
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง หน้า 1 
 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยเีพาะเลี้ยงสตัว์น้้า (ต่อเนือ่ง) 

(หลักสตูรใหม ่ พุทธศกัราช 2560) 
 
ชื่อสถาบันการอาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี 
 

หมวดที่ 1 ขอ้มลูทั่วไป 
 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
 ชื่อภาษาไทย      :  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า (ต่อเนื่อง) 
 ชื่อภาษาอังกฤษ   : Bachelor of Technology  Program In  Aquaculture  Technology      

 (Continuing Program)  
 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ชื่อเต็ม(ไทย) :  เทคโนโลยีบัณฑิต  (เทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า) 
 ชื่อย่อ  (ไทย) :  ทล.บ. (เทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า) 
 ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor  of  Technology  (Aquaculture  Technology)  
 ชื่อย่อ  (อังกฤษ) :   B.Tech.  (Aquaculture   Technology) 
 
3. วิชาเอก 
 ไม่มี 
 
4. จ้านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
 ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต 
 
5.  รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1  รูปแบบ 
  เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง 2 ปี) 
 5.2 ประเภทของหลักสูตร 
  หลักสูตรปริญญาตรีสายปฏิบัติการ / หลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยี 
 5.3 ภาษาที่ใช้ 
  จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย 
 5.4 การรับเข้าศึกษา 
  รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี 
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 5.5  ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 

  เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง ซึ่งจัดการเรียนการสอนโดย
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรีร่วมกับหน่วยงาน/สถานประกอบการที่ท าความร่วมมือกับวิทยาลัยฯ
ได้แก่ Sirinut Betta Farm จังหวัดนครปฐม JR farm จังหวัดราชบุรี ประชาฟาร์ม จังหวัดราชบุรี บริษัท CGS 
Inter Farm กรุงเทพฯ Tetra Fish Shop จังหวัดกาญจนบุรี และหน่วยงานในสังกัดกรมประมง ภาคกลาง 
 5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้ส้าเร็จการศึกษา 
  ผู้ส าเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญาตรีเพียงสาขาวิชาเดียว 
 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า (ต่อเนื่อง)  
  เป็นหลักสูตรใหม่  (พ.ศ. 2560) 
  - ได้รับความเห็นชอบหลักสูตรจากสภาสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลางในการประชุม
ครั้งที่ 13/2559 เมื่อวันที่  6 เดือน  ธันวาคม พ.ศ. 2559 
  - ได้รับการพิจารณากลั่นกรองโดยคณะอนุกรรมการการอาชีวศึกษาด้านหลักสูตรอาชีวศึกษาและ
มาตรฐานคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา ในการประชุมครั้งที่......................................................................................... 
  - ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากคณะกรรมการการอาชีวศึกษาให้ใช้หลักสูตร ในการประชุม
ครัง้ที่........................................................................................................................... ....................................... 
   
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน 
 หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐาน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2561 
 
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส้าเร็จการศึกษา 
 ผู้ส าเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ทั้งในภาครัฐ และเอกชน ดังนี้ 
 1)  นักปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า  
 2)  นักปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ า  
 3)  ผู้ประกอบธุรกิจเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
 4)  นักวิชาชีพในสถานประกอบการที่มีการใช้เทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
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9.  ช่ือ ต้าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

ที ่ ชื่อ-สกลุ 
ต้าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ สถาบัน ปีที่จบ 

1 นางสาวเอื้ออารี สุขสมนิตย ์
3 130100338 xxx 
 

อาจารย ์ Ph.D (Aquaculture) Central Luzon State  
University, Philippines 
 

2551 

M.S. (Aquaculture) 
 

Central Luzon State  
University, Philippines 

2540 

ทษ.บ. (ประมงน้ าจืด) สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแมโ่จ้ 2533 

2 นางสาวพิศมัย เฉลยศักดิ ์
3 100201423 xxx 
 

อาจารย ์ วท.ม.  
(วิทยาศาสตร์             
การประมง) 
วท.บ. (ประมง) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
 
 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

2544 
 
 

2538 
   

3 นายนุกูล  แสงพันธุ ์
3 7203 00154 xxx 
 

อาจารย ์
 

ปร.ด. (ชีววิทยา) 
วทม. (เทคโนโลยี                     
ที่เหมาะสม 
เพื่อการพัฒนา
ทรัพยากร)  
วท.บ. (ประมง) 
 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
มหาวิทยาลยัมหิดล 
 
 
 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
 

2548 
2537 
 
 
 
2521 
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ที ่ ชื่อ-สกลุ 
ต้าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ สถาบัน ปีที่จบ 

4 นายปิยะพัชร์  สถิตปรีชาโรจน ์
3 8417 00012 xxx 
 
 

อาจารย ์
 

ศศ.บ. (การศึกษานอก
ระบบ) 

มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมมาธิราช 2551 

วท.ม. (วิทยาศาสตร์การ
ประมง) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ 2543 

ทษ.บ.(เทคโนโลยีการ
ผลิตสัตว)์ 

วิทยาลัยบณัฑิตสกลนคร 2538 

5 นายหนูไกร พลเวียง 
3 4501 01003 xxx 
 
 

อาจารย ์ M. Sc. 
(Aquaculture) 

Asian Institute of 
Technology, Thailand 
 

2545 

ทษ.บ. (ประมงน้ าจืด) สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแมโ่จ้ 2535 

 
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
 10.1 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี  สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง 
 10.2 สถานประกอบการที่ลงนามความร่วมมือจัดการศึกษา ได้แก่  Tetra Fish Shop จังหวัด
กาญจนบุรี JR farm จังหวัดราชบุรี Sirinut Betta Farm จังหวัดนครปฐม ประชาฟาร์ม จังหวัดราชบุรี 
บริษัท CGS Inter Farm กรุงเทพฯ และหน่วยงานในสังกัดกรมประมง ภาคกลาง 
 
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ้าเป็นต้องน้ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
 11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
  รัฐบาลได้ก าหนดให้อุตสาหกรรมการประมงเป็นอีกอุตสาหกรรมหลักหนึ่งที่ได้บรรจุอยู่ในแผน
ยุทธศาสตร์ของชาติ ปัจจุบันประเทศไทยมีการเจริญเติบโตทางด้านอุตสาหกรรมการประมง และอุตสาหกรรม
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าอย่างรวดเร็วพร้อมทั้งมีการน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
กระบวนการผลิตในภาคการประมงอย่างแพร่หลาย จึงมีความจ าเป็นต้องพัฒนาบุคลากรเพ่ือรองรับการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีและการวิจัยพัฒนาด้านการผลิตสัตว์น้ าได้อย่างต่อเนื่องและม่ันคง 
  จากสถิติกรมประมง พบว่าในปี พ.ศ. 2553 ประเทศไทยมี พ้ืนที่ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ ารวม
จ านวน 1,420,474 ไร่ เป็นพ้ืนที่ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่งหรือสัตว์น้ ากร่อย จ านวน 412,765 ไร่ และ
เป็นพ้ืนที่ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด จ านวน 1,007,709 ไร่ โดยมีผลผลิตจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง
หรือสัตว์น้ ากร่อย จ านวน 755,400 ตัน มีมูลค่า 64,620.4  ล้านบาท และมีผลผลิตจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด 
จ านวน 496,600 ตัน มีมูลค่า 23,544.9 ล้านบาท (กรมประมง, 2557) ซึ่งการขยายตัวของธุรกิจเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ ามีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตามความต้องการของผู้บริโภค 
 
 
 



ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง หน้า 5 
 

 11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
  ปัจจุบันประเทศไทยมีการสื่อสารแบบไร้พรมแดนและการเดินทางภายในประเทศที่สะดวกสบาย
สามารถเข้าถึงข้อมูลและข่าวสาร สามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต ท าให้เปิดกว้างทางสังคม เกิดการเคลื่อนย้ายถิ่นฐาน
และเกิดวัฒนธรรมที่ผสมผสาน จากการเพิ่มขึ้นของจ านวนประชากรทั้งในประเทศและภูมิภาค ส่งผลกระทบ
ต่อความเป็นอยู่ในสังคม สิ่งแวดล้อมและความต้องการอาหาร ทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การตื่นตัวด้านความปลอดภัยของอาหาร ส่งผลให้ผู้ผลิตต้องปรับตัว เลือกการผลิตที่เหมาะสม ที่ส าคัญมีการ
ปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิต ให้มีการปฏิบัติการทางการเกษตรที่ดีส าหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า เพ่ือการพัฒนา
ทางเทคโนโลยี การเพ่ิมมูลค่าให้กับผลผลิตทางการเกษตร ก่อให้เกิดความต้องการแรงงานระดับนักเทคโนโลยี 
ด้านเพาะเลี้ยงสัตว์น้ ามากขึ้น 
 
12.  ผลกระทบจาก ข้อ 11  ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
  ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกต่อการพัฒนาหลักสูตร ส่งผลให้เกิดความจ าเป็นในการพัฒนา
หลักสูตรในเชิงรุกที่มีศักยภาพ และสามารถปรับเปลี่ยนไปตามการเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านสังคมวัฒนธรรม
เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งเป็นมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ทั้งนี้เพ่ือตอบสนองความต้องการ
ทางด้านก าลังคนของประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งก าลังคนที่มีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยี
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนางานที่เกี่ยวข้องกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าได้
อย่างมีประสิทธิภาพ   
 12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
  สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนและผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาของ
สถาบันฯ ที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ มีศักยภาพในการแข่งขัน มีคุณสมบัติที่เหมาะสม มีความพร้อมและสามารถ
ปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมทั้งในระดับประเทศ
และภูมิภาคอาเซียน  
 
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน 
 13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 
  รายวิชาหมวดทักษะชีวิต ได้แก่ กลุ่มวิชาภาษาไทย  กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์  และกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  จัดการเรียนการสอนโดยคณะวิชาพ้ืนฐาน 
 13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน 
   ไม่มี 
 13.3 การบริหารจัดการ 
  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ าเป็นต้องมีการประสานงานร่วมกับคณาจารย์ในคณะวิชาพ้ืนฐาน
รวมทั้งบุคลากรภายนอก ได้แก่ อาจารย์พิเศษ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ และครูฝึกในสถานประกอบการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
ทั้งนี้ เพ่ือให้กระบวนการจัดการเรียนการสอน ทั้งในด้านเนื้อหาสาระ ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้มีประสิทธิภาพ
สูงสุด และสอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้  มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาเทคโนโลยี
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าทุกประการ 
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หมวดที่ 2 ขอ้มลูเฉพาะของหลักสตูร 
 
1. ปรัชญา ความส้าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 1.1 ปรัชญา 
  มุ่งผลิตบัณฑิตด้านอาชีวศึกษาที่มีความรอบรู้มีสมรรถนะในการปฏิบัติและพัฒนางานระดับ
เทคโนโลยีด้านเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า สามารถจัดการและควบคุมการท างาน มีคุณธรรม จริยธรรมจรรยาบรรณ
วิชาชีพ กิจนิสัยที่เหมาะสมในการท างาน สอดคล้องกับความต้องการของสังคม ชุมชน และสถานประกอบการ 
พัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ 
 1.2 ความส้าคัญ 
  ตามแผนยุทธศาสตร์ของชาติในการเพ่ิมความเข้มแข็งและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน
กับต่างประเทศอุตสาหกรรมประมงเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมหลักที่รัฐบาลได้ก าหนดให้บรรจุอยู่ในแผนยุทธศาสตร์
ของชาติโดยมีแนวทางที่จะพัฒนาประเทศไทยให้เป็นฐานการผลิตอาหารของโลก ท าให้ความต้องการก าลังคน  
ที่มีสมรรถนะในระดับนักเทคโนโลยีของประเทศเพ่ิมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งทรัพยากรบุคคลทางด้าน
เทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจึงจ าเป็นต้องพัฒนาก าลังคนในด้านนี้เพ่ิมเติมอย่างเร่งด่วนเพ่ือที่จะท าให้
ยุทธศาสตร์นี้บังเกิดผลในทางปฏิบัติได้ตามเป้าหมาย 
 1.3 วัตถุประสงค์ 
  1.3.1 เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความช านาญด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ในระดับนักเทคโนโลยี
สามารถจัดการ และควบคุมการท างาน บูรณาการความรู้ ทักษะและประสบการณ์น าไปประยุกต์ใช้ แก้ไขปัญหา
และพัฒนางานด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า โดยค านึงถึงเทคโนโลยีที่เก่ียวข้อง   
  1.3.2 เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพทางด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
ตระหนักถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต และน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิต   
  1.3.3 เพ่ือประสานความร่วมมือในการจัดการศึกษาด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ระหว่างองค์กร
ภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
  1.3.4 เพ่ือสร้างความพร้อมให้กับบัณฑิตในการแสวงหาความรู้การศึกษาค้นคว้าวิจัยการคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ต่องานอาชีพด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสังคม 
เศรษฐกิจ การอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 
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2.  แผนพัฒนาปรับปรุง 
 
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

- พัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรให้มี
ความสอดคล้องเหมาะสมตาม
มาตรฐานอาชีพ และ
แผนพัฒนาประเทศ 

-  พัฒนาหลักสูตรโดยมีพ้ืนฐาน 
   จากหลักสูตรในระดับสากล 

ที่ทันสมัย 
-   ติดตามประเมินหลักสูตร     

อย่างสม่ าเสมอ 
-   เชิญผู้เชี่ยวชาญทั้งภาครัฐ

และภาคเอกชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการพัฒนาหลักสูตร 

 

-  เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 
-  รายงานผลการประเมิน

หลักสูตร 

-   ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้อง
กับความต้องการของสถาน
ประกอบการและการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 

-   ติดตามความเปลี่ยนแปลง 
ในความต้องการของ
ผู้ประกอบการด้าน
เทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

