังคมอยํางตํอเนื่อง 

2.2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง  
บุคคลและความรับผิดชอบ 

ก้าหนดกิจกรรมให๎มีการท้างานเป็นกลุํมในการเรียนการสอน 
2.2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 
ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการน้าเสนอรายงาน

กลุํมในชั้นเรียน และสังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการรํวมกิจกรรมตํางๆ   
   2.2.5  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     2.2.5.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
               1)  สามารถใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการวิเคราะห๑ป๓ญหา 

ค๎นคว๎าหาข๎อมูล จัดเก็บและการน้าเสนอได๎  
        2)  สามารถแก๎ป๓ญหาโดยการใช๎เทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร๑ที่เกี่ยวข๎อง 

มาใช๎ในการวิเคราะห๑แปลความหมายและเสนอแนวทางในการแก๎ไขป๓ญหาได๎           
อยํางสร๎างสรรค๑ 

        3)  มีทักษะในการสื่อสารภาษาไทยและภาษาตํางประเทศ    
                   2.2.5.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาตํางๆท่ีหลากหลายรูปแบบ 
2) สํงเสริมให๎นักศึกษาใช๎สถิติ ในการท้าวิจัยหรือป๓ญหาพิเศษ โดยใช๎โปรแกรม

ส้าเร็จรูป 
3) จัดกิจกรรมสํงเสริมทักษะการน้าเสนอข๎อมูลโดยใช๎สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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    2.2.5.3  กลยุทธ์การประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข   
การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) ประเมินจากรายงานการท้าวิจัย 
2) ประเมินจากเทคนิคการน้าเสนอ 

 

3.  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum  
     Mapping) 
  แสดงให๎เห็นวําแตํละรายวิชาในหลักสูตรรับผิดชอบตํอมาตรฐานผลการเรียนรู๎ใดบ๎าง  (ตามที่ระบุใน
หมวดที่ 4  ข๎อ 2)  โดยระบุวําเป็นความรับผิดชอบหลักหรือรับผิดชอบรอง  ซึ่งบางรายวิชาอาจไมํน้าสูํ
มาตรฐานผลการเรียนรู๎บางเรื่องก็ได๎  (จะแสดงเป็นเอกสารแนบท๎าย) 
 3.1  ผลการเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ในตารางมีความหมาย  ดังนี้ 
  3.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรมในการด้าเนินชีวิตบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

(1)  มีวินัยและความรับผิดชอบตํอหน๎าที่ มุํงมั่นในการท้างานให๎ส้าเร็จ เป็นแบบอยํางที่ดี
 ของสังคม 
(2)  มีความซื่อสัตย๑ เสียสละ อดทน กตัญ๒ู และมีความพอเพียงเป็นฐานในการด้าเนิน
 ชีวิต 
(3)  สุภาพ อํอนน๎อมถํอมตน รู๎จักกาลเทศะ ใจกว๎าง รับฟ๓งความคิดเห็นของผู๎อื่น  
(4)  มีจิตส้านึกและตระหนักถึงการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ เคารพกฎ 
 ระเบียบ และข๎อบังคับตํางๆ ขององค๑กรและสังคม 

  3.1.2   ผลการเรียนรู้ด้านการตระหนักและส้านึกในความเป็นไทย 
(1)  มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย วัฒนธรรมไทย และเข๎าใจในความหลากหลายทาง
  วัฒนธรรม 

  3.1.3  ผลการเรียนรู้ด้านความรอบรู้อย่างกว้างขวาง  มีโลกทัศน์กว้างไกล  เข้าใจและเห็น
คุณค่าของตนเอง  ผู้อ่ืน สังคม  ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ 

(1)  มีความรอบรู๎อยํางกว๎างขวางในศาสตร๑ที่เป็นพ้ืนฐานของชีวิต และสามารถน้าไปใช๎ใน
  การด้าเนินชีวิตได๎ 
(2)  บูรณาการความรู๎ในรายวิชาที่เรียนกับความรู๎ในศาสตร๑อื่นๆ ที่เก่ียวข๎อง 

  3.1.4    ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิต  เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
(1)  มีความรู๎ ความเข๎าใจ สาระส้าคัญของหลักการและทฤษฎีที่เป็นพ้ืนฐานการด้ารงชีวิต 
(2)  มีความเข๎าใจ ความแตกตํางระหวํางบุคคล และวางตัวได๎อยํางเหมาะสมกับบทบาท
  หน๎าที่ และความรับผิดชอบ 
(3)  สามารถเรียนรู๎ เพ่ือพัฒนาตนเองทั้งรํางกาย จิตใจ ด๎วยความเฉลียวฉลาด 
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(4)  สามารถแสวงหาข๎อมูล ความรู๎ จากแหลํงและวิธีการที่หลากหลาย 
(5)  ตระหนักรู๎ศักยภาพของตนเอง เพ่ือพัฒนาตนเองให๎ด้ารงชีวิตอยํางมีความสุข และยั่งยืน   

  3.1.5  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการคิดแบบองค์รวม  
(1)  สามารถคิดในเชิงเหตุผล รวมทั้งเชื่อมโยงกระบวนการคิดแบบตํางๆ เพ่ือแก๎ไขป๓ญหา    

 ได๎อยํางรอบด๎านและมีประสิทธิภาพ 
(2)  สามารถเลือกวิธีคิดพิจารณาที่เหมาะสมตํอประเด็นป๓ญหาหนึ่งๆ ไมํวําจะด๎วยการคิด

 วิเคราะห๑ สังเคราะห๑ แสดงการประเมินข๎อมูลเพ่ือชี้ให๎เห็นความนําเชื่อถือ และให๎
 ข๎อสรุปอันจะน้าไปสูํการตัดสินใจที่ถูกต๎องเหมาะสม 

(3)  สามารถให๎ความรู๎พ้ืนฐานทางคณิตศาสตร๑ที่จ้าเป็นในการแก๎ป๓ญหาในสถานการณ๑
 ตํางๆ 

(4)  สามารถศึกษาป๓ญหาที่หลากหลายรูปแบบ และมีทักษะแก๎ไขป๓ญหาอยําง  บูรณาการ
 และสร๎างสรรค๑ได๎ 

(5)  สามารถใช๎ทักษะการคิดพัฒนาให๎เกิดป๓ญหาแนวคิดเกี่ยวกับภาพอนาคต และแนวทาง
 ความเป็นไปได๎ที่จะบรรลุ เป้าหมายที่ก้าหนด และได๎ผลของการคิดเพ่ือการ
 เปลี่ยนแปลงตนเอง 

  3.1.6  ผลการเรียนรู้ด้านจิตอาสาและส้านึกสาธารณะ เป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทยและ
สังคมโลก 

(1)  มีทักษะการท้างานเป็นทีม มีมนุษยสัมพันธ๑ที่ดี ปรับตัวให๎เข๎ากับวัฒนธรรมองค๑กรได ๎
(2)  ตระหนักถึงสิทธิและหน๎าที่ของตนเองและผู๎อ่ืน และยอมรับในความแตกตําง 

  หลากหลายของมนุษย๑ 
(3)  มีน้้าใจ มีจิตอาสา จิตสาธารณะ มีความรับผิดชอบตํอประโยชน๑สํวนรวม และมี

 จิตส้านึกรักท๎องถิ่น 
(4)  สามารถชํวยเหลือและแก๎ป๓ญหาของกลุํมได๎อยํางสร๎างสรรค๑ทั้งในฐานะผู๎น้าและผู๎ตาม 
(5)  ตระหนักในคุณคําของศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี วรรณกรรม ทั้งของไทยและประชาคม

 นานาชาติ 
  3.1.7  ผลการเรียนรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรู้เท่าทัน  

(1)  สามารถใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาความรู๎ด๎านตํางๆ ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
(2)  สามารถใช๎เทคโนโลยีในการสืบค๎น คัดกรอง รวบรวมและวิเคราะห๑ได๎ 
(3)  สามารถเลือกใช๎เทคโนโลยีในการติดตํอสื่อสารและน้าเสนอข๎อมูลขําวสารได๎อยํางมี

 ประสิทธิภาพ 
(4)  สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี นวัตกรรม และสถานการณ๑โลกใน ป๓จจุบัน 
(5) ตระหนักรู๎ผลกระทบของเทคโนโลยีที่มีตํอชีวิตและสังคม และสามารถเลือกใช๎

 เทคโนโลยีให๎เหมาะสมกับตนเองได๎ 
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  3.1.8  ผลการเรียนรู้ด้านการใช้ภาษาในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ  
    (1)  สามารถใช๎ภาษาเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ้าวันได๎อยํางเหมาะสม 
    (2)  สามารถเลือกใช๎ภาษาในบริบทที่แตกตํางได๎อยํางเหมาะสม  
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  (Curriculum Mapping) 
  ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 

 
ผลการ
เรียนรู้ 

1.คุณธรรม จริยธรรมใน
การด้าเนินชีวิตบนพื้นฐาน
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2.ตระหนัก 
และส้านึก
ในความ
เป็นไทย 

3.มีความ
รอบรู๎อยําง
กว๎างขวาง 
มีโลกทัศน๑
กว๎างไกล
เข๎าใจและ
เห็นคุณคํา
ของตนเอง 
ผู๎อื่น  สังคม 
ศิลปวัฒน-
ธรรมและ
ธรรมชาติ 

4. มีทักษะการแสวงหาความรู๎
ตลอดชีวิต เพื่อพัฒนาตนเองอยําง
ตํอเนื่อง 

5. มีทักษะความคิดแบบองค๑รวม 6. มีจิตอาสาและส้านึกสาธารณะ 
เป็นพลเมืองที่มีคุณคําของสังคม
โลก 

7. ใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศอยําง
รู๎เทําทัน 

8.  ใช๎ภาษา 
ในการสือ่สาร
อยาํงมี
ประสทิธภิาพ 

รายวิชา 1.1
 

1.2
 

1.3
 

1.4
 

2.1
 

3.1
 

3.2
 

4.1
 

4.2
 

4.3
 

4.4
 

4.5
 

5.1
 

5.2
 

5.3
 

5.4
 

5.5
 

6.1
 

6.2
 

6.3
 

6.4
 

6.5
 

7.1
 

7.2
 

7.3
 

7.4
 

7.5
 

8.1
 

8.2
 

กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
GEL0101   
ภาษาไทยเพื่อ
การส่ือสาร 

                             

GEL0201  
ภาษาอังกฤษ
ในโลกป๓จจุบัน 

                             

GEL0202  
ภาษาอังกฤษเพือ่
การท้างาน 
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ผลการ
เรียนรู้ 

1.คุณธรรม จริยธรรมใน
การด้าเนินชีวิตบนพื้นฐาน
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2.ตระหนัก 
และส้านึก
ในความ
เป็นไทย 

3.มีความ
รอบรู๎อยําง
กว๎างขวาง 
มีโลกทัศน๑
กว๎างไกล
เข๎าใจและ
เห็นคุณคํา
ของตนเอง 
ผู๎อื่น  สังคม 
ศิลปวัฒน-
ธรรมและ
ธรรมชาติ 

4. มีทักษะการแสวงหาความรู๎
ตลอดชีวิต เพื่อพัฒนาตนเองอยําง
ตํอเนื่อง 

5. มีทักษะความคิดแบบองค๑รวม 6. มีจิตอาสาและส้านึกสาธารณะ 
เป็นพลเมืองที่มีคุณคําของสังคม
โลก 

7. ใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศอยําง
รู๎เทําทัน 

8.  ใช๎ภาษา 
ในการสือ่สาร
อยาํงมี
ประสทิธภิาพ 

รายวิชา 1.1
 

1.2
 

1.3
 

1.4
 

2.1
 

3.1
 

3.2
 

4.1
 

4.2
 

4.3
 

4.4
 

4.5
 

5.1
 

5.2
 

5.3
 

5.4
 

5.5
 

6.1
 

6.2
 

6.3
 

6.4
 

6.5
 

7.1
 

7.2
 

7.3
 

7.4
 

7.5
 

8.1
 

8.2
 

GEL0301  
ภาษามาเลย๑
เพื่อการ
สื่อสาร 

                             

GEL0302  
ภาษา
อินโดนีเซีย
เพื่อการ
สื่อสาร 

                             

GEL0303  
ภาษาพมําเพื่อ
การส่ือสาร 

                             

GEL0304  
ภาษาจีนเพื่อ
การส่ือสาร 
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ผลการ
เรียนรู้ 

1.คุณธรรม จริยธรรมใน
การด้าเนินชีวิตบนพื้นฐาน
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2.ตระหนัก 
และส้านึก
ในความ
เป็นไทย 

3.มีความ
รอบรู๎อยําง
กว๎างขวาง 
มีโลกทัศน๑
กว๎างไกล
เข๎าใจและ
เห็นคุณคํา
ของตนเอง 
ผู๎อื่น  สังคม 
ศิลปวัฒน-
ธรรมและ
ธรรมชาติ 

4. มีทักษะการแสวงหาความรู๎
ตลอดชีวิต เพื่อพัฒนาตนเองอยําง
ตํอเนื่อง 

5. มีทักษะความคิดแบบองค๑รวม 6. มีจิตอาสาและส้านึกสาธารณะ 
เป็นพลเมืองที่มีคุณคําของสังคม
โลก 

7. ใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศอยําง
รู๎เทําทัน 

8.  ใช๎ภาษา 
ในการสือ่สาร
อยาํงมี
ประสทิธภิาพ 

รายวิชา 1.1
 

1.2
 

1.3
 

1.4
 

2.1
 

3.1
 

3.2
 

4.1
 

4.2
 

4.3
 

4.4
 

4.5
 

5.1
 

5.2
 

5.3
 

5.4
 

5.5
 

6.1
 

6.2
 

6.3
 

6.4
 

6.5
 

7.1
 

7.2
 

7.3
 

7.4
 

7.5
 

8.1
 

8.2
 

GEL0305  
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อ
การสื่อสาร 

                             

GEL0306         
ภาษาเกาหลี
เพื่อการสื่อสาร 

                             

กลุ่มวิชามนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ 
GEH0401   
วิถีลุํมน้้า
ทะเลสาบ
สงขลา 

                             

GEH0402  
ปรัชญาและ
ศาสนา 
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ผลการ
เรียนรู้ 

1.คุณธรรม จริยธรรมใน
การด้าเนินชีวิตบนพื้นฐาน
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2.ตระหนัก 
และส้านึก
ในความ
เป็นไทย 

3.มีความ
รอบรู๎อยําง
กว๎างขวาง 
มีโลกทัศน๑
กว๎างไกล
เข๎าใจและ
เห็นคุณคํา
ของตนเอง 
ผู๎อื่น  สังคม 
ศิลปวัฒน-
ธรรมและ
ธรรมชาติ 

4. มีทักษะการแสวงหาความรู๎
ตลอดชีวิต เพื่อพัฒนาตนเองอยําง
ตํอเนื่อง 

5. มีทักษะความคิดแบบองค๑รวม 6. มีจิตอาสาและส้านึกสาธารณะ 
เป็นพลเมืองที่มีคุณคําของสังคม
โลก 

7. ใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศอยําง
รู๎เทําทัน 

8.  ใช๎ภาษา 
ในการสือ่สาร
อยาํงมี
ประสทิธภิาพ 

รายวิชา 1.1
 

1.2
 

1.3
 

1.4
 

2.1
 

3.1
 

3.2
 

4.1
 

4.2
 

4.3
 

4.4
 

4.5
 

5.1
 

5.2
 

5.3
 

5.4
 

5.5
 

6.1
 

6.2
 

6.3
 

6.4
 

6.5
 

7.1
 

7.2
 

7.3
 

7.4
 

7.5
 

8.1
 

8.2
 

GEH0403  
มนุษย๑กับ
ความงาม 

                             

GEH0404  
พฤติกรรม
มนุษย๑และการ
พัฒนาตน 

                             

GEH0405  
มนุษย๑กับการ
เปลี่ยนแปลง 

                             

GEH0406  
สารสนเทศ
เพื่อการเรียนรู ๎
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ผลการ
เรียนรู้ 

1.คุณธรรม จริยธรรมใน
การด้าเนินชีวิตบนพื้นฐาน
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2.ตระหนัก 
และส้านึก
ในความ
เป็นไทย 

3.มีความ
รอบรู๎อยําง
กว๎างขวาง 
มีโลกทัศน๑
กว๎างไกล
เข๎าใจและ
เห็นคุณคํา
ของตนเอง 
ผู๎อื่น  สังคม 
ศิลปวัฒน-
ธรรมและ
ธรรมชาติ 

4. มีทักษะการแสวงหาความรู๎
ตลอดชีวิต เพื่อพัฒนาตนเองอยําง
ตํอเนื่อง 

5. มีทักษะความคิดแบบองค๑รวม 6. มีจิตอาสาและส้านึกสาธารณะ 
เป็นพลเมืองที่มีคุณคําของสังคม
โลก 

7. ใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศอยําง
รู๎เทําทัน 

8.  ใช๎ภาษา 
ในการสือ่สาร
อยาํงมี
ประสทิธภิาพ 

รายวิชา 1.1
 

1.2
 

1.3
 

1.4
 

2.1
 

3.1
 

3.2
 

4.1
 

4.2
 

4.3
 

4.4
 

4.5
 

5.1
 

5.2
 

5.3
 

5.4
 

5.5
 

6.1
 

6.2
 

6.3
 

6.4
 

6.5
 

7.1
 

7.2
 

7.3
 

7.4
 

7.5
 

8.1
 

8.2
 

GEH0407  
กฎหมาย
พื้นฐานเพื่อ
คุณภาพชีวิต 

                             

GEH0408  
เรียนรู๎
คุณธรรมน้า
ชีวิตพอเพียง 

                             

GEH0409   
วิถีอาเซียน                              

กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
GES0501  
วิเคราะห๑ 
การคิด 
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ผลการ
เรียนรู้ 

1.คุณธรรม จริยธรรมใน
การด้าเนินชีวิตบนพื้นฐาน
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2.ตระหนัก 
และส้านึก
ในความ
เป็นไทย 

3.มีความ
รอบรู๎อยําง
กว๎างขวาง 
มีโลกทัศน๑
กว๎างไกล
เข๎าใจและ
เห็นคุณคํา
ของตนเอง 
ผู๎อื่น  สังคม 
ศิลปวัฒน-
ธรรมและ
ธรรมชาติ 

4. มีทักษะการแสวงหาความรู๎
ตลอดชีวิต เพื่อพัฒนาตนเองอยําง
ตํอเนื่อง 

5. มีทักษะความคิดแบบองค๑รวม 6. มีจิตอาสาและส้านึกสาธารณะ 
เป็นพลเมืองที่มีคุณคําของสังคม
โลก 

7. ใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศอยําง
รู๎เทําทัน 

8.  ใช๎ภาษา 
ในการสือ่สาร
อยาํงมี
ประสทิธภิาพ 

รายวิชา 1.1
 

1.2
 

1.3
 

1.4
 

2.1
 

3.1
 

3.2
 

4.1
 

4.2
 

4.3
 

4.4
 

4.5
 

5.1
 

5.2
 

5.3
 

5.4
 

5.5
 

6.1
 

6.2
 

6.3
 

6.4
 

6.5
 

7.1
 

7.2
 

7.3
 

7.4
 

7.5
 

8.1
 

8.2
 

GES0502  ชีวิต
กับสิ่งแวดล๎อม                              

GES0503  
ชีวิตกับ
เทคโนโลยี 

                             

GES0601  
เกษตรเพื่อ
ชีวิต 

                             

GES0701  
อาหารและ
โภชนาการ
เบื้องต๎น 

                             

GES0702  
การดูแลสุขภาพ
แบบบูรณาการ 
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ผลการ
เรียนรู้ 

1.คุณธรรม จริยธรรมใน
การด้าเนินชีวิตบนพื้นฐาน
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2.ตระหนัก 
และส้านึก
ในความ
เป็นไทย 

3.มีความ
รอบรู๎อยําง
กว๎างขวาง 
มีโลกทัศน๑
กว๎างไกล
เข๎าใจและ
เห็นคุณคํา
ของตนเอง 
ผู๎อื่น  สังคม 
ศิลปวัฒน-
ธรรมและ
ธรรมชาติ 

4. มีทักษะการแสวงหาความรู๎
ตลอดชีวิต เพื่อพัฒนาตนเองอยําง
ตํอเนื่อง 

5. มีทักษะความคิดแบบองค๑รวม 6. มีจิตอาสาและส้านึกสาธารณะ 
เป็นพลเมืองที่มีคุณคําของสังคม
โลก 

7. ใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศอยําง
รู๎เทําทัน 

8.  ใช๎ภาษา 
ในการสือ่สาร
อยาํงมี
ประสทิธภิาพ 

รายวิชา 1.1
 

1.2
 

1.3
 

1.4
 

2.1
 

3.1
 

3.2
 

4.1
 

4.2
 

4.3
 

4.4
 

4.5
 

5.1
 

5.2
 

5.3
 

5.4
 

5.5
 

6.1
 

6.2
 

6.3
 

6.4
 

6.5
 

7.1
 

7.2
 

7.3
 

7.4
 

7.5
 

8.1
 

8.2
 

GES0801   

งานชํางใน
ชีวิตประจ้าวัน 
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3.2  ผลการเรียนรู้หมวดวิชาเฉพาะด้าน  ในตารางมีความหมาย ดังนี้ 
  1. ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
  1)  มีความเสียสละ และความซื่อสัตย๑สุจริต 
  2)  มีวินัย เคารพกฎระเบียบ และความรับผิดชอบตํอตนเองและสังคม 
  3)  เคารพสิทธิและยอมรับฟ๓งความคิดเห็นของผู๎อื่น 
  4)  มีสัมมาคารวะ และให๎ความเคารพตํอผู๎อาวุโส   
  2. ด้านความรู้  
  1)  มีความรู๎ในสาขาวิชาที่เรียนและเข๎าใจขั้นตอนวิธีการปฏิบัติงาน 

 2)  ก๎าวทันการเปลี่ยนแปลงและความก๎าวหน๎าของศาสตร๑ที่เก่ียวข๎อง  
 3) มีความสามารถน้าความรู๎ไปประยุกต๑ใช๎ในการปฏิบัติงานได๎ 
 4) มีความสามารถในการถํายทอดและเผยแพรํความรู๎ 

  3. ด้านทักษะทางปัญญา 
  1) สามารถคิดและวางแผนการท้างานอยํางเป็นระบบ 

 2)  สามารถวิเคราะห๑ และสรุปประเด็นป๓ญหาได๎ 
 3) สามารถประยุกต๑ความรู๎เพื่อใช๎ในการแก๎ไขป๓ญหาได๎ 

  4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
1) มีมนุษยสัมพันธ๑ที่ดี สามารถสื่อสาร และปรับตัวเข๎ากับผู๎อ่ืนได๎ 
2) สามารถท้างานเป็นทีม รับฟ๓งความคิดเห็นผู๎อ่ืน 
3) มีความรับผิดชอบตํอองค๑กรและสังคมอยํางตํอเนื่อง 

  5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1) สามารถใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการวิเคราะห๑ป๓ญหา ค๎นคว๎า 

  หาข๎อมูล จัดเก็บและการน้าเสนอได๎  
 2) สามารถแก๎ป๓ญหาโดยการใช๎เทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร๑ที่เกี่ยวข๎อง 
  มาใช๎ในการวิเคราะห๑แปลความหมายและเสนอแนวทางในการแก๎ไขป๓ญหาได๎อยํางสร๎างสรรค๑ 
 3) มีทักษะในการสื่อสารภาษาไทยและภาษาตํางประเทศ 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  (Curriculum Mapping) 
  ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 

 
1. คุณธรรม จริยธรรม 

 

 
2. ความรู้ 

 
3.ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์และ
การสื่อสาร 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
(2) หมวดวิชาเฉพาะ                    
     1) กลุ่มวิชาแกน  
4131009  ฟิสิกส๑ทั่วไป                  
4211113  เคมีทั่วไป                  
4211114  ปฏิบัติการเคมีทั่วไป                  
4212513  เคมีอินทรีย๑ทั่วไป                  

4331113  ชีววทิยาท่ัวไป                  
4331114  ปฏบิติัการชีววิทยาทั่วไป                  
4333406  พนัธศุาสตร๑ทั่วไป                  
4362109  จุลชีววิทยาทัว่ไป                  
4571211  คณิตศาสตร๑พื้นฐาน                  
     2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน  
 กลุ่มวิชาพื้นฐานเกษตรศาสตร ์  
1552608 ภาษาอังกฤษส้าหรับ  
 เทคโนโลยีการเกษตร 

                 

5004912  สถิติเพื่อการวิจยัทางการเกษตร                  
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รายวิชา 

 
1. คุณธรรม จริยธรรม 

 

 
2. ความรู้ 

 
3.ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์และ
การสื่อสาร 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
  กลุ่มวิชาเนื้อหา  
  บังคับเรยีน  
5061130  การประมงท่ัวไป                  
5061131  ชีววิทยาปลา                  
5061132  สัตว๑ไมํมีกระดูกสันหลังเบื้องต๎น                  
5061133  หลักการเพาะเล้ียงสัตว๑น้า้                  
5061515 ความปลอดภยัทางน้้าสา้หรับการ

 เพาะเล้ียงสัตว๑น้้า 
                 

5062134  การเพาะพันธุ๑ปลา                  
5062136  การเพาะเล้ียงสัตว๑น้้าชายฝ๓่ง                  
5062310  นิเวศวิทยาแหลํงน้้า                  
5062311  คุณภาพน้้าและการวิเคราะห๑น้้า                  

5063138  แพลงก๑ตอนวิทยา                  
5063146  การปรับปรุงพนัธุ๑สัตว๑น้้า                  
5063210  อาหารและการใหอ๎าหารสัตว๑น้้า 

                 
5063410  โรคและพยาธิสัตว๑น้้า                   
5063514 การเป็นผู๎ประกอบการธุรกิจ 
 เพาะเล้ียงสัตว๑น้้า 
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รายวิชา 

 
1. คุณธรรม จริยธรรม 

 