-  รายงานผลการประเมิน 
ความพึงพอใจในการใช้ 
บัณฑิตของสถานประกอบการ 

-   ความพึงพอใจในทักษะ ความรู้ 
ความสามารถในการท างานของ
บัณฑิตอยู่ในระดับดี 

 
-   พัฒนาบุคลากรด้านการเรียน

การสอนและบริการวิชาการ 
ให้มีประสบการณ์จากการน า
ความรู้ด้านเทคโนโลยี
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าไป
ปฏิบัติงานจริง 

-   สนับสนุนบุคลากรด้าน 
การเรียนการสอนให้ท างาน
บริการวิชาการแก่องค์กร
ภายนอก 

-   อาจารย์สายปฏิบัติการต้องมี
การพัฒนาวิชาชีพใน
สาขาวิชาที่สอนตามกรอบ
มาตรฐาน 

 

-  ปริมาณงานบริการวิชาการ 
ต่ออาจารย์ในหลักสูตร 

-   ใบรับรองการพัฒนาวิชาชีพ 
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หมวดที่ 3  ระบบการจดัการศึกษา การด้าเนนิการ และโครงสร้างของหลักสตูร 
 
1. ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1 ระบบ 
  การจัดการศึกษาเป็นการศึกษาในระบบทวิภาค โดยการก าหนดให้ 1 ปีการศึกษา มี  2 ภาค
การศึกษาปกติ และ 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 18 สัปดาห์  
  การคิดหน่วยกิต ให้ถือเกณฑ์ดังนี้  
  (1) รายวิชาทฤษฎีที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายไม่น้อยกว่า 18 ชั่วโมง  เท่ากับ 1 หน่วยกิต 
  (2) รายวิชาปฏิบัติที่ใช้เวลาในการทดลองหรือฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมง 
เท่ากับ 1 หน่วยกิต 
  (3) รายวิชาปฏิบัติที่ใช้เวลาในการฝึกปฏิบัติในโรงฝึกงานหรือภาคสนามไม่น้อยกว่า 54 ชั่วโมง 
เท่ากับ 1 หน่วยกิต 
  (4) การฝึกอาชีพในการศึกษาแบบทวิภาคี ไม่น้อยกว่า 54 ชั่วโมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต 
  (5) การฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพในสถานประกอบการหรือแหล่งวิทยาการ ไม่น้อยกว่า 
54 ชั่วโมง  เท่ากับ 1 หน่วยกิต 
  (6) การท าโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ  ไม่น้อยกว่า 54 ชั่วโมง  เท่ากับ 1 หน่วยกิต 
 
  การก้าหนดจ้านวนหน่วยกิตและจ้านวนชั่วโมงเรียนต่อสัปดาห์ 
  1.1.1 การระบุจ านวนหน่วยกิตให้ระบุตามความหมายของ  น (ท-ป-ศ) 
   น    หมายถึง จ านวนหน่วยกิต 
   ท     หมายถึง จ านวนชั่วโมงทฤษฎีต่อสัปดาห์ 
   ป    หมายถึง จ านวนชั่วโมงปฏิบัติต่อสัปดาห์ 
   ศ    หมายถึง จ านวนชั่วโมงศึกษาค้นคว้านอกเวลาต่อสัปดาห์ 
  1.1.2 การจัดชั่วโมงเรียน 
   ในการจัดชั่วโมงเรียนนั้น ให้พิจารณาถึงลักษณะการเรียนการสอนและกระบวนการ
เรียนรู้ของผู้เรียนที่สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน  ดังนั้นจึงควรจัดชั่วโมงให้ได้ศึกษา
ค้นคว้าทั้งในและนอกเวลาเรียน  โดยจ าแนกการจัดเวลาเรียนรู้ประจ ารายวิชา  รูปแบบและวิธีการค านวณ
ชั่วโมงศึกษาค้นคว้านอกเวลาต่อสัปดาห์  ดังนี้ 
   1) ชั่วโมงเรียนทฤษฎี 
   2) ชั่วโมงเรียนปฏิบัติ 
   3) ชั่วโมงศึกษาค้นคว้านอกเวลา 
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  วิธีการค้านวณ 
  ชั่วโมงศึกษาค้นคว้านอกเวลา  =  ชั่วโมงเรียนทฤษฎี  2  +  ชั่วโมงเรียนปฏิบัติ 
                  2.5 
 
 1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน   
  อาจจะจัดภาคฤดูร้อน (ข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร)  
 1.3  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
  ไม่มี 
 
2.  การด้าเนินการหลักสูตร 
 2.1 วัน-เวลาในการด้าเนินการเรียนการสอน 
  วันจันทร์ - ศุกร์   เวลา 17.00 น. - 20.00 น. 
  วันเสาร์ - อาทิตย์   เวลา 08.00 น. - 18.30 น.  
  ภาคการศึกษาที่ 1   เดือนมิถุนายน - ตุลาคม  
  ภาคการศึกษาที่ 2  เดือนพฤศจิกายน - มีนาคม  
  ภาคการศึกษาฤดูร้อน เดือนเมษายน - มิถุนายน  
 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
  1)  ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชา
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า หรือสาขาวิชาอ่ืนที่มีความสัมพันธ์กัน  
  2)  มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ป่วยเป็นโรคร้ายแรงหรือมีความผิดปกติที่เป็น
อุปสรรคต่อการศึกษา หรือ 
  3)  มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลางก าหนด 
 2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
  นักศึกษาท่ีสมัครเข้าเรียนอาจมีข้อจ ากัดด้านความรู้พื้นฐาน ทั้งในส่วนของวิชาการและวิชาชีพ
ซึ่งจ าเป็นต่อการเรียนรู้ในสาขาวิชาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า  

จ านวนหน่วยกิต 

จ านวนช่ัวโมงเรียนทฤษฎตี่อสัปดาห์ 

จ านวนช่ัวโมงเรียนปฏิบัติต่อสัปดาห์ 

จ านวนช่ัวโมงศึกษาค้นคว้านอกเวลาต่อสปัดาห ์

 น    (ท-ป-ศ) 
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 2.4 กลยุทธ์ในการด้าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ้ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
  เปิดสอนปรับพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ และก าหนดให้เรียน
รายวิชาปรับพื้นฐานรายวิชาชีพตามความจ าเป็นก่อนเปิดภาคเรียน 
 2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส้าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

จ้านวนนักศึกษา 
จ้านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 
ชั้นปีที่ 1 20 20 20 20 20 
ชั้นปีที่ 2 - 20 20 20 20 

รวม 20 40 40 40 40 
คาดว่าจะจบการศึกษา - 20 20 20 20 

 
 2.6 งบประมาณตามแผน 
  สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง  ก าหนดแผนการใช้งบประมาณในการผลิตบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า  ดังนี้ 

หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 2564 
ก. งบด้าเนินการ      
1. งบบุคลากร      

ค่าจ้างชั่วคราว 144,000 144,000 144,000 144,000 144,000 
รวม 144,000 144,000 144,000 144,000 144,000 

2. งบด าเนินงาน      
ค่าตอบแทนการสอน 367,200 777,600 777,600 777,600 777,600 
ค่าใช้สอย 360,000 540,000 540,000 540,000 540,000 
ค่าวัสดุ 250,000 500,000 500,000 500,000 500,000 

รวม 977,200 1,817,600 1,817,600 1,817,600 1,817,600 
ข. งบลงทุน      

ครุภัณฑ์ 1,500,000 500,000 1,000,000 500,000 - 
รวม 1,500,000 500,000 1,000,000 500,000 - 
รวมทั้งสิ้น 2,621,200 2,461,600 2,961,600 2,461,600 1,961,600 

จ านวนนักศึกษา 20 40 40 40 40 
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา 131,060 61,540 74,040 61,540 49,040 
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  ทั้งนี้  มีแหล่งงบประมาณ  ดังนี้ 
  (1) งบประมาณในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
จากส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   
  (2) งบประมาณที่ได้รับจากเงินบ ารุงการศึกษา 
  (3) งบประมาณจากโครงการอ่ืนๆ    
 2.7  ระบบการศึกษา 
  จัดการศึกษาแบบชั้นเรียน รูปแบบทวิภาคี เรียนในสถานศึกษา 1 ปี และสถานประกอบการ 1 ปี 
 
 2.8  การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา 
  การขอโอนผลการศึกษาหรือขอประเมินเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ให้เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี  สายเทคโนโลยี
หรือสายปฏิบัติการของสถาบันการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2556  ส่วนที่ 4 
 
3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
 3.1  หลักสูตร 
  3.1.1 จ้านวนหน่วยกิต  รวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า        75     หน่วยกิต 
  3.1.2  โครงสร้างหลักสูตร 
   1)  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  (ทักษะชีวิต)  ไม่น้อยกว่า        18     หน่วยกิต 
    1.1)   กลุ่มทักษะภาษาและการสื่อสาร 
      (กลุ่มภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ)  (ไม่น้อยกว่า 6  หน่วยกิต) 
    1.2)   กลุ่มทักษะการคิดและการแก้ปัญหา  
      (กลุ่มคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์)  (ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต) 
    1.3)   กลุ่มทักษะทางสังคมและการด ารงชีวิต 
      (กลุ่มสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์)   (ไม่น้อยกว่า  3 หน่วยกิต) 
   2) หมวดวิชาเฉพาะ  (ทักษะวิชาชีพ)  ไม่น้อยกว่า   51  หน่วยกิต 
    2.1)  กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ                  30      หน่วยกิต 
    2.2)  กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก   15  หน่วยกิต 
    2.3)  โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ   6   หน่วยกิต 
   3)  หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า    6     หน่วยกิต 
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         ความหมายของรหัสวิชา รหัสหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  

หลักสูตรใหม่ พุทธศักราช 2560 
 

 

 

 

รหัสสถาบันการอาชีวศกึษาเกษตรภาคกลาง 
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  3.1.3 รายวิชาประกอบด้วย รหัสวิชา ชื่อวิชา เวลาเรียนและหน่วยกิต ดังนี้ 
   1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ทักษะชีวิต)   จ้านวนไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต 
    1.1) กลุ่มทักษะภาษาและการสื่อสาร  (ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต) 
  

  (1) กลุ่มวิชาภาษาไทย ให้เลือกเรียน  1  รายวิชาต่อไปนี้ 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-ศ) 
45-4000 -1101 ภาษาไทยเพ่ือปฏิบัติงานอาชีพ  3 (3-0-6) 
 (Thai for Careers ) 
45-4000 -1102 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารและการน าเสนอ 3 (3-0-6) 
 (Thai for Communication and Presentation) 
45-4000 -1103 การเขียนรายงานในงานอาชีพ 3 (3-0-6) 
 (Report  Writingat Work) 
 

  (2) กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ - ภาษาต่างประเทศ    
  ให้เลือกเรียน 2 รายวิชาต่อไปนี้ 
รหัสวิชา   ชื่อวิชา น (ท-ป-ศ) 
45-4000-1201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและทักษะการเรียนรู้ 3 (2-2-5) 
 (English for Communication and Study Skills) 
45-4000-1203     ภาษาอังกฤษเพ่ือการน าเสนอในงานอาชีพ 3 (2-2-5)     
   (English for Presentation at Work)   
45-4000-1204   ภาษาอังกฤษทักษะวิชาชีพ 3 (2-2-5) 
 (English for Occupational Skills) 
45-4000-1211   ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  3 (2-2-5)   
 (English for Information and Communication Technology)      
 
 1.2) กลุ่มทักษะการคิดและการแก้ปัญหา  (ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต)  
  (1) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์   ให้เลือกเรียน 1 รายวิชาต่อไปนี้ 
รหัสวิชา   ชื่อวิชา น (ท-ป-ศ) 
45-4000-1301 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการเกษตร 3 (2-2-5) 
 (Agricultural Technology Science) 
45-4000-1302 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีประยุกต์  3 (2-2-5) 
 (Applied Technology Science) 
  (2) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์   ให้เลือกเรียน 1 รายวิชาต่อไปนี้ 
รหัสวิชา   ชื่อวิชา น (ท-ป-ศ) 
45-4000-1403 คณิตศาสตร์เพ่ือการตัดสินใจ 3 (3-0-6)    
 (Mathematics for Decision Making)     
45-4000-1405 สถิติเพ่ืองานอาชีพ 3 (3-0-6)   
 (Statistics for Careers) 
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 1.3) กลุ่มทักษะทางสังคมและการด้ารงชีวิต  (ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต) 
  ให้เลือกเรียน 1  รายวิชา จากกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ หรือกลุ่มวิชา 
  มนุษยศาสตร์  ต่อไปนี้ 
  (1) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์    
รหัสวิชา   ชื่อวิชา น (ท-ป-ศ) 
45-4000-1501 ประชาคมอาเซียนศึกษา 3 (3-0-6) 
 (Asian Community Studies) 
45-4000-1503 การพัฒนาจริยธรรมในงานอาชีพ 3 (3-0-6) 
 (Work Ethic Development) 
45-4000-1508 การบริหารจัดการยุคใหม่และภาวะผู้น า 3 (3-0-6) 
 (Contemporary Management and Leadership Techniques) 
 
  (2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์    
รหัสวิชา   ชื่อวิชา น (ท-ป-ศ) 
45-4000-1602 การยศาสตร์และจิตวิทยาความปลอดภัยในการท างาน 3 (3-0-6) 
 (Ergonomics and Psychology for Work Safety) 
45-4000-1612 การจัดการความรู้ 3 (3-0-6) 
 (Knowledge Management) 
45-4000-1613 มนุษยสัมพันธ์ในองค์การ 3 (3-0-6) 
 (Human Relations in Organization) 
 
 2) หมวดวิชาเฉพาะ  (ทักษะวิชาชีพ)      ไม่น้อยกว่า 51  หน่วยกิต 
  2.1) กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ (30 หน่วยกิต) ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้ 
รหัสวิชา    ชือ่วิชา น (ท-ป-ศ) 
45-4601-2001  เทคโนโลยีการเพาะพันธุ์สัตว์น้ า                                    3 (0-9-4) 
  (Aquatic Animal Breeding Technology) 
45-4601-2002  เทคโนโลยีการเลี้ยงสัตว์น้ า                                3 (0-9-4) 
  (Aquatic Animal Culture Technology) 
45-4601-2003  โรคสัตว์น้ าและการจัดการ              3 (0-9-4) 
  (Aquatic Animal Diseases and Management) 
45-4601-2004  เทคโนโลยีอาหารสัตว์น้ า                                3 (3-0-6) 
  (Aquatic Animal Feed Technology) 
45-4601-2005  การจัดการคุณภาพน้ าเพ่ือการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า       3 (0-9-4) 
  (Water Quality Management for Aquaculture) 
45-4601-2006  วิศวกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 3 (0-9-4) 
  (Aquaculture Engineering) 
 



ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง หน้า 15 
 

45-4601-2007  การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 3 (3-0-6) 
  (Environmental Impact Assessment in Aquaculture) 
45-4601-2008  ธุรกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า                                    3 (3-0-6) 
  (Aquaculture Business) 
45-4601-2009  การวิจัยทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า                  3 (3-0-6) 
  (Aquaculture Research) 
45-4601-2010  คอมพิวเตอร์ประยุกต์เพ่ือการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า              3 (3-0-6) 
  (Applied Computer for Aquaculture) 
 
  2.2) กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก   (15 หน่วยกิต)  ให้เลือกเรียน 
   จากรายวิชาตามกลุ่มอาชีพ หรือเลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้   
   รวมไม่น้อยกว่า  15  หน่วยกิต 
   (1) กลุ่มอาชีพการเพาะพันธุ์กุ้ง 
รหัสวิชา    ชื่อวิชา น (ท-ป-ศ) 
45-4601-2101  คัพภวิทยาสัตว์น้ า 3 (0-9-4) 
  (Aquatic Animal Embryology) 
 
รหัสวิชา    ชื่อวิชา น (ท-ป-ศ) 
45-4601-2102  เทคโนโลยีการเพาะพันธุ์กุ้ง 3 (0-9-4) 
   (Shrimp  Breeding Technology) 
45-4601-2103  เทคโนโลยีการผลิตอาหารสัตว์น้ า                           3 (0-9-4) 
  (Aquatic Animal Feed Production Technology) 
45-4601-2104  กฎหมายและมาตรฐานอาหาร                          3 (3-0-6) 
  (Food Standards and Legislations) 
45-4601-2105  นิเวศวิทยาแหล่งน้ า                                  3 (3-0-6) 
  (Aquatic Ecology) 
 
   (2) กลุ่มอาชีพการเลี้ยงกุ้ง 
รหัสวิชา    ชื่อวิชา น (ท-ป-ศ) 
45-4601-2103  เทคโนโลยีการผลิตอาหารสัตว์น้ า                        3 (0-9-4) 
  (Aquatic Animal Feed Production Technology) 
45-4601-2104  กฎหมายและมาตรฐานอาหาร                        3 (3-0-6) 
  (Food Standards and Legislations) 
45-4601-2105  นิเวศวิทยาแหล่งน้ า                               3 (0-9-4) 
  (Aquatic Ecology) 
45-4601-2106  เทคโนโลยีการเลี้ยงกุ้ง 3 (0-9-4) 
  (Shrimp Culture Technology) 
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45-4601-2107  มาตรฐานฟาร์มและการส่งออกสัตว์น้ า            3 (3-0-6) 
  (Farm Standards and Aquatic Animal Exports) 
 
   (3) กลุ่มอาชีพการเพาะพันธุ์ปลา 
รหัสวิชา    ชื่อวิชา น (ท-ป-ศ) 
45-4601-2101  คัพภวิทยาสัตว์น้ า 3 (0-9-4) 
  (Aquatic Animal Embryology) 
45-4601-2103  เทคโนโลยีการผลิตอาหารสัตว์น้ า                        3 (3-0-6) 
  (Aquatic Animal Feed Production Technology) 
45-4601-2105  นิเวศวิทยาแหล่งน้ า                                       3 (3-0-6) 
  (Aquatic Ecology) 
 
รหัสวิชา    ชื่อวิชา น (ท-ป-ศ) 
45-4601-2108  เทคโนโลยีการเพาะพันธุ์ปลา 3 (0-9-4) 
  (Fish Breeding Technology) 
45-4601-2109  เทคโนโลยีการแปลงเพศปลา 3 (0-9-4) 
  (Fish Sex Reversal Technology) 
 
   (4) กลุ่มอาชีพการเลี้ยงปลา 
รหัสวิชา    ชื่อวิชา น (ท-ป-ศ) 
45-4601-2103  เทคโนโลยีการผลิตอาหารสัตว์น้ า                           3 (0-9-4) 
  (Aquatic Animal Feed Production Technology) 
45-4601-2104  กฎหมายและมาตรฐานอาหาร                                 3 (3-0-6) 
  (Food Standard and Legislations) 
45-4601-2105  นิเวศวิทยาแหล่งน้ า                                                3 (0-9-4) 
  (Aquatic Ecology) 
45-4601-2107  มาตรฐานฟาร์มและการส่งออกสัตว์น้ า 3 (3-0-6) 
  (Farm Standards and Aquatic Animal Exports) 
45-4601-2110  เทคโนโลยีการเลี้ยงปลา 3 (0-9-4) 
  (Fish Culture Technology) 
 
   (5) กลุ่มอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าสวยงาม 
รหัสวิชา    ชื่อวิชา น (ท-ป-ศ) 
45-4601-2103  เทคโนโลยีการผลิตอาหารสัตว์น้ า                           3 (0-9-4) 
  (Aquatic Animal Feed Production Technology) 
45-4601-2105  นิเวศวิทยาแหล่งน้ า                                               3 (0-9-4) 
  (Aquatic Ecology) 
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45-4601-2107  มาตรฐานฟาร์มและการส่งออกสัตว์น้ า 3 (3-0-6) 
  (Farm Standards and Aquatic Animal Exports) 
45-4601-2111  เทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ าสวยงาม 3 (0-9-4) 
  (Ornamental Aquatic Animal Production Technology) 
45-4601-2112  เทคโนโลยีการผลิตพรรณไม้น้ า 3 (0-9-4) 
  (Aquatic Plant Production Technology) 
 
  2.3) โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ  (ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต) ให้เลือกเรียน
รายวิชาโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพหรือเลือกเรียนรายวิชาโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 1 และ โครงการ
พัฒนาทักษะวิชาชีพ 2 รวมไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
รหัสวิชา    ชื่อวิชา น (ท-ป-ศ) 
45-4601-8501  โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ                                     6  หน่วยกิต 
  (Professional Skill Development Project) 
45-4601-8502  โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 1 3  หน่วยกิต 
  (Professional Skill Development Project I ) 
45-4601-8503  โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 2 3  หน่วยกิต 
  (Professional Skill Development Project II) 
 
 3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า  6   หน่วยกิต 
 ให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ หรือรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรของสถาบันฯ โดยไม่ซ้ า
กับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้วและต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์
การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรนี้ 
รหัสวิชา    ชื่อวิชา  น (ท-ป-ศ) 
45-4601-9001  เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่งเชิงเศรษฐกิจ 3 (0-9-4) 
  (Economical Coastal Aquaculture Technology) 
45-4601-9002  เครื่องมือท าการประมง                                          3 (3-0-6) 
  (Fishing Gear) 
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  3.1.4  แสดงแผนการศึกษา 
   การจัดแผนการศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า  ได้ก าหนดรายวิชาในแต่ละภาคเรียนจนครบตามโครงสร้างหลักสูตร โดยพิจารณาให้
สอดคล้องกับสมรรถนะในมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียนตามกรอบคุณวุฒิการศึกษา
วิชาชีพของหลักสูตร  ดังนี้ 

 
ปีการศึกษาที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 (สถานศึกษา) 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท - ป - ศ) หมายเหตุ 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ทักษะชีวิต) 
45-4000-1101 ภาษาไทยเพ่ือปฏิบัติงานอาชีพ 3 (3-0-6)  

45-4000-1204 ภาษาอังกฤษทักษะวิชาชีพ 3 (2-2-5)  

45-4000-1405 สถิติเพ่ืองานอาชีพ 3 (3-0-6)  
กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ 
45-4601-2008 ธุรกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 3 (3-0-6)  
45-4601-2010 คอมพิวเตอร์ประยุกต์ 

เพ่ือการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
3 (3-0-6)  

45-4601-2004 เทคโนโลยีอาหารสัตว์น้ า 3 (3-0-6)  
กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก 
45-4601-2105 นิเวศวิทยาแหล่งน้ า 3 (3-0-6)  

รวม 21 (20-2-41) 
หมายเหตุ : จัดแผนการเรียนครบทุกหมวดตามโครงสร้าง 75 หน่วยกิต 
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ปีท่ี  1 ภาคเรียนที่ 2 (สถานศึกษา) 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท - ป - ศ) หมายเหตุ 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ทักษะชีวิต) 
45-4000-1301 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการเกษตร 3 (2-2-5)  
45-4000-1501 ประชาคมอาเซียนศึกษา 3 (3-0-6)  
45-4000-1201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและทักษะ

การเรียนรู้ 
3 (2-2-5)  

กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ 
45-4601-2007 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางการ

เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
3 (3-0-6)  

45-4601-2009 การวิจัยทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 3 (3-0-6)  
กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก 
45-4601-2107 มาตรฐานฟาร์มและการส่งออกสัตว์น้ า 3 (3-0-6)  
โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 
45-4601-8503 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 1 3 (*-*-*)  

รวม 21 (*-*-*) 
 

ปีท่ี  2 ภาคเรียนที่  3 (สถานประกอบการ) 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท - ป - ศ) หมายเหตุ 

กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ 
45-4601-2001 เทคโนโลยีการเพาะพันธุ์สัตว์น้ า 3 (0-9-4)  
45-4601-2002 เทคโนโลยีการเลี้ยงสัตว์น้ า 3 (0-9-4)  
45-4601-2003 โรคสัตว์น้ าและการจัดการ 3 (0-9-4)  
45-4601-2005 การจัดการคุณภาพน้ าเพ่ือการเพาะเลี้ยง

สัตว์น้ า 
3 (0-9-4)  

กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก 
45-4601-2111 เทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ าสวยงาม 3 (0-9-4)  
หมวดวิชาเลือกเสรี 
**-****-**** วิชาเลือกเสรี 1 3 (*-*-*)  

รวม 18 (0-45-20) 
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ปีท่ี  2  ภาคเรียนที่  4  (สถานประกอบการ) 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท - ป - ศ) หมายเหตุ 

กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ 
45-4601-2006 วิศวกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 3 (0-9-4)  
กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก 
45-4601-2103 เทคโนโลยีการผลิตอาหารสัตว์น้ า 3 (0-9-4)  
45-4601-2112 เทคโนโลยีการผลิตพรรณไม้น้ า 3 (0-9-4)  
โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 
45-4601-8502 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 2 3 (*-*-*)  
หมวดวิชาเลือกเสรี 
**-****-**** วิชาเลือกเสรี 2 3 (*-*-*)  

รวม 15 (*-*-*) 
 
  3.1.5 ค้าอธิบายรายวิชา 
   ค าอธิบายรายวิชาแสดงในภาคผนวก ก 
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3.2 ชื่อ สกุล ต้าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 
 3.2.1  อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 

ที ่
เลขประจ้าตัว

ประชาชน 
ต้าแหน่ง

ทางวิชาการ 
ชื่อ - สกุล 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
(เรียงล้าดับจากคุณวุฒิ
สูงสุดถึงระดับปริญญา

ตรี) 

สาขาวิชา ส้าเร็จการศึกษาจากสถาบัน ปี พ.ศ. 

1 
 

3 130100338 xxx 
 

อาจารย ์ นางสาวเอื้ออารี  สุขสมนิตย์ Ph. D Aquaculture Central Luzon State University  
Philippines 

2551 

M.S Aquaculture Central Luzon State University  
Philippines 

2540 

    ทษ.บ. ประมงน้ าจดื สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแมโ่จ้ 2533 
2 3 7601 00513 xx x อาจารย ์ นางสาวพิศมัย เฉลยศักดิ์ วท.ม. วิทยาศาสตร์      

การประมง 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2538 

วท.บ. ชีววิทยาประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2544 
3 
 

3 7203 00154 xxx 
 

อาจารย ์ นายนุกูล  แสงพันธุ ์ ปร.ด. ชีววิทยา มหาวิทยาลยัขอนแก่น 2548 
วท.ม. เทคโนโลยีที่

เหมาะสมเพื่อการ
พัฒนาทรัพยากร 

มหาวิทยาลัยมหิดล 2537 

วท.บ. การประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2521 

 3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ต่อ) 
 

ที ่ เลขประจ้าตัว ต้าแหน่ง ชื่อ - สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา สาขาวิชา ส้าเร็จการศึกษาจากสถาบัน ปี พ.ศ. 
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ประชาชน ทางวิชาการ (เรียงล้าดับจากคุณวุฒิ
สูงสุดถึงระดับปริญญา

ตรี) 
4 3 8417 00012 xxx อาจารย ์ นายปิยะพัชร์  สถิตปรีชาโรจน ์ ศศ. บ. สาขาวิชาการศึกษา

นอกระบบ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2551 

วท.ม. 
 