 
2. ความรู้ 

 
3.ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์และ
การสื่อสาร 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
5063710  สัมมนาการเพาะเล้ียงสัตว๑น้า้                  
5064510 การจัดการฟาร๑มสัตว๑น้า้                  
5064512 ระเบียบข๎อบังคับทางการเพาะเล้ียง 
             สัตว๑น้า้ 

                 

           เลือกเรียน  
5061137  การเพาะเล้ียงปลาสวยงาม                  
5061139 พืชน้้าส้าหรับการเพาะเล้ียงสัตว๑น้้า                  
5061140  สาหรํายทะเล                  
5061142  การเลี้ยงปลา                  
5061143  การเลี้ยงสัตว๑น้้าแบบผสมผสาน                  
5061144  การเพาะเล้ียงกุ๎ง                  
5061145 การเพาะเล้ียงปูและหอยเศรษฐกจิ                  
5061150 กรณีศึกษาโครงการพระราชด้าริที่    

เกี่ยวขอ๎งกับการเพาะเล้ียงสัตว๑น้้า 
                 

5061152 การเพาะเล้ียงสัตว๑น้า้เบื้องต๎น                  
5062135 เทคโนโลยีชีวภาพทางการเพาะเล้ียง 
             สัตว๑น้า้ 

                 

5062312  ชีววิทยาทางทะเล                  
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รายวิชา 

 
1. คุณธรรม จริยธรรม 

 

 
2. ความรู้ 

 
3.ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์และ
การสื่อสาร 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
5062610  ผลิตภัณฑ๑สัตว๑น้้าพื้นบา๎น                  
5062613  การแปรรูปสัตว๑น้้า                  
5062614  การใช๎ประโยชน๑สิ่งเหลือใช๎จาก 
 สัตว๑น้้า 

                 

5063141 เทคโนโลยีการเลี้ยงปลารํวมกับการ  
              ปลูกพืชไร๎ดิน 

                 

5063147 เทคโนโลยชีวีภาพทางพันธศุาสตร๑   
             สัตว๑น้า้ 

                 

5063149  เร่ืองเฉพาะทางการเพาะเล้ียงสัตว๑น้้า                  
5063211  อาหารธรรมชาต ิ                  
5063513 การสํงเสริมการเพาะเล้ียงสัตว๑น้้า                  
5063611  การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ๑สัตว๑น้้า                  
5063612  เทคโนโลยีหลังการเก็บเกีย่วและการ  
              ดูแลสัตว๑น้้า 

                 

5064148 การเพาะเล้ียงสัตว๑น้้าในระบบปดิ                  
   รายวชิาที่เรียนโดยไม่นบัหน่วยกิต  
5062810 การฝึกประสบการณ๑วิชาชพีการ     

เพาะเล้ียงสัตว๑น้้าพื้นฐาน 
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รายวิชา 

 
1. คุณธรรม จริยธรรม 

 

 
2. ความรู้ 

 
3.ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์และ
การสื่อสาร 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
          2) กลุ่มวิชาปฏบิัติการและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
5063811  การเตรียมฝึกประสบการณ๑วิชาชีพ

การเพาะเล้ียงสัตว๑น้า้  
                 

5063812  ป๓ญหาพิเศษการเพาะเล้ียงสัตว๑น้้า 1                  
5064813  การฝึกประสบการณ๑วิชาชีพการ

เพาะเล้ียงสัตว๑น้้า 
                 

5064814  ป๓ญหาพิเศษการเพาะเล้ียงสัตว๑น้้า 2                  
7000390  การเตรียมความพร๎อมสหกจิศึกษา                  
7000490  สหกิจศึกษา                   
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หมวดที ่5 หลกัเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1.  กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
 ใช๎เกณฑ๑การประเมินตามข๎อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  วําด๎วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี         
พ.ศ. 2558 ให๎มีการประเมินผลการศึกษาในรายวิชาตํางๆ ตามหลักสูตรเป็น 2 ระบบ ดังนี้  

1.1 ระบบคําระดับคะแนน แบํงเป็น 8 ระดับ ดังนี้ 
ระดับคะแนน  ความหมาย    ค่าระดับคะแนน 
       A      ดีเยี่ยม (Excellent)  4.0 
   B+   ดีมาก (Very Good)  3.5 
   B   ดี (Good)   3.0 
   C+   คํอนข๎างดี (Fairly Good)  2.5 
   C   พอใช๎ (Fair)   2.0 
   D+   อํอน (Poor)   1.5 
   D   อํอนมาก (Very Poor)  1.0 
   E   ตก (Fail)   0.0 

 1.2 ระบบไมํมีคําระดับคะแนนก้าหนดสัญลักษณ๑การประเมินผล ดังนี้ 
       ระดับการประเมิน   ผลการศึกษา 
    P (Pass)        ผําน 
    F (Fail)         ไมํผําน 
      ระบบคะแนนนี้ใช๎ส้าหรับการประเมินผลรายวิชาที่ให๎ประเมินผลโดยไมํมีคําระดับคะแนน และวิชา     
ที่ได๎ผลประเมิน F นักศึกษาต๎องลงทะเบียนเรียนใหมํจนกวําจะสอบผําน  
   

2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษามีกระบวนการ ดังนี้ 
 2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส้าเร็จการศึกษา 
 2.1.1 อาจารย๑ผู๎รับผิดชอบรายวิชาตรวจสอบความสอดคล๎องของข๎อสอบกับวัตถุประสงค๑ของรายวิชา 
และผลการเรียนรู๎ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
 2.1.2 อาจารย๑ในสาขาวิชาตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักศึกษาให๎เป็นไปตามเกณฑ๑ 
 2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส้าเร็จการศึกษา 
 2.2.1 สาขาวิชาติดตามประเมินความคิดเห็นและข๎อเสนอแนะของบัณฑิตท่ีมีตํอหลักสูตร 
 2.2.2 มหาวิทยาลัยประเมินความพึงพอใจของผู๎ใช๎บัณฑิต 
 2.2.3 สาขาวิชาติดตามความก๎าวหน๎า หรือความต๎องการการพัฒนาของบัณฑิตเพ่ือเป็นข๎อมูลในการ
จัดโครงการพัฒนาศิษย๑เกํา 
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3.  เกณฑ์การส้าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 การส้าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรให๎เป็นไปตามข๎อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วําด๎วยการจัด
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 หมวดที่ 9 การส้าเร็จการศึกษา 
 ข๎อที่ 27 การขอรับและอนุมัติปริญญา 
   27.1 นักศึกษาที่มีสิทธิ์ขอรับปริญญา ต๎องศึกษารายวิชาตํางๆ ครบถ๎วน และผํ านเกณฑ๑อ่ืนตาม
ข๎อก้าหนดและระเบียบของมหาวิทยาลัยโดยมีคําระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ตั้งแตํ 2.00 ขึ้นไป 
ไมํมีผลการสอบตกในรายวิชาบังคับและมีระยะเวลาศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยก้าหนด 
      27.2 ให๎นักศึกษายื่นค้าร๎องขอรับปริญญาตํอส้านักสํงเสริมวิชาการและงานทะเบียนภายใน 30 
วัน นับแตํวันเปิดเรียนของภาคการศึกษาสุดท๎ายที่นักศึกษาคาดวําจะสอบได๎หนํวยกิตครบถ๎วนตามหลักสูตร 
และในกรณีที่นักศึกษายังไมํขออนุมัติส้าเร็จการศึกษา ด๎วยมีความประสงค๑จะลงทะเบียนรายวิชาเพ่ิมเติมใน
ภาคการศึกษาถัดไป นักศึกษาต๎องยื่นค้าร๎องขออนุมัติตํอมหาวิทยาลัยภายใน 2 สัปดาห๑กํอนการสอบปลาย
ภาค โดยมีระยะเวลาที่ศึกษาเพ่ิมเติมรวมกับระยะเวลาที่ศึกษาตามหลักสูตรแล๎วต๎องไมํเกินระยะเวลา
การศึกษาที่มหาวิทยาลัยก้าหนด 
   27.3 นักศึกษาจะต๎องไมํมีพันธะใดๆ ตํอมหาวิทยาลัยจึงจะได๎รับการเสนอชื่อเพ่ือขอรับปริญญา 
   27.4 นักศึกษาที่สมควรได๎รับการเสนอชื่อให๎ได๎รับปริญญา จะต๎องเป็นผู๎ที่มีความประพฤติที่ไมํ
ขัดตํอกฎ ระเบียบของมหาวิทยาลัย วําด๎วยวินัยนักศึกษา 
   27.5 นักศึกษาต๎องผํานการเตรียมความพร๎อมและการท้ากิจกรรมครบถ๎วนตามที่มหาวิทยาลัย
ก้าหนด 
   27.6 นักศึกษาต๎องสอบผํานการประเมินผลความรู๎และทักษะตามที่มหาวิทยาลัยก้าหนด 
   27.7 สภามหาวิทยาลัยเป็นผู๎พิจารณาอนุมัติการให๎ปริญญา 
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หมวดที ่6 การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1.  การเตรียมการส้าหรับอาจารย์ใหม่ 
 1.1 มีการปฐมนิเทศให๎กับอาจารย๑ใหมํ ให๎มีความรู๎และเข๎าใจนโยบายของคณะเทคโนโลยีการเกษตร        
และมหาวิทยาลัย 
 1.2 ชี้แจงปรัชญา วัตถุประสงค๑ และเป้าหมายของหลักสูตร มอบเอกสารที่เกี่ยวข๎อง เชํน รายละเอียด
หลักสูตร คูํมือการศึกษาและหลักสูตร คูํมืออาจารย๑ กฎระเบียบตํางๆ 
 1.3 สํงเสริมให๎อาจารย๑ใหมํเข๎าอบรมเกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย 
  1.4 มีอาจารย๑พ่ีเลี้ยงชํวยเหลือและให๎ค้าแนะน้าในการท้างานของอาจารย๑ใหมํ 
 1.5 มีการประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานเพื่อติดตามการท้างานอยํางตํอเนื่อง 
 
2.  การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
 2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
  2.1.1 สํงเสริมอาจารย๑ให๎มีการเพ่ิมพูนความรู๎ สร๎างเสริมประสบการณ๑เพ่ือสํงเสริมการสอนและการ
วิจัยอยํางตํอเนื่อง การสนับสนุนด๎านการศึกษาตํอ ฝึกอบรม ศึกษาดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค๑กร  
ตํางๆ การประชุมทางวิชาการท้ังในประเทศและ/หรือตํางประเทศ หรือการลาเพ่ือเพ่ิมประสบการณ๑ 
  2.1.2 การเพ่ิมทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให๎ทันสมัย 
 2.2  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ 
  2.2.1 สํงเสริมให๎มีการศึกษาดูงาน การไปประชุม อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาวิชาชีพ การรํวมเครือขําย
วิชาชีพ 
  2.2.2 สํงเสริมให๎มีการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด๎านตํางๆ เชํน การวิจัย การท้าผลงานทางวิชาการ 
การน้าเสนอผลงานทางวิชาการ การศึกษาตํอ การอบรมระยะสั้น 
  2.2.3 สํงเสริมการมีสํวนรํวมในกิจกรรมบริการวิชาการแกํชุมชน 
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หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 
การบริหารหลักสูตร 
  ในการบริหารหลักสูตรจะมีคณะกรรมการประจ้าหลักสูตรเป็นผู๎รับผิดชอบโดยด้าเนินการตามระบบ      
การประกันคุณภาพหลักสูตร ซึ่งมีองค๑ประกอบในการประกัน 6 ด๎าน คือ 
 

1. การก้ากับมาตรฐาน 
 

  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว๑น้้า  มีอาจารย๑ผู๎รับผิดชอบหลักสูตรจ้านวน
อยํางน๎อย 5 คน โดยอาจารย๑ผู๎รับผิดชอบหลักสูตรทุกคนเป็นอาจารย๑ผู๎รับผิดชอบหลักสูตร ไมํเกิน  1 หลักสูตร 
และมีคุณสมบัติเชํนเดียวกับอาจารย๑ประจ้าหลักสูตร คือ มีคุณวุฒิขั้นต่้าปริญญาโทหรือเทียบเทํา หรือด้ารง
ต้าแหนํงผู๎ชํวยศาสตราจารย๑ และต๎องมีผลงานวิชาการที่ไมํใชํสํวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็น
ผลงานวิชาการที่ได๎รับการเผยแพรํตามหลักเกณฑ๑ที่ก้าหนดในการพิจารณาแตํงตั้งให๎บุคคลด้ารงต้าแหนํงทาง
วิชาการอยํางน๎อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย๎อนหลัง อาจารย๑ประจ้าหลักสูตรทุกคนเป็นอาจารย๑ประจ้าที่มี
คุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ๑กับสาขาที่เปิดสอนซึ่งท้าหน๎าที่สอน ค๎นคว๎า และวิจัยในสาขาดังกลําว อาจารย๑
ผู๎รับผิดชอบหลักสูตรทุกคนเป็นอาจารย๑ประจ้าหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา โดยมีการปรับปรุง
หลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก้าหนดในรอบ  5 ปี ของการปรับปรุง   
  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว๑น้้า  ได๎มีการด้าเนินงานให๎เป็นไปตาม 
ตัวบํงชี้ผลการด้าเนินงานเพ่ือการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหํงชาติ เชํน อาจารย๑ประจ้าหลักสูตรไมํต่้ากวําร๎อยละ 80 มีสํวนรํวมในการประชุมวางแผน 
ติดตามและทบทวนผลการด้าเนินงาน มีรายละเอียดของหลักสูตรที่สอดคล๎องกับมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา 
อาจารย๑ประจ้าหลักสูตรทุกคนมีการจัดท้าเอกสารรายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณ๑ภาคสนาม 
(มคอ.3 และ มคอ.4) อาจารย๑ประจ้าหลักสูตรทุกคนมีการจัดท้ารายงานผลการด้าเนินการของรายวิชาและของ
ประสบการณ๑ภาคสนาม (มคอ. 5 และ มคอ.6) ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา หลักสูตรมีการจัดท้า
รายงานผลการด้าเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา มีการทวนสอบ
มาตรฐานผลการเรียนรู๎ มีการปรับปรุงการเรียนการสอนจากรายงานผลการด้าเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) 
อาจารย๑ใหมํของหลักสูตรได๎รับการปฐมนิเทศเพ่ือชี้แจงแนวทางในการท้างาน อาจารย๑ผู๎รับผิดชอบหลักสูตร
และบุคลากรสายสนับสนุนทุกคนได๎รับการพัฒนาความรู๎ในแตํละปีการศึกษา รวมทั้งอาจารย๑ผู๎รับผิดชอบ
หลักสูตรทุกคนได๎รับผลการประเมินความพึงพอใจตํอการสอนจากนักศึกษาในแตํละรายวิชาไมํต่้ากวํา 3.50 
จากคะแนนเต็ม 5.00 และประเมินความพึงพอใจของผู๎ใช๎บัณฑิตที่มีตํอบัณฑิตใหมํ ไมํน๎อยกวํา 3.50  จาก
คะแนนเต็ม 5.00 
 

 
 
2. บัณฑิต 
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  คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหํงชาติ ได๎มีการก้าหนดคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค๑ตามที่หลักสูตรก้าหนดไว๎ในเอกสาร มคอ.2 ซึ่งครอบคลุมผลการเรียนรู๎อยํางน๎อย 5 ด๎าน
คือ (1) ด๎านคุณธรรมจริยธรรม (2) ด๎านความรู๎ (3) ด๎านทักษะทางป๓ญญา (4) ด๎านทักษะความสัมพันธ๑ระหวําง
บุคคลและความรับผิดชอบ และ (5) ด๎านทักษะการวิเคราะห๑เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช๎เทคโนโลยี
สารสนเทศ หลักสูตรมีการด้าเนินการประเมินคุณภาพบัณฑิตโดยอาศัยข๎อมูลจากผู๎ใช๎บัณฑิตด๎วยการขอเข๎า
สัมภาษณ๑ หรือการสํงแบบสอบถามเพ่ือประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตใหมํที่จบการศึกษาและเข๎าท้างานใน
สถานประกอบการนั้น ๆ และจ้านวนบัณฑิตที่รับการประเมินจากผู๎ใช๎บัณฑิตจะต๎องไมํน๎อยกวําร๎อยละ  20 
ของจ้านวนบัณฑิตที่ส้าเร็จการศึกษารวมทั้งการติดตามจ้านวนของบัณฑิต (ร๎อยละ) ที่ได๎งานท้าหรือประกอบ
อาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
 

3. นักศึกษา 
 

  หลักสูตรมีระบบและกลไกลในการรับนักศึกษา และน้าระบบและกลไกดังกลําวมาใช๎ในการรับ
นักศึกษา โดยอาจารย๑ผู๎รับผิดชอบหลักสูตรรํวมกับโปรแกรมวิชา คณะ และมหาวิทยาลัย รับนักศึกษาตามแผน
ที่วางไว๎ ในแตํละปีการศึกษา โดยส้านักสํงเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็นผู๎ด้าเนินการในการรับนักศึกษา 
และ มีตัวแทนอาจารย๑ผู๎รับผิดชอบหลักสูตร ท้าหน๎าที่สอบสัมภาษณ๑นักศึกษา มีการก้ากับติดตามนักศึกษาโดย
ก้าหนดให๎อาจารย๑ที่ปรึกษามีตารางการให๎ค้าแนะน้าและค้าปรึกษาแกํนักศึกษาทั้งในด๎านวิชาการและการใช๎ชีวิต
ในสถาบันอุดมศึกษารวมทั้งการจัดโครงการตําง ๆ เพ่ือพัฒนานักศึกษา พร๎อมทั้งสํงเสริมสร๎างทักษะการเรียนรู๎
ในศตวรรษท่ี 21 
 

4. อาจารย ์
 

  มีการรับและแตํงตั้งอาจารย๑ประจ้าหลักสูตรโดยอาจารย๑ใหมํจะต๎องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท
เป็นอยํางน๎อยในสาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว๑น้้า  หรือสาขาที่สัมพันธ๑กัน รวมทั้งมีการพัฒนาอาจารย๑ที่มีอยูํเดิม
อยํางตํอเนื่อง โดยการพิจารณากรอบอัตราก้าลังและแผนพัฒนาตนเอง (ลาศึกษาตํอ) รํวมกับคณะเพ่ือให๎
อาจารย๑ได๎ศึกษาตํอระดับปริญญาเอก และสํงเสริมการท้าผลงานวิชาการและการท้าวิจัยของอาจารย๑ประจ้า
หลักสูตร นอกจากนี้หลักสูตรรํวมกับคณะจัดสรรงบประมาณให๎อาจารย๑ประจ้าหลักสูตรได๎มีการเผยแพรํ
ผลงานวิจัยมีการจัดสรรวิชาสอนตรงกับความช้านาญของอาจารย๑ผู๎สอนและมีการเกลี่ยจ้านวนภาระงานสอน
ให๎มีความเหมาะสม รวมทั้งมีการจัดท้ารายงานภาระการสอน รายงานการประเมินตนเอง และรายงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษา รวมถึงเอกสาร มคอ.3, มคอ.4, มคอ.5, มคอ.6 และ มคอ.7 ตามก้าหนดเวลา 
 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
 

  หลักสูตรมีการจัดท้าหลักสูตรโดยมีการวิจัยรายงานการศึกษาความเป็นไปได๎ในการปรับปรุงหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว๑น้้า  จากผู๎ที่มีสํวนเกี่ยวข๎อง ประกอบด๎วย นักเรียน 
ผู๎ใช๎บัณฑิต (ทั้งเอกชนและราชการ) ศิษย๑เกํา, ศิษย๑ป๓จจุบัน นักวิชาการ ทั้งในภาครัฐและเอกชน อาจารย๑
ผู๎รับผิดชอบหลักสูตร เพ่ือน้าผลการประเมิน และข๎อเสนอแนะที่ได๎มาใช๎ในการปรับปรุงหลักสูตร พร๎อมทั้งได๎
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จัดให๎มีการยกรําง และสัมมนาวิพากษ๑หลักสูตรปรับปรุงโดยเชิญผู๎ทรงคุณวุฒิผู๎ที่มีความเชี่ยวชาญครอบคลุมใน
ศาสตร๑ด๎านเกษตรมารํวมให๎ข๎อมูล จากนั้นจึงยื่นตํอส้านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพ่ือรับรอง
หลักสูตรและเริ่มรับนักศึกษา 
 

  ในการจัดการเรียนการสอน เมื่อการจัดท้าหลักสูตรได๎รับความเห็นชอบและด้าเนินการเปิดรายวิชา
แล๎ว อาจารย๑ผู๎รับผิดชอบหลักสูตรต๎องค้านึงถึงการวางระบบผู๎สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน  
ให๎ผู๎สอนมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับรายวิชาที่สอนให๎กระบวนการจัดการเรียนการสอนมีมาตรฐานเดียวกันทุก
กลุํม ผู๎สอนใช๎วิธีการและ/ หรือกิจกรรมที่หลากหลาย มีการบูรณาการกระบวนการบริการวิชาการ การวิจัย 
และสอดแทรกศิลปวัฒนธรรมและภูมิป๓ญญาท๎องถิ่นในการเรียนการสอน  
 

  ส้าหรับการประเมินผู๎เรียน หลักสูตรมีการก้าหนดเกณฑ๑การประเมินผลการเรียนรู๎ของนักศึกษาให๎ตรง
ตามวัตถุประสงค๑ที่ก้าหนดไว๎ในเอกสาร มคอ.2 แตํละรายวิชาในหลักสูตรมีการก้าหนดน้้าหนักของ
องค๑ประกอบในการประเมินให๎สอดคล๎องกับจุดเน๎นภายในแตํละรายวิชา มีการประเมินผลการเรียนรู๎ของ
นักศึกษาโดยใช๎การประเมินตามสภาพจริง เครื่องมือที่ใช๎ในการประเมินผลการเรียนรู๎ของนักศึกษามีความ
หลากหลาย เชํน ข๎อสอบปรนัย ข๎อสอบอัตนัย รายงานที่มอบหมาย การสอบปากเปลํา การสังเกตพฤติกรรม
นักศึกษา ตลอดจนการวัดทักษะการปฏิบัติงานจากการฝึกภาคสนาม มีการก้ากับให๎มีการพัฒนาและตรวจสอบ
เครื่องมือที่ใช๎ประเมินผลการเรียนรู๎ของนักศึกษาให๎มีความเหมาะสมกับรายวิชาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
มีการควบคุมการประเมินผลการเรียนรู๎ในรายวิชาที่มีหลายกลุํมเรียนให๎ได๎มาตรฐานเดียวกัน 
 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 

 อาจารย๑ผู๎รับผิดชอบหลักสูตรมีการประชุมพิจารณาความเหมาะสมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู๎เพ่ือ
น้ามาวางแผนจัดระบบบริหารจัดการให๎ เหมาะสมยิ่ งขึ้น  เชํน ความพร๎อมของห๎องปฏิบัติการและ 
สถานีปฏิบัติการ การเตรียมความพร๎อมของห๎องเรียน สภาพแวดล๎อมที่เอ้ือตํอการเรียนรู๎ทั้งในด๎านแสงสวําง 
อุณหภูมิ ความสะอาด ขนาดพื้นท่ีใช๎สอยในห๎องเรียนให๎สอดคล๎องกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนการจัด
สิ่งอ้านวยความสะดวกทางด๎านสื่อโสตทัศนูปกรณ๑ เชํน คอมพิวเตอร๑ เครื่องฉายภาพทึบแสง จอภาพ  
เครื่องโปรเจคเตอร๑ เครื่องเสียง อุปกรณ๑ โต๏ะ เก๎าอ้ี ในห๎องเรียนให๎พร๎อมส้าหรับใช๎งาน  การจัดหาหนังสือ  
สื่อสิ่ งพิมพ๑  เอกสาร ต้ารา และสื่ออิ เลคทรอนิกส๑ ในส้านักวิทยบริการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ตลอดจนเครอืขํายแบบไร๎สาย (wifi) ของมหาวิทยาลัย 
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7.  ตัวบ่งช้ีผลการด้าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
 เกณฑ๑การประเมิน ดังนี้ 

ตัวบ่งชี้ผลการด้าเนินงาน 
ปีการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 

1) อาจารย๑ผู๎รับผิดชอบหลักสูตรอยํางน๎อยร๎อยละ 80 มีสํวนรํวม  
    ในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการด้าเนินงาน 
 หลักสูตร 

          

2)  มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล๎องกับ 
 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหํงชาติ  

          

3)  มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ๑ 
 ภาคสนาม (ถ๎ามี) ตามแบบมคอ.3 และ มคอ.4 อยํางน๎อยกํอน 
 การเปิดสอนในแตํละภาคการศึกษาให๎ครบทุกรายวิชา 

          

4) จัดท้ารายงานผลการด้าเนินการของรายวิชา  และรายงานผล 
 การด้าเนินการของประสบการณ๑ภาคสนาม (ถ๎ามี)  ตามแบบ  
 มคอ.5 และ มคอ.6  ภายใน 30 วัน  หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา 
    ที่เปิดสอนให๎ครบทุกรายวิชา 

          

5) จัดท้ารายงานผลการด้าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7  
  ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

          

6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ 
 เรียนรู๎ ที่ก้าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ๎ามี) อยํางน๎อย 
 ร๎อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแตํละปีการศึกษา 

          

7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ๑การ 
 สอน หรือการประเมินผลการเรียนรู๎ จากผลการประเมินการ 
 ด้าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล๎ว 

         

8) อาจารย๑ใหมํ (ถ๎ามี) ทุกคนได๎รับการปฐมนิเทศหรือค้าแนะน้า 
 ด๎านการจัดการเรียนการสอน 

          

9) อาจารย๑ประจ้าหลักสูตรทุกคนได๎รับการพัฒนาทางวิชาการ    
    และ/หรือวิชาชีพอยํางน๎อยปีละหนึ่งครั้ง 
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ตัวบ่งชี้ผลการด้าเนินงาน 
ปีการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 

10) จ้านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ๎ามี) ได๎รับการ 
  พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 50 ตํอปี 

          

11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท๎าย/บัณฑิตใหมํที่มี 
  ตํอคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมํน๎อยกวํา 3.5 จากคะแนนเต็ม  
  5.0 

       

12) ระดับความพึงพอใจของผู๎ใช๎บัณฑิตที่มีตํอบัณฑิตใหมํ 
     เฉลี่ยไมํน๎อยกวํา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

      

รวมตัวบ่งชี้ในแต่ละปี 9 10 10 11 12 
 

 เกณฑ์ประเมิน 
  หลักสูตรได๎มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ต๎องผํานเกณฑ๑ประเมิน ดังนี้ ตัวบํงชี้บังคับ            
(ตัวบํงชี้ที่ 1-5) มีผลด้าเนินการบรรลุตามเป้าหมาย และมีจ้านวนตัวบํงชี้ที่มีผลด้าเนินการบรรลุเป้าหมาย     
ไมํน๎อยกวํา 80% ของตัวบํงชี้รวม โดยพิจารณาจากจ้านวนตัวบํงชี้บังคับและตัวบํงชี้รวมในแตํละปี 



90 มคอ.2 มคอ.2 

หมวดที ่8 การประเมินและปรับปรุงการด้าเนินการของหลักสูตร 
 

1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 
    การประเมินกระบวนการที่ใช๎ประเมินและปรับปรุงกลยุทธ๑การสอนที่ได๎วางแผนไว๎เพ่ือการพัฒนาการ
เรียนการสอนให๎มีคุณภาพ และบรรลุวัตถุประสงค๑การเรียน ให๎พิจารณาจากตัวผู๎เรียนโดยอาจารย๑ผู๎สอน
จะต๎องประเมินผู๎เรียนวํามีความเข๎าใจในเนื้อหาของบทเรียนหรือไมํ โดยประเมินจากการทดสอบยํอย        
การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในการตอบค้าถามในชั้นเรียนของนักศึกษา และการอภิปรายโต๎ตอบจาก
นักศึกษา เมื่อรวบรวมข๎อมูลดังกลําวข๎างต๎นแล๎ว จะสามารถประเมินเบื้องต๎นได๎วําผู๎เรียนมีความเข๎าใจเนื้อหา
ของบทเรียนตามวัตถุประสงค๑ของการเรียนหรือไมํ หากผู๎ เรียนมีความเข๎าใจเนื้อหาบทเรียนต่้ากวําเกณฑ๑ที่
ก้าหนดหรือไมํเป็นไปตามวัตถุประสงค๑การสอน ควรมีการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงวิธีสอน เครื่องมือหรือสื่อ
การสอน รวมทั้งอาจต๎องจัดล้าดับเนื้อหาบทเรียนเพ่ือให๎งํายตํอการท้าความเข๎าใจ และหรือให๎มีการประชุม
คณาจารย๑ในโปรแกรมวิชา เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู๎และขอค้าแนะน้า 
  การทดสอบกลางภาคการศึกษา และการสอบปลายภาคการศึกษา จะสามารถชี้ได๎วําผู๎เรียนมีความ
เข๎าใจในเนื้อหาที่ได๎สอนไปหรือไมํ หากพบวํามีป๓ญหา สมควรหาสาเหตุและแนวทางการสอนที่จะท้าให๎ผู๎เรียน
มีความเข๎าใจดีขึ้น สามารถสอบผํานเกณฑ๑ที่ก้าหนดได ๎
 

 1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
  นักศึกษาประเมินคุณภาพการสอนของอาจารย๑ ทั้งในด๎านทักษะกลยุทธ๑การสอน ความรับผิดชอบใน
การสอน  ความสามารถในการถํายทอดความรู๎ การชี้แจงประมวลการสอนรายวิชาการใช๎สื่อการสอนประกอบ  
ทั้งนี้ให๎ท้าทุกรายวิชาที่เปิดสอน และให๎สรุปผลการประเมินคุณภาพให๎กับอาจารย๑ผู๎สอน เพ่ือเป็นข๎อมูล
ย๎อนกลับและน้าไปปรับปรุงการสอนอยํางตํอเนื่อง 
 

2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยส้ารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบสอบถาม หรือสัมมนากลุํมยํอย จาก 
  1) นักศึกษาปีสุดท๎าย และหรือ บัณฑิต 
  2) ผู๎ใช๎บัณฑิต และหรือ และสถานประกอบการ 
  3) ผู๎ทรงคุณวุฒิภายนอก 
 

3.  การประเมินผลการด้าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
  ด้าเนินการประเมินผลตามตัวบํงชี้ที่ระบุในหมวดที่ 7 โดยคณะกรรมการที่ได๎รับการแตํงตั้ง 
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4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
  จากการรวบรวมข๎อมูล ท้าให๎ทราบป๓ญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวมและในแตํละวิชา 
กรณีที่พบป๓ญหาให๎จัดล้าดับความส้าคัญและความจ้าเป็น เพ่ือวางแนวทางแก๎ไขป๓ญหาให๎เหมาะสมกับเวลา 
เชํน ป๓ญหาการเรียนการสอนเฉพาะวิชา ควรด้าเนินการแก๎ไขในภาคการศึกษาตํอไป หรือป๓ญหาในเชิงนโยบาย
ควรเสนอมหาวิทยาลัยได๎รับทราบและด้าเนินการตามขั้นตอนของมหาวิทยาลัย อยํางไรก็ตามผู๎บริหารระดับ
สาขาวิชาจะต๎องด้าเนินการปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับทุกๆ 5 ปี ทั้งนี้เพ่ือให๎หลักสูตรและการจัดการเรียนการ
สอนมีความทันสมัยและสอดคล๎องกับความต๎องการพัฒนาประเทศ 
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ภาคผนวก ก 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 
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ภาคผนวก ข 
 

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
ว่าด้วยการโอนผลการเรียน และการเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ. 2553 
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ภาคผนวก ค 

ตารางเปรียบเทียบหลักสตูรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง   
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ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรวิทยาศาตรบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
สาระส้าคัญ/เหตุผล 
การเปลี่ยนแปลง 

1. ชื่อหลักสูตร 
ภาษาไทย         :   วิทยาศาสตรบัณฑิต  
                         สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว๑น้้า 
ภาษาอังกฤษ     :   Bachelor of Science 
                         Program in Aquaculture 

1) ชื่อหลักสูตร  
ภาษาไทย         :   วิทยาศาสตรบัณฑิต  
                         สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว๑น้้า 
ภาษาอังกฤษ     :   Bachelor of Science 
                         Program in Aquaculture 
 

ไมํมีการเปลี่ยนแปลง 

2) ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  
ภาษาไทย      ชื่อเต็ม   :   วทิยาศาสตรบัณฑิต  
                                 (การเพาะเลี้ยงสัตว๑น้้า)
ภาษาอังกฤษ  ชื่อเต็ม   :   Bachelor of Science  

                                            (Aquaculture) 
                             ชื่อยอํ   :   B.Sc. (Aquaculture) 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  
ภาษาไทย      ชื่อเต็ม   :   วทิยาศาสตรบัณฑิต  
                                 (การเพาะเลี้ยงสัตว๑น้้า)
ภาษาอังกฤษ  ชื่อเต็ม   :   Bachelor of Science  

                                            (Aquaculture) 
                             ชื่อยอํ   :   B.Sc. (Aquaculture) 
 

ไมํมีการเปลี่ยนแปลง 

3. ปรัชญาของหลักสูตร 
ผลิตบัณฑิตที่มีความรู๎คูํคุณธรรม น้าวิชาชีพพัฒนาการเพาะเลี้ยง

สัตว๑น้้าในท๎องถิ่น 

3. ปรัชญาของหลักสูตร  
ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว๑น้้าที่มีความรู๎คูํคุณธรรม 

น้าวิชาชีพพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว๑น้้าในท๎องถิ่น 
 

ตามค้าแนะน้าของผู๎ทรงคุณวุฒิ 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
สาระส้าคัญ/เหตุผล 
การเปลี่ยนแปลง 

4. ความส้าคัญ 
หลักสูตรปริญญาตรีสาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว๑น้้า ผลิตบัณฑิตที่

เป็นที่ต๎องการของตลาดแรงงานและสังคม เนื่องจากยุทธศาสตร๑ของ
ประเทศมุํงพัฒนาด๎านการเพาะเลี้ยงสัตว๑น้้ าตามหลักเศรษฐกิจ   
พอเพียง เพ่ือความเป็นอยูํที่ดีมีสุขของประชาชนชาวไทย  และผลิต
บุคลากรที่มีความรู๎ความสามารถให๎แกํภาครัฐ และเอกชน เพ่ือรองรับ             
การขยายตัวตามยุทธศาสตร๑การพัฒนาประเทศของรัฐบาล 

4. ความส้าคัญ  
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว๑น้้า 

ผลิตบัณฑิตที่มีความรู๎ และทักษะที่เกี่ยวข๎องกับการเพาะเลี้ยงสัตว๑น้้า 
โดยมีการเรียนรู๎อยํางเป็นระบบ ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ เป็นที่
ต๎องการของตลาดแรงงานและสังคม  เพ่ือผลิตสินค๎าเกษตรประเภท
สัตว๑น้้า สร๎างความมั่นคงทางด๎านอาหารของประเทศ สามารถสร๎าง
รายได๎ และสร๎างโอกาสประกอบอาชีพในภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ธุรกิจสํวนตัว เพ่ือรองรับการขยายตัวตามยุทธศาสตร๑การพัฒนา
ประเทศ และการเปิดเสรีของประชาคมอาเซียน 

เพ่ือตอบสนองตํอการเปลี่ยนแปลง
ของประเทศ และโลกาภิวัตน๑ 

5. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
เพ่ือให๎นักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมในการด้าเนินชีวิต ประกอบ

อาชีพด๎วยความรับผิดชอบตํอสังคม สามารถน้าความรู๎ทางทฤษฎี 
ปฏิบัติการ และประสบการณ๑การฝึกงานหรือสหกิจศึกษามาปรับใช๎ใน
การคิดวิเคราะห๑ แก๎ป๓ญหาในการประกอบอาชีพอยํางเหมาะสม
สอดคล๎องกับทรัพยากร สิ่งแวดล๎อม และวัฒนธรรมในท๎องถิ่น สามารถ
สื่อสารและปรับตัวในการท้างานรํวมกับผู๎ อ่ืน อีกทั้งสามารถน้าภู มิ
ป๓ญญาท๎องถิ่นมาพัฒนาตนเองและวิชาชีพอยํางตํอเนื่อง 

5. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1.  มีคุณธรรมจริยธรรมในการด้าเนินชีวิต ประกอบอาชีพด๎วย

ความรับผิดชอบตํอสังคม  
2.  มีความรู๎และทักษะทางการเพาะเลี้ยงสัตว๑น้้า 
3. สามารถน้าความรู๎มาประยุกต๑ใช๎ในการปฏิบัติงาน ในการ

ประกอบอาชีพอยํางเหมาะสมสอดคล๎องกับทรัพยากร สิ่งแวดล๎อม 
และวัฒนธรรมในท๎องถิ่น 

4.  มีมนุษยสัมพันธ๑ที่ดี สามารถสื่อสารและปรับตัวในการท้างาน
รํวมกับผู๎อ่ืนได ๎

 

เน๎นทักษะด๎านการเพาะเลี้ยงสัตว๑น้้า 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
สาระส้าคัญ/เหตุผล 
การเปลี่ยนแปลง 

6. โครงสร้างหลักสูตร 
จ้านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร     133     หน่วยกิต 

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30     หน่วยกิต 
- กลุํมวิชาภาษาและการสื่อสาร  9      หนํวยกิต 
- กลุํมวิชามนุษยศาสตร๑  6      หนํวยกิต 
- กลุํมวิชาสังคมศาสตร๑  6      หนํวยกติ 
 - กลุํมวิชาคณิตศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑  9 หนํวยกิต 
 และเทคโนโลยี      

2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน                     97        หน่วยกิต 
2.1  กลุ่มวิชาเนื้อหา                      89    หน่วยกิต 

-  วิชาแกน                           15    หนํวยกิต 

-  วิชาเฉพาะสาขา                  74  หนํวยกิต 

2.2  กลุ่มวิชาปฏิบัติและฝึก               8   หน่วยกิต         
ประสบการณ์วิชาชีพ                      

3) หมวดวิชาเลือกเสรี                         6         หน่วยกิต 

6. โครงสร้างหลักสูตร  
จ้านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร           129     หน่วยกิต 

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  30     หน่วยกิต 
- กลุํมวิชาภาษาและการสื่อสาร  12    หนํวยกิต 
- กลุํมวิชามนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑  9       หนํวยกิต 
- กลุํมวิชาคณิตศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑ 9      หนํวยกิต 
 และเทคโนโลยี       

 
2)  หมวดวิชาเฉพาะ                      93       หน่วยกิต 

2.1  กลุ่มวชิาแกน  23    หน่วยกิต 
  2.2  กลุ่มวชิาเฉพาะด้าน  62     หน่วยกิต 

2.2.1  กลุํมวิชาพื้นฐานเกษตรศาสตร๑ 5 หนํวยกิต 
2.2.2  กลุํมวิชาเนื้อหา 57 หนํวยกติ 
  บังคับเรียน     48    หนํวยกติ 
  เลือกเรยีน    9 หนํวยก ิต 

     2.3  กลุ่มวิชาปฏิบัตกิารและฝึก                   8         หน่วยกิต 
           ประสบการณ์วิชาชีพ 

3)  หมวดวิชาเลือกเสรี                         6        หน่วยกิต 
 
 

ตัดรายวิช าหลั กสถิ ติ และวิ ช า
ชีวเคมี โดยหลักสถิติไปรวมกับรายวิชา
สถิติเพ่ือการวิจัยทางการเกษตร  สํวน
รายวิชาชีว เคมี เปลี่ยนเป็นวิชา เคมี
อินทรีย๑ทั่วไป และเพ่ิมรายวิชาความ
ปลอดภัยทางน้้าส้าหรับการเพาะเลี้ยง
สัตว๑น้้า 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
สาระส้าคัญ/เหตุผล 
การเปลี่ยนแปลง 

7. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
1) ผศ.สบาย  ตันไทย 
2) อาจารย๑ณิศา  มาชู 
3) อาจารย๑ศรัณย๑  รักษาพราหมณ๑ 
4) ดร.ทนงศักดิ์  ธนูทอง 
5) อาจารย๑พงศธร  จันทรัตน๑ 

7. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
1) อาจารย๑ณิศา  มาชู 
2) รศ.นฤมล  อัศวเกศมณี 
3) ดร.ทนงศักดิ์  ธนูทอง 
4) อาจารย๑ศรัณย๑  รักษาพราหมณ๑ 

 5) อาจารย๑วิจิตรา ตุ๎งซี่ 

ปรับเปลี่ยนผู๎รับผิดชอบหลักสูตร
ตาม เกณฑ๑ กรอบมาตรฐ านคุณวุฒิ
อุดมศึกษาแหํงชาติ พ.ศ.2558 

8. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
1) ส้าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียน

วิทยาศาสตร๑-คณิตศาสตร๑ หรือเทียบเทํา 
2) มีคุณสมบัติครบถ๎วนตามระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏสงขลาวําด๎วยการรับนักศึกษาเข๎าศึกษาในระดับปริญญาตรี 

8. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
1) ส้าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียน

วิทยาศาสตร๑-คณิตศาสตร๑ หรือปวช.ประมง หรือสาขาที่เก่ียวข๎อง 

2) มีคุณสมบัติ อ่ืนครบถ๎วนตามข๎อบังคับของมหาวิทยาลัย    
ราชภัฏสงขลา วําด๎วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558  
หมวด 1 การรับเข๎าศึกษา 

เปิดโอกาสรับผู๎เรียนให๎มากข้ึน 
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ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า 
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1. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
1500301 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร   3(3-0-6) 
 Thai for Communication 
 การพัฒนาทักษะการใช๎ภาษาไทยทั้งการฟ๓ง   การพูด การอําน 
และการเขียน ให๎สามารถใช๎สื่อสารในชีวิตประจ้าวันได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ   

 

1. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
GEL0101    ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
 Thai for Communication 
 พัฒนาทักษะการใช๎ภาษาไทยในด๎านการฟ๓ง  การพูด  การอําน  
และการเขียน  ให๎มีความรอบรู๎และสามารถใช๎ภาษาสื่อสารใน
ชีวิตประจ้าวันได๎อยํางมีประสิทธิภาพ  เหมาะสมตามบริบททางสังคม  
และวัฒนธรรมไทย 
 Study and practice skills in listening, speaking, reading 
and writing, in Thai for the daily life communication 
appropriately in various Thai contexts.  

เปลี่ยนรหัสวิชา และปรับ
ค้าอธิบายรายวิชาให๎เหมาะสม
และครอบคลุมยิ่งขึ้น 

1500303 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1   3(3-0-6) 
 English for Communication 1 
 การฝึกทักษะด๎านการฟ๓ง การพูด การอําน และการเขียน
ภาษาอังกฤษเพ่ือติดตํอในสถานการณ๑ตํางๆ เพ่ือสื่อความหมายใน
ชีวิตประจ้าวัน 
 

GEL0201 ภาษาอังกฤษในโลกปัจจุบัน 3(3-0-6) 
 English for Today’s World 
 พัฒนาผู๎เรียนให๎ใช๎ภาษาอังกฤษเพ่ือเป็นเครื่องมือในการแสวงหา
ความรู๎จากแหลํงข๎อมูลสารสนเทศเพ่ือประยุกต๑ใช๎ในการศึกษาและการ
ด้ารงชีวิตในโลกป๓จจุบัน 
 Develop learners in using English as   a medium to access 
and retrieve information for  education and daily life applications. 

เ ป ลี่ ย น ร หั ส วิ ช า  ป รั บ        
ชื่ อ ร า ย วิ ช า  ภ า ษา ไท ยแล ะ
ภาษาอังกฤษ และปรับค้าอธิบาย
ร า ย วิ ช า ใ ห๎ เ ห ม า ะ ส ม แ ล ะ
ครอบคลุมยิ่งขึ้น 
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1500304   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 3(3-0-6) 
 English for Communication 2  
 การฝึกทักษะและกลวิธีการอํานรวมทั้งการเขียนข๎อความสั้น ๆ 
เพ่ือการสื่อสารและฝึกทักษะด๎านการฟ๓ง การพูดเพ่ือให๎ข๎อมูลและแสดง
ความคิดเห็น 

GEL0202 ภาษาอังกฤษเพื่อการท้างาน 3(3-0-6) 
 English at Work 
 ฝึกทักษะการใช๎ภาษาอังกฤษในบริบทของการท้างาน  และ
สามารถใช๎ภาษาอังกฤษเพ่ือการหางาน  สมัครงาน สัมภาษณ๑งาน  และ
บริบทอื่นๆ ของการท้างาน 
 Practice English skills in work-related contexts. Make 
use of English for job seeking, job applying, job interviewing, 
and other work-related contexts. 

เปลี่ ย นรหั สวิ ช า  ปรั บชื่ อ
ร า ย วิ ช า ภ า ษ า ไ ท ย แ ล ะ
ภาษาอังกฤษ และปรับค้าอธิบาย
ร า ย วิ ช า ใ ห๎ เ ห ม า ะ ส ม แ ล ะ
ครอบคลุมยิ่งขึ้น 

1500310   ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
    Chinese for Communication   
 การฝึกทักษะด๎านการฟ๓ง การพูด การอําน และการเขียน
ภาษาจีน โดยเน๎นทักษะการฟ๓งและการพูดส้าหรับการสื่ อสาร ใน
ชีวิตประจ้าวัน 

GEL0304 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
 Chinese for Communication  
 เรียนรู๎ระบบสัทอักษรจีน  วิธีการเขียนอักษรจีน  ฝึกทักษะฟ๓ง  
พูด  อําน  เขียนภาษาจีนในชีวิตประจ้าวัน  เรียนรู๎การศึกษาค๎นคว๎า
ภาษาจีนด๎วยตนเองผํานเทคโนโลยีสมัยใหมํ  พร๎อมทั้งเรียนรู๎และเข๎า
ใจความแตกตํางระหวํางวัฒนธรรมไทยจีน 
 Study and practice basic structure of Mandarin Chinese with 
an emphasis on developing listening, speaking, reading and writing 
skills with application to a number of familiar everyday topics. 
Enhance learner autonomy through technology. Learn about 
culture and develop inter cultural awareness. 

 เปลี่ยนรหัสวิชา และปรับ
ค้าอธิบายรายวิชาให๎เหมาะสม
และครอบคลุมยิ่งขึ้น 
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1500311  ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
 Japanese for Communication  
     การฝึกทักษะด๎านการฟ๓ง การพูด การอําน และการเขียน
ภาษาญี่ปุ่น โดยเน๎นทักษะการฟ๓งและการพูดส้าหรับการสื่อสาร ใน
ชีวิตประจ้าวัน 
 
 

GEL0305 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
 Japanese for Communication 
 ฝึกทักษะการใช๎ภาษาญี่ปุ่น โดยเน๎นทักษะการฟ๓งและการพูดเพ่ือ
การสื่อสารในชีวิตประจ้าวัน  และเสริมสร๎างความเข๎าใจด๎านสังคมและ
วัฒนธรรมระหวํางไทยและญี่ปุ่น 
 Study and practice skills in Japanese, focusing on 
listening and speaking for daily communication and  
promoting the understanding of Thai and Japanese cultures. 
 

 เปลี่ยนรหัสวิชา และปรับ
ค้าอธิบายรายวิชาให๎เหมาะสม
และครอบคลุมยิ่งขึ้น 

1500313 ภาษามาเลย์เพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
 Malay for Communication 
 การฝึกทักษะด๎านการฟ๓ง การพูด การอําน และการเขียนภาษา
มาเลย๑  โดยเน๎นทักษะการฟ๓งและการพูดส้าหรับการสื่อสาร ใน
ชีวิตประจ้าวัน 
 

GEL0301 ภาษามาเลย์เพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
 Malay for Communication 
 การฝึกทักษะด๎านการฟ๓ง  การพูด  การอําน  และการเขียน  โดย
เน๎นทักษะการฟ๓งและการพูดส้าหรับการสื่อสาร สอดแทรกบริบท
ทางด๎านวัฒนธรรม  เพื่อการน้าไปใช๎ในชีวิตประจ้าวัน 
 Study and practice skills in listening, speaking, reading 
and writing in Malay, focusing on listening and speaking for 
daily communication and  promoting the understanding of 
Thai and Malay cultures. 
 

 เปลี่ยนรหัสวิชา  และปรับ
ค้าอธิบายรายวิชาให๎เหมาะสม
และครอบคลุมยิ่งขึ้น 
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1500314 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
 Korea for Communication 
 การฝึกทักษะด๎านการฟ๓ง การพูด การอําน และการเขียนภาษา
เกาหลี โดยเน๎นทักษะการฟ๓งและการพูดส้าหรับการสื่อสาร ใน
ชีวิตประจ้าวัน 

GEL0306  ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
     Korean for Communication 
 การฝึกทักษะด๎านการฟ๓ง การพูด การอําน และการเขียนภาษา
เกาหลี  โดยเน๎นทักษะการฟ๓งและการพูดส้าหรับการสื่อสาร ใน
ชีวิตประจ้าวัน 
 Study and practice skills in listening, speaking, reading 
and writing in Korean, focusing on listening and speaking for 
daily life. 
 

 เปลี่ยนรหัสวิชา  และเพ่ิม
ค้าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ 

1500315 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
  Burmese for Communication 
  การฝึกทักษะด๎านการฟ๓ง  การพูด  การอําน  และการเขียน
ภาษาพมํา  โดยเน๎นทักษะการฟ๓งและการพูดส้าหรับการสื่อสาร ใน
ชีวิตประจ้าวัน 

GEL0303 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
  Burmese for Communication 
 การฝึกทักษะด๎านการฟ๓ง  การพูด  การอําน  และการเขียน
ภาษาพมํา  โดยเน๎นทักษะการฟ๓งและการพูดส้าหรับการสื่อสาร ใน
ชีวิตประจ้าวัน 
 Study and practice skills in listening, speaking, reading 
and writing in Burmese, focusing on listening and speaking 
for daily life. 
 
 

 เปลี่ ยนรหัสวิ ชา และเ พ่ิม
ค้าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ 
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 GEL0302 ภาษาอินโดนีเซียเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
  Indonesian for Communication 
 การฝึกทักษะด๎านการฟ๓ง  การพูด  การอําน และ การเขียน  โดย
เน๎นทักษะการฟ๓งและการพูดส้าหรับการสื่อสาร  สอดแทรกบริบท
ทางด๎านวัฒนธรรมอินโดนีเซีย  เพื่อการน้าไปใช๎ในชีวิตประจ้าวัน 
  Study and practice Skills in listening, speaking, reading 
and writing in Indonesian, focusing on listening and speaking 
for daily communication and promoting the understanding 
of Thai and Indonesian cultures.  

 เพ่ิมรายวิชานี้เพ่ือให๎นักศึกษา   
มีความรู๎ ความเข๎าใจ วัฒนธรรม
และภาษาในกลุํมอาเซียน 

2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
1500305 สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า 3(3-0-6) 
 Information for Study Skills and  
 Research 
 ความหมาย  ความส้ าคัญของสารสนเทศ   เทคโนโลยี
สารสนเทศทรัพยากรสารสนเทศ แหลํงสารสนเทศในการศึกษาค๎นคว๎า
ภายในมหาวิทยาลัย และแหลํงสารสนเทศอ่ืน ๆ วิธีการแสวงหาและ
รวบรวมสารสนเทศมาเพ่ือใช๎ศึกษาค๎นคว๎าด๎วยตนเอง และวิธีการ
น้าเสนอผลการศึกษาค๎นคว๎าตามรูปแบบและข้ันตอนที่เป็นมาตรฐาน  

2.  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
GEH0406 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 3(3-0-6) 
 Information for Learning 
 ความหมาย  ความส้าคัญ  และความต๎องการสารสนเทศ  
ทรัพยากรสารสนเทศ  แหลํงสารสนเทศ  กลยุทธ๑การสืบค๎นสารสนเทศ
อิเล็กทรอนิกส๑  การประเมินสารสนเทศ  การอ๎างอิงและบรรณานุกรม  
การน้าเสนอสารสนเทศในรูปแบบตํางๆ โดยตระหนักถึงจริยธรรม
สารสนเทศ  
 
 

เปลี่ยนรหัสวิชา ชื่อวิชา กลุํม
วิชาจากกลุํมวิชามนุษยศาสตร๑
เป็นกลุํมวิชามนุษยศาสตร๑และ
สังคมศาสตร๑   และมีการปรับ
ค้าอธิบายรายวิชา ให๎มีความ
เหมาะสมยิ่งขึ้น 
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 Meaning and significance of information, information 
sources, information resources, electronic information 
searching strategy, information evaluation, information 
ethics, citation and bibliography, information presentation in 
various forms. 
 