วิทยาศาสตร์          
การประมง 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ 2543 

ทษ.บ. เทคโนโลยีการผลติสตัว ์ วิทยาลัยบัณฑิตสกลนคร 2538 
5 3 4501 01003 xxx อาจารย ์ นายหนูไกร พลเวียง M. Sc. Aquaculture Asian Institute of Technology, 

Thailand 
2545 

    ทษ.บ. ประมงน้ าจดื สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแมโ่จ ้ 2535 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับการฝึกทักษะประสบการณ์วิชาชีพ (ทวิภาคี) 
เป็นการฝึกทักษะประสบการณ์วิชาชีพในสถานการณ์จริง โดยความร่วมมือกับหน่วยงาน/สถาน

ประกอบการด้านเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
 ความคาดหวังในการฝึกทักษะประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการมีดังนี้ 
 (1) ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเข้าใจในหลักการความจ าเป็น

ในการเรียนรู้ทฤษฎีมากยิ่งขึ้น 
 (2) บูรณาการความรู้ที่เรียนมาเพ่ือน าไปแก้ปัญหาในการท างานด้านเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า

ได้อย่างเหมาะสม 
 (3) มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ดี 
 (4) มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา เข้าใจวัฒนธรรมและสามารถปรับตัวเข้ากับสถานประกอบการได้ 
 (5) กล้าแสดงออก และน าความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในงานได้ 
4.2 ช่วงเวลา 
 ปีการศึกษาท่ี 1 ภาคเรียนที่ 1 และ ภาคเรียนที่ 2 
 ปีการศึกษาท่ี 2 ภาคเรียนที่ 3 และ ภาคเรียนที่ 4 
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
 นักศึกษาจะต้องปฏิบัติงานในสถานประกอบการเป็นระยะเวลา 2 ภาคการศึกษาหรือตาม

แผนการฝึกอาชีพ 
 
5. ข้อก้าหนดเกี่ยวกับการท้าโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ  

ในการจัดท าโครงงานหรือโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ ควรเป็นการประยุกต์ใช้หลักการและกระบวนการ 
วิจัยรวมทั้งเทคโนโลยีในการจัดท าโครงการสร้างหรือพัฒนางานที่ใช้ความรู้และทักษะในระดับเทคโนโลยี
ที่สอดคล้องกับสาขาวิชาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า หรือเป็นโครงงานที่มุ่งเน้นการสร้างผลงานเพ่ือพัฒนางานด้าน
เทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า หรือเพ่ือการศึกษา โดยมีจ านวนผู้ร่วมโครงการหรือโครงงาน 1 คน และจัดท า
รายงานและน าเสนอผลการด าเนินงานโครงการตามรูปแบบและระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนดอย่างเคร่งครัด  

5.1 ค้าอธิบายโดยย่อ 
 เป็นโครงงานหรือโครงการทักษะวิชาชีพที่นักศึกษาสนใจ สามารถอธิบายทฤษฎีที่น ามาใช้ใน

การท าโครงการ ประโยชน์ที่จะได้รับจากการท าโครงการ มีขอบเขตโครงการที่สามารถท าเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 

 
 
 
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
 นักศึกษาสามารถท างานเป็นกลุ่ม มีความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ ประยุกต์ใช้

ความรู้และทักษะ ในการท าโครงงานหรือโครงการทักษะวิชาชีพ โดยโครงการสามารถเป็นต้นแบบในการพัฒนา
ต่อไปได ้
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5.3 ช่วงเวลา 
 ปีการศึกษาที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 และปีการศึกษาที่ 2 ภาคเรียนที่ 4 ส าหรับนักศึกษาที่เลือก

รายวิชาโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 1 และรายวิชาโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 2 
5.4  จ้านวนหน่วยกิต 
 6  หน่วยกิต 
5.5 การเตรียมการ 
 สาขาวิชาจัดท าปฏิทินการด าเนินงานในการจัดท าโครงงานหรือโครงการทักษะวิชาชีพ จัดให้มี

การสัมมนาในรายวิชาโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพเพ่ือให้นักศึกษาสามารถหาหัวข้อโครงการที่สนใจน าเสนอต่อ
อาจารย์ที่ปรึกษาพร้อมทั้งแนะแนวทางการเขียนรายงานการน าเสนอโครงการและการสอบหัวข้อโครงการ 

5.6 กระบวนการประเมินผล 
 การวัดผลและประเมินผลด าเนินการโดยอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพร่วมกับ

อาจารย์ผู้สอนและคณะกรรมการสอบโครงการโดยในระหว่างการด าเนินงานโครงการ นักศึกษาจะต้องมีการ
รายงานความก้าวหน้าตามปฏิทินการปฏิบัติงาน และจะมีการสอบโครงการ โดยพิจารณาจากรายงานโครงการ 
และการน าเสนอโครงการ 
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หมวดที่ 4  ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 
1.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา  

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
(1) มีความรู้พื้นฐานในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องทั้ง 
    ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอยู่ในเกณฑ์ดี  
    สามารถประยุกต์ได้อย่างเหมาะสมในการ 
    ประกอบวิชาชีพและศึกษาต่อในระดับสูง 

รายวิชาบังคบัของหลักสูตรต้องปพูื้นฐานของศาสตร ์
และสร้างความเชื่อมโยงระหว่างภาคทฤษฎีและปฏิบัติ  
มีปฏิบัติการ แบบฝึกหัด โครงงาน และกรณศีึกษาให้
นักศึกษาเข้าใจการประยุกต์องคค์วามรู้กับปัญหาจริง 

(2) มีความรู้ทันสมัย ใฝ่รู้และมีความสามารถในการ
พัฒนาความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนางาน 
และพัฒนาสังคม 

รายวิชาเลือกทีเ่ปิดสอนต้องต่อยอดความรู้พื้นฐานใน 
ภาคบังคบั และปรับตามววิัฒนาการของศาสตร์ มีโจทย์
ปัญหาที่ท้าทายให้นักศกึษาค้นคว้าหาความรู้ในการ
พัฒนาศักยภาพ 

(3) คิดเป็น ท าเป็น และเลือกวิธกีารแก้ปญัหา ได้อย่าง
เป็นระบบและเหมาะสม 

ทุกรายวิชาต้องมีโจทย์ปัญหา แบบฝึกหัด หรือโครงงาน 
ให้นักศกึษาได้ฝึกคิด ฝึกปฏิบัติฝึกแก้ปญัหา 

(4) มีความสามารถท างานร่วมกบัผู้อื่น มีทักษะ 
ในการบริหารจัดการและท างานเป็นหมู่คณะ 

โจทย์ปัญหาและโครงงานของรายวิชาต่าง ๆ ควรจัดแบบ
คณะท างาน แทนที่จะเป็นแบบงานเดี่ยว เพื่อสง่เสริมให้
นักศึกษาได้ฝึกฝนการท างานเป็นหมู่คณะ 

(5) รู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และสามารถ
ติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี 

ต้องมีการมอบหมายงานให้นักศกึษาได้สืบคน้ข้อมูล 
รวบรวมความรู้ที่นอกเหนือจากทีไ่ด้น าเสนอ ในชั้นเรียน 
และเผยแพร่ความรู้ที่ได้ระหว่างนักศึกษาด้วยกัน หรอื
ให้กับผู้สนใจภายนอก 

(6) มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศในการสื่อสารและใช้เทคโนโลยี 

     ได้ดี 

มีระบบเพื่อสื่อสารแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหมู่
นักศึกษาหรือบคุคลภายนอกที่สง่เสริมให้เกิดการ
แสวงหาความรู้ที่ทันสมัย การเผยแพร่ การถามตอบ  
และการแลกเปลี่ยนความรู ้

7) มีความสามารถในการวางแผน จัดการ ปรับปรุง  
   ดัดแปลง อนุรักษ์สิง่แวดล้อม และออกแบบพัฒนา 
   ระบบการผลิตทางด้านเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า  

ต้องมีวิชาที่บูรณาการองค์ความรู้ที่ได้ศึกษามา 
ในการการวางแผน จัดการ ปรับปรุง ดัดแปลง อนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม และออกแบบพัฒนาระบบการผลิตทางด้าน
เทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ตามข้อก าหนดของโจทย์
ปัญหาที่ได้รับ 
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ทักษะชีวิต) 
 1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
  1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
   1.1.1 ตระหนักในคณุค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต 
   1.1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม 
   1.1.3 มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นทีม และสามารถแก้ไขข้อ

ขัดแย้งและล าดับความส าคัญ   
   1.1.4 เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรี

ของความเป็นมนุษย์เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 
  1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคณุธรรม จริยธรรม 

    1.2.1 ก าหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพ่ือเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้น
การเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลาตลอดจนการแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของสถาบัน 
    1.2.2 นักศึกษาต้องมีความรับผิดชอบโดยในการท างานกลุ่มนั้นต้องฝึกให้รู้หน้าที่ของ
การเป็นผู้น ากลุ่ม และการเป็นสมาชิกกลุ่ม 
    1.2.3 ส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดจิตส านึก ความซื่อสัตย์ โดยต้องไม่กระท าการทุจริตใน
การสอบหรือลอกการบ้านของผู้อื่น เป็นต้น 
    1.2.4 อาจารย์ผู้สอนทุกคนต้องสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ในการสอนทุกรายวิชา 
รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เช่น การยกย่องนักศึกษาที่ท าดี ท าประโยชน์แก่ส่วนรวม 
และเสียสละ 
   1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคณุธรรม จริยธรรม 
    1.3.1 ประเมินจากการตรงต่อเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตาม
ก าหนดระยะเวลาที่มอบหมาย และการร่วมกิจกรรม 
    1.3.2 ประเมินจากความมีวินัยและความพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วม
กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
    1.3.3 ประเมินจากปริมาณการกระท าทุจริตในการสอบ 
    1.3.4 ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
 
 2. ด้านความรู้ 
  2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
   2.1.1 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในศาสตร์ที่เป็นพ้ืนฐาน
ของชีวิตและสามารถน าไปด าเนินชีวิตได้ 
   2.1.2 รู้ เข้าใจและสนใจพัฒนาความรู้ ความช านาญในศาสตร์อย่างต่อเนื่อง 
   2.1.3 มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชา เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเข้าใจผลกระทบ
ของเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เก่ียวข้อง 
   2.1.4 มีประสบการณ์ในการพัฒนาและ/หรือการประยุกต์ใช้งานในศาสตร์ได้จริง 
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  2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
   2.2.1 ใช้การเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักการทางทฤษฎี และประยุกต์
ทางปฏิบัติในสภาพแวดล้อมจริง โดยทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามลักษณะของ
รายวิชา ตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้นๆ 
   2.2.2 จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง โดยการศึกษาดูงานนอกสถานศึกษา หรือเชิญ
ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรง มาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรือ่งตลอดจนการฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 
   2.2.3 มอบหมายให้ท ารายงานและน าเสนอหน้าชั้นเรียนในด้านความก้าวหน้าและวิวัฒนาการ
ทางเทคโนโลยี 
   2.2.4 จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง โดยการศึกษาดูงาน 
  2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
   2.3.1 การทดสอบย่อย 
   2.3.2 การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
   2.3.3 ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดท า 
   2.3.4 ประเมินจากแผนธุรกิจหรือโครงการที่น าเสนอ 
   2.3.5 ประเมินจากการน าเสนอรายงานในชั้นเรียน 
 
 3. ด้านทักษะทางปัญญา 
  3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
   3.1.1 คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ 
   3.1.2 สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพ่ือใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างสรา้งสรรค ์
   3.1.3 สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ 
   3.1.4 สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
  3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
   3.2.1 ส่งเสริมการเรียนรู้จากการแก้ไขปัญหา 
   3.2.2 การอภิปรายกลุ่ม 
   3.2.3 ให้นักศึกษาได้ปฏิบัติจริง 
   3.2.4 มอบหมายงานที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหา 
   3.2.5 มอบหมายให้นักศึกษาบันทึกผลการปฏิบัติงานหรือใบสรุปผลการปฏิบัติงาน 
  3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
   3.3.1 ประเมินตามสภาพจริงจากผลงานและการปฏิบัติของนักศึกษา เช่นการประเมินจาก
การน าเสนอรายงานในชั้นเรียน และการทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหรือสัมภาษณ์   
   3.3.2 ประเมินผลการปฏิบัติการจากสถานการณ์จริง 
   3.3.3 ประเมินจากความสามารถในการคิดวิเคราะห์และสรุปประเด็นปัญหา 
   3.3.4 ประเมินจากแบบบันทึกผลการปฏิบัติงานหรือใบสรุปผลการปฏิบัติงาน   
   3.3.5 สอบถามจากผู้ควบคุมการฝึกหรือครูฝึกเกี่ยวกับงานที่ได้รับมอบหมายจาก 
สถานประกอบการที่ให้ปฏิบัติตามสภาพจริง 
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 4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ 
   4.1.1 สามารถสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศกับกลุ่มคนหลากหลายได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
   4.1.2 สามารถให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ 
ทั้งในบทบาทของผู้น า หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมท างาน 
   4.1.3 สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม 
พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะ ทั้งของตนเองและของกลุ่ม 
   4.1.4 มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้และการกระท าทั้งของตนเองและของกลุ่ม 
  4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 
   ใช้การสอนที่มีการก าหนดกิจกรรมให้มีการท างานเป็นกลุ่ม การท างานที่ต้องประสานงาน
กับผู้อ่ืนข้ามหลักสูตร หรือต้องค้นคว้าหาข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคคลอ่ืน หรือผู้มีประสบการณ์ โดยมีความ
คาดหวังในผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบ ดังนี้ 
   4.2.1 สามารถท างานกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
   4.2.2 มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 
   4.2.3 สามารถปรับตัวเข้ากบัสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรได้เป็นอย่างดี 
   4.2.4 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานในองค์กรและกับบุคคลทั่วไป 
   4.2.5 มีภาวะผู้น า 
  4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
   4.3.1 ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการน าเสนอรายงานกลุ่ม
ในชั้นเรียน 
   4.3.2 สังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ และความครบถ้วนชัดเจน
ตรงประเด็นของข้อมูล 
 