1510313 ปรัชญาและศาสนา 3(3-0-6) 
 Philosophy and Religions 
 ความหมาย องค๑ประกอบ ประเภท การวิเคราะห๑ป๓ญหาของ
ปรัชญาและศาสนาสาขาของปรัชญาให๎เห็นถึงความสัมพันธ๑และความ
แตกตํางระหวํางปรัชญาและศาสนา เข๎าใจคุณคําที่แท๎จริงของปรัชญา
และศาสนา เรียนรู๎และเข๎าใจแนวคิดของปรัชญาและหลักค้าสอนของ
ศาสนาตํางๆ  สามารถน้าหลักธรรมค้าสอนของศาสนาดังกลําวมาใช๎
พัฒนาคุณภาพชีวิตในระดับบุคคล  ครอบครัว สังคม เพ่ือให๎เกิด
สันติภาพและสันติสุขในสังคม  

GEH0402 ปรัชญาและศาสนา 3(3-0-6)       
 Philosophy and Religions 
 ความหมาย องค๑ประกอบ การวิเคราะห๑ป๓ญหาของปรัชญาและ
ศาสนา  สาขาของปรัชญา  ความสัมพันธ๑และความแตกตํางระหวําง
ปรัชญาและศาสนา คุณคําที่แท๎จริงของปรัชญาและศาสนา หลักค้าสอน
ของศาสนาตํางๆ น้าหลักธรรมมาพัฒนาคุณภาพชีวิตในระดับบุคคล  
ครอบครัว  สังคม  เพ่ือให๎เกิดสันติภาพและสันติสุข 
 Analytical elements of philosophy and religions, the 
relations between philosophy and religions, the real value 
of philosophy and religions, teachings and philosophical 
concepts of different  school of philosophy and religions for 
peace of life and peaceful societies. 
 

เปลี่ยนรหัสวิชา กลุํมวิชาจาก
กลุํมวิชามนุษยศาสตร๑เป็นกลุํม
วิ ช า ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร๑ แ ล ะ
สังคมศาสตร๑   และมีการปรับ
ค้าอธิบายรายวิชาให๎ได๎ใจความ 
กระชับมากยิ่งขึ้น 
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2000302 สุนทรียภาพของชีวิต 3(3-0-6) 
 Aesthetic of Life 
 ศาสตร๑ทางความงาม ความหมายและข๎อแตกตํางของ
สุนทรียศาสตร๑เชิงการคิดกับสุนทรียศาสตร๑เชิงพฤติกรรมโดยสังเขป 
ความส้าคัญของการรับรู๎กับความเป็นมาของศาสตร๑ทางการเห็น  
ศาสตร๑ทางการได๎ยิน  และศาสตร๑ทางการเคลื่อนไหว  สูํทัศนศิลป์ 
ศิลปะดนตรี และศิลปะการแสดง ผํานขั้นตอนการเรียนรู๎เชิงคุณคํา 
ระดับการร้าลึก ความคุ๎นเคย และความซาบซึ้ง 
 
 

GEH0403 มนุษย์กับความงาม 3(3-0-6) 
 Human and Aesthetics 
  แนวคิดทฤษฎีความงามเบื้องต๎น  องค๑ประกอบทางศิลปะ  
ดนตรี  และศิลปะการแสดง  การประยุกต๑ใช๎ในชีวิตประจ้าวัน 
  Concept and theory of beauty, aesthetic elements in 
painting, music and performing arts, beauty in daily life. 

ได๎น้าวิชาสุนทรียภาพของ
ชี วิ ต แ ล ะ วิ ช า ศิ ล ป ะ ใ ช๎
ชีวิตประจ้าวันมาบูรณาการใหมํ 
แล๎วเปลี่ยนรหัสวิชา ชื่อวิชา กลุํม
วิชาจากกลุํมวิชามนุษยศาสตร๑ 
เป็นกลุํมวิชามนุษยศาสตร๑และ
สังคมศาสตร๑   และมีการปรับ
ค้าอธิบายรายวิชา ให๎มีความ
เหมาะสมยิ่งขึ้น 

2000306 ศิลปะในชีวิตประจ้าวัน   3(3-0-6)
 Art in Daily Life 
  ศิลปะในชีวิตประจ้าวัน  รสนิยม  องค๑ประกอบทางศิลปะและ
หลักการออกแบบ โครงสร๎างและการตกแตํง การน้าเอาศิลปะ และการ
ออกแบบมาใช๎กับการแตํงกาย อาหาร การตกแตํงบ๎านเรือน การ
สื่อสาร และปรับปรุงบุคลิกภาพ 
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2500301 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน 3(3-0-6) 
 Human Behavior and Self Development 
 ความหมาย แนวทาง และวิธีการศึกษาพฤติกรรม สาเหตุป๓จจัย
แหํงพฤติกรรม การเข๎าใจตนเอง และเข๎าใจผู๎อ่ืน ตลอดจนการพัฒนา
ตนให๎มีพฤติกรรมที่พึงประสงค๑ การสร๎างมนุษยสัมพันธ๑ในสังคม การ
พัฒนาพฤตกิรรมในการท้างาน  และการเสริมสร๎างชีวิตให๎เป็นสุข 
 

GEH0404 พฤติกรรมมนุษย์และการพัฒนาตน  3(3-0-6) 
             Human Behavior and Self-Development 
 การศึกษาพฤติกรรมมนุษย๑การเข๎าใจตนเองและผู๎อ่ืน  การพัฒนา
ตนด๎านรํางกาย จิตใจ อารมณ๑และสังคม มีวินัยในตนเอง   มีความ
รับผิดชอบตํอสังคม  มีทักษะชีวิต  ส้านึกในความเป็นพลเมืองไทย สร๎าง
สัมพันธ๑ที่ดีกับบุคคลในพหุวัฒนธรรม เพ่ือการอยูํรํวมกัน การท้างาน
อยํางมีประสิทธิภาพและมีความสุข 
 The study of human behaviors, self-realization and 
self-development, physical, mental, emotional and social 
Self-discipline, self and social responsibility with public 
mind, life-skills, awareness of Thainess, good relation in 
multicultural societies in order to work together efficiently 
and happily. 

เปลี่ยนรหัสวิชา ชื่อวิชา กลุํม
วิชาจากกลุํมวิชามนุษยศาสตร๑
เป็นกลุํมวิชามนุษยศาสตร๑และ
สังคมศาสตร๑   และมีการปรับ
ค้าอธิบายรายวิชา ให๎มีความ
เหมาะสมยิ่งขึ้น 

2500309 เรียนรู้คุณธรรมน้าชีวิตพอเพียง 3(3-0-6) 
          Moral Principles Leading to Self Sufficiency  
 ความหมายและคุณคําของชีวิต หลักธรรมในการด้ารงชีวิต การ
ฝึกสติ สมาธิ การสร๎างศรัทธาและป๓ญญา การน้าหลักธรรมมาใช๎ในการ
ป้องกัน แก๎ป๓ญหา และการพัฒนาตนเอง ครอบครัวและสังคม หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

GEH0408 เรียนรู้คุณธรรมน้าชีวิตพอเพียง  3(3-0-6)        
  Moral Principles Leading to self Sufficiency 
 ความหมายและคุณคําของชีวิต หลักธรรมในการด้ารงชีวิต การ
ฝึกสติ สมาธิ การสร๎างศรัทธาและป๓ญญา การน้าหลักธรรมมาใช๎ในการ
ป้องกัน แก๎ป๓ญหา และการพัฒนาตนเอง ครอบครัวและสังคม หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

เปลี่ยนรหัสวิชา และกลุํมวิชา
จากกลุํมวิชามนุษยศาสตร๑ เป็น
กลุํ ม วิ ช า ม นุ ษย ศ าส ต ร๑ แ ล ะ
สั งคมศาสตร๑   และ เ พ่ิม เติ ม
ค้าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ 
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 Meaning of life, religious teachings for the wellness of 
life, mindedness and concentration, application of Self-
Sufficiency principles in life. 

3. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
2500302 วิถีไทย 3(3-0-6)  
  Thai Living 
 ลักษณะทั่วไป วิวัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย  
วัฒนธรรมและประเพณีไทย สภาพป๓ญหาสังคมและแนวทางแก๎ไข แนว
ทางการด้าเนินชีวิตแบบวิถีไทย  โดยศึกษาทฤษฎีการพัฒนาและ
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ  ภูมิป๓ญญาชาวบ๎านและท๎องถิ่น 
การด้าเนินชีวิตแบบพอเพียง ตลอดถึงวิสัยทัศน๑ ด๎านสังคม เศรษฐกิจ 
และการเมืองการปกครอง 

 
GEH0405 มนุษย์กับการเปลี่ยนแปลง 3(3-0-6) 
          Man and Changing World  
 ความรู๎ทั่วไปเกี่ยวกับโลกและมนุษย๑  โลกทัศน๑ในการติดตามการ
เปลี่ยนแปลงของโลก  เน๎นความเป็นไทยและการเปลี่ยนแปลงใน
สังคมไทย แนวคิดและกิจกรรม  จิตสาธารณะ  การด้าเนินชีวิตบน
พ้ืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 General knowledge about human and the world he 
lives in, visions for the changing world emphasizing Thainess, 
ways of thinking and public minded activities based on the 
sufficiency economy philosophy.   

 
ได๎น้าวิชาวิถีไทย  วิชาวิถีโลก  

วิชามนุษย๑กับสิ่งแวดล๎อม  และ
วิชามนุษย๑กับสังคมมาบูรณการ 
แล๎วเปลี่ยนรหัสวิชา  ชื่อวิชา 
ก ลุํ ม วิ ช า จ า ก ก ลุํ ม วิ ช า
สั ง ค ม ศ า ส ต ร๑ เ ป็ น ก ลุํ ม วิ ช า
มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑  
และมีการปรับค้าอธิบายรายวิชา
ให๎มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น 

2500303 วิถีโลก 3(3-0-6)  
  Global Living 
 ความเป็นมาของมนุษยชาติกับการสร๎างสรรค๑อารยธรรม วิวัฒนาการ
ทางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครองของสังคมโลก การจัดระเบียบ
โลก ป๓ญหาและการแก๎ป๓ญหาของสังคมโลก แนวโน๎มการเปลี่ยนแปลงทาง

 
 
 
 
 

ตัดออก 
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สังคมโลก การปรับตัวของไทยในสังคมโลก ตลอดจนเหตุการณ๑ตํางๆ ที่
เกิดขึ้นในโลกป๓จจุบัน เพ่ือเป็นความรู๎พ้ืนฐานในการด้ารงชีวิตที่สมบูรณ๑ใน
สังคมแหํงป๓ญญาและข๎อมูลขําวสาร  ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

 
 

2500304 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม  3(3-0-6) 
  Man and Environment 
 ความหมาย ความส้าคัญของสิ่งแวดล๎อม ความรู๎ทั่วไปเกี่ยวกับ
สิ่งแวดล๎อม ระบบกายภาพ ระบบนิเวศ และความหลากหลายทาง
ชีวภาพ การใช๎ทรัพยากรธรรมชาติ ผลการใช๎ทรัพยากรธรรมชาติ 
มลพิษตําง ๆ  ความสัมพันธ๑ระหวํางมนุษย๑กับสิ่งแวดล๎อม ป๓ญหา
สิ่งแวดล๎อมและผลกระทบตํอชีวิตมนุษย๑ แนวทางการแก๎ป๓ญหา และ
การมีสํวนรํวมในการจัดการสิ่งแวดล๎อม การสํงเสริมบ้ารุงรักษา 
ตลอดจนสร๎างแนวคิดและจิตส้านึกเพ่ือการพัฒนาแบบยั่งยืน 

 ตัดออก 

2500305 มนุษย์กับสังคม  3(3-0-6) 
  Man and Society 
 ลักษณะทั่วไปของสังคมมนุษย๑ องค๑ประกอบโครงสร๎างและ
กระบวนการทางสังคม การเปลี่ยนแปลงของสังคมมนุษย๑ในมิติตํางๆ 
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่มีตํอวิถีชีวิตของมนุษย๑ สถานการณ๑ตํางๆ ใน
สังคมโลก สังคมไทย ด๎านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและการปกครอง แนว
ทางการด้าเนินชีวิตที่เหมาะสมในสังคมป๓จจุบัน  

 ตัดออก 
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2500306 เศรษฐกิจพอเพียง 3(3-0-6) 
  Sufficient Economy 
 ความหมาย ความเป็นมาของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชด้าริในพระบาทสมเด็จพระ
เจ๎าอยูํหัวภูมิพลอดุลยเดช การประยุกต๑ใช๎ในชีวิตประจ้าวัน และการ
ประกอบสัมมาอาชีพ 

 ตัดออก 

2500307 สันติศึกษา  3(3-0-6) 
  Peace Studies 
 ความหมายและแนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับสันติภาพและสันติภาพ
ศึกษา ป๓ญหาความขัดแย๎งและความรุนแรงในระดับครอบครัว ชุมชน 
ชาติ และระหวํางประเทศ และการจัดการความขัดแย๎งโดยสันติวิธี 

 ตัดออก 

2500308 การศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น  3(3-0-6) 
               Local Development Studies 
 ความหมาย ความส้าคัญ ความเชื่อมโยง และความสัมพันธ๑ของ
ท๎องถิ่น การวิ เคราะห๑ เหตุป๓จจัยและผลกระทบของเหตุการณ๑ 
สถานการณ๑ ป๓ญหา ในท๎องถิ่น และแนวทางในการแก๎ไขป้องกันป๓ญหา 
พัฒนาเหตุการณ๑ให๎เกิดคุณประโยชน๑ตํอตนเอง ผู๎อ่ืนและสังคม  การ
ประยุกต๑ความรู๎เพื่อเสนอแนวทางการแก๎ป๓ญหากรณีศึกษา 

GEH0401 วิถีลุ่มน้้าทะเลสาบสงขลา 3(3-0-6) 
  Songkhla Lake Basin Living 
 ประวัติความเป็นมา ลักษณะทางกายภาพ ระบบนิเวศ สังคม  
เศรษฐกิจ  วัฒนธรรมและวิถีชีวิต  เศรษฐกิจพอเพียง และโครงการ
พระราชด้าริ  รวมทั้งสร๎างจิตสาธารณะ  สํงเสริมคุณธรรมจริยธรรมและ
หน๎าที่พลเมือง  
  
 

 น้ารายวิชาการศึกษา
เพ่ือพัฒนาท๎องถิ่นมาบูรณาการ
ใหมํ  เ พ่ือให๎นักศึกษามีความ
เข๎าใจ และเรียนรู๎พ้ืนที่ของลุํมน้้า
ทะเลสาบสงขลา และมีความรู๎ 
ความเข๎าใจเกี่ยวกับหน๎าที่ความ
เป็นพลเมืองที่ดีของสังคมและ
เข๎าใจประชาธิปไตยอยํางแท๎จริง 
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 History, physical characteristics, ecology, society, 
economy, cultures, and ways of life of Songkhla lake. 
Sufficiency economy and Royal Project. Educate students to 
have public mind, virtues, ethics, and civic duties. 

2500310   กฎหมายในชีวิตประจ้าวัน  3(3-0-6) 
  Law in Daily Life 
 ความหมายและลักษณะของกฎหมาย ความ ส้าคัญของกฎหมาย
ตํอบุคคลและสังคม ประเภทและที่มาของกฎหมาย หลักทั่วไปอ่ืน ๆ 
ของกฎหมายหลักกฎหมายที่เก่ียวข๎องกับชีวิตประจ้าวัน 

GEH0407 กฎหมายพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 
             Fundamental Law for Quality of Life  
 วิวัฒนาการของกฎหมาย  สิทธิมนุษยชน  รัฐธรรมนูญและสิทธิ
ขั้นพ้ืนฐานของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ รวมทั้งศึกษากฎหมายที่
เกี่ยวข๎องกับคุณภาพชีวิตของนักศึกษา และเสริมสร๎างคุณธรรม
จริยธรรมด๎านการป้องกันการทุจริต  
 Evolution of the Law, human rights, constitutional Law 
and fundamental rights, emphasizing, on Laws related to 
student Life, and educate students to have virtue, morality, 
and corruption prevention.   

เปลี่ยนรหัสวิชา ชื่อวิชา กลุํม
วิชาจากกลุํมวิชาสังคมศาสตร๑
เป็นกลุํมวิชามนุษยศาสตร๑และ
สังคมศาสตร๑   และมีการปรับ
ค้าอธิบายรายวิชา ให๎มีความ
เหมาะสมยิ่งขึ้น 

2500311 อาเซียนศึกษา  3(3-0-6) 
            ASEAN  Studies 
 ศึกษาความเป็นมา ความหลากหลายทางการเมือง เศรษฐกิจ 
สังคมและวัฒนธรรมของประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน พัฒนาการ
การรวมตัวของประชาคมอาเซียน กลไก กฎบัตร ความรํวมมือของ

GEH0409 วิถีอาเซียน 3(3-0-6) 
             ASEAN Ways  
 พัฒนาการความรํวมมือของประชาคมอาเซียน สถานภาพและ
บทบาทของประชาคมอาเซียนในกระแสโลกในมิติการเมือง เศรษฐกิจ 
สังคมและวัฒนธรรม  ทิศทางการปรับตัวของไทยในบริบทอาเซียน

เปลี่ยนรหัสวิชา ชื่อวิชา กลุํม
วิชาจากกลุํมวิชาสังคมศาสตร๑
เป็นกลุํมวิชามนุษยศาสตร๑และ
สังคมศาสตร๑   และมีการปรับ
ค้าอธิบายรายวิชา ให๎มีความ
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ประเทศสมาชิกและเขตการค๎าเสรีอาเซียน อาเซียนในป๓จจุบัน และ
ประเทศไทยในฐานะสมาชิกประชาคมอาเซียน ผลกระทบ ความพร๎อม
และการปรับตัวของสังคมไทยในประชาคมอาเซียน 

ทํามกลางกระแสโลกจากฐานแนวคิดการพัฒนาอยํางยั่งยืน 
 Development of ASEAN Community, its status and 
role in the current world in politic, economic, social and 
cultural dimensions, self-adjusment of Thailand in ASEAN 
context and sustainable development. 

เหมาะสมยิ่งขึ้น 

4.  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
1000308 กีฬาและการออกก้าลังกายเพื่อสุขภาพ    3(2-2-5) 
  Sports and Exercise for Health 
 หลักการของวิทยาศาสตร๑การกีฬาและการออกก้าลังกาย ความรู๎
เกี่ยวกับกิจกรรมทางกาย การเสริมสร๎างสมรรถภาพทางกายที่เกี่ยวกับ
สุขภาพและการทดสอบสมรรถภาพทางกาย การประยุกต๑วิทยาศาสตร๑
การกีฬาในการเลํนกีฬาและการออกก้าลังกายเพ่ือสุขภาพ  การปฏิบัติ
ที่เป็นพ้ืนฐานในการเลํนกีฬาและการออกก้าลังกายตามวิถีไทยและ
สากล 

 
GES0702 การดูแลสุขภาพแบบบูรณาการ 3(2-2-5)  
 Integrated Health Care  
 ความหมายและองค๑ประกอบของสุขภาพ  การดูแลสุขภาพแบบ
บูรณาการ ด๎านอาหาร  การออกก้าลังกาย  และการจัดการความเครียด  
เพ่ือการมีคุณภาพชีวิตที่ดี ตลอดจนการแก๎ไขความเชื่อที่ผิดทางด๎าน
สุขภาพ  
 Definition and composition of wellness, integrated 
health care exercises and stress management, improvement 
of the quality of life and right views of wellness. 

 
น้ารายวิชากีฬาและการออก

ก้าลังกายเพ่ือสุขภาพมาบูรณา
การ แล๎วเปลี่ยนรหัสวิชา ชื่อวิชา 
และค้าอธิบายรายวิชาเพ่ือให๎
นักศึกษามีความรู๎ ความเข๎าใจใน
เรื่องการดูแลสุขภาพเพ่ือให๎มี
คุณภาพชีวิตที่ดี 

4000305 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 
  Science for Quality of Life  
 ความหมายของวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี เจตคติเชิงวิทยาศาสตร๑ 
กระบวนการและวิธีการทางวิทยาศาสตร๑  ความหมายขององค๑ประกอบ

 ตัดออก 
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ของคุณภาพชีวิต สุขภาพซึ่งเป็นองค๑ประกอบรากฐานของคุณภาพชีวิต 
ผลกระทบของวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยีที่มีตํอคุณภาพชีวิตของ
บุคคลและชุมชน และการประเมินคุณภาพชีวิต 
4000306 การคิดและการตัดสินใจ   3(2-2-5)  
  Thinking and Decision Making 
 กระบวนการคิดของมนุษย๑ เทคนิควิธีการคิดแบบตํางๆ การ
วิเคราะห๑ข๎อมูลขําวสาร ตรรกศาสตร๑และการให๎เหตุผล กระบวนการ
ตัดสินใจและการใช๎คณิตศาสตร๑เพ่ือการแก๎ป๓ญหาและการตัดสินใจใน
ชีวิตประจ้าวัน 

GES0501 วิเคราะห์การคิด 3(2-2-5) 
  Thinking Analysis 
 กระบวนการคิด  วิ ธีคิด   คณิตศาสตร๑ เ พ่ือการตั ดสินใจ  
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการวิเคราะห๑และน้าเสนอข๎อมูล  
 Thinking process, ways of thinking, Mathematics 
decision making, information technology for data analysis 
and presentation. 

เปลี่ยนรหัสวิชา ชื่อวิชา และ
ค้ า อ ธิ บ า ย ร า ย วิ ช า เ พ่ื อ ใ ห๎
นักศึกษามีความรู๎ ความเข๎าใจ 
และสามารถน้าเทคโนโลยีมาใช๎
ในวิเคราะห๑ข๎อมูลได ๎

4000307   เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต 3(2-2-5) 
      Information Technology for Life 
 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร๑ ที่มีอิทธิพลและมี
ผลกระทบตํอชีวิตและสังคม การใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ  อุปกรณ๑
คอมพิวเตอร๑ การประมวลผลข๎อมูล การจัดการและการใช๎งานข๎อมูล 
การใช๎โปรแกรมระบบและโปรแกรมประยุกต๑   การสืบค๎นข๎อมูล การ
แสวงหาความรู๎ การสื่อสารข๎อมูลบนระบบเครือขํายคอมพิวเตอร๑ ระบบ
ฐานข๎อมูลและแหลํงข๎อมูลอ่ืนๆ การเคารพกฎหมายและสิทธิทาง
ป๓ญญา 

GES0503 ชีวิตกับเทคโนโลยี 3(2-2-5) 
  Life and Technology 
 เทคโนโลยีในชีวิตประจ้าวัน ผลกระทบจากเทคโนโลยี ความ
มั่นคง จริยธรรม และกฎหมายคอมพิวเตอร๑ 
 Technology in daily life, technology effects, security, 
ethics and computer laws. 

เปลี่ยนรหัสวิชา ชื่อวิชา และ
ค้ า อ ธิ บ า ย ร า ย วิ ช า เ พ่ื อ ใ ห๎
นักศึกษา  มีความรู๎ความเข๎าใจ
และรู๎เทําทันการเปลี่ยนแปลงใน
ยุคป๓จจุบัน และการใช๎สารสนเทศ
ตามกฎหมายและจริยธรรม 
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4000309 ชีวิตกับพลังงาน 3(3-0-6) 
  Life and Energy 
 ความสัมพันธ๑ระหวํางพลังงานกับการด้ารงชีวิต  ปฏิสัมพันธ๑
ระหวํางสสารและพลังงาน รูปแบบของพลังงานและการเปลี่ยนรูป
พลังงาน ผลของการใช๎พลังงานตํอชีวิตและสิ่งแวดล๎อม  พลังงาน
ทดแทนการอนุรักษ๑พลังงาน 

 ตัดออก 

4000311 อนามัยการเจริญพันธุ์  3(3-0-6) 
  Reproductive Health 
 ความหมาย  ความเป็นมา  และขอบขํายของอนามัยการ
เจริญพันธุ๑  สถานการณ๑และแนวโน๎มด๎านอนามัยการเจริญพันธุ๑  
การเลือกคู ํครอง  การเตรียมแตํงงาน  การแตํงงาน  การสร๎าง
เสริมสุขภาพครอบครัว  การวางแผนครอบครัว  การเตรียมตัวเป็น
พํอ-แมํ  การดูแลสุขภาพแมํ ตลอดการตั้งครรภ๑ คลอด หลังคลอด  
และการดูแลและสํงเสริมสุขภาพลูก 

 ตัดออก 

4000312 อาหารและโภชนาการเบื้องต้น 3(3-0-6) 
            Introduction to Food and Nutrition 
 ความหมาย  ความส้าคัญของอาหารและโภชนาการตํอ
สุขภาพ  อาหารหลัก  5  หมูํ  สารอาหาร  ข๎อปฏิบัติการบริโภค
อาหารเพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทย  ภาวะโภชนาการ ความต๎องการ

GES0701 อาหารและโภชนาการเบื้องต้น 3(3-0-6) 
         Introduction to Food and Nutrition 
 อาหารและโภชนาการ  ความต๎องการพลังงานและสารอาหาร
ของรํางกาย  ภาวะโภชนาการ  การบริโภคอาหารเพ่ือสุขภาพที่ดี  
สภาวะอาหารและโภชนาการในป๓จจุบัน 

เปลี่ยนรหัสวิชา และมีการ
ปรับค้าอธิบายรายวิชาให๎มีความ
เหมาะสมยิ่งขึ้น 
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พลังงานและสารอาหารของรํางกาย การเลือกซื้ออาหาร หลักใน
การประกอบอาหารพระราชบัญญัติคุ๎มครองผู๎บริโภค 

 Food and nutrition, nutrient requirements, nutritional 
status, food consumption for wellness, situation of food and 
nutrition. 

4000313 วิทยาศาสตร์ท้องถิ่น 3(3-0-6) 
  Local Science 
 บริบทของแหลํงเรียนรู๎ ในท๎องถิ่นลุํมน้้ าทะเลสาบสงขลา   
ปฏิบัติการส้ารวจทั่วไป  ค๎นหาองค๑ความรู๎หรือสาระการเรียนรู๎ตํางๆ 
แบบมีสํวนรํวม  น้าข๎อมูลที่ได๎มาวางแผนการด้าเนินงาน  ปฏิบัติการ
ตามแผน  ประเมินผล  วิเคราะห๑และสรุปผล  สามารถน้าผลที่ได๎มา
สร๎างบทเรียนวิทยาศาสตร๑ท๎องถิ่น  

 ตัดออก 

4000314 วิทยาศาสตร์ระบบโลก 3(3-0-6) 
  Earth System Science 
 วิทยาศาสตร๑โลกทั้งระบบในสภาพธรรมชาติ ความเชื่อมโยงของ
องค๑ประกอบที่ส้าคัญของโลก  ได๎แกํ  ด๎านธรณีวิทยา  อุตุนิยมวิทยา  
ดาราศาสตร๑   สมุทรศาสตร๑  รวมทั้งป๓จจัยตําง ๆ ที่มีผลตํอการ
เปลี่ยนแปลงสภาพแวดล๎อมตามธรรมชาติ  ภัยพิบัติทางธรรมชาติ  การ
อนุรักษ๑สิ่งแวดล๎อมและทรัพยากรธรรมชาติอยํางยั่งยืน  โดยใช๎
กระบวนการทางวิทยาศาสตร๑ 
 

 ตัดออก 
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4000315 สารเคมีและยาในชีวิตประจ้าวัน 3(3-0-6) 
  Chemical and Drugs in Daily Life 
 ความรู๎เบื้องต๎นเก่ียวกับสารเคมีและยา รวมถึงเครื่องส้าอาง และ
ยาจากสมุนไพรที่ใช๎ในชีวิตประจ้าวัน ที่เกี่ยวข๎องกับสุขภาพตลอดจน
การเลือกใช๎และการจัดการเพ่ือให๎เกิดความปลอดภัยกับสุขภาพและ
สิ่งแวดล๎อม 

 
 
 
 
 

ตัดออก 

4000316 สิ่งแวดล้อมในชีวิตประจ้าวัน 3(3-0-6) 
  Environment in Daily Life 
 ความรู๎เกี่ยวกับสิ่งแวดล๎อมที่เกี่ยวข๎องในชีวิตประจ้าวัน ด๎านน้้า 
อากาศ เสียง มูลฝอย ของเสียอันตราย พลังงาน การอนุรักษ๑ และ
เทคโนโลยีด๎านสิ่งแวดล๎อม ที่เกี่ยวข๎องกับชีวิต การป้องกันผลกระทบ 
และการน้าไปใช๎ประโยชน๑ในชีวิตประจ้าวัน 
 

GES0502 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 
    Life and Environment 
 ความรู๎ เ กี่ ย ว กั บสิ่ ง แ วดล๎ อมและมล พิษสิ่ ง แ วดล๎ อม ใน
ชีวิตประจ้าวัน รวมถึงการอนุรักษ๑ และเทคโนโลยีด๎านสิ่งแวดล๎อมเพ่ือ
การป้องกันและควบคุมมลพิษ ความสัมพันธ๑ระหวํางพลังงานกับการ
ด้ารงชีวิต หลักการอนุรักษ๑พลังงาน การศึกษาวิทยาศาสตร๑โลกทั้งระบบ
ในสภาพธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล๎อมตามธรรมชาติ และ
ภัยพิบัติทางธรรมชาติ เพ่ือน้าไปสูํแนวทางการวิเคราะห๑ สังเคราะห๑ 
เชื่อมโยงไปใช๎ประโยชน๑ได๎ในชีวิตจริง  
 Knowledge of environment in daily life, environmental 
preservation and technologies for the prevention and 
control of pollution, relations between energy and life, 
principle of energy conservation, Earth and Nature System, 

เปลี่ยนรหัสวิชา ชื่อวิชา และมี
การปรับค้าอธิบายรายวิชาให๎มี
ความเหมาะสมยิ่งขึ้น 
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environmental changes and natural disasters, environmental 
solutions in real life. 

4000317 พืชพรรณเพื่อชีวิต 3(3-0-6) 
  Plant for Life 
 ความส้าคัญและคุณคําของพืชพรรณตํอชีวิต ความหลากหลาย
ของพืชพรรณ ภูมิป๓ญญาท๎องถิ่นในการใช๎ประโยชน๑จากพืชพรรณ 
โครงการอนุรักษ๑พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด้าริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี การอนุรักษ๑และการ
พัฒนาพืชพรรณ 
 

 
 
 
 
 
 

ตัดออก 

4000318 เกษตรเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 
  Agriculture for Quality of Life 
 ความส้าคัญของการเกษตรในชีวิตประจ้าวัน การใช๎ความรู๎ทาง
การเกษตร ทั้งการปลูก เลี้ยงสัตว๑ ประมง และการแปรรูปเพ่ือผลิต
อาหารคุณภาพ เพ่ือประกอบอาชีพเสริม เละเพ่ือนันทนาการ มีความ
เข๎าใจในการเลือกผลิตผลและผลิตภัณฑ๑ทางการเกษตรที่ปลอดภัยเพ่ือ
คุณภาพชีวิตที่ดี 
 
 

GES0601 เกษตรเพื่อชีวิต 3(3-0-6) 
          Agriculture for Life   
 การเกษตรในชีวิตประจ้าวัน เกษตรเพ่ือนันทนาการ เกษตร
ปลอดภัย และความก๎าวหน๎าทางเทคโนโลยีการเกษตร  
 Agriculture in daily life, agriculture for recreation, safe 
agriculture, revolution in agricultural technology. 

เปลี่ยนรหัสวิชา ชื่อวิชา และ
มีการปรับค้าอธิบายรายวิชาให๎มี
ความเหมาะสมยิ่งขึ้น 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ.2554 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 สรุปสาระการปรับปรุง 

4000319 สุขภาพจิตในชีวิตประจ้าวัน 3(3-0-6) 
  Mental Health in Daily Life 
   ความหมายและความส้าคัญของสุขภาพจิต ป๓ญหาสุขภาพจิต
และการป้องกันแก๎ไข การวิเคราะห๑ การปรับปรุงตนเองให๎เข๎ากับวัย 
และสถานการณ๑ ผลของสุขภาพจิตตํอสุขภาพ พฤติกรรมผิดปกติและ
การป้องกันแก๎ไข การสํงเสริมสุขภาพจิต 

 ตัดออก 

 GES0801 งานช่างในชีวิตประจ้าวัน 3(2-2-5) 
  Jobs on a Daily Basis 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใช๎เครื่องมือชํางพ้ืนฐาน  การ
บ้ารุงรักษาอุปกรณ๑เครื่องใช๎ไฟฟ้าภายในบ๎านและส้านักงาน ระบบ
สุขภัณฑ๑  ระบบแสงสวําง  การตํอวัสดุ และการเพิ่มมูลคําวัสดุเหลือใช๎ 
 Study and practice on the use of basic hand tools, the 
maintenance of electrical equipments in the home and 
office, the sanitary system, the lighting system, the materials 
linkage, and the value-added materials. 

เพ่ิมรายวิชานี้เพ่ือให๎นักศึกษา
มีความ ความเข๎า ใจเกี่ ยวกับ
เครื่องมือชํางและสามารถน้าไป
ปฏิบัติได๎อยํางเหมาะสม 
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ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า 
หมวดวิชาแกนวิทยาศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

หลักสูตรเดิม พ.ศ.2554 หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2559 
สาระส้าคัญ/เหตุผล 
การเปลี่ยนแปลง 

4101101 ฟิสิกส์พื้นฐาน                   3(3-0-6) 
   Fundamental of Physics 
 การวัดและหนํวยการวัดทั้งระบบมาตรฐานนานาชาติ และระบบ
การค๎า ความแมํนย้าในการวัด ลักษณะปริมาณทางฟิสิกส๑ การเคลื่อนที่
แบบตํางๆ ทั้งเชิงเส๎นและเชิงมุม มวลและโมเมนตัม กฎการเคลื่อนที่
ของนิวตัน สมดุลของแรง เครื่องกลแบบตํางๆ งานก้าลังและพลังงาน 
กฎการอนุรักษ๑ พลังงานและโมเมนตัม โดยเน๎นที่ เกี่ยวข๎องกับ
ชีวิตประจ้าวันและวิชาชีพของแตํละสาขาวิชาชีพ 

4131009   ฟิสิกส์ท่ัวไป 3(2-3-6) 
          General  Physics 
     ปริมาณทางฟิสิกส๑ การวัดและระบบหนํวย แรงและการเคลื่อนที่  
งานและพลังงาน  กลศาสตร๑ของไหล  อุณหพลศาสตร๑   คลื่นกล  ไฟฟ้า 
คลื่นแมํเหล็กไฟฟ้าเบื้องต๎น และปฏิบัติการที่เกี่ยงข๎องกับหัวข๎อเหลํานี้ 
   Physical quantities, measurements and unit systems, 
forces and motions, work and energy, fluid mechanics, 
thermodynamics, mechanical waves, electricity, introduction 
to electromagnetic waves, and experiments involving these 
topics 

เปลี่ยนรหัสวิชา ชื่อวิชา และ
มีการปรับค้าอธิบายรายวิชาให๎มี
ความเหมาะสมยิ่งขึ้น 

4101102 ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน 1(0-3-2) 
  Fundamental of Physics Laboratory   
 ปฏิบัติการ การวัด โดยใช๎เครื่องมือวัดพ้ืนฐานในทางฟิสิกส๑ และ
เครื่องมือประยุกต๑ที่อาศัยหลักทางฟิสิกส๑ ปฏิบัติการทดลองการ
เคลื่อนที่แบบตํางๆ กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน สมดุลของแรง เครื่องกล
แบบตํางๆ โดยอาศัยเครื่องมือการทดลองจากห๎องปฏิบัติการ หรือที่
ประดิษฐ๑ขึ้นเองตามความเหมาะสม 

 ปรับเนื้อหารวมเป็นรายวิชา
ฟิสิกส๑ทั่วไป 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ.2554 หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2559 
สาระส้าคัญ/เหตุผล 
การเปลี่ยนแปลง 

4201101 เคมีพื้นฐาน 3(3-0-6) 
   Fundamental of Chemistry 
 หลักพ้ืนฐานของวิธีทางวิทยาศาสตร๑ โครงสร๎างอะตอม ตาราง
ธาตุพันธะเคมีเบื้องต๎น เคมีอินทรีย๑เบื้องต๎น สารชีวโมเลกุล ของเหลว
และสารสะลาย 

4211113   เคมีทั่วไป                                   3(3-0-6) 
              General Chemistry 
    โครงสร๎างอะตอม ตารางธาตุ พันธะเคมีเบื้องต๎น เคมีอินทรีย๑
เบื้องต๎น ปริมาณสารสัมพันธ๑ แก๏ส ของเหลวและสารละลาย สมดุลเคมี
เบื้องต๎น ทฤษฎีกรด-เบส เกลือและบัฟเฟอร๑ 
 Atomic structures, periodic table of elements, 
fundamentals of chemical bonding, stoichiometry, gases, 
liquids and solution, fundamentals of chemical equilibria, 
acid-base theories, salts and buffers. 

เปลี่ยนรหัสวิชา ชื่อวิชา และ
มีการปรับค้าอธิบายรายวิชาให๎มี
ความเหมาะสมยิ่งขึ้น 

4201102 ปฏิบัติเคมีพื้นฐาน 1(0-3-2) 
   Fundamental of Chemistry Laboratory 
 ปฏิบัติการเกี่ยวกับเทคนิคเบื้องต๎นในการปฏิบัติการเคมี ความ
ปลอดภัยในห๎องปฏิบัติการเคมี เทคนิคการใช๎เครื่องมือพ้ืนฐาน เทคนิค
การแยกสารแบบ  ตํางๆ เชํน การกรอง การตกผลึก การกลั่น การใช๎
ตัวท้าละลาย และโครมาโทกราฟี การทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพ
ของสารอินทรีย๑ และการเตรียมสารละลาย 
 

4211114  ปฏิบัติการเคมีทั่วไป                      1(0-3-2) 
             General Chemistry Laboratory 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 4211113 เคมีทั่วไป หรือเรียน 
                            ควบคู่กัน 
   เทคนิคทั่วไปและเครื่องมือที่ใช๎ในปฏิบัติการเคมีทั่วไป ความ
ปลอดภัยในห๎องปฏิบัติการเคมี การสกัดด๎วยตัวท้าละลาย โครมาโตก
ราฟีแบบกระดาษ การกลั่นธรรมดาและการกลั่นล้าดับสํวน การหาจุด
เดือดและจุดหลอมเหลว การหาคําคงที่ของแก๏ส การเตรียมสารละลาย 
สมดุลเคมีเบื้องต๎น การหาคําพีเอชของสารละลายโดยใช๎อินดิเคเตอร๑ 
สมดุลไอออนิก สารละลายบัฟเฟอร๑ 

เปลี่ยนรหัสวิชา ชื่อวิชา และ
มีการปรับค้าอธิบายรายวิชาให๎มี
ความเหมาะสมยิ่งขึ้น 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ.2554 หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2559 
สาระส้าคัญ/เหตุผล 
การเปลี่ยนแปลง 

 General techniques and instruments in general chemistry, 
safety of chemical laboratory,  extraction using sovent, paper 
chromatography, normal distillation and fractional distillation, boiling 
points and melting points, determination of gas constant, preparation 
of solutions, fundamentals of chemical equilibria, pH of solution 
determination by using indicators, ionic equilibria and buffer solutions.      

4301101 ชีววิทยาพื้นฐาน 3(3-0-6) 
   Fundamental of Biology 
 คุณสมบัติของสิ่งมีชีวิต ก้าเนิดชีวิต สารประกอบเคมีในสิ่งชีวิต 
เซลล๑ เนื้อเยื่อ การเจริญเติบโต การท้างานของระบบตํางๆ พันธุศาสตร๑ 
พฤติกรรมและการปรับตัว การจ้าแนกประเภทสิ่งมีชีวิต วิวัฒนาการ 
ระบบนิเวศ การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล๎อม 
 

4331113 ชีววิทยาทั่วไป 3(3-0-6) 
   General  Biology 
 คุณสมบัติของสิ่งมีชีวิต สารเคมีในสิ่งมีชีวิต เซลล๑ โครงสร๎างและ
หน๎าที่ของพืชและสัตว๑    พันธุศาสตร๑ วิวัฒนาการ การจ้าแนกประเภท
สิ่งมีชีวิต นิเวศวิทยา 
 Properties of organism, chemical substance in 
organism, cell, structure and function of plants and animals, 
genetics, evolution, classification of organism, ecology 

เปลี่ยนรหัสวิชา ชื่อวิชา และ
มีการปรับค้าอธิบายรายวิชาให๎มี
ความเหมาะสมยิ่งขึ้น 

4301102 ปฏิบัติชีววิทยาพื้นฐาน 1(0-3-2) 
   Fundamental of Biology Laboratory 
 กล๎องจุลทรรศน๑ สารประกอบเคมีในสิ่งมีชีวิต เซลล๑ การแบํง
เซลล๑ เนื้อเยื่อ การท้างานของระบบตํางๆ พฤติกรรมและการปรับตัว 
การจ้าแนกประเภทสิ่งมีชีวิต 

4331114 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป  1(0-3-2)          
   General Biology Laboratory 
   รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 4331113 ชีววิทยาทั่วไป หรือเรียน 
                               ควบคู่กัน 
  

เปลี่ยนรหัสวิชา ชื่อวิชา และ
มีการปรับค้าอธิบายรายวิชาให๎มี
ความเหมาะสมยิ่งขึ้น 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ.2554 หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2559 
สาระส้าคัญ/เหตุผล 
การเปลี่ยนแปลง 

  วิธีการทางวิทยาศาสตร๑ กล๎องจุลทรรศน๑ สารเคมีในสิ่งมีชีวิต 
เซลล๑ การหายใจ การสังเคราะห๑ด๎วยแสง เนื้อเยื่อ การสืบพันธุ๑ การ
เจริญเติบโตและพัฒนา การแบํงเซลล๑ การจ้าแนกประเภทสิ่งมีชีวิต 
ระบบนิเวศ 
 Laboratory of scientific methods, microscopy, 
chemical substance in organism, cell, cellular respiration, 
photosynthesis, tissues, reproduction, growth and 
development, cell division, classification of organism, 
ecosystem 
 

4501201 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 3(3-0-6) 
   Fundamental Mathematics 
 ระบบจ้านวนจริง ฟ๓งก๑ชันและกราฟ ฟ๓งก๑ชันพีชคณิต ฟ๓งก๑ชัน
อดิศัย เรขาคณิตวิเคราะห๑ ล้าดับและอนุกรม 
 

4571211 คณิตศาสตร์พื้นฐาน                     3(3-0-6) 
             Fundamental Mathematics 
   ระบบจ้านวนจริง ฟ๓งก๑ชันและกราฟ ฟ๓งก๑ชันพีชคณิต ฟ๓งก๑ชัน
อดิศัย เรขาคณิตวิเคราะห๑ ล้าดับและอนุกรม 
 Real system functions and graphs; algebraic functions; 
transcendental functions; geometric analysis; sequences and 
series.   
 
 

เปลี่ ยนรหัสวิชา และเ พ่ิม
ค้ า อ ธิ บ า ย ร า ย วิ ช า เ ป็ น
ภาษาอังกฤษ 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ.2554 หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2559 
สาระส้าคัญ/เหตุผล 
การเปลี่ยนแปลง 

 4212513   เคมีอินทรีย์ท่ัวไป                           3(2-3-6) 
              General Organic Chemistry 
    รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 4211113 เคมีทั่วไป และ 
                            4211114 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 
 โครงสร๎างและสมบัติทั่วไป การเรียกชื่อ การเตรียมและปฏิกิริยา
เคมีที่ส้าคัญของสารประกอบ ไฮโดรคาร๑บอน แอโรมาติกไฮโดรคาร๑บอน 
ออร๑แกโนฮาโลเจน แอลกอฮอล๑ ฟีนอล อีเธอร๑ เอมีน แอลดีไฮด๑ คีโตน 
กรดคาร๑บอกซิลิกและอนุพันธ๑ และบทปฏิบัติการที่เก่ียวข๎อง 
 Structures and general properties, nomenclature, 
preparation and essential chemical reactions of 
hydrocarbons; aromatic hydrocarbons, organohalogens, 
alcohols, phenols ethers, amines, aldehydes, ketone, 
carboxylic acids and derivatives and related laboratories. 

เ พ่ิ ม ร า ย วิ ช า เ รี ย น ต า ม
ข๎ อ เ สนอแนะของกร รมกา ร
ป รั บ ป รุ ง ร า ย วิ ช า พ้ื น ฐ า น
วิทยาศาสตร๑ 

4202301 ชีวเคมี 3(3-0-6) 
   Biochemistry 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 4201101 เคมีพ้ืนฐาน 
 จุดเริ่มต๎นของชีวิต น้้าและสารชีวโมเลกุลขนาดใหญํภายในเซลล๑ 
สมบัติทางเคมีกายภาพและหน๎าที่ของคาร๑โบไฮเดรต ลิพิด โปรตีน 
เอนไซม๑ กรดนิวคลีอิค กระบวนการเมแทบอลิซึมที่ส้าคัญของสัตว๑ พืช 

 ตัดออกตามข๎อเสนอแนะของ
ผู๎ทรงคุณวุฒิ 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ.2554 หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2559 
สาระส้าคัญ/เหตุผล 
การเปลี่ยนแปลง 

และจุลชีพ รวมทั้งการสังเคราะห๑แสง ความส้าคัญของวิตามิน เกลือแรํ 
และฮอร๑โมน 
4202302 ปฏิบัติการชีวเคมี 1(0-3-2) 
   Biochemistry Laboratory 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 4202301 ชีวเคมี หรอืเรยีนควบคูกั่น 
 การเตรียมสารละลายบัฟเฟอร๑ ปฏิบัติการการตรวจสอบสมบัติ
ทางเคมีของคาร๑โบไฮเดรต ลิพิค กรดอะมิโนและโปรตีน ปฏิบัติการ
จลนพลศาสตร๑ของเอนไซม๑ 

 ตัดออกตามข๎อเสนอแนะของ
ผู๎ทรงคุณวุฒิ 

4303401 พันธุศาสตร์ 3(3-0-6) 
   Genetics 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 4301101 ชีววิทยาพ้ืนฐาน 
 ความรู๎พ้ืนฐานทางพันธุศาสตร๑ หลักการถํายทอดลักษณะทาง
พันธุกรรม การคาดคะเน ผลลัพธ๑ที่เกิดในลูกผสม ความนําจะเป็น    
และการทดสอบทางสถิติยีนและโครโมโซม การจ้าลองของสาร           
พันธุกรรมยีนเชื่อมโยง และรีคอมบิเนชั่น (Gene Lingkage and 
Recombination)  เพศ การก้ าหนดเพศ มัลติ เปิ ล อัลลีน   พันธุ
วิศวกรรม พันธุศาสตร๑ประชากร การถํายนทอดพันธุกรรมนอกสํวน
นิวเคลียส 

4333406 พันธุศาสตร์ทั่วไป                              3(2-3-6) 
           General Genetics 
     รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 4331113 ชีววิทยาทั่วไป  
   ความรู๎พื้นฐานทางพันธุศาสตร๑ พันธุศาสตร๑ของเมนเดล บทขยาย
พันธุศาสตร๑ของเมนเดล ความนําจะเป็นและการทดสอบไคแสควร๑ พันธุ
ศาสตร๑ของเพศและการวิเคราะห๑พงศาวลี พันธุศาสตร๑ปริมาณ ยีนและ
โครโมโซม การจ้าลองของดีเอ็นเอ การแสดงออกของยีน การกลาย 
พันธุวิศวกรรม พันธุศาสตร๑ประชากร  อิทธิพลของพันธุกรรมฝ่ายแมํ
และการถํายทอดพันธุกรรมที่อยูํนอกโครโมโซม และการฝึกปฏิบัติ 
  
 

เปลี่ยนรหัสวิชา ชื่อวิชา และ
มีการปรับค้าอธิบายรายวิชาให๎มี
ความเหมาะสมยิ่งขึ้น 
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 Basic knowledge on genetics, Mendelian genetics,  
extension of Mendelian genetics,  genetic probability and Chi-
square test, sex genetic   and pedigree analysis,  quantitative 
genetics, genes and chromosomes, DNA replication, genes 
expression, mutation, genetic engineering,  population genetics, 
maternal effect and extrachromosomal inheritance and practices. 

4312102 จุลชีววิทยา 3(3-0-6) 
   Microbiology 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 4301101 ชีววิทยาพ้ืนฐาน 
 พ้ืนฐานของจุลชีววิทยา ศึกษาเปรียบเทียบโพรคาริโอตและ      
ยู ค า ริ โ อต  ก า ร จ้ า แ นกป ระ เภ ท  สัณฐ าน วิ ท ย า  ส รี ร วิ ท ย า               
การเจริญเติบโต การสืบพันธุ๑  พันธุกรรม การควบคุมจุลินทรีย๑ 
ความสัมพันธ๑ของจุลินทรีย๑ตํออาหาร น้้า ดิน อากาศ การอุตสาหกรรม 
การสุขาภิบาล โรคติดตํอและภูมิต๎านทาน 
 

4362109  จุลชีววิทยาทั่วไป                      3(2-3-6) 
             General Microbiology 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:  4331113 ชีววิทยาทั่วไป และ   
                              4331114  ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป 
 ประวัติความเป็นมา กล๎องจุลทรรศน๑ โครงสร๎างและหน๎าที่ของ
เซลล๑ เทคนิคพ้ืนฐานส้าหรับศึกษาจุลินทรีย๑ การเจริญและเมแทบอลึซึม 
พันธุกรรมของจุลินทรีย๑และการประยุกต๑ใช๎ การจ้าแนกประเภทของ
จุลินทรีย๑ จุลชีววิทยาสิ่งแวดล๎อมและการประยุกต๑ใช๎ การควบคุมโรค
และการติดเชื้อ และวิทยาภูมิคุ๎มกัน 
 The historical foundations of microbiology, 
microscopes,  the structures and function of microbial cells, 
fundamental microbial techniques, growth and metabolisms 
of microorganisms, microbial genetics and applications, the 

เปลี่ยนรหัสวิชา ชื่อวิชา และ
มีการปรับค้าอธิบายรายวิชาให๎มี
ความเหมาะสมยิ่งขึ้น                                                                                                                       
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classification of microbes, microbial environmental and 
applications,  disease controls and  infections,  and 
immunology. 