 5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  5.1 ผลการเรียนรู้ดา้นทักษะ การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   5.1.1 สามารถแนะน าประเด็นการแก้ไขปัญหา โดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการ
แสดงสถิติประยุกต์ต่อปัญหาที่เก่ียวข้องอย่างสร้างสรรค์ 
   5.1.2 สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งปากเปล่าและการเขียน พร้อมทั้งเลือกใช้รูปแบบ
ของสื่อการน าเสนอได้อย่างเหมาะสม 
   5.1.3 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 
  5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   5.2.1 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ ให้นักศึกษาได้วิเคราะห์สถานการณ์จ าลอง 
และสถานการณ์เสมือนจริง 
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   5.2.2 น าเสนอการแก้ปัญหาที่เหมาะสม เรียนรู้เทคนิคการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในหลากหลายสถานการณ์ 
   5.2.3 มอบหมายงานค้นคว้าองค์ความรู้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ และให้นักศึกษาน าเสนอหน้า
ชั้นเรียน 
   5.2.4 ส่งเสริมค้นคว้า เรียบเรียงข้อมูลและน าเสนอให้ผู้อ่ืนเข้าใจได้ถูกต้องและให้ความส าคัญ
ในการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล 
  5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   5.3.1 ประเมินจากเทคนิคการน าเสนอโดยใช้ทฤษฎี การเลือกใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ หรือคณิตศาสตร์ และสถิติที่เก่ียวข้อง 
   5.3.2 ประเมินจากความสามารถในการอธิบายถึงข้อจ ากัด เหตุผลในการเลือกใช้เครื่องมือ
ต่างๆ การอภิปรายกรณีศึกษาต่าง ๆ ที่มีการน าเสนอต่อชั้นเรียน 
   5.3.3 สังเกตพฤติกรรมนักศึกษาด้านความมีเหตุผลและมีการบันทึกเป็นระยะ 
   5.3.4 ประเมินจากผลงานและการน าเสนอผลงาน 
 

3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรรายวิชา  
   (Curriculum Mapping) 
 3.1 ผลการเรียนรู้  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ทักษะชีวิต)  มีรายละเอียด ดังนี้ 
  3.1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
    (1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต 
    (2) มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม 
    (3) มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นทีม และสามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง
และล าดับความส าคัญ  
    (4) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรี
ของความเป็นมนุษย์เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 
  3.1.2 ด้านความรู้ 
    (1) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในศาสตร์ที่เป็นพ้ืนฐาน
ของชีวิตและสามารถน าไปด าเนินชีวิตได้ 
    (2) รู้ เข้าใจและสนใจพัฒนาความรู้ ความช านาญในศาสตร์อย่างต่อเนื่อง 
    (3) มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชา เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเข้าใจผลกระทบของ
เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เก่ียวข้อง 
    (4) มีประสบการณ์ในการพัฒนาและ/หรือการประยุกต์ใช้งานในศาสตร์ได้จริง 
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  3.1.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
    (1) คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ 
    (2) สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพ่ือใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
    (3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ 
    (4) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางเทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม 
  3.1.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
    (1) สามารถสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศกับกลุ่มคนหลากหลายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
    (2) สามารถให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆ 
ทั้งในบทบาทของผู้น า หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมท างาน 
    (3) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวมพร้อมทั้ง
แสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะ ทั้งของตนเองและของกลุ่ม 
    (4) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้และการกระท าทั้งของตนเองและของกลุ่ม 
  3.1.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
    (1) สามารถแนะน าประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดง
สถิติประยุกต์ต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์ 
    (2) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งปากเปล่าและการเขียน พร้อมทั้งเลือกใช้รูปแบบ
ของสื่อการน าเสนอได้อย่างเหมาะสม 
    (3) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 
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แผนที่ แสดงการกระจายความรับผิดชอบ มาตรฐานการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 

 ความรับผิดชอบหลัก    ○ ความรับผิดชอบรอง        
 

รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ ์
ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี

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

หมวดวชิาศึกษาทั่วไป (ทักษะชีวติ)                    

45-4000-1101  ภาษาไทยเพื่อปฏิบัติงานอาชีพ   ○ ○   ○   ○                  
45-4000-1102  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและ 
                     การน าเสนอ 

   ○   ○               ○      ○        ○        

45-4000-1103  การเขียนรายงานในงานอาชีพ                                 ○                 ○ 
45-4000-1201  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
                     และทักษะการเรียนรู้ 

  ○ ○              ○           ○ 

45-4000-1203  ภาษาอังกฤษเพื่อการน าเสนอ 
                     ในงานอาชีพ 

               ○           

45-4000-1204  ภาษาอังกฤษทักษะวิชาชีพ           ○                                                 ○        
45-4000-1211  ภาษาอังกฤษเทคโนโลยี 
                     สารสนเทศและการสื่อสาร 

○                ○            ○        

45-4000-1301  วิทยาศาสตร์เทคโนโลย ี
การเกษตร 

  ○    ○  ○                 

45-4000-1302  วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีประยกุต์         ○           ○    
45-4000-1403 คณิตศาสตร์เพื่อการตัดสินใจ             ○             

45-4000-1405  สถิติเพื่องานอาชีพ        ○     ○            
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แผนที่ แสดงการกระจายความรับผิดชอบ มาตรฐานการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 
ความรับผิดชอบหลัก  ○ความรับผิดชอบรอง        
 

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ ์
ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี

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

หมวดวชิาศึกษาทั่วไป (ทักษะชีวติ)                    

45-4000-1501 ประชาคมอาเซียนศึกษา        ○     ○             

45-4000-1503 การพัฒนาจริยธรรมในงานอาชีพ    ○                 ○       
45-4000-1508 การบริหารจัดการยุคใหม่และ 
                     ภาวะผู้น า 

   ○               ○       

45-4000-1602 การยศาสตร์และจิตวิทยา 
                     ความปลอดภัยในการท างาน 

   ○                   

45-4000-1612 การจัดการความรู้   ○ ○    ○                   
45-4000-1613 มนุษยสัมพันธ์ในองค์กร    ○     ○           ○       
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ข. หมวดวิชาเฉพาะ  (ทักษะวิชาชีพ)  
 1. คุณธรรม จริยธรรม 
  1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
   1.1.1 ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต 
   1.1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม 
   1.1.3 มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นทีม และสามารถแก้ไขข้อ

ขัดแย้งและล าดับความส าคัญ   
   1.1.4 เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรี

ของความเป็นมนุษย์ 
   1.1.5 เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 
   1.1.6 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
  1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
   1.2.1 ก าหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพ่ือเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย 

โดยเน้นการเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลาตลอดจนการแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของสถาบัน 
   1.2.2 นักศึกษาต้องมีความรับผิดชอบโดยในการท างานกลุ่มนั้นต้องฝึกให้รู้หน้าที่

ของการเป็นผู้น ากลุ่ม และการเป็นสมาชิกกลุ่ม 
   1.2.3 ส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดจิตส านึก ความซื่อสัตย์ โดยต้องไม่กระท าการทุจริตใน

การสอบหรือลอกการบ้านของผู้อื่น เป็นต้น 
   1.2.4 อาจารย์ผู้สอนทุกคนต้องสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา 

รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เช่น การยกย่องนักศึกษาที่ท าดี ท าประโยชน์แก่ส่วนรวม
และเสียสละ 

  1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคณุธรรม จริยธรรม 
   1.3.1 ประเมินจากการตรงต่อเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตาม

ก าหนดระยะเวลาที่มอบหมาย และการร่วมกิจกรรม 
   1.3.2 ประเมินจากความมีวินัยและความพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วม

กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
   1.3.3 ประเมินจากปริมาณการกระท าทุจริตในการสอบ 
   1.3.4 ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
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2. ด้านความรู้ 
  2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
   2.1.1  มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหาสาขาวิชา

เทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
   2.1.2 สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายความต้องการทางคอมพิวเตอร์ รวมทั้ง

ประยุกต์ความรู้ ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหาในวิชาชีพ 
   2.1.3 สามารถวิเคราะห์ วางแผนการผลิต พัฒนากระบวนการผลิต และปรับปรุงแก้ไข

ปัญหาของระบบเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าให้ตรงตามข้อก าหนด 
   2.1.4 สามารถติดตามความก้าวหน้าและวิวัฒนาการเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า

รวมทั้งการน าไประยุกต์ 
   2.1.5 รู้ เข้าใจและสนใจพัฒนาความรู้ ความช านาญทางเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า

อย่างต่อเนื่อง 
   2.1.6 มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า เล็งเห็น

การเปลี่ยนแปลง และเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
   2.1.7 มีประสบการณ์ในการพัฒนาระบบการผลิตทางด้านเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า

ที่ใช้งานได้จริง 
   2.1.8 สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ ากับความรู้ใน

ศาสตร์อื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
  2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
   2.2.1 ใช้การเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักการทางทฤษฎี และ

ประยุกต์ทางปฏิบัติในสภาพแวดล้อมจริง โดยทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ทั้งนี้ ให้เป็นไปตาม
ลักษณะของรายวิชา ตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้นๆ 

   2.2.2 ควรจัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง โดยการศึกษาดูงานนอกสถานศึกษา 
หรือเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรง มาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง ตลอดจนการฝึกปฏิบัติงานใน
สถานประกอบการ 

  2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
   2.3.1 การทดสอบย่อย 
   2.3.2 การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
   2.3.3 ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดท า 
   2.3.4 ประเมินจากแผนธุรกิจหรือโครงการที่น าเสนอ 
   2.3.5 ประเมินจากการน าเสนอรายงานในชั้นเรียน 
   2.3.6 ประเมินจากรายวิชาฝึกอาชีพในสถานประกอบการ 
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 3. ด้านทักษะทางปัญญา 
  3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
   3.1.1 คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ 

    3.1.2 สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพ่ือใช้ในการแก้ไขปัญหาด้าน
วิชาชีพอย่างสร้างสรรค์ 
    3.1.3 สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ 
    3.1.4 สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางเทคโนโลยีเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ าได้อย่างเหมาะสม 
   3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
    3.2.1 กรณีศึกษาทางการประยุกต์เทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
    3.2.2 การอภิปรายกลุ่ม 
    3.2.3 ให้นักศึกษามีโอกาสปฏิบัติจริง 
   3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
    3.3.1 ประเมินตามสภาพจริงจากผลงานที่ได้รับมอบหมาย   
    3.3.2 ประเมินตามสภาพจริงจากการปฏิบัติของนักศึกษา  
    3.3.3 การทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหรือการสัมภาษณ์ 
 
  4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
   4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ 
    4.1.1 สามารถสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศกับกลุ่มคนหลากหลายได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
    4.1.2 สามารถให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกในการแก้ปัญหาสถานการณ์
ต่าง ๆ ในสาขาวิชาชีพ ทั้งในบทบาทของผู้น า หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมท างาน 
    4.1.3 มีความรับผิดชอบในการกระท าของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม 
    4.1.4 สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ด้านวิชาชีพ พร้อมทั้ง
แสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะ ทั้งของตนเองและของกลุ่ม 
    4.1.5 สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้น าสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 
    4.1.6 มีความรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
   4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
    ใช้การสอนที่มีการก าหนดกิจกรรมให้มีการท างานเป็นกลุ่ม การท างานที่ต้องประสานงาน
กับผู้อ่ืนข้ามหลักสูตร หรือต้องค้นคว้าหาข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคคลอ่ืน หรือผู้มีประสบการณ์ โดยมี
ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบ 
ดังนี้ 
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    4.2.1 สามารถท างานกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
    4.2.2 มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 
    4.2.3 สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรได้เป็นอย่างดี 
    4.2.4 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานในองค์กรและกับบุคคลทั่วไป 
    4.2.5 มีภาวะผู้น า 
   4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 
    4.3.1 ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการน าเสนอรายงาน
กลุ่มในชั้นเรียน 
    4.3.2 สังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ และความครบถ้วน
ชัดเจน ตรงประเด็นของข้อมูล 
 