4312103 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา  1(0-3-2) 
   Microbiology Laboratory 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 4312102 จุลชีววิทยา หรือเรียน
                            ควบคู่กัน 
 วิธีใช๎กล๎องจุลทรรศน๑เพ่ือศึกษาจุลินทรีย๑ เทคนิคการท้าปลอด
เชื้อการเตรียมอาหารส้าหรับเลี้ยงจุลินทรีย๑ เทคนิคการแยกเชื้อบริสุทธิ์ 
การทดลองทางชีวเคมี การวินิจฉัย จุลินทรีย๑เบื้องต๎น การควบคุม
จุลินทรีย๑ การตรวจหาจุลินทรีย๑ในอาหาร น้้า และดิน 

 ปรับเนื้อหารวมเป็นรายวิชา
จุลชีววิทยาทั่วไป 

4551101 หลักสถิต ิ 3(3-0-6) 
   Principles of Statistics 
 ความหมายของสถิติ  ขอบเขตและประโยชน๑ของสถิติ  ขั้นตอน
ในการใช๎ สถิติเพ่ือการตัดสินใจ  หลักเบื้องต๎นของความนําจะเป็น ตัว
แปรสุํม การแจกแจงความนําจะเป็นแบบทวินาม  แบบป๓วซง  และ
แบบปกติ การแจกแจงชักตัวอยํางและการประมาณคํา  การทดสอบ
สมมุติฐาน  การหาความสัมพันธ๑ระหวํางตัวแปรและการพยากรณ๑   
เป็นต๎น 

 ตั ดออก ปรั บปรุ ง เนื้ อห า
รายวิชาเป็นรายวิชากลางของ
คณะคือ รายวิชาสถิติและการวาง
แผนการทดลอง 
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5004905 การวางแผนการทดลอง 3(3-0-6) 
  Experimental Designs  
 หลักการวางแผนการทดลอง การสุํมตัวอยําง วิธีการวางแผนการ
ทดลองแบบตํางๆ การวิเคราะห๑ข๎อมูลทางสถิติ การน้าโปรแกรม
คอมพิวเตอร๑มาใช๎ในการวิเคราะห๑ผลการทดลอง 

5004912   สถิติเพื่อการวิจัยทางการเกษตร 3(2-3-6) 
  Statistics for Agricultural Research 
 สถิติและวิธีการทางสถิติ การวัดแนวโน๎มเข๎าสูํสํวนกลางและการ
กระจาย การทดสอบสมมุติฐาน การเปรียบเทียบสองตัวอยําง            
ไคสแควร๑ หลักการการวางแผนการทดลอง การออกแบบการทดลอง
และการวิเคราะห๑ความแปรปรวน การทดลองแบบแฟกตอเรียล                
การเปรียบเทียบคําเฉลี่ย การถดถอย และสหสัมพันธ๑อยํางงําย                                                   
 Statistic and statistic method, measurement of central 
tendency and distribution, hypothesis testing, two sample 
comparison, chi-square, concepts of experimental design, 
experimental design and analysis of variance. Factorial 
experiment, mean comparison, simple linear regression and 
correlation.    

-เปลี่ยนรหัสวิชา  
-ปรับปรุงค้าอธิบายรายวิชาให๎ 
เหมาะสม 
-ลดชั่วโมงทฤษฎีและเพ่ิมชั่วโมง
ปฏิบัติ 
-เ พ่ิ มค้ า อธิ บายรายวิ ช า เป็ น
ภาษาอังกฤษ 

5004110 ภาษาอังกฤษส้าหรับเทคโนโลยีการเกษตร 2(1-2-3)  
            English for Agricultural Technology          
      เรียนรู๎ค้าศัพท๑พ้ืนฐานทางเทคโนโลยีการเกษตร การอําน และการแปล
ความหมายบทความ รายงาน ขําวสาร คูํมือการใช๎งานอุปกรณ๑ตําง  ๆ ทาง
เทคโนโลยีการเกษตร การกรอกแบบฟอร๑มตําง  ๆ และไวยากรณ๑ท่ีใช๎ส้าหรับ
การเขียนรายงาน ล้าดับขั้นตอนการปฏิบัติงานตําง  ๆและบทความทางวิชาการ 

1552608   ภาษาอังกฤษส้าหรับเทคโนโลยีการเกษตร 2(1-2-3) 
               English for Agriculture Technology      
 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษทางการสื่อสาร พร๎อมเน๎นค้าศัพท๑ 
และบทอํานเฉพาะทางด๎านเทคโนโลยีการเกษตร รวมทั้งการค๎นคว๎า
และน้าเสนองานที่เก่ียวข๎องกับเทคโนโลยีการเกษตร 
         

-เปลี่ยนรหัสวิชา  
-ปรับปรุงค้าอธิบายรายวิชาให๎
เหมาะสม 
-เ พ่ิ มค้ า อธิ บายรายวิ ช า เป็ น
ภาษาอังกฤษ 
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  Development of  the communitive English skills with 
an emphasis on specific vocabulary in agricultural contexts  
and reading research papers on agricultural technology 
including searching on-line  materials and  presenting tasks 
related  to agricultural technology. 
 

5061101 การประมงท่ัวไป 3(3-0-6) 
  General Fisheries 
 ชนิดและความส้าคัญของทรัพยากรทางด๎านการประมง แนวโน๎ม 
สถานการณ๑และศักยภาพทางการประมงของไทยและทั่ ว โลก 
โดยเฉพาะในเอเชีย  การเพาะพันธุ๑และการเลี้ยงสัตว๑น้้าเบื้องต๎น วิธีการ
จัดการแนวทางการอนุรักษ๑  พระราชบัญญัติการประมง  เครื่องมือจับ
สัตว๑น้้า 
 

5061130 การประมงท่ัวไป 3(2-2-5) 
  General Fisheries 
    ความส้าคัญของทรัพยากรประมงตํอเศรษฐกิจไทย   สภาวะการ
ประมงของไทยและตํางประเทศ  การเพาะพันธุ๑และการเลี้ยงสัตว๑น้้า
เบื้องต๎น แนวทางการอนุรักษ๑ทรัพยากรประมง  พระราชบัญญัติการ
ประมง  และเครื่องมือจับสัตว๑น้้า 
      The importance of fisheries recourses to Thai 
economy, fishing status in Thailand and other countries, 
introduction to breeding and aquaculture, guideline of 
fisheries resource conservation and fisheries acts and fishing 
gears. 
 
 

-เปลี่ยนรหัสวิชา  
-ปรับหนํวยกิตจาก 3(3-0-6) เป็น
3 ( 2 -2 -5 )  เ นื่ อ ง จ า ก ผล ก า ร
ประเมินพบวํานักศึกษาต๎องการ
ปฏิบัติการควบคูํไปกับทฤษฎี 
-ปรับปรุงค้าอธิบายรายวิชาให๎
เหมาะสม 
-เ พ่ิ มค้ า อธิ บายรายวิ ช า เป็ น
ภาษาอังกฤษ 
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5061102 ชีววิทยาปลา  3(2-2-5) 
  Biology of Fish 
 กายวิภาคและสรีรวิทยาพ้ืนฐานของระบบตํางๆ ของปลา 
อนุกรมวิธานของปลาที่มีความส้าคัญทางเศรษฐกิจ 
 

5061131 ชีววิทยาปลา                      3(2-2-5)    
  Biology of Fish 
        การแบํงกลุํมของปลา กายวิภาคและสรีรวิทยาพ้ืนฐานของระบบ
ตํางๆ เชํน ระบบหายใจ ระบบโครงสร๎าง  กล๎ามเนื้อ และการเคลื่อนไหว 
ระบบทางเดินโลหิต ระบบการสืบพันธุ๑ของปลา เป็นต๎น อนุกรมวิธานของปลา
เบื้องต๎น 
   Classificaton of fish specieses, basis of anatomical 
and physiological system of fish body such as the 
respiratory system, body structure, muscles and movement, 
blood circutlating system,  reproductive system of fish, etc. 
and the preliminary study on fish taxonomy. 

-เปลี่ยนรหัสวิชา  
-เ พ่ิ มค้ า อธิ บายรายวิ ช า เป็ น
ภาษาอังกฤษ 

5061104 สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังเบื้องต้น 3(2-2-5) 
  Introduction to Invertebrate  
 ความรู๎พื้นฐานเกี่ยวกับสัตว๑ไมํมีกระดูกสันหลัง การแบํงหมวดหมูํ 
รูปรํางลักษณะเดํน และการแพรํกระจายของสัตว๑ไมํมีกระดูกสันหลัง 
การรวบรวมและเก็บตัวอยําง การศึกษาภาคสนาม  

5061132  สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังเบื้องต้น           3(2-2-5) 
                Introduction to Invertebrate   
 ความรู๎พื้นฐานเกี่ยวกับสัตว๑ไมํมีกระดูกสันหลัง การแบํงหมวดหมูํ 
รูปรํางลักษณะเดํน และการแพรํกระจายของสัตว๑ไมํมีกระดูกสันหลัง 
การรวบรวมและเก็บตัวอยําง การศึกษาภาคสนาม 
 The basic knowledge of invertebrates, classification, 
morphology, dominant characteristics and the distribution of 
invertebrates, samples collection and field work study. 

-เปลี่ยนรหัสวิชา  
-เ พ่ิ มค้ า อธิ บายรายวิ ช า เป็ น
ภาษาอังกฤษ 
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5061106 หลักการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า 3(2-2-5) 
  Principles of Aquaculture 
 ประวัติ หลักการ วิธีการที่เกี่ยวข๎องกับการเลือกพ้ืนที่  ชนิด  
พันธุ๑สัตว๑น้้า วิธีการและระบบการเพาะเลี้ยง การจับ และการขนสํง 

5061133    หลักการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า 3(2-2-5) 
           Principles of Aquaculture 
     หลักการ วิธีการที่เก่ียวข๎องกับการเลือกพ้ืนที่  ชนิด  พันธุ๑สัตว๑น้้า
วิธีการและระบบการเพาะเลี้ยง  
 The principles, the methods for site selection, aquatic 
animal species, techniques and cultured system. 
 

-เปลี่ยนรหัสวิชา  
-ปรับปรุงค้าอธิบายรายวิชาให๎
เหมาะสม 
-เ พ่ิ มค้ า อธิ บายรายวิ ช า เป็ น
ภาษาอังกฤษ 

 5061515 ความปลอดภัยทางน้้าส้าหรับ 2(1-3-4)            
  การเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า  
  Life Safety in the Water for Aquaculture  
 ความรู๎เกี่ยวกับความปลอดภัยทางน้้า สภาพแหลํงน้้าและจุดเสี่ยงที่
จะท้าให๎เกิดอันตรายทางน้้าส้าหรับการเพาะเลี้ยงสัตว๑น้้า  ทักษะการเอาชีวิต
รอดในน้้า และ การวํายน้้าพ้ืนฐาน  การให๎ความชํวยเหลือผู๎ประสบภัยทางน้้า   
   Knowledge of safety on the water activity, conditions 
of water resources and the risk to endanger the water for 
aquaculture, skills to survive in the water, swimming basics 
and assisting victims of water. 
 

 

 เพ่ิมรายวิชาตามค้าแนะน้า
ของกรรมการรํางหลักสูตรและ
ผู๎ทรงคุณวุฒิ 
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5062109 การเพาะพันธุ์ปลา 3(2-2-5) 
  Fish  Breeding 
 การคัดเลือก  การเลี้ยงพํอแมํพันธุ๑ปลา ระบบสืบพันธุ๑ หลักการ 
วิธีการเพาะพันธุ๑ พัฒนาการของตัวอํอนและลูกปลา การอนุบาลลูกปลา  
การปรับปรุงพันธุ๑ปลา 

5062134    การเพาะพันธุ์ปลา 3(2-3-6) 
            Fish  Breeding 
     การคัดเลือก  การเลี้ยงพํอแมํพันธุ๑ปลา ระบบสืบพันธุ๑ หลักการ 
วิธีการเพาะพันธุ๑ พัฒนาการของตัวอํอนและลูกปลา การอนุบาลลูกปลา  
การปรับปรุงพันธุ๑ปลา 
 The selection of fish species, broodstock cultivation, 
reproductive system, principles, breeding techniques, fish 
larvae development, fish larvae nursery and improvement  
of fish genetics. 
 
 

-เปลี่ยนรหัสวิชา  
-เ พ่ิ มค้ า อธิ บายรายวิ ช า เป็ น
ภาษาอังกฤษ 
-เพ่ิมชั่วโมงปฏิบัติ 

5062112  การเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าชายฝ่ัง 3(2-2-5) 
  Coastal  Aquaculture 
 การเพาะพันธุ๑และการเลี้ยงสัตว๑น้้าชายฝ๓่งที่มีความส้าคัญทาง
เศรษฐกิจ   
 

5062136   การเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าชายฝ่ัง 3(2-3-6) 
            Coastal  Aquaculture 
   การเพาะพันธุ๑และการเลี้ยงสัตว๑น้้าชายฝ๓่งที่มีความส้าคัญทาง
เศรษฐกิจ   
   Breeding and rearing the important economically 
coastal cultured species. 
 
 

-เปลี่ยนรหัสวิชา  
-เ พ่ิ มค้ า อธิ บายรายวิ ช า เป็ น
ภาษาอังกฤษ 
-เพ่ิมชั่วโมงปฏิบัติ 
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5061301 นิเวศวิทยาแหล่งน้้า 3(2-2-5) 
  Aquatic Ecology 
 ความหมาย ความส้าคัญ ความสัมพันธ๑ระหวํางสิ่งมีชีวิตกับ
สิ่งแวดล๎อมในระบบนิเวศ โดยเฉพาะระบบนิเวศของแหลํงน้้า  วัฏจักร
ของสาร  การแพรํกระจายของพืชและสัตว๑  ประชากร  มลพิษ      
การสงวนทรัพยากร  มีการศึกษานอกสถานที ่
 

5062310  นิเวศวิทยาแหล่งน้้า 3(2-2-5) 
             Aquatic Ecology 
    ความหมาย ความส้าคัญ ความสัมพันธ๑ระหวํางสิ่งมีชีวิตกับ
สิ่งแวดล๎อมในระบบนิเวศ โดยเฉพาะระบบนิเวศของแหลํงน้้า  วัฏจักร
ของสาร  การแพรํกระจายของพืชและสัตว๑  ประชากร  มลพิษ       
การสงวนทรัพยากร  มีการศึกษานอกสถานที ่
 The definition an Aquatic Ecology, importance, 
relationship between organisms and environment in the 
ecosystem. Especially aquatic ecosystem, biogeochemical 
cycle, distribution of plants and animals, population, 
pollution, conservation and field trip. 

-เปลี่ยนรหัสวิชา  
-เ พ่ิ มค้ า อธิ บายรายวิ ช า เป็ น
ภาษาอังกฤษ 

5063304 การวิเคราะห์น้้าและคุณภาพน้้า 3(2-2-5) 
  Water Analysis and Water  Quality   
 หลักการ และวิธีการวิเคราะห๑คุณภาพน้้าที่เกี่ยวข๎องกับการ
เพาะเลี้ยงสัตว๑น้้า คุณภาพน้้าทางด๎านเคมี ชีวะ และกายภาพ ป๓ญหา
เกี่ยวกับคุณภาพน้้าในการเพาะเลี้ยงสัตว๑น้้าและแนวทางการแก๎ไข   
มาตรฐานฟาร๑มสัตว๑น้้า 
 

5062311  คุณภาพน้้าและการวิเคราะห์น้้า          3(2-3-6) 
 Water  Quality  and Water Analysis   
      หลักการ และวิธีการวิเคราะห๑คุณภาพน้้าที่เกี่ยวข๎องกับการ
เพาะเลี้ยงสัตว๑น้้า คุณภาพน้้าทางด๎านเคมี ชีวะ และกายภาพ ป๓ญหา
เกี่ยวกับคุณภาพน้้าในการเพาะเลี้ยงสัตว๑น้้าและแนวทางการแก๎ไข   
มาตรฐานฟาร๑มสัตว๑น้้า 
  
 

-เปลี่ยนชื่อวิชา การวิเคราะห๑น้้า
และคุณภาพน้้าเป็น คุณภาพน้้า
และการวิเคราะห๑น้้า 
-เปลี่ยนรหัสวิชา  
-เ พ่ิ มค้ า อธิ บายรายวิ ช า เป็ น
ภาษาอังกฤษ 
-เพ่ิมชั่วโมงปฏิบัติ 
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 Principles and techniques for water quality analysis for 
aquaculture, chemical, biological and physical water quality. 
The problems related to water quality in aquaculture and 
problem solving, standard aquatic animal farming. 

5063118 แพลงก์ตอนวิทยา 3(2-2-5) 
  Planktonology 
  นิยาม การจัดจ้าแนก บทบาทในหํวงโซํอาหาร การเก็บ
รักษา การศึกษาตัวอยําง การสุํมนับ และการเพาะเลี้ยงแพลงก๑ตอน 

5063138   แพลงก์ตอนวิทยา 3(2-3-6) 
  Planktonology 
   นิยาม การจัดจ้าแนก บทบาทในหํวงโซํอาหาร การเก็บรักษา 
การศึกษาตัวอยําง การสุํมนับ และการเพาะเลี้ยงแพลงก๑ตอน 
 The definition, classification, the role in food chain, 
fixation, sampling study, random count and plankton 
cultivation. 

-เปลี่ยนรหัสวิชา  
-เ พ่ิ มค้ า อธิ บายรายวิ ช า เป็ น
ภาษาอังกฤษ 
-เพ่ิมชั่วโมงปฏิบัติ 

5063123 การปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้้า 3(2-2-5) 
  Aquatic  Animal  Genetic  Improvement 
 พั น ธุ ศ า ส ต ร๑ เ ชิ ง คุ ณ ภ า พ แ ล ะ ป ริ ม า ณ ข อ ง สั ต ว๑ น้้ า  
เทคโนโลยีชีวภาพ  และ การคัดเลือกเพ่ือปรับปรุงลักษณะที่ต๎องการ  
และส้าคัญทางเศรษฐกิจ 

5063146    การปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้้า                3(2-2-5)     
  Genetic  Improvement of Aquatic  Animals   
 พั น ธุ ศ า ส ต ร๑ เ ชิ ง คุ ณ ภ า พ แ ล ะ ป ริ ม า ณ ข อ ง สั ต ว๑ น้้ า  
เทคโนโลยีชีวภาพและการคัดเลือกเพ่ือปรับปรุงลักษณะที่ต๎องการ และ
ส้าคัญทางเศรษฐกิจ 
     Qualitative study and quantitatively aquatic animal 
genetics, biotechnology and selection for genetic improvement 
and the important species in economy. 

-เปลี่ยนรหัสวิชา  
-เ พ่ิ มค้ า อธิ บายรายวิ ช า เป็ น
ภาษาอังกฤษ 
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5063201 อาหารและการให้อาหารปลา 3(2-2-5) 
  Fish  Feed  and  Feeding 
 ศึกษาชนิด ประเภท คุณคําของอาหารที่ใช๎เลี้ยงสัตว๑น้้า แหลํงของ
อาหารการสร๎างอาหารธรรมชาติในบํอ การเตรียมและการให๎อาหาร 

5063210   อาหารและการให้อาหารสัตว์น้้า          3(2-2-5) 
  Feed  and  Feeding of Aquatic  Animal   
   ชนิด ประเภท คุณคําของอาหารที่ใช๎เลี้ยงสัตว๑น้้า แหลํงของ
อาหาร การสร๎างอาหารธรรมชาติในบํอ  การเตรียมและการให๎อาหาร
 The types and nutritional value of aquatic animal feeds, 
feed sources, producing live feed in the pond, feed 
preparation and feeding. 

-เปลี่ยนรหัสวิชา  
-เ พ่ิ มค้ า อธิ บายรายวิ ช า เป็ น
ภาษาอังกฤษ 

5063402 โรคพยาธิสัตว์น้้า 3(2-2-5) 
  Diseases  and  Parasites  of  Aquatic Animals 
 ความหมายและความส้าคัญ ป๓จจัยที่กํอให๎เกิดภาวะโรคพยาธิ 
ชนิด ลักษณะอาการ การป้องกัน การก้าจัด รักษา โรคพยาธิที่ส้าคัญ  

5063410   โรคและพยาธิสัตว์น้้า             3(2-2-5) 
  Diseases  and  Parasites  of Aquatic   Animals 
       ความหมายและความส้าคัญ ป๓จจัยที่กํอให๎เกิดภาวะโรคพยาธิ 
ชนิด ลักษณะอาการ การป้องกัน การก้าจัด รักษา โรคพยาธิที่ส้าคัญ 
 Definition and importance; the factors influencing 
parasites and diseases, species, clinical signs, prevention, 
elimination, therapy of important  parasites and diseases. 

-เปลี่ยนรหัสวิชา  
-เ พ่ิ มค้ า อธิ บายรายวิ ช า เป็ น
ภาษาอังกฤษ 

5064801 สัมมนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า 1(1-2-2) 
  Seminar  in  Aquaculture 
    การอภิปรายกลุํม การเสนอรายงานเกี่ยวกับวิทยาการใหมํ ๆ 
การรวบรวมข๎อมูลตํางๆ รวมทั้งป๓ญหาตํางๆ ที่ เกี่ยวข๎องกับงาน
เพาะเลี้ยงสัตว๑น้้าของประเทศไทย หรือ ของตํางประเทศ 

5063710   สัมมนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า 1(0-2-1) 
  Seminar  in  Aquaculture 
  การอภิปรายกลุํม การเสนอรายงานเกี่ยวกับวิทยาการใหมํ ๆ 
การเก็บรวบรวมข๎อมูลตํางๆ รวมทั้งป๓ญหาตํางๆ ที่เกี่ยวข๎องกับงาน
เพาะเลี้ยงสัตว๑น้้าของประเทศไทย หรือ ของตํางประเทศ 

-เปลี่ยนรหัสวิชา  
-เ พ่ิ มค้ า อธิ บายรายวิ ช า เป็ น
ภาษาอังกฤษ 
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  Group discussion in  aquaculture toppics, presentation 
for new innovation, information and the problems related 
to aquaculture in Thailand or other countries. 

5003302 การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร     3(2-2-5) 
           Agribusiness Entrepreneurship 
 วิสัยทัศน๑และแนวคิดในการจัดการธุรกิจเกษตร ทั้งในระดับท๎องถิ่น
และระดับสากล การด้าเนินธุรกิจการเกษตรแบบตําง การวางแผน การจัด
องค๑องกร การควบคุมและการบริหารองค๑กร การก้าหนดทิศทางของธุรกิจ
เกษตร การด้าเนินธุรกิจการเกษตรแบบตํางๆ กฎหมายตํางๆ ที่เกี่ยวข๎องกับ
การด้าเนินธุรกิจเกษตร การจัดการเรื่องแหลํงทุน ระบบภาษีการตลาด 
ความรู๎พ้ืนฐานทางเศรษฐศาสตร๑ นโยบายรัฐบาล และข๎อตกลงระหวําง
ประเทศที่กระทบตํอการด้ารงธุรกิจเกษตร 

5063514   การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า 3(2-2-5) 
            Business Entrepreneur in Aquaculture 
   วิสัยทัศน๑และแนวคิดในการจัดการธุรกิจการเพาะเลี้ยงสัตว๑น้้าทั้ง
ในระดับท๎องถิ่นและระดับสากลการด้าเนินธุรกิจการเพาะเลี้ยงสัตว๑น้้า   
แบบตําง การวางแผน การจัดองค๑องกร การควบคุมและการบริหาร
องค๑กร กฎหมายตํางๆ ที่เกี่ยวข๎องกับการด้าเนินธุรกิจการเพาะเลี้ยง
สัตว๑น้้า การจัดการเรื่องแหลํงทุน ระบบภาษีการตลาด ความรู๎พ้ืนฐาน
ทางเศรษฐศาสตร๑ นโยบายรัฐบาล และข๎อตกลงระหวํางประเทศที่
กระทบตํอการด้ารงธุรกิจการเพาะเลี้ยงสัตว๑น้้า   
 Vision and ideas in business management in aquaculture 
both locally and internationally, running aquaculture business, 
planning, control and managing of the organization, directing of 
business, Laws related to business operations, managing 
resources, tax system of marketing, writing a business plan, 
fundamentals of economic policy and international 
agreements that affect the business of aquaculture. 

-เปลี่ยนรหัสวิชา  
-ปรับปรุงค้าอธิบายรายวิชาให๎
เหมาะสม 
-เ พ่ิ มค้ า อธิ บายรายวิ ช า เป็ น
ภาษาอังกฤษ 
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5063502 การจัดการฟาร์มสัตว์น้้า 3(2-2-5) 
  Aquaculture  Farm  Management 
 ศึกษาหลักการทั่วไปในการจัดการท้าฟาร๑มสัตว๑น้้า  การวางแผน 
การจัดการธุรกิจ เศรษฐศาสตร๑ส้าหรับการเพาะเลี้ยงสัตว๑น้้า การตลาด 
ป๓ญหาและป๓จจัยที่มีผลกระทบตํอการจัดการฟาร๑ม 

5064510   การจัดการฟาร์มสัตว์น้้า 3(2-2-5) 
  Aquaculture  Farm  Management 
 หลักการทั่วไปในการจัดการท้าฟาร๑มสัตว๑น้้า  การวางแผน การ
จัดการธุรกิจ เศรษฐศาสตร๑ส้าหรับการเพาะเลี้ยงสัตว๑น้้า การตลาด 
ป๓ญหาและป๓จจัยที่มีผลกระทบตํอการจัดการฟาร๑ม 
 Principles of aquatic animal farm management, 
planning, business management, economics of aquaculture, 
marketing, problems and factors affecting to farm 
management. 

-เปลี่ยนรหัสวิชา  
-เ พ่ิ มค้ า อธิ บายรายวิ ช า เป็ น
ภาษาอังกฤษ 
-ปรับปรุงค้าอธิบายรายวิชาให๎
เหมาะสม 

5063506   ระเบียบข้อบังคับทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า    3(3-0-6)     
 Aquaculture Regulations 
 กฎหมายที่เกี่ยวข๎องกับการเพาะเลี้ยงสัตว๑น้้า คุณภาพน้้าทิ้ง 
และสิ่งแวดล๎อม กฎกระทรวง ระเบียบเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงสัตว๑น้้า 
มาตรฐานฟาร๑มสัตว๑น้้า 

5064512    ระเบียบข้อบังคับทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า   3(3-0-6)
        Aquaculture Regulations 
     กฎหมายที่เกี่ยวข๎องกับการเพาะเลี้ยงสัตว๑น้้า คุณภาพน้้าทิ้ง และ
สิ่งแวดล๎อม กฎกระทรวง ระเบียบเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงสัตว๑น้้า 
มาตรฐานฟาร๑มสัตว๑น้้า 
 Laws related to aquaculture, quality of discharged 
water and an environment, ministerial regulations and 
regulations for aquaculture and the standard of aquatic 
animal farms. 
 