  5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะ การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
    5.1.1 มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จ าเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการปฏิบัติงานอาชีพที่
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
    5.1.2 สามารถแนะน าประเด็นการแก้ไขปัญหา โดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือ
การแสดงสถิติประยุกต์ต่อปัญหาในวิชาชีพที่เก่ียวข้องอย่างสร้างสรรค์ 
    5.1.3 สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งปากเปล่าและการเขียน พร้อมทั้งเลือกใช้
รูปแบบของสื่อการน าเสนอได้อย่างเหมาะสม 
    5.1.4 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม 
   5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
    5.2.1 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ ให้นักศึกษาได้วิเคราะห์สถานการณ์
จ าลอง และสถานการณ์เสมือนจริง 
    5.2.2 น าเสนอการแก้ปัญหาที่เหมาะสม เรียนรู้เทคนิคการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในหลากหลายสถานการณ์ 
   5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
    5.3.1 ประเมินจากเทคนิคการน าเสนอโดยใช้ทฤษฎี การเลือกใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ หรือคณิตศาสตร์ และสถิติที่เก่ียวข้อง 
    5.3.2 ประเมินจากความสามารถในการอธิบายถึงข้อจ ากัด เหตุผลในการเลือกใช้เครื่องมือ
ต่างๆ การอภิปรายกรณีศึกษาต่าง ๆ ที่มีการน าเสนอต่อชั้นเรียน 
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  6. ด้านทักษะวิชาชีพ 
   6.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะวิชาชีพ 
    6.1.1 ผลิตและ/หรือจัดการปัจจัยการผลิต และ/หรือบริการทางด้านการผลิตสัตว์น้ า 
ตามหลักการและกระบวนการ 
    6.1.2 วางแผน จัดเตรียมการผลิตและ/หรือบริการทางด้านการผลิตสัตว์น้ าตามหลักการ
และกระบวนการ 
    6.1.3 ผลิต/และหรือบริการทางด้านการผลิตสัตว์น้ าตามหลักการและกระบวนการ  
    6.1.4 จัดการ ควบคุมประเมินผลการผลิตและ/หรือบริการทางด้านการผลิตสัตว์น้ า
ตามหลักการและกระบวนการ 
    6.1.5 จัดการผลผลิตและผลิตผลสัตว์น้ า หลังการผลิต ตามหลักการและกระบวนการ 
    6.1.6 จัดจ าหน่ายผลผลิต และผลิตผลสัตว์น้ า ตามหลักการและกระบวนการ 
    6.1.7 วิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับปัจจัยการผลิต  กระบวนการผลิต การจัดการผลผลิต
และผลิตผลและ/หรือการปฏิบัติงานผลิต/บริการด้านการผลิตสัตว์น้ า 
   6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะวิชาชีพ 
    6.2.1 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ ให้นักศึกษามีโอกาสได้ฝึกปฏิบัติงาน
ในสถานการณ์จ าลอง และสถานการณ์จริง 
    6.2.2 น าเสนอการแก้ปัญหาที่เหมาะสม เรียนรู้เทคนิคการประยุกต์เทคโนโลยีเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ าในหลากหลายสถานการณ ์
   6.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะวิชาชีพ 
    6.3.1 ประเมินจากเทคนิคการน าเสนอโดยใช้ทฤษฎี การเลือกใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยี
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าที่เก่ียวข้อง 
    6.3.2 ประเมินจากความสามารถในการปฏิบัติงาน  คุณภาพงาน และการแก้ปัญหา
เฉพาะหน้าเพื่อพัฒนาผลงาน 
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 3.2 ผลการเรียนรู้  หมวดวิชาเฉพาะ (ทักษะวิชาชีพ) มีรายละเอียด ดังนี้ 
   3.2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
     (1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต 
     (2) มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม 
     (3) มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นทีม และสามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง
และล าดับความส าคัญ 
     (4) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรี
ของความเป็นมนุษย์ 
     (5) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 
     (6) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
   3.2.2 ด้านความรู้ 
     (1) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหาสาขาวิชา
เทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
     (2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายความต้องการทางคอมพิวเตอร์ รวมทั้ง
ประยุกต์ความรู้ ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา 
     (3) สามารถวิเคราะห์ วางแผนการผลิต พัฒนากระบวนการผลิต และปรับปรุงแก้ไข
ปัญหาต่าง ๆ ของระบบเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าให้ตรงตามข้อก าหนด 
     (4) สามารถติดตามความก้าวหน้าและวิวัฒนาการเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ ารวมทั้ง
การน าไปประยุกต ์
     (5) รู้เข้าใจและสนใจพัฒนาความรู้ ความช านาญทางเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า
อย่างต่อเนื่อง 
     (6) มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าเล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง 
และเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
     (7) มีประสบการณ์ในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าที่ใช้งานได้จริง 
     (8) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ ากับความรู้ใน
ศาสตร์อื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
   3.2.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
     (1) คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ 
     (2) สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่าง
สร้างสรรค ์
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     (3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ 
     (4) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางเทคโนโลยีเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ าได้อย่างเหมาะสม 
   3.2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
     (1) สามารถสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศกับกลุ่มคนหลากหลายได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
     (2) สามารถให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกในการแก้ปัญหาสถานการณ์
ต่างๆ ทั้งในบทบาทของผู้น า หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมท างาน 
     (3) สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้น าสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 
     (4) มีความรับผิดชอบในการกระท าของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม 
     (5) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม 
พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะ ทั้งของตนเองและของกลุ่ม 
     (6) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
   3.2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     (1) มีทักษะการใช้เครื่องมือที่จ าเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการท างานที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
     (2) สามารถแนะน าประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือ
การแสดงสถิติประยุกต์ต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์ 
     (3) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งปากเปล่าและการเขียน พร้อมทั้งเลือกใช้
รูปแบบของสื่อการน าเสนอได้อย่างเหมาะสม 
     (4) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 
   3.2.6 ด้านทักษะวิชาชีพ 
     (1) ผลิตและ/หรือจัดการปัจจัยการผลิต และหรือบริการทางด้านการผลิตสัตว์น้ าตาม
หลักการและกระบวนการ 
     (2) วางแผน จัดเตรียมการผลิตและ/หรือบริการทางด้านการผลิตสัตว์น้ าตามหลักการ
และกระบวนการ 
     (3) ผลิต/และหรือบริการทางด้านการผลิตสัตว์น้ าตามหลักการและกระบวนการ  
     (4) จัดการ ควบคุมประเมินผล การผลิตและหรือบริการทางด้านการผลิตสัตว์น้ าตาม
หลักการและกระบวนการ 
     (5) จัดการผลผลิตและผลิตผลสัตว์น้ า หลังการผลิต ตามหลักการและกระบวนการ 
     (6) จัดจ าหน่ายผลผลิต และผลิตผลสัตว์น้ า ตามหลักการและกระบวนการ 
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     (7) วิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับ ปัจจัยการผลิต  กระบวนการผลิต การจัดการผลผลิตและ
ผลิตผลและ/หรือการปฏิบัติงานผลิต/บริการด้านการผลิตสัตว์น้ า 
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แผนที่ แสดงการกระจายความรับผิดชอบ มาตรฐานการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 
ความรับผิดชอบหลัก  ○ความรับผิดชอบรอง        
 

รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ ์
ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6.ทักษะวิชาชีพสาขา
เทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสตัว์น้้า 

กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 

45-4601-2001  เทคโนโลยีการเพาะพันธุ์สัตว์น้ า      ○           ○   ○        ○       ○ 
45-4601-2002 เทคโนโลยีการเลี้ยงสัตว์น้ า      ○        ○   ○   ○        ○    ○   ○ 
45-4601-2003โรคสัตว์น้ าและการจัดการ      ○                      ○        

45-4601-2004 เทคโนโลยีอาหารสัตว์น้ า      ○        ○      ○        ○     ○   

45-4601-2005 การจัดการคุณภาพน้ า 
เพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

     ○  ○                    ○        

45-4601-2006 วิศวกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า      ○        ○              ○  ○      

45-4601-2007 การประเมินผลกระทบ 
สิ่งแวดล้อมทางการเพาะเลี้ยง 
สัตว์น้ า 

   ○        ○                ○  ○      

45-4601-2008 ธุรกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า    ○  ○        ○              ○       ○ 
45-4601-2009 การวิจัยทางการเพาะเลี้ยง 
สัตว์น้ า 

  ○ ○  ○  ○      ○              ○        

45-4601-2010 คอมพิวเตอร์ประยุกต์ 
เพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

                           ○     ○  ○ 

 
 
 
 

แผนที่ แสดงการกระจายความรับผิดชอบ มาตรฐานการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 
 ความรับผิดชอบหลัก   ○ ความรับผิดชอบรอง    

รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ ์ 5. ทักษะการวิเคราะห์ 6. ทักษะวิชาชีพสาขา
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ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

เทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสตัว์น้้า 

กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 

45-4601- 2101 คัพภวิทยาสัตว์น้ า              ○      ○        ○   ○     

45-4601- 2102 เทคโนโลยีการเพาะพันธุ์กุ้ง      ○        ○      ○        ○   ○     

45-4601- 2103 เทคโนโลยีการผลิตอาหาร 
สัตว์น้ า 

     ○     ○ ○        ○        ○  ○    ○  

45-4601- 2104 กฎหมายและมาตรฐานอาหาร     ○     ○                  ○      ○  

45-4601- 2105  นิเวศวิทยาแหล่งน้ า      ○        ○        ○  ○    ○    ○    

45-4601- 2106  เทคโนโลยีการเลี้ยงกุ้ง      ○        ○      ○        ○   ○     

45-4601- 2107  มาตรฐานฟาร์มและการส่งออก 
                      สัตว์น้ าเชิงพาณิชย์ 

    ○     ○     ○   ○  ○    ○    ○    ○ ○   

45-4601- 2108 เทคโนโลยีการเพาะพันธุ์ปลา      ○        ○      ○        ○  ○      

45-4601- 2109  เทคโนโลยีการแปลงเพศปลา      ○    ○    ○      ○        ○  ○      

45-4601- 2110  เทคโนโลยีการเลี้ยงปลา      ○        ○      ○        ○      ○  

45-4601- 2111เทคโนโลยีการผลิตปลาสวยงาม      ○    ○    ○      ○        ○   ○   ○  

45-4601- 2112 เทคโนโลยีการผลิตพรรณไม้น้ า      ○    ○    ○      ○        ○        

กลุ่มโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ                                    

45-4601-8501  โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ      ○     ○   ○ ○ ○    ○    ○    ○        
45-4601-8502  โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 1      ○     ○   ○  ○    ○    ○    ○        
45-4601-8503  โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 2      ○     ○   ○  ○    ○    ○    ○        

 
แผนที่ แสดงการกระจายความรับผิดชอบ มาตรฐานการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 

ความรับผิดชอบหลัก  ○ความรับผิดชอบรอง           
 

รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ ์
ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. ทักษะวิชาชีพสาขา
เทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสตัว์น้้า 
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หมวดวิชาเลือกเสร ี 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 

45-4601-9001 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
ชายฝั่งเศรษฐกิจ 

     ○   ○     ○      ○        ○  ○      

45-4601-9002 เครื่องมือท าการประมง      ○    ○    ○              ○    ○    
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน  

การวัดผลและการส าเร็จการศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดการศึกษา
และประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ของสถาบันการอาชีวศึกษา  
พ.ศ.2556 หมวดที่ 3 ส่วนที่ 2 
 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส้าเร็จการศึกษา 
 ก าหนดให้ระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของระบบการประกัน

คุณภาพภายในของสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง 
 การทวนสอบในระดับรายวิชาให้มีการประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชาโดยมีคณะกรรมการ

พิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบ 
 การทวนสอบในระดับหลักสูตรสามารถท าได้โดยมีระบบประกันคุณภาพภายในสถาบันการอาชีวศึกษา

เกษตรภาคกลาง ด าเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล 
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส้าเร็จการศึกษา 

  การก าหนดวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ควรเน้นการศึกษาผลสัมฤทธิ์
ของการประกอบอาชีพของบัณฑิตอย่างต่อเนื่อง และน าผลที่ได้มาปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอน 
และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งมีการประเมินคุณภาพของหลักสูตรและหน่วยงานโดยองค์กรระดับสากล 
การด าเนินการสามารถกระท าได้หลากหลายรูปแบบ ดังนี้ 
  (1) การมีงานท าของบัณฑิต  โดยการประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษา ในประเด็น
ต่างๆ ได้แก่ ระยะเวลาในการหางานท า ความคิดเห็นต่อความรู้ ความสามารถ และความมั่นใจของบัณฑิตใน
การประกอบอาชีพ 
  (2) การตรวจสอบจากผู้ประกอบการ โดยการขอเข้าสัมภาษณ์ หรือการส่งแบบสอบถาม เพื่อ
ประเมินความพึงพอใจที่มีต่อบัณฑิตที่เข้าท างานในสถานประกอบการนั้นๆ  
  (3) การประเมินต าแหน่ง และหรือโอกาสความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต 
  (4) การประเมินจากสถานศึกษาอ่ืน โดยการส่งแบบสอบถามเพ่ือส ารวจความพึงพอใจในด้าน
ความรู้ ความพร้อม และคุณสมบัติด้านอื่น ๆ ของบัณฑิตที่เข้าศึกษาต่อระดับที่สูงขึ้นในสถานศึกษานั้นๆ 
 
 
  (5) การประเมินจากบัณฑิตที่ออกไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้จาก
สาขาวิชาที่เรียน รวมทั้งสาขาอ่ืนๆ ที่ก าหนดในหลักสูตร ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต 
รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้นด้วย 
  (6) ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกหรือเป็นอาจารย์พิเศษที่มีต่อความพร้อมของนักศึกษา
ในด้านการเรียนรู้ และคุณสมบัติอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาองค์ความรู้ของนักศึกษา 
 
3. เกณฑ์การส้าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
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 ผู้ส าเร็จการศึกษา  ต้องผ่านเกณฑ์ประเมินมาตรฐานสมรรถนะวิชาชีพ และเกณฑ์อ่ืนๆ  ตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดการศึกษาและประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือ
สายปฏิบัติการของสถาบันการอาชีวศึกษา พ.ศ.2556 
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หมวดที่ 6  การพัฒนาคณาจารย ์
 
1. การเตรียมการส้าหรับอาจารย์ใหม่ 

(1) ปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นครูแก่อาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของสถาบันฯ 
รวมทั้งหลักสูตรที่เปิดสอน 

(2) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและการ
วิจัยอย่างต่อเนื่อง  

(3) สนับสนุนการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทาง
วิชาการท้ังในประเทศและ/หรือต่างประเทศ   
 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
 (1) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเก่ียวกับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน วิธีการสอน กลยุทธ์ในการ

สอน  และการวัดผล/ประเมินผลในรายวิชา 
 (2) สนับสนุนให้คณาจารย์เข้าร่วมการสัมมนาเชิงวิชาการ ด้านการเรียนการสอน  เพ่ือแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ ประสบการณ์ และพัฒนาองค์ความรู้ร่วมกัน 
 (3) สนับสนุนให้คณาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการพัฒนาอาจารย์ที่สถาบันฯ จัดให้มีขึ้น โดย

ครอบคลุมประเด็นต่างๆ ที่ส าคัญ ได้แก่การพัฒนาแบบทดสอบ หลักการวัดผลและประเมินผลการศึกษา  
การพัฒนาเอกสารประกอบการสอน บทบาทการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา และการพัฒนาประสิทธิภาพการจัด
กระบวนการเรียนรู้ 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ 
 (1) ส่งเสริมการท าผลงานทางวิชาการสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้านเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าเพ่ือ

พัฒนาการเรียนการสอนและมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ รวมทั้งการศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น 
 (2) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร หรือปรับปรุงหลักสูตรรายวิชา 
 (3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้