-เปลี่ยนรหัสวิชา  
-เ พ่ิ มค้ า อธิ บายรายวิ ช า เป็ น
ภาษาอังกฤษ 
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 5062810 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการ 2(120)  
  เพาะเลี้ยงสัตว์น้้าพื้นฐาน 
       Preliminary field experience in aquaculture 
 การฝึกงานการเพาะเลี้ยงสัตว๑น้้าพ้ืนฐานในหนํวยราชการหรือ
เอกชนที่เกี่ยวข๎องกับการเพาะเลี้ยงสัตว๑น้้า เพ่ือสร๎างความพร๎อมให๎กับ
ผู๎เรียนกํอนฝึกประสบการณ๑วิชาชีพเพาะเลี้ยงสัตว๑น้้าหรือสหกิจศึกษา 
 Field experience in preliminary aquaculture in the 
institutes including private and government sectors related to 
aquaculture in order to gain basic knowledge of aquaculture 
to the students prior professional field experiences in 
aquaculture or cooperative education. 

เพ่ิมรายวิชาโดยไมํนับหนํวยกิต 

2. กลุ่มวิชาปฏิบัติการและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
5063701   เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการ        2(90) 
  เพาะเลี้ยงสัตว์น้้า    
    Preparation  for  Field  Experience in  Aquaculture  
 จัดให๎มีกิจกรรมเพ่ือเตรียมความพร๎อมของผู๎เรียน กํอนออกฝึก
ประสบการณ๑วิชาชีพในด๎านการรับรู๎  ลักษณะและโอกาสของการ
ประกอบอาชีพ การพัฒนาตัวผู๎ เรียนให๎มีความรู๎  ทักษะ เจตคติ 
แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ  โดยการกระท้าใน

5063811 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 2(1-2-3)                       
  การเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า               
                     Preparation  for  Field  Experience in Aquaculture
 จัดให๎มีกิจกรรมเพ่ือเตรียมความพร๎อมของผู๎เรียน กํอนออกฝึก
ประสบการณ๑วิชาชีพในด๎านการรับรู๎  ลักษณะและโอกาสของการ
ประกอบอาชีพ การพัฒนาตัวผู๎เรียนให๎มีความรู๎ ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ 
และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ  โดยการกระท้าในสถานการณ๑

-เปลี่ยนรหัสวิชา  
-เ พ่ิ มค้ า อธิ บายรายวิ ช า เป็ น
ภาษาอังกฤษ 
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สถานการณ๑หรือรูปแบบตํางๆ ซึ่งเก่ียวข๎องกับงานในวิชาชีพนั้นๆ หรือรูปแบบตํางๆ ซึ่งเก่ียวข๎องกับงานในวิชาชีพนั้นๆ 
 The activities provided for pre-learners before field 
experience practice in receiving capability, character and the 
chance of occupation. Knowledge improvement, skill, 
attitude, motivation and suitable for occupation by action in 
any situation related to the job. 

5064702   การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   6(360)                             
 การเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า                   
       Field  Experience  in  Aquaculture 
 การฝึกประสบการณ๑วิชาชีพทางการเกษตรในด๎านการเพาะเลี้ยง
สัตว๑น้้าเชํน การเตรียมบํอ การเลี้ยงและดูแลรักษา การป้องกันโรค
พยาธิ  การจ้าหนําย  การเพาะพันธุ๑ปลา การอนุบาล การเลี้ยงและ
ควบคุมโรค เป็นต๎น ณ สถานที่ซึ่งสถาบันก้าหนด ในหนํวยงานเอกชน 
หรือหนํวยงานราชการที่เกี่ยวข๎องกับการเพาะเลี้ยงสัตว๑น้้า มีการเสนอ
ผลงาน และรายงานเป็นหลักฐานวําผํานการฝึกประสบการณ๑วิชาชีพ
แล๎ว 
 

5064813   การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 3(320)        
  การเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า 
               Field  Experience  in  Aquaculture 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 5062810 การฝึกประสบการณ์ 
  วิชาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า 
  พื้นฐาน และ                
  5063811 การเตรียมฝึกประสบการณ์
  วิชาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า 
    การฝึกประสบการณ๑วิชาชีพทางการเกษตรในด๎านการเพาะเลี้ยงสัตว๑
น้้าเชํน การเตรียมบํอ การเลี้ยงและดูแลรักษา การป้องกันโรคพยาธิ  การ
จ้าหนําย  การเพาะพันธุ๑ปลา การอนุบาล การเลี้ยงและควบคุมโรค เป็นต๎น 
ณ สถานที่ซึ่งสถาบันก้าหนด ในหนํวยงานเอกชน หรือหนํวยงานราชการที่
เกี่ยวข๎องกับการเพาะเลี้ยงสัตว๑น้้า มีการเสนอผลงาน และรายงานเป็น

-เปลี่ยนรหัสวิชา  
-เ พ่ิ มค้ า อธิ บายรายวิ ช า เป็ น
ภาษาอังกฤษ 
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หลักฐานวําผํานการฝึกประสบการณ๑วิชาชีพแล๎ว 
 Previously taken course:  5062810 Preliminary  
            field experience in  
            Aquaculture  and 
                                                         5063811 Preparation  for   
            Field  Experience  in   
            Aquaculture  
 Agricultural field experience in aquaculture for 
example: pond preparation, culture, therapy, parasitic 
prevention, sale, culture, nursery, rearing, diseases control in 
the institutes including private and government sectors 
related to aquaculture that selected by university, 
presentation and report for the evident of field experience. 

5064802 ปัญหาพิเศษการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า     3(1-4-4) 
  Special  Problems  in  Aquaculture 
 ค๎นคว๎า ทดลอง และวิจัยด๎านการเพาะเลี้ยงสัตว๑น้้า วิเคราะห๑ 
สรุปผล และน้าเสนอเป็นรายงาน ภายใต๎การควบคุมและแนะน้าของ
อาจารย๑ที่ปรึกษาป๓ญหาพิเศษ  
 

5063812  ปัญหาพิเศษการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า 1    1(1-0-2) 
             Special Problems in Aquaculture I 
   หลักการ เหตุผล ในการศึกษาค๎นคว๎าวิจัย การก้าหนดหัวข๎อวิจัย 
การศึกษาค๎นคว๎าเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง การเขียนและการน้าเสนอ
โครงรํางวิจัย ภายใต๎การควบคุมและการแนะน้าของอาจารย๑ที่ปรึกษา 
ป๓ญหาพิเศษ 

-เปลี่ยนรหัสวิชา  
-เ พ่ิ มค้ า อธิ บายรายวิ ช า เป็ น
ภาษาอังกฤษ 
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 The principal and reason to research study, definition 
of research topic, searching of related review papers, writing 
and presenting of research proposal under the advice and 
suggests of supervisors. 
 

 5064814    ปัญหาพิเศษการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า 2     2(0-4-2) 
               Special Problems in Aquaculture II 
        รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 5063812 ปัญหาพิเศษ  
                                         การเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า 1 หรือ 
     เรียนควบคู่กัน 
 การวางแผนการทดลอง ขั้นตอนการวิจัย การรวบรวมผลและการ
วิเคราะห๑งานวิจัย การเขียนรายงานการวิจัย การจัดท้ารูปเลํมรายงานวิจัย 
ภายใต๎การควบคุมและการแนะน้าของอาจารย๑ที่ปรึกษา ป๓ญหาพิเศษ 
   Previously taken course: Special Problems in 
Aquaculture I and The experimental design, the process of 
research, data collection and analysis, research writing, the 
contents of research under the advice and suggests of 
supervisors. 
 

 



156 มคอ.2 มคอ.2 

หลักสูตรเดิม พ.ศ.2554 หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2559 
สาระส้าคัญ/เหตุผล 
การเปลี่ยนแปลง 

7000390  การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา        2(90) 
  Cooperative Education Preparation        
  หลักการ แนวคิด และกระบวนการของสหกิจศึกษา ระเบียบ
ข๎อบังคับที่เกี่ยวข๎อง ความรู๎พ้ืนฐานและเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ 
ความรู๎พ้ืนฐานในการปฏิบัติงาน การสื่อสารและมนุษยสัมพันธ๑ การ
พัฒนาบุคลิกภาพ ระบบการบริหารคุณภาพในสถานประกอบการ 
เทคนิคการน้าเสนอ การเขียนรายงาน 

7000390   การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 2(1-2-3) 
              Cooperative Education Preparation   
    หลักการ แนวคิด และกระบวนการของสหกิจศึกษา ระเบียบข๎อบังคับ
ที่เกี่ยวข๎อง ความรู๎พ้ืนฐานและเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ ความรู๎พ้ืนฐาน
ในการปฏิบัติงาน การสื่อสารและมนุษยสัมพันธ๑       การพัฒนาบุคลิกภาพ 
ระบบการบริหารคุณภาพในสถานประกอบการ เทคนิคการน้าเสนอ การเขียน
รายงาน 
 Principles, ideas and the processes of cooperative 
education preparation, rules, basic knowledge and techniques 
for job application, basic knowledge for working, communication 
and human relationship, character improvement, quality 
management system, presentation techniques and report 
writing. 

-เ พ่ิ มค้ า อธิ บายรายวิ ช า เป็ น
ภาษาอังกฤษ 

7000490 สหกิจศึกษา 6(640) 
  Cooperative Education 
 การปฏิบัติงานในลักษณะพนักงานชั่วคราว ตามโครงการที่ได๎รับ
มอบหมาย ตลอดจนการจัดท้ารายงานและการน้าเสนอ 

7000490  สหกิจศึกษา 6(640) 
  Cooperative Education 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 5062810 การฝึกประสบการณ์

วิชาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้ า
พื้ นฐาน และ7000390 การ
เตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 

-เ พ่ิ มค้ า อธิ บายรายวิ ช า เป็ น
ภาษาอังกฤษ 
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 การปฏิบัติงานในลักษณะพนักงานชั่วคราว ตามโครงการที่ได๎รับ
มอบหมาย ตลอดจนการจัดท้ารายงานและการน้าเสนอ 
 Previously taken course:  5062810 Preliminary field  
    experience in aquaculture and 
   7000390 Cooperative  
   Education Preparation 
   Working as a temporary officer in the project that 
given and submitting reports and presenting works. 

3. กลุ่มวิชาเนื้อหาเลือก 
5063114 การเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม        3(2-2-5) 
   Ornamental  Fish  Aquaculture 
 ศึกษาประเภท  ลักษณะ  ความเป็นอยูํ  การเลี้ยงและคัดเลือก
พํอพันธุ๑  แมํพันธุ๑ การเพาะพันธุ๑และอนุบาล  โรคพยาธิและการป้องกัน
รักษา  ตลอดจน  วัสดุ อุปกรณ๑ในการเลี้ยงปลาสวยงาม  เชํน ภาชนะที่
ใช๎เลี้ยง พันธุ๑ไม๎น้้าที่ใช๎ในการจัดตู๎ปลา ระบบการกรองน้้า คุณสมบัติ
ของน้้า และอาหารที่ใช๎เลี้ยงปลาแตํละชนิด 
 

5061137 การเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม        3(2-2-5) 
   Ornamental  Fish  Aquaculture 
 ศึกษาประเภท  ลักษณะ  ความเป็นอยูํ  การเลี้ยงและคัดเลือก
พํอพันธุ๑  แมํพันธุ๑ การเพาะพันธุ๑และอนุบาล  โรคพยาธิและการป้องกัน
รักษา  ตลอดจน  วัสดุ อุปกรณ๑ในการเลี้ยงปลาสวยงาม  เชํน ภาชนะที่
ใช๎เลี้ยง พันธุ๑ไม๎น้้าที่ใช๎ในการจัดตู๎ปลา ระบบการกรองน้้า คุณสมบัติ
ของน้้า และอาหารที่ใช๎เลี้ยงปลาแตํละชนิด 
 Study on Ornamental fish species, characteristics, 
wellbeing, culturing techniques and selecting broodstock, 
breeding and nursing ornamental fish, diseases and parasite 

-เปลี่ยนรหัสวิชา  
-เ พ่ิ มค้ า อธิ บายรายวิ ช า เป็ น
ภาษาอังกฤษ 
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การเปลี่ยนแปลง 

prevention and treatment, as well as facilities use in 
ornamental fish culture such as containers, aquatic plants 
use in an aquarium, water filtration systems. Water quality 
and fish feed for each species. 

5063119 พรรณไม้น้้า 3(2-2-5) 
  Aquatic  Plants 
 ชนิด ชีววิทยา ประโยชน๑ โทษ และการเพาะขยายพันธุ๑ 

5061139   พืชน้้าส้าหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า 3(2-2-5)       
                Aquatic Plants in Aquaculture 
 สัณฐานวิทยาของพืช ชนิดของพืชน้้าที่ส้าคัญทางการประมง   
การเพาะขยายพันธุ๑ และการใช๎ประโยชน๑ 
 Morphology of aquatic plants, the important species 
of aquatic plant use in fishery as well as the propagation 
and utilization. 
 
 
 

-เปลี่ยนรหัสวิชา  
-เปลี่ยนชื่อวิชา 
-ปรับปรุงค้าอธิบายรายวิชาให๎
เหมาะสม 
-เ พ่ิ มค้ า อธิ บายรายวิ ช า เป็ น
ภาษาอังกฤษ 

5063121 สาหร่ายวิทยา  3(2-2-5) 
  Phycology 
 สัณฐานวิทยา การแพรํกระจาย  การใช๎ประโยชน๑ และการจัด
จ้าแนกหมวดหมูํของสาหรํายทะเล 

5061140  สาหร่ายทะเล                             3(2-2-5) 
                Sea weed 
 นิเวศวิทยาของสาหรํายทะเล การเพาะเลี้ยงสาหรํายทะเลที่มี
ความส้าคัญทางเศรษฐกิจ การประยุกต๑ใช๎สาหรํายทะเลทั้งในด๎าน
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล๎อม 

-เปลี่ยนรหัสวิชา  
-เปลี่ยนชื่อวิชา 
-ปรับปรุงค้าอธิบายรายวิชาให๎
เหมาะสม 
-เ พ่ิ มค้ า อธิ บายรายวิ ช า เป็ น
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       The ecology of seaweeds, cultivation of seaweed which 
is important to the economy, application of the use of 
seaweeds in the term of both economy and environment. 

ภาษาอังกฤษ 

5064124 การเลี้ยงปลา 3(2-2-5) 
  Fish  Culture 
 การเลี้ยงปลาที่มีความส้าคัญทางเศรษฐกิจ เชํน ปลานิล ปลา
ตะเพียนขาว  ปลาดุก ปลาทับทิม ปลานิลแดง ปลาชํอน ปลาบูํ ปลา
สลิด ปลากะพงขาว ปลาเก๐า และปลาชนิดอ่ืน ๆ รูปแบบการเลี้ยง 
คุณภาพน้้าที่เหมาะสม อาหารและการให๎อาหารปลา โรค การป้องกัน
และการก้าจัดศัตรูปลา ต๎นทุนการผลิต การตลาดและการแปรรูปปลา 

5061142   การเลี้ยงปลา                         3(2-2-5) 
                Fish  Culture 
      การเลี้ยงปลาที่มีความส้าคัญทางเศรษฐกิจ รูปแบบการเลี้ยง 
คุณภาพน้้าที่เหมาะสม อาหารและการให๎อาหารปลา โรค การป้องกัน
และการก้าจัดศัตรูปลา ต๎นทุนการผลิต การตลาดและการแปรรูปปลา
 The cultivation of the commercially importance fish 
species, types of cultivation, optimal water quality, feed and 
feeding. The diseases and the prevention, production cost, 
marketing and fish processing. 

-เปลี่ยนรหัสวิชา  
-ปรับปรุงค้าอธิบายรายวิชาให๎
เหมาะสม 
-เ พ่ิ มค้ า อธิ บายรายวิ ช า เป็ น
ภาษาอังกฤษ 

5064125 การเลี้ยงสัตว์น้้าแบบผสมผสาน 3(2-2-5) 
  Integrated  Aquaculture 
 หลักการ วิธีการเลี้ยงสัตว๑น้้ารํวมกับการท้าเกษตรสาขาอ่ืน ๆ 
ประเภท และวิธีการใช๎เศษเหลือทางการเกษตรเพื่อการเลี้ยงสัตว๑น้้า  

5061143    การเลี้ยงสัตว์น้้าแบบผสมผสาน        3(2-2-5) 
            Integrated  Aquaculture 
 หลักการ วิธีการเลี้ยงสัตว๑น้้ารํวมกับการท้าเกษตรสาขาอ่ืน ๆ 
ประเภทและวิธีการใช๎เศษเหลือทางการเกษตรเพื่อการเลี้ยงสัตว๑น้้า 
 The principles and the techniques of integrated 
aquaculture combined with other agricultural activities. The types 
and methods of using agricultural by-products for aquaculture. 

-เปลี่ยนรหัสวิชา  
-เ พ่ิ มค้ า อธิ บายรายวิ ช า เป็ น
ภาษาอังกฤษ 
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5063115 การเพาะเลี้ยงกุ้ง 3(2-2-5) 
  Shrimp  Aquaculture 
 ศึกษาการจัดจ้าแนกชีววิทยาและนิเวศวิทยาของกุ๎ง การเพาะ
ขยายพันธุ๑ การเลือกสถานที่ การเตรียมบํอเลี้ยง  การเลี้ยง  การให๎
อาหาร  การป้องกันก้าจัดศัตรู  การดูแลรักษา  และการตลาดของกุ๎งที่
มีความส้าคัญทางเศรษฐกิจ 

5061144  การเพาะเลี้ยงกุ้ง 3(2-2-5) 
               Shrimp  Aquaculture 
    ศึกษาการจัดจ้าแนกชีววิทยาและนิเวศวิทยาของกุ๎ง การเพาะ
ขยายพันธุ๑ การเลือกสถานที่  การเตรียมบํอเลี้ยง  การเลี้ยง  การให๎
อาหาร  การป้องกันก้าจัดศัตรู  การดูแลรักษา  และการตลาดของกุ๎งที่
มีความส้าคัญทางเศรษฐกิจ 
 Study on classification of biology and ecology of 
shrimp, breeding techniques, site selection, pond preparation, 
rearing, feeding, the pest management and marketing 
demand as the shrimp are the economic importance. 

-เปลี่ยนรหัสวิชา  
-เ พ่ิ มค้ า อธิ บายรายวิ ช า เป็ น
ภาษาอังกฤษ 

 5061145  การเพาะเลี้ยงปูและหอยเศรษฐกิจ       3(2-2-5) 
            Culture of Economic Crab and Molluscs  
 ชีววิทยาของปูและหอยที่มีความส้าคัญทางเศรษฐกิจ แหลํง
เพาะเลี้ยง การจัดหาพันธุ๑ รูปแบบการเลี้ยง ผลผลิต การป้องกันก้าจัด
ศัตรู การดูแลรักษา การตลาด และการจัดการคุณภาพน้้าในการเลี้ยง
 The biology of the importantly commercial species of crabs and 
shells, cultured sources, sources of offspring for cultivation, cultured 
system, production, the prevention of invaders, the protection, 
marketing and water quality management in culture system. 

เพ่ิมรายวิชาตามค้าแนะน้า
ของกรรมการรํางหลักสูตร 
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5064128  กรณีศึกษาโครงการพระราชด้าริ   3(2-2-5)                            
  ที่เกี่ยวข้องทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า                
 Case  Study  in  His  Majesty                                  
 the  King’s Aquaculture  Project 
 ศึกษาแนวโครงการที่เกี่ยวข๎องกับโครงการพระราชด้าริทางการ
เพาะเลี้ยงสัตว๑น้้าและการเรียนรู๎วิธีที่จะน้ามาปรับใช๎กับเกษตรกร 

5061150    กรณีศึกษาโครงการพระราชด้าริ    3(2-2-5)     
 ที่เกี่ยวข้องกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า 
               Case  Study  of  His  Majesty                                  
 the  King’s Aquaculture  Project 
  ศึกษาแนวโครงการที่เกี่ยวข๎องกับโครงการพระราชด้าริทางการเพาะเลี้ยง
สัตว๑น้้าและการเรียนรู๎วิธีที่จะน้ามาปรับใช๎กับเกษตรกรผู๎เพาะเลี้ยงสัตว๑น้้า 
 The study of the his majesty the king’s projects 
related in aquaculture and the knowledge useful for the 
aquaculturists.   

 

-เปลี่ยนรหัสวิชา  
-ปรับปรุงค้าอธิบายรายวิชาให๎
เหมาะสม 
-เ พ่ิ มค้ า อธิ บายรายวิ ช า เป็ น
ภาษาอังกฤษ 

 5061152 การเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าเบื้องต้น 3(2-2-5) 
 Introduction to Aquaculture 
 ความรู๎ทั่วไปเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงสัตว๑ ความรู๎ทั่วไปเกี่ยวกับ ดิน 
น้้า ปุ๋ย และอาหารเพ่ือการเลี้ยงสัตว๑น้้า  ตลอดจนชนิดและวิธีการ
เพาะเลี้ยงสัตว๑น้้าที่นิยมเลี้ยง 
 General knowledge related to aquaculture, soil, water, 
fertilizer and feed for aquaculture as well as the types of 
aquatic animals and methods used for culture the popular 
species. 
 

เป็นวิชาเลือกให๎นักศึกษากลุํม
อ่ืน ๆ 
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5062110   เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า    3(2-2-5) 
               Aquaculture Technology  
 ความส้าคัญของการเพาะเลี้ยงสัตว๑น้้า การคัดเลือกพํอแมํพันธุ๑ 
วิธีการและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข๎องกับการเพาะพันธุ๑ การอนุบาล และการ
เลี้ยงสัตว๑น้้า 

5062135 เทคโนโลยีชีวภาพทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า   3(2-2-5) 
               Biotechnology in Aquaculture  
 ความส้าคัญของเทคโนโลยีชีวภาพตํอการเพาะเลี้ยงสัตว๑น้้า การ
คัดเลือกพํอแมํพันธุ๑ วิธีการ และเทคโนโลยีชีวภาพที่เกี่ยวข๎องกับการ
เพาะพันธุ๑ การอนุบาล และการเลี้ยงสัตว๑น้้า 
 The importance of biotechnology to aquaculture, the 
selection of broodstocks, methods and biotechnology 
involved in the breeding, nursing and rearing aquatic 
animals. 

-เปลี่ยนหรัสวิชา 
-ปรับรายวิชาตามค้าแนะน้าของ
กรรมการรํางหลักสูตร 

5063307 ชีววิทยาทางทะเล 3(2-2-5) 
  Marine  Biology 
 ชีววิทยาของสัตว๑และพืชทะเล  สภาพแวดล๎อม  ประโยชน๑จาก
พืชและสัตว๑ดังกลําวในทางการประมง 

5062312  ชีววิทยาทางทะเล                         3(2-2-5) 
               Marine  Biology 
   ชีววิทยาของสัตว๑และพืชทะเล  สภาพแวดล๎อม  ประโยชน๑จาก
พืชและสัตว๑ดังกลําวในทางการประมง 
 Biology of marine animals and plants, marine environment, 
utilisation of plants and animals in such a fishery. 

-เปลี่ยนรหัสวิชา  
-เ พ่ิ มค้ า อธิ บายรายวิ ช า เป็ น
ภาษาอังกฤษ 

5063603 ผลิตภัณฑ์สัตว์น้้าพื้นบ้าน               3(2-2-5) 
  Rurelly  Fishery  Products 
 ชนิดของผลิตภัณฑ๑ และกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ๑สัตว๑น้้าแบบ
พ้ืนบ๎าน 

5062610    ผลิตภัณฑ์สัตว์น้้าพื้นบ้าน 3(2-2-5) 
                Local  Products of Aquatic Animals  
  ชนิดของผลิตภัณฑ๑ และกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ๑สัตว๑น้้าแบบ
พ้ืนบ๎าน การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ๑สัตว๑น้้าพื้นบ๎าน 

-เปลี่ยนรหัสวิชา  
-แก๎ไขชื่อวิชาภาษาอังกฤษ 
-ปรับปรุงค้าอธิบายรายวิชาให๎
เหมาะสม 
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     The types of products and the processes of locally 
fisheries products and the quality control of local fisheries 
products. 

-เ พ่ิ มค้ า อธิ บายรายวิ ช า เป็ น
ภาษาอังกฤษ 

 5062613 การแปรรูปสัตว์น้้า           3(2-2-5) 
  Processing of Aquatic Animals 
 ความส้าคัญและประโยชน๑ของผลิตภัณฑ๑จากสัตว๑น้้า การ
คัดเลือกวัตถุดิบ เครื่องมือ อุปกรณ๑และสารเคมีที่ ใช๎ในการผลิต
ผลิตภัณฑ๑ บรรจุภัณฑ๑และการเก็บรักษา มาตรฐานและการควบคุม
คุณภาพของผลิตภัณฑ๑สัตว๑น้้า ปฏิบัติการผลิตผลิตภัณฑ๑สัตว๑น้้า 
 The importance and benefits of aquatic animal 
products, raw materials selection, equipment and chemicals 
used in manufacturing, packaging and storage, standards and 
quality control of aquatic products, the practice on 
production of aquatic animals 

 เพ่ิมรายวิชาตามค้าแนะน้า
ของกรรมการรํางหลักสูตร 

5064606    การใช้ประโยชน์สิ่งเหลือใช้      3(2-2-5)       
  จากการแปรรูปสัตว์น้้า                                               
      Utilization  of  Fishery Processing Byproducts   
 การใช๎ประโยชน๑สิ่งเหลือใช๎จากการแปรรูปสัตว๑ เพ่ือให๎เกิดความ
คุ๎มคําทางเศรษฐกิจมากท่ีสุด 

5062614  การใช้ประโยชน์สิ่งเหลือใช้จากสัตว์น้้า     3(2-2-5) 
Utilization of Aquatic Animal  By-products  

 การใช๎ประโยชน๑สิ่งเหลือใช๎จากสัตว๑น้้าเพ่ือกํอให๎เกิดมูลคําเพ่ิม
หรือได๎ผลิตภัณฑ๑ใหมํ และมีความคุ๎มคําทางเศรษฐกิจ 
           

-เปลี่ยนรหัสวิชา  
-เปลี่ยนชื่อวิชา 
-ปรับปรุงค้าอธิบายรายวิชาให๎
เหมาะสม 
-เ พ่ิ มค้ า อธิ บายรายวิ ช า เป็ น
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  Utilisation of aquatic animal by-products to contribute 
to the value added or new products and economic benefit. 
 