และคุณธรรม  
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 
1. การก้ากับมาตรฐาน 

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง  ได้ก าหนดแนวทางในการก ากับมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
การประกันคุณภาพหลักสูตรรวมทั้งการบริหารจัดการหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา ตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอน 

ในการบริหารหลักสูตรจะมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร อันประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษาอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร โดยมีผู้บริหารของคณะเป็นผู้ก ากับดูแล และคอยให้ค าแนะน า 
ตลอดจนก าหนดนโยบายในการปฏิบัติ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะวางแผนการจัดการเรียนการสอน
ร่วมกับผู้บริหารของคณะและอาจารย์ ติดตามและรวบรวมข้อมูลส าหรับใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 
ซึ่งจะด าเนินการทุกปีอย่างต่อเนื่อง 
 
2. บัณฑิต 

หลักสูตรมีการติดตามคุณภาพของบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้หรือผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
ของหลักสูตร โดยพิจารณาจากข้อมูลผลลัพธ์การเรียนรู้ ผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตเพ่ือประเมิน
ความรู้ ความสามารถ ทักษะการปฏิบัติทางด้านเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ทักษะด้านภาษาต่างประเทศ 
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้ส าเร็จการศึกษา  โดยด าเนินการทุกๆ 3 ปี ทั้งนี้  เพ่ือน ามาใช้เป็นข้อมูล
ในการพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย และมีความสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และสังคม
มากที่สุด   
 
3. นักศึกษา 

หลักสูตรให้ความส าคัญกับการรับนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตร การส่งเสริมพัฒนานักศึกษา และ
ผลลัพธ์ที่เกิดข้ึนกับนักศึกษาดังนี้ 

3.1 หลักสูตรก าหนดคุณสมบัติของนักศึกษาในการคัดเลือกจากผลคะแนนการสอบ เพ่ือแสดงความพร้อม
ด้านปัญญา และสอบสัมภาษณ์เพ่ือประเมินความพร้อมทางสุขภาพกายและจิต 

3.2 หลักสูตรส่งเสริมให้มีการเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาก่อนเข้าเรียนในหลากหลายรูปแบบ 
เช่น การเรียนปรับพื้นฐานวิชาชีพที่จ าเป็น 

3.3 หลักสูตรส่งเสริมการพัฒนานักศึกษาดังนี้ 
 (1) ก าหนดให้การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยกิจกรรมที่สามารถให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนา

ศักยภาพที่จ าเป็นให้กับนักศึกษา โดยมีที่ปรึกษากิจกรรมเพ่ือให้ค าปรึกษาแนะน าในการจัดท ากิจกรรมแก่
นักศึกษาอีกด้วย 
  (2) มีระบบสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา โดยมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ
ให้แก่นักศึกษาทุกคน นักศึกษาที่มีปัญหาด้านการเรียนสามารถปรึกษากับอาจารย์ที่ ปรึกษาทางวิชาการได้  
ทั้งนี้ อาจารย์ประจ าสาขาวิชาทุกคนจะต้องท าหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษา และต้อง
ก าหนดชั่วโมงให้ค าปรึกษา เพ่ือให้นักศึกษาเข้าปรึกษาได้  
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  (3) มีระบบการอุทธรณ์ของนักศึกษานักศึกษาที่ต้องการอุทธรณ์หรือมีเรื่องร้องเรียนทั้งเรื่องทั่วไป
หรือผลการประเมิน สามารถติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษา หรืออาจารย์ที่ท าหน้าที่ดูแลการจัดการเรียนการสอน
รายวิชานั้นๆ 
 3.3 หลักสูตรมีการติดตามข้อมูลที่แสดงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา ได้แก่ อัตราการคงอยู่ของ
นักศึกษา อัตราการส าเร็จการศึกษา ความพึงพอใจต่อหลักสูตร 
 
4. อาจารย์ 
 หลักสูตรให้ความส าคัญกับคุณภาพของอาจารย์ จึงมีนโยบายและแผนระยะยาวในการรับอาจารย์
ใหม่ การแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร การมีส่วนร่วมของอาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวน
หลักสูตร การบริหาร การส่งเสริมและการพัฒนาอาจารย์ 
 4.1 การรับอาจารย์ใหม่ 
  คุณสมบัติของผู้สมัคร วุฒิการศึกษา และเกณฑ์การคัดเลือกอาจารย์ใหม่ ให้เป็นไปตามระเบียบ
และหลักเกณฑ์ที่ก าหนดโดยสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง 
 4.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 
  คณาจารย์ประจ าหลักสูตรและผู้สอน มีการประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการเรียนการสอน 
การประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือเตรียมไว้ส าหรับการ
ปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะท าให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร เพ่ือให้ได้ผลผลิตที่
เป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค ์
 4.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ 
  ในการพิจารณาแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญทางด้านวิชาการในสาขาวิชา
ที่เกี่ยวข้อง หรือมีประสบการณ์เป็นที่ยอมรับในวิชาชีพนั้น อาจารย์พิเศษไม่ว่าจะสอนทั้งรายวิชาหรือบาง
ชั่วโมง จะต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ตรง หรือมีวุฒิการศึกษาอย่างต่ าปริญญาโทหรือเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขา
อาชีพนั้นๆ 
 4.4 การบริหาร การส่งเสริม และการพัฒนาอาจารย์  (ดูหมวดที่ 6 การพัฒนาอาจารย์) 
 
 
 
 
5. หลักสูตรการเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
 หลักสูตรให้ความส าคัญกับกระบวนการออกแบบหลักสูตรเพ่ือให้สอดคล้องตามมาตรฐานอาชีพและ
ตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย และก าหนดเป็นมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง มีกระบวนการ
ทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยเมื่อครบวงรอบการศึกษา หรือไม่เกิน 5 ปี 

 
เป้าหมาย การด้าเนินการ การประเมินผล 

1. พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย
โดยอาจารย์และนักศึกษา 

    สามารถก้าวทันหรือ 

1. จัดให้หลักสูตรสอดคล้องกับมาตรฐาน
วิชาชีพด้านเทคโนโลยีในระดับสากล
หรือระดับชาติ (ถ้ามี) 

1. หลักสูตรที่สามารถ 
อ้างอิงกับมาตรฐาน     
ที่ก าหนดโดยหน่วยงาน 
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เป้าหมาย การด้าเนินการ การประเมินผล 
    เป็นผู้น าในการสร้าง 
    องค์ความรู้ใหม่ ทางด้าน 
    เทคโนโลยีเพาะเลี้ยง 
    สัตว์น้ า 
2. กระตุ้นให้นักศึกษา       
   เกิดความใฝ่รู้ มีแนวทาง  
   การเรียนที่สร้างทั้งความรู้ 
   ความสามารถในวิชาการ 
   วิชาชีพที่ทันสมัย 
3. ตรวจสอบและปรับปรุง

หลักสูตรให้มีคุณภาพ 
มาตรฐาน 

4. ประเมินมาตรฐาน 
   ของหลักสูตร 
   อย่างสม่ าเสมอ 

2. ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย โดยมีการ
พิจารณาปรับปรุงหลักสูตรทุก ๆ 3 ปี 

3. จัดแนวทางการเรียนในวิชาเรียนให้มี         
   ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และมี      
   แนวทางการเรียนหรือกิจกรรมประจ า   
   วิชา ให้นักศึกษาได้ศึกษาความรู้ที่ทันสมัย   
   ด้วยตนเอง รวมทั้งการประเมินผล 
   รายวิชาตามสภาพจริง โดยวิธี 
   การประเมินที่หลากหลาย 
4. จัดให้มีผู้สนับสนุนการเรียนรู้ และหรือ

ผู้ช่วยสอน เพ่ือกระตุ้นให้นักศึกษาเกิด
ความใฝ่รู้ 

5. ก าหนดให้อาจารย์ที่สอนมีคุณวุฒิไม่ต่ า
กว่าปริญญาโทหรือเป็นผู้มีประสบการณ์
หลายปี มีจ านวนคณาจารย์ประจ าไม่
น้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 

6. สนับสนุนให้อาจารย์ผู้สอนเป็นผู้น า 
   ในทางวิชาการ และหรือเป็นผู้เชี่ยวชาญ

ทางวิชาชีพด้านเทคโนโลยีเพาะเลี้ยง 
สัตว์น้ า หรือในด้านที่เกี่ยวข้อง 

 
 
 
7. ส่งเสริมอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้ไป 

ดูงานในหลักสูตรหรือวิชาการที่เก่ียวข้อง
ทั้งในและต่างประเทศ 

8. มีการประเมินหลักสูตรโดย
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายในทุกปี 
และภายนอกอย่างน้อยทุก 4 ปี 

9. จัดท าฐานข้อมูลทางด้านนักศึกษา 
   อาจารย์อุปกรณ์ เครื่องมือวิจัย 
   งบประมาณความร่วมมือกับต่างประเทศ   
   ผลงานทางวิชาการทุกภาคการศึกษา 
   เพ่ือเป็นข้อมูลในการประเมินของ 
   คณะกรรมการ 
10. ประเมินความพึงพอใจของ 

วิชาชีพด้านเทคโนโลยี 
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
มีความทันสมัยและ 
มีการปรับปรุงสม่ าเสมอ 

2. จ านวนวิชาเรียนที่มี 
  ภาคปฏิบัติ และวิชา 
  เรียนที่มีแนวทางให้ 
  นักศึกษาได้ศึกษา 
  ค้นคว้าความรู้ใหม่  
  ได้ด้วยตนเอง 
3. จ านวนและรายชื่อ 
   คณาจารย์ประจ า  
   ประวัติอาจารย์ด้าน 
   คุณวุฒิ ประสบการณ์ 
   และการพัฒนาอบรม 
  ของอาจารย์ 
4. จ านวนบุคลากร 
   ผู้สนับสนุนการเรียนรู ้
   และบันทึกกิจกรรม 

 ในการสนับสนุน 
 การเรียนรู้ 

 
 
5. ผลการประเมิน 

 การเรียนการสอน 
 อาจารย์ผู้สอนและ 
 การสนับสนุนการ 

   เรียนรู้ของผู้สนับสนุน 
   การเรียนรู้โดยนักศึกษา 
6. ประเมินผลโดยคณะ  
   กรรมการที่ประกอบด้วย 
   อาจารย์ภายในคณะฯ  
   ทุก 2 ปี 
7. ประเมินผลโดยคณะ 
   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
   ภายนอกทุก 4 ปี 
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เป้าหมาย การด้าเนินการ การประเมินผล 
    หลักสูตรและการเรียนการสอน 
   โดยบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษา 
 
 

8. ประเมินผลโดยบัณฑิต 
    ผู้ส าเร็จการศึกษา 
    ทุกๆ 2 ปี 
 

 
 

6. บุคลากรและสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน 
6.1 การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน  
 (1) การก้าหนดคุณสมบัติเฉพาะส้าหรับต้าแหน่ง 
  มีการก าหนดคุณสมบัติของบุคลากรสายสนับสนุนการเรียนการสอน ให้ตรงตามภาระหน้าที่

ที่รับผิดชอบ โดยผ่านการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งตามระเบียบที่สถาบันฯ ก าหนด 
และควรมีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือเทคโนโลยีทางการศึกษา 

 (2) การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน 
  มีการฝึกอบรมด้านการปฏิบัติงานในหน้าที่เพ่ือสนับสนุนกระบวนการจัดการเรียนการสอน

มีการสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างและธรรมชาติของหลักสูตร สนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ภายในหน่วยงานและการท างานร่วมกันกับคณาจารย์ในสาขาวิชา 

 
 
 
6.2 การบริหารงบประมาณ 
 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี  มีการวางแผนและการจัดการงบประมาณ ร่วมกับ

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ เพื่อก าหนดแนวทาง/กลยุทธ์ ในการใช้ทรัพยากรให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด เสนอต่อสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง เพ่ือรับการจัดสรรงบประมาณประจ าปี ทั้ง
งบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้เพ่ือจัดซื้อ/จัดหา/พัฒนาทรัพยากรการเรียนการสอนตามแผนที่ก าหนดไว้ 
อย่างเพียงพอ 

6.3 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 
สถาบันฯ  มีความพร้อมด้านหนังสือ ต าราและการสืบค้นผ่านฐานข้อมูล โดยมีศูนย์วิทยบริการ

และแหล่งเรียนรู้อ่ืนในหน่วยงาน/สถานประกอบการภาคี ที่มีสื่อการเรียนรู้หลากหลายรูปแบบในด้านต่างๆ 
รวมถึงฐานข้อมูลที่จะให้สืบค้น นอกจากนี้ ยังมีเครื่องมืออุปกรณ์ท่ีใช้สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอย่าง
พอเพียงดังนี้ 

6.3.1 สถานที่และอุปกรณ์การสอน 
ใช้สถานที่และอุปกรณ์การสอนของคณะวิชาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า วิทยาลัยเกษตร

และเทคโนโลยีสุพรรณบุรี สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง หน่วยงาน/สถานประกอบการที่ได้ท าบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา และแหล่งเรียนรู้ อื่นๆ ดังนี้ 

  1) อาคารสถานที่ 
(1) อาคารเรียน      จ านวน  2  หลัง 
(2) ห้องบรรยายประจ าสาขาวิชา    จ านวน  2  ห้อง 
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(3) ห้องปฏิบัติการสาขาวิชา       จ านวน  2  ห้อง 
(4) ห้องผู้บริหาร        จ านวน  1  ห้อง 
(5) ห้องอาจารย์        จ านวน  1  ห้อง 
(6) ห้องปฏิบัติงานธุรการ     จ านวน  1  ห้อง  
(7) ห้องศึกษาค้นคว้าและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนักศึกษา  จ านวน  1  ห้อง 
(8) ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงแพลงก์ตอน    จ านวน  1  ห้อง 
(9) ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพน้ า    จ านวน  1  ห้อง 
(10) ห้องปฏิบัติการโรคสัตว์น้ า      จ านวน  1  ห้อง 
(11) โรงเพาะปลาน้ าจืด     จ านวน  1  หลัง 
(12) โรงเรือนและบ่ออนุบาลลูกปลา    จ านวน  1  หลัง 
(13) โรงเรือนปลาสวยงาม     จ านวน  3  หลัง 
(14) โรงเรือนเพาะเลี้ยงไรน้ านางฟ้า      จ านวน  1  หลัง 
(15) โรงเรือนเพาะเลี้ยงอาหารสัตว์น้ ามีชีวิต   จ านวน  1  หลัง 
 