ภาษาอังกฤษ 

 5063141  เทคโนโลยีการเลี้ยงปลาร่วมกับ 3(2-2-5)        
  การปลูกพืชแบบไร้ดิน 
               Technology of Aquaponics 
 หลักการและการประยุกต๑ใช๎เทคโนโลยีส้าหรับการเลี้ยงปลา
รํวมกับการปลูกพืช  การเตรียมพันธุ๑ปลา การเตรียมต๎นกล๎าพืชส้าหรับ
ปลูกรํวม  วัสดุ อุปกรณ๑ การออกแบบระบบ และโรงเรือน การ
ควบคุมดูแลระบบ การตรวจสอบปริมาณธาตุอาหาร และคุณภาพน้้า
เบื้องต๎น รวมทั้งกระบวนการไนตริฟิเคชัน (Nitrification)   
  Principles and application of technology for fish culture 
with crops, selecting fish species and seedling selections for 
integrating of both, materials and facilities, to design the culture 
systems and building, to control and maintain the system, to 
determine the load of nutrient content and water quality 
including nitrification process (Nitrification). 
 
 
 

เพ่ิมรายวิชาตามค้าแนะน้า
ของกรรมการรํางหลักสูตร 
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 5063147   เทคโนโลยีชีวภาพทางพันธุศาสตร์สัตว์น้้า  3(2-2-5) 
              Biotechnology for Genetics Aquaculture 
 ความหมายของเทคโนโลยีชีวภาพ และการปรับปรุงพันธุ๑สัตว๑น้้าโดย
วิธีการนอกเหนือจากวิธีดั้งเดิม (การคัดพันธุ๑และระบบการผสมพันธุ๑) รวมถึง
เทคโนโลยีที่เกี่ยวข๎องหรือเป็นสํวนหนึ่งของวิธีการปรับปรุงพันธุ๑ 
  The definition of biotechnology and breeding improvement 
of aquatic animals by means other than the traditional method. 
(The breeding selection and mating systems) as well as related 
technologies, or as part of the breeding program. 

เพ่ิมรายวิชาตามค้าแนะน้า
ของกรรมการรํางหลักสูตร 

5064127 เรื่องเฉพาะทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า 3(2-2-5) 
  Selected  Topics  in  Aquaculture 
 หัวข๎อที่นําสนใจทางการเพาะเลี้ยงสัตว๑น้้าและน้าเสนอ หัวข๎อ
เรื่องเปลี่ยนไปในแตํละภาคการศึกษา 

5063149    เรื่องเฉพาะทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า      3(2-2-5) 
                Selected  Topics  in  Aquaculture 
    หัวข๎อที่นําสนใจทางการเพาะเลี้ยงสัตว๑น้้าและน้าเสนอ หัวข๎อ
เรื่องเปลี่ยนไปในแตํละภาคการศึกษา 
 The interesting topics in aquaculture, the topics 
presented differ in each semester. 

-เปลี่ยนรหัสวิชา  
-เ พ่ิ มค้ า อธิ บายรายวิ ช า เป็ น
ภาษาอังกฤษ 

5063203 อาหารธรรมชาติ 3(2-2-5) 
  Natural  feed 
 อาหารธรรมชาติที่มีความส้าคัญในการเพาะเลี้ยงสัตว๑น้้า  เทคนิค
และวิธีการผลิตอาหารธรรมชาติ 

5063211  อาหารธรรมชาติ                3(2-2-5) 
                Natural  foods 
   อาหารธรรมชาติที่มีความส้าคัญในการเพาะเลี้ยงสัตว๑น้้า เทคนิค
และวิธีการผลิตอาหารธรรมชาติ 

-เปลี่ยนรหัสวิชา  
-เ พ่ิ มค้ า อธิ บายรายวิ ช า เป็ น
ภาษาอังกฤษ 
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สาระส้าคัญ/เหตุผล 
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 Natural foods are important in aquacultural production, 
learning techniques and the methods used in making natural 
foods. 
 

5063503 การส่งเสริมการประมง  3(3-0-6) 
  Fishery  Extension 
 ความหมาย ความส้าคัญ และขอบเขตของการสํงเสริมการ
ประมง  สภาพวิถีชีวิตของชาวประมงพ้ืนบ๎าน  เศรษฐศาสตร๑ส้าหรับ
การสํงเสริมการประมง  รูปแบบการสํงเสริมการประมง  การเขียน
โครงการ  การวางแผนและการประเมินผลส้าเร็จในงานสํงเสริมการ
ประมง  หลักการใช๎โสตทัศนูปกรณ๑ในการสํงเสริม  และมีการศึกษา
นอกสถานที ่

5063513   การส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า     3(2-2-5) 
            Aquaculture  Extension 
 ความหมาย ความส้าคัญ และขอบเขตของการสํงเสริมการ
เพาะเลี้ยงสัตว๑น้้า  สภาพวิถีชีวิตของชาวประมงพ้ืนบ๎าน  เศรษฐศาสตร๑
ส้าหรับการสํงเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว๑น้้า  รูปแบบการสํงเสริมการ
เพาะเลี้ยงสัตว๑น้้า  การเขียนโครงการ  การวางแผนและการประเมินผล
ส้าเร็จในงานสํงเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว๑น้้า  หลักการใช๎โสตทัศนูปกรณ๑
ในการสํงเสริม  และมีการศึกษานอกสถานที่ 
 The definition, importance and boundary of aquaculture 
extension, folkways of local fisherman, economics of 
aquaculture extension, kinds of aquaculture extension, project 
writing, design and estimation of successfully aquaculture 
extension, principles of using multimedia for aquaculture 
extension and field trip. 
 

-เปลี่ยนรหัสวิชา  
-เปลี่ยนชื่อวิชา 
-ปรับปรุงค้าอธิบายรายวิชาให๎
เหมาะสม 
-เ พ่ิ มค้ า อธิ บายรายวิ ช า เป็ น
ภาษาอังกฤษ 
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5061601   การควบคมุคณุภาพผลติภณัฑ์ประมง    3(2-2-5)    
              Quality Control of Fishery Products 
 หลักการควบคุมคุณภาพ วิธีการ วัดคําป๓จจัยที่เกี่ยวข๎องกับ
คุณภาพของวัตถุดิบ และผลิตภัณฑ๑ประมง การควบคุมการผลิต การใช๎
วิธีทางสถิติในการประเมินผล 

5063611  การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์สัตว์น้้า 3(2-2-5) 
              Quality Control of Aquatic Animal Products 
 หลักการควบคุมคุณภาพ วิธีการวัดคําป๓จจัยที่เกี่ยวข๎องกับ
คุณภาพของวัตถุดิบ และผลิตภัณฑ๑สัตว๑น้้า การควบคุมการผลิต การใช๎
วิธีทางสถิติในการประเมินผลคุณภาพ 
 The principles of quality controlling, methods of  
quality measurements of raw materials and aquatic animal 
products, production control, standards of aquatic animal 
products and use of statistics for quality estimation. 

-เปลี่ยนรหัสวิชา  
-แก๎ไขชื่อวิชาภาษาอังกฤษ 
-ปรับปรุงค้าอธิบายรายวิชาให๎
เหมาะสม 
-เ พ่ิ มค้ า อธิ บายรายวิ ช า เป็ น
ภาษาอังกฤษ 

5062602  เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและ 3(2-2-5) 
  การดูแลสัตว์น้ า   
  Postharvest Technology and Handling of  
  Aquatic Animals  
 หลักการและวิธีการที่เกี่ยวข๎องกับการเก็บรักษาความสดและ
คุณภาพหลังการเก็บ เกี่ยว การขนสํง การเก็บรักษา  

5063612 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและ 3(2-2-5) 
  การดูแลสัตว์น้้า  
  Postharvest Technology and Handling  
  of Aquatic Animals 
 หลักการและวิธีการที่เกี่ยวข๎องกับการเก็บรักษาความสดและ
คุณภาพหลังการเก็บเก่ียว การขนสํง การเก็บรักษา 
 Principles and methods associated with keeping the 
freshness of aquatic animals and how to maintain the 
quality at the post-harvest, transport and storage. 
 

-เปลี่ยนรหัสวิชา  
-เ พ่ิ มค้ า อธิ บายรายวิ ช า เป็ น
ภาษาอังกฤษ 
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 5064148 การเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าในระบบปิด          3(2-2-5) 
                Closed System Aquaculture 
 ความหมายและความส้าคัญของการเพาะเลี้ยงสัตว๑น้้าในระบบ
ปิด รูปแบบของการเพาะเลี้ยงสัตว๑น้้าแบบตํางๆรวมทั้งข๎อดีและข๎อเสีย 
ป๓จจัยที่มีผลตํอการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้้าทางด๎านกายภาพ เคมี และ
ชีวภาพ การจัดการคุณภาพน้้าในระบบปิด ระบบบ้าบัดน้้าทางกายภาพ 
เคมี ชีวภาพและการออกแบบระบบเบื้องต๎น 
 Definition and importance of closed system in 
aquaculture, disadvantages and advantages of any kinds of 
aquaculture systems, factors induce to water quality change 
including physical, chemical and biological changes, water 
quality management in closed system of aquaculture, water 
treatment based on physical, chemical and biological 
combined with the basic design of the system. 

เพ่ิมรายวิชาตามค้าแนะน้า
ของกรรมการรํางหลักสูตร 

5063122 สรีรวิทยาของสัตว์น้้า  3(2-2-5) 
  Physiology  of  Aquatic  Animals 
 สรีรวิทยาและการปรับสมดุลภายในรํางกายของสัตว๑น้้ า  
ความสัมพันธ๑ของการท้างานในระบบตําง ๆ ของสัตว๑น้้า 
 

 ตัดออกตามข๎อเสนอแนะของ
กรรมการรํางหลักสูตร 
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5063305 ชีววิทยาของน้้ากร่อย 3(2-2-5) 
  Biology  of  Brackishwater 
 พืชและสัตว๑ในน้้ากรํอย  การด้ารงชีพและการปรับตัวของพืช
และสัตว๑ตํอการเปลี่ยนแปลงทางเคมีและฟิสิกส๑ 

 ตัดออกตามข๎อเสนอแนะของ
กรรมการรํางหลักสูตร 

5063306 วิทยาศาสตร์ทางทะเลเบื้องต้น 3(2-2-5) 
  Introduction  to  Marine  Science 
 ความรู๎ทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและมหาสมุทร  การใช๎ประโยชน๑ทรัพยากร 
การบริหารและการวางแผน  เพ่ือการใช๎ประโยชน๑จากทะเลและมหาสมุทร 

 ตัดออกตามข๎อเสนอแนะของ
กรรมการรํางหลักสูตร 

5063501 เครื่องมือการประมง 3(2-2-5) 
  Fishing  Gear 
 เครื่องมือท้าการประมงชนิดตําง ๆ หลักการท้างาน และวิธีใช๎ 

 ตัดออกตามข๎อเสนอแนะของ
กรรมการรํางหลักสูตร 

5063505 การอนุรักษ์สัตว์น้้า 3(3-0-6) 
  Aquatic  Animal  Conservation 
 ศึกษาเกี่ยวกับชีววิทยาทางด๎านการสืบพันธุ๑ การกินอาหาร การ
เติบโต การแพรํกระจายของสัตว๑น้้าในแหลํงน้้า สภาพแวดล๎อมที่
เหมาะสมกับการเพ่ิมจ้านวนสัตว๑น้้า อิทธิพลที่มีผลตํอการลดจ้านวน
สัตว๑น้้า ผลกระทบของการประมงตํอการลดจ้านวนสัตว๑น้้า มาตรการ
ควบคุมและอนุรักษ๑สัตว๑น้้า ป๓ญหาเกี่ยวกับด๎านการอนุรักษ๑สัตว๑น้้า 
 

 ตัดออกตามข๎อเสนอแนะของ
กรรมการรํางหลักสูตร 
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5063605 หลักเทคโนโลยีทางผลิตภัณฑ์ประมง  3(2-2-5) 
  Principles of  Technology  in  Fishery  Products 
 องค๑ประกอบของปลาและสัตว๑น้้าอ่ืน การเปลี่ยนแปลงของ
องค๑ประกอบหลักการเบื้องต๎นในการเก็บรักษามาตรฐานและหลัก
ควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ๑ประมง 

 ตัดออกตามข๎อเสนอแนะของ
กรรมการรํางหลักสูตร 
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ประจ้าหลักสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์การสอน 
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1.  นางณิศา  มาชู 

ต้าแหน่ง อาจารย๑ 
 

ประวัติการศึกษา 

  ปริญญาโท  :    วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เพาะเลี้ยงสัตว๑น้้า), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑, 2539 

ปริญญาตรี   :    เทคโนโลยีการเกษตรบัณฑิตสัตวศาสตร๑ (ประมงน้้าจืด),  สถาบันเทคโนโลย ี

 การเกษตรแมํโจ๎, 2535 
 

ผลงานทางวิชาการ/ประสบการณ์การท้างาน   19  ป ี 8  เดือน 
 

 ผลงานวิจัย 

ณิศา มาชู, ศรัณย๑ รักษาพราหมณ๑ และสบาย ตันไทย. (2558). พัฒนาการเพาะพันธุ์ การอนุบาล และ

การเก็บรักษาน้้าเชื้อปลาดุกล้าพัน. กรุงเทพฯ: ส้านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. 

ณิศา มาชู. (2559). ผลของการผสมพันธุ์ข้ามชนิดระหว่างปลาดุกล้าพันเพศเมียกับปลาดุกเทศเพศผู้. 

วารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง, 10(1), 1-10. 
 

 ต้ารา/เอกสาร 

       - 
 

รายวิชาที่สอน 

1. หลักการเพาะเลี้ยงสัตว๑น้้า 

2. การเพาะพันธุ๑ปลา 

3. การเพาะเลี้ยงสัตว๑น้้าเบื้องต๎น 

4. การเพาะเลี้ยงสัตว๑น้้า 1 
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2.  นางนฤมล   อัศวเกศมณี 

ต้าแหน่ง รองศาสตราจารย๑ 

ประวัติการศึกษา 

 ปริญญาโท   :    วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร๑การประมง), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑,   

2539 

ปริญญาตรี   :   เทคโนโลยีการเกษตรบัณฑิตสัตวศาสตร๑ (ประมงน้้าจืด),  สถาบันเทคโนโลย ี

การเกษตรแมํโจ๎, 2535 
 

ผลงานทางวิชาการ/ประสบการณ์การท้างาน  18   ปี  4  เดือน 
  

 ผลงานวิจัย 

  - 
 

 ต้ารา/เอกสาร 

นฤมล อัศวเกศมณี. (2556).  การเลี้ยงปลา. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร๑. 

นฤมล อัศวเกศมณี. (2557).  การถนอมสัตว์น้้าแบบพ้ืนบ้าน. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร๑. 

นฤมล อัศวเกศมณี. (2557).  โภชนศาสตร์และการให้อาหารปลาพื้นบ้าน. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร๑. 

นฤมล อัศวเกศมณี. (2558).  การเลี้ยงสัตว์น้้าแบบผสมผสาน . โครงการต้าราเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา. สงขลา : 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา. 
 

รายวิชาที่สอน 

1. อาหารและการให๎อาหารสัตว๑น้้า 

2. การเลี้ยงปลาน้้าจืด 

3. การเลี้ยงสัตว๑น้้าแบบผสมผสาน 

4. ผลิตภัณฑ๑สัตว๑น้้าพื้นบ๎าน 

5. โภชนาการสัตว๑น้้า 

6.ป๓ญหาพิเศษการเพาะเลี้ยงสัตว๑น้้า 
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3.  นายทนงศักดิ์  ธนูทอง 

ต้าแหน่ง อาจารย ์

ประวัติการศึกษา 

ปริญญาเอก  :   Doctor of Philosophy  (Aquaculture (Nutrition),  Deakin University,  

2554 

ปริญญาโท   :    Master of Science (Aquaculture), Deakin University,  2544 

ปริญญาตรี   :    วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการเกษตร),  วิทยาลัยครูอุบลราชธานี,  2538 
 

ผลงานทางวิชาการ/ประสบการณ์การท้างาน  15   ปี  8  เดือน 
  

 ผลงานวิจัย 

Francis, D.S., Thanuthong, T., Senadheera, S.P.S.D., Paolucci,  M., Coccia, E., De, Silva S.S 

and Turchini, G.M. (2014). n-3 LC-PUFA deposition efficiency and appetite 

regulating hormones are modulated by the dietary lipid source during 

rainbow trout grow-out and finishing periods, Fish physiology and 

biochemistry, vol. 40, no. 2, pp. 577-593, Springer, Berlin, Germany [C1] ERA 

journal ID: 3251 – Scopus EID: Not tagged. 

Senadheera, Shyamalie D., Turchini, Giovanni M., Thanuthong, Thanongsak and Francis, 

David S. (2012). Effects of dietary iron supplementation on growth 

performance, fatty acid composition and fatty acid metabolism in 

rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) fed vegetable oil based diets, 

Aquaculture, vol. 342-343, pp. 80-88, Elsevier BV, Amsterdam, The 

Netherlands [C1] ERA journal ID: 5734 – Scopus EID: 2-s2.0-84858743750.  

Thanuthong, T., Francis, D. S., Senadheera, S. P. S. D., Jones, P. L. and Turchini, G. M. 

(2012). Short-term food deprivation before a fish oil finishing strategy 

improves the deposition of n-3 LC-PUFA, but not the washing-out of C18 

PUFA in rainbow trout, Aquaculture nutrition, vol. 18, no. 4, pp. 441-456, 

Wiley - Blackwell Publishing Ltd, Oxford, England [C1] ERA journal ID: 5736 – 

Scopus EID: 2-s2.0-84863329448 

http://www.deakin.edu.au/research/admin/pubs/reports/database/dynamic/output/person/person.php?person_code=senadsp&cat_code=
http://www.deakin.edu.au/research/admin/pubs/reports/database/dynamic/output/person/person.php?person_code=senadsp&cat_code=
http://www.deakin.edu.au/research/admin/pubs/reports/database/dynamic/output/person/person.php?person_code=paoluma&cat_code=
http://www.deakin.edu.au/research/admin/pubs/reports/database/dynamic/output/person/person.php?person_code=paoluma&cat_code=
http://www.deakin.edu.au/research/admin/pubs/reports/database/dynamic/output/person/person.php?person_code=cocciel&cat_code=
http://www.deakin.edu.au/research/admin/pubs/reports/database/dynamic/output/person/person.php?person_code=cocciel&cat_code=
http://www.deakin.edu.au/research/admin/pubs/reports/database/dynamic/output/person/person.php?person_code=desilse&cat_code=
http://www.deakin.edu.au/research/admin/pubs/reports/database/dynamic/output/person/person.php?person_code=turchgi&cat_code=
http://www.deakin.edu.au/research/admin/pubs/reports/database/dynamic/output/person/person.php?person_code=turchgi&cat_code=
http://www.deakin.edu.au/research/admin/pubs/reports/database/dynamic/output/cat/catdef.php
http://www.deakin.edu.au/research/admin/pubs/reports/database/dynamic/output/person/person.php?person_code=senadsp&cat_code=
http://www.deakin.edu.au/research/admin/pubs/reports/database/dynamic/output/person/person.php?person_code=senadsp&cat_code=
http://www.deakin.edu.au/research/admin/pubs/reports/database/dynamic/output/person/person.php?person_code=senadsp&cat_code=
http://www.deakin.edu.au/research/admin/pubs/reports/database/dynamic/output/person/person.php?person_code=senadsp&cat_code=
http://www.deakin.edu.au/research/admin/pubs/reports/database/dynamic/output/person/person.php?person_code=turchgi&cat_code=
http://www.deakin.edu.au/research/admin/pubs/reports/database/dynamic/output/person/person.php?person_code=turchgi&cat_code=
http://www.deakin.edu.au/research/admin/pubs/reports/database/dynamic/output/person/person.php?person_code=francda&cat_code=
http://www.deakin.edu.au/research/admin/pubs/reports/database/dynamic/output/person/person.php?person_code=francda&cat_code=
http://www.deakin.edu.au/research/admin/pubs/reports/database/dynamic/output/cat/catdef.php
http://www.deakin.edu.au/research/admin/pubs/reports/database/dynamic/output/person/person.php?person_code=francda&cat_code=
http://www.deakin.edu.au/research/admin/pubs/reports/database/dynamic/output/person/person.php?person_code=senadsp&cat_code=
http://www.deakin.edu.au/research/admin/pubs/reports/database/dynamic/output/person/person.php?person_code=senadsp&cat_code=
http://www.deakin.edu.au/research/admin/pubs/reports/database/dynamic/output/person/person.php?person_code=jonespa&cat_code=
http://www.deakin.edu.au/research/admin/pubs/reports/database/dynamic/output/person/person.php?person_code=turchgi&cat_code=
http://www.deakin.edu.au/research/admin/pubs/reports/database/dynamic/output/person/person.php?person_code=turchgi&cat_code=
http://www.deakin.edu.au/research/admin/pubs/reports/database/dynamic/output/cat/catdef.php
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Senadheera, Shyamalie D., Turchini, Giovanni M., Thanuthong, Thanongsak and Francis, 

David S. (2012). Effects of Dietary Vitamin B6 Supplementation on Fillet 

Fatty Acid Composition and Fatty Acid Metabolism of Rainbow Trout Fed 

Vegetable Oil Based Diets, Journal of Agricultural and Food Chemistry, vol. 

60, no. 9, pp. 2343-2353, American Chemical Society, Washington, United 

States [C1] ERA journal ID: 1349 – Scopus EID: 2-s2.0-84859741478. 

 ต้ารา/เอกสาร 

  - 
 

รายวิชาที่สอน 

1. การเพาะเลี้ยงสัตว๑น้้าชายฝ๓่ง 

2. การแปรรูปสัตว๑น้้า 

3. เทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียวและการดูแลสัตว๑น้้า 

4. การเพาะเลี้ยงก๎ุงทะเล 

5. การเพาะเลี้ยงก๎ุงก๎ามกราม 

http://www.deakin.edu.au/research/admin/pubs/reports/database/dynamic/output/person/person.php?person_code=senadsp&cat_code=
http://www.deakin.edu.au/research/admin/pubs/reports/database/dynamic/output/person/person.php?person_code=senadsp&cat_code=
http://www.deakin.edu.au/research/admin/pubs/reports/database/dynamic/output/person/person.php?person_code=senadsp&cat_code=
http://www.deakin.edu.au/research/admin/pubs/reports/database/dynamic/output/person/person.php?person_code=senadsp&cat_code=
http://www.deakin.edu.au/research/admin/pubs/reports/database/dynamic/output/person/person.php?person_code=turchgi&cat_code=
http://www.deakin.edu.au/research/admin/pubs/reports/database/dynamic/output/person/person.php?person_code=turchgi&cat_code=
http://www.deakin.edu.au/research/admin/pubs/reports/database/dynamic/output/person/person.php?person_code=francda&cat_code=
http://www.deakin.edu.au/research/admin/pubs/reports/database/dynamic/output/person/person.php?person_code=francda&cat_code=
http://www.deakin.edu.au/research/admin/pubs/reports/database/dynamic/output/cat/catdef.php
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4.  นายศรัณย์ รักษาพราหมณ์ 

ต้าแหน่ง อาจารย ์

ประวัติการศึกษา 

 ปริญญาโท   :    วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร๑การประมง), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑,   

2539 

ปริญญาตรี   :   เทคโนโลยีการเกษตรบัณฑิตสัตวศาสตร๑ (ประมงน้้าจืด),  สถาบันเทคโนโลย ี

การเกษตรแมํโจ๎, 2534 
 

ผลงานทางวิชาการ/ประสบการณ์การท้างาน   18  ป ี 3  เดือน 
  

 ผลงานวิจัย 

ณิศา มาชู, ศรัณย๑ รักษาพราหมณ๑ และสบาย ตันไทย. (2558). พัฒนาการเพาะพันธุ์ การอนุบาล และ

การเก็บรักษาน้้าเชื้อปลาดุกล้าพัน. กรุงเทพฯ: ส้านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. 

ศรัณย๑ รักษาพราหมณ๑. (2559).  การเปรียบเทียบการเพาะเลี้ยงไข่น้้าด้วยปุ๋ยหมักชีวภาพต่างชนิด .  

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 26 ประจ้าปี 2559. (หน๎า 750-

756). สงขลา: มหาวิทยาลัยทักษิณ. 
  

 ต้ารา/เอกสาร 

  - 
 

รายวิชาที่สอน 

1.  การเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม 

2.  แพลงก๑ตอนวิทยา  

3.  ชีววิทยาปลา  
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5.  นางสาววิจิตรา  ตุ้งซี่ 

ต้าแหน่ง อาจารย ์

ประวัติการศึกษา 

    ปริญญาโท   :    วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วาริชศาสตร๑),  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร๑, 2557  

ปริญญาตรี   :    วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพทางน้้า),  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร๑,  

2552 
 

ผลงานทางวิชาการ/ประสบการณ์การท้างาน  1   ปี   10  เดือน 
  

 ผลงานวิจัย 

วิจิตรา ตุ๎งซี่, อรสา บากา และสุนันทา โพธิ์งาม. (2559). ศึกษาวิธีการสลบกุ้งเครย์ฟิช. วารสารวิจัยและ

พัฒนา วไลยอลงกรณ๑ ในพระบรมราชูปถัมภ๑. สาขาวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี, 11(1). 1-10. 

  

 ต้ารา/เอกสาร 

  - 
 

รายวิชาที่สอน 

1. การปรับปรุงพันธุ๑สัตว๑น้้า 

2. โรคพยาธิสัตว๑น้้า 

3. สัมมนาทางการเพาะเลี้ยงสัตว๑น้้า 

4. จุลชีววิทยาพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีการเกษตร 

5. หลักวิทยาศาสตร๑ชีวภาพพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีการเกษตร 

 

 