(16) โรงเรือนปักช าพรรณไม้น้ า    จ านวน  1  หลัง  
(17) บ่อเพาะเลี้ยงไรแดง     จ านวน  8  บ่อ 
(18) บ่อดินเลี้ยงปลา      จ านวน 15  บ่อ 
(19) บ่อเพาะและอนุบาล     จ านวน 10  บ่อ 
(20) บ่อพ่อแม่พันธุ์และอนุบาลปลานิลแปลงเพศ  จ านวน  3  บ่อ 
(21) บ่อเลี้ยงปลาสวยงาม     จ านวน  8  บ่อ 
(22) บ่อพักน้ า      จ านวน  2  บ่อ  

 
  2) สถานที่เรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริงภาครัฐ-เอกชนภายใต้ความร่วมมือ 

(1) Sirinut Betta Farm จังหวัดนครปฐม 
(2) JR farm จังหวัดราชบุรี  
(3) ประชาฟาร์ม จังหวัดราชบุรี  
(4) บริษัท CGS INTER FARM กรุงเทพฯ  
(5) TETRA FISH SHOP จังหวัดกาญจนบุรี 
(6) หน่วยงานในสังกัดกรมประมง ภาคกลาง 

 

  3) ครุภัณฑ์ 
(1) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพน้ า   จ านวน 1 ชุด 
(2) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเลี้ยงแพลงก์ตอน    จ านวน 1 ชุด  
(3) ชุดครุภัณฑ์งานฟาร์ม     จ านวน 4 ชุด 

  ประกอบด้วย 

    - งานฟาร์มเพาะเลี้ยงอาหารสัตว์น้ ามีชีวิต   จ านวน 1 ชุด 

    - งานฟาร์มเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม    จ านวน 1 ชุด 
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    - งานฟาร์มเพาะเลี้ยงปลานิลแปลงเพศ   จ านวน 1 ชุด 

    - งานฟาร์มเพาะเลี้ยงไรน้ านางฟ้า    จ านวน 1 ชุด 

(4) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
(5) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์  
(6) ชุดเครื่องจักรกลเกษตร เครื่องมือและอุปกรณ์งานช่างเกษตร  
(7) ชุดครุภัณฑ์ห้องศึกษาค้นคว้าและแลกเปลี่ยนเรียนรู้   
(8) ชุดครุภัณฑ์สื่อโสตทัศน์เพ่ือการเรียนการสอนประจ าแผนกวิชา 
(9) ชุดครุภัณฑ์ในสถานที่เรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริงภายใต้ความร่วมมือ 
 

 6.3.2  ห้องสมุด 
1) ห้องสมุดวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรีสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง 

ซึ่งให้บริการรวมทุกสาขาวิชา  ดังนี้ 
(1) หนังสือและต าราเรียนภาษาไทย จ านวนกว่า 18,000 เล่ม 
(2) หนังสือและต าราเรียนภาษาอังกฤษ  จ านวนกว่า 300 เล่ม 
(3) วารสารต่างๆ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 14 เล่ม/สัปดาห์ 
(4) รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ ผลงานวิจัย จ านวนกว่า 1,710 เล่ม 
(5) ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ Online เพ่ืออ้างอิงงานวิจัยจากต่างประเทศที่เก่ียวข้อง

เช่นThai List, http://www.autoshop101.com/, http://www.universitytoyota.com 
2) ห้องสมุดภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดนครปฐม

ได้แก่หอสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หอสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร หอสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล ห้องสมุด
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  ห้องสมุดที่มีเอกสาร ต ารา วารสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ าเป็นจ านวนมาก ที่สามารถให้บริการคณาจารย์และนักศึกษาได้อย่างเพียงพอ   

3) ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  เพ่ือศึกษาค้นคว้าและอ้างอิงงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในและ
ต่างประเทศซึ่งสามารถใช้บริการร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยมหิดล และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม   

6.4 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
 มีการวางแผนการจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม  โดยจัดท าค าของบประมาณเพ่ือ

จัดซื้อหนังสือ ต าราที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสื่อ ทัศนูปกรณ์ที่จ าเป็นในการเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนรู้ ทั้งนี้ 
อาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชา รวมทั้งอาจารย์พิเศษที่เชิญมาสอนบางรายวิชาจะมีส่วนร่วมในการเสนอแนะ
รายชื่อหนังสือ ตลอดจนสื่ออ่ืนๆ 

 
 
 
 

http://www.autoshop101.com/
http://www.universitytoyota.com/
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6.5 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 

  มีการวางแผนร่วมกันในการจัดหาและประเมินความเพียงพอของทรัพยากรประจ าสาขาวิชาฯ 
เพ่ือเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง ทุกปีการศึกษา โดยมีแนวทางในการด าเนินงาน 
ดังนี้ 
 

เป้าหมาย การด้าเนินการ การประเมินผล 
จัดให้มีห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการระบบ
เครือข่าย แม่ข่าย อุปกรณ์
การทดลอง ทรัพยากร สื่อ
และช่องทางการเรียนรู ้
ที่เพียบพร้อมเพื่อสนับสนุน
ทั้งการศึกษาใน-นอก
ห้องเรียน เพื่อการเรียนรู้ 
ได้ด้วยตนเองอย่างเพียงพอ
และมีประสิทธิภาพ 

1. จัดให้มีห้องเรียนมัลติมีเดีย ที่มีความพร้อม 
   ใช้งานอยา่งมีประสิทธิภาพ ทัง้ในการสอน  
   การบันทึกเพื่อเตรียมจัดสร้างสื่อส าหรับ 
   การทบทวนการเรียน 
2. จัดเตรียมห้องปฏิบัติการทดลองที่มี   
    เครื่องมือทันสมัยและเป็นเครื่องมือวิชาชีพ 
    ในระดับสากล เพื่อให้นักศึกษาสามารถ 
    ฝึกปฏิบัติสรา้งความพร้อมในการปฏิบัตงิาน 
    ในวิชาชีพ 
3. จัดให้มีเครือข่ายและ ห้องปฏิบัติการ 
    ทดลองเปิด มีเคร่ืองคอมพิวเตอร์และพื้นที่ 
    ที่นักศึกษาทดลอง หาความรู้ เพิ่มเติม 
    ได้ด้วยตนเอง ด้วยจ านวนและ 
    ประสิทธิภาพที่ เหมาะสม เพียงพอ 
4.  จัดให้มีห้องสมุดบริการทั้งหนังสือ ต ารา  
    และสื่อดิจิทัล เพื่อการเรียนรู้ ทั้งห้องสมุด 
    ทางกายภาพและทางระบบเสมือน 
5.  จัดให้มีระบบแม่ข่ายขนาดใหญ่        
    อุปกรณ์เครือข่าย เพื่อให้นักศึกษา 
    ฝึกปฏิบัติการในการบริหารระบบ 
 

- รวบรวมจัดท าสถิติจ านวน 
   เครื่องมืออุปกรณ์ ต่อหัว 
  นักศึกษา ชั่วโมงการใช้งาน  
  ห้องปฏิบัติการ และเครื่องมือ 
  ความเร็วของระบบเครือข่าย   
  ต่อจ านวนนักศึกษา 
- จ านวนนักเรียนลงเรียน 
  ในวิชาเรียนที่มีการฝึกปฏบิัติ   
  ด้วยอุปกรณ์ต่าง ๆ 
- สถิติของจ านวนหนังสือต ารา 
  และสื่อดิจิตัลที่มีให้บริการและ 
  สถิติการใช้งานหนังสือ ต ารา  
  สื่อดิจิตัล 
- ผลส ารวจความพึงพอใจของ 
  นักศึกษาต่อการให้บริการ 
  ทรัพยากรเพื่อการเรียนรู้และ 
  การปฏิบัติการ 

 

 
 
 
 
 
 
7. ตัวบ่งช้ีผลการด้าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
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 ผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย ตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง 2 ปีการศึกษา เพ่ือติดตาม
การด าเนินการตาม TQF ต่อไป ทั้งนี้ เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการด าเนินงานตามข้อ 1-5 และอย่าง
น้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี 
 

 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด้าเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 
(1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุม  
     เพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 
 

X X X 

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ คอศ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ 
    มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 
 

X X X 

(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ  
    คอศ.3 ละ คอศ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา 
    ให้ครบทุกรายวิชา 
 

X X X 

(4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และประสบการณ์ 
    ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ คอศ.5 และ คอศ.6 ภายใน 30 วัน  
    หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 
 

X X X 

(5) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ คอศ.7 ภายใน  
     60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 
 

X X X 

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ 
    ก าหนดใน คอศ.3 และ คอศ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชา 
    ที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

X X X 

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอนหรือ 
    การประเมินผลการเรียนรู้จากผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงาน   
    ใน คอศ.7 ปีที่แล้ว 

- X X 

(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้าน 
    การจัดการเรียนการสอน X X X 

(9) อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพ  
    อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง X X X 

 
 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด้าเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 

(10) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนา 
      วิชาการ และ/ หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี X X X 
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(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ 
      หลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม  5.0 - X X 

(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่เฉลี่ยไม่น้อยกว่า  
      3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 - - X 

(13) นักศึกษามีงานท าภายใน 1 ปี หลังจากส าเร็จการศึกษา ไม่ต่ ากว่า  
      ร้อยละ 80 

- - X 

(14) บัณฑิตท่ีได้งานท า ได้รับเงินเดือนเริ่มต้นไม่ต่ ากว่าเกณฑ์ ก.พ. ก าหนด - - X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมวดที่ 8 การประเมิน และปรับปรุงการด้าเนนิการของหลักสูตร 
 
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 
 ช่วงก่อนการสอน ให้มีการประเมินกลยุทธ์การสอนโดยทีมผู้สอนหรือระดับสาขาวิชาและ/หรือ

การปรึกษาหารือกับผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรหรือวิธีการสอน ส่วนช่วงหลังการสอนให้มีการวิเคราะห์ผลการ
ประเมินการสอนโดยนักศึกษา และการวิเคราะห์ผลการเรียนของนักศึกษา 

 ด้านกระบวนการ น าผลการประเมินไปปรับปรุง โดยรวบรวมปัญหา/ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุง 
และก าหนดให้ประธานหลักสูตรและทีมผู้สอนน าไปปรับปรุงและรายงานผลต่อไป 
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1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน  สามารถด าเนินการดังต่อไปนี้ 
 (1) ประเมินโดยนักศึกษาในแต่ละวิชา  
 (2) การสังเกตการณ์ของคณะกรรมการประจ าหลักสูตร และ/หรือทีมผู้สอน 
 (3) ประเมินภาพรวมของหลักสูตรโดยบัณฑิตใหม่  
 (4) การทดสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษาเทียบเคียงกับสถาบันการศึกษาอ่ืนในหลักสูตรเดียวกัน 

 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
 การประเมินหลักสูตรในภาพรวม ด าเนินการภายหลังนักศึกษาส าเร็จการศึกษาแล้ว เพ่ือให้ได้ข้อมูล
ความคิดเห็นจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับหลักสูตร ได้แก่ นักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ผู้ใช้บัณฑิต อาจารย์
ผู้สอน และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาหลักสูตรให้มีความเหมาะสมและ ทันสมัย
มากยิ่งขึ้น 
 
3. การประเมินผลการด้าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
 การประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปีตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7  ข้อ 7 โดย
คณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอย่างน้อย 1 คน ที่ได้รับการ
แต่งตั้งจากสถาบันฯ และควรเป็นคณะกรรมการประเมินชุดเดียวกับการประกันคุณภาพภายในโดยมีเกณฑ์
การประเมินหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ดังนี้ 
 (1) ตัวบ่งชี้บังคับ (ตัวบ่งชี้ที่ 1-5) มีผลการด าเนินการบรรลุเป้าหมาย 
 (2) มีจ านวนตัวบ่งชี้ที่มีผลด าเนินการบรรลุเป้าหมายไม่น้อยกว่า 80% ของตัวบ่งชี้รวม โดยพิจารณา
จากจ านวนตัวบ่งชี้บังคับและตัวบ่งชี้รวมในแต่ละปี 
 
 (3) ผลการประเมินการประกันคุณภาพภายในตามตัวบ่งชี้ที่ก าหนดไว้ในรายละเอียดของหลักสูตร
ต้องสอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายใน จะต้องมีระดับคะแนนเฉลี่ยระดับดีข้ึนไปต่อเนื่องกัน 2 ปี 
 นอกจากนี้สถาบันฯ ยังได้ก าหนดให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย แสดงการปรับปรุง
ดัชนีด้านมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาเป็นระยะ อย่างน้อยทุก 3 ปี และมีการประเมินเพ่ือพัฒนาหลักสูตร
อย่างต่อเนื่องทุก 5 ปี 
 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน 
  

 4.1 รวบรวมข้อเสนอแนะ/ข้อมูลจากการประเมินจากนักศึกษา ผู้ ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิ และจาก
คอศ. 7 

 4.2 ทบทวนผลการประเมินประสิทธิผลของการสอน และวิเคราะห์ทบทวนข้อมูลข้างต้น  
 4.3 จัดประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร พิจารณาทบทวนผลสรุปการด าเนินงานหลักสูตร เพ่ือวางแผน
เสนอการปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอนในปีการศึกษาถัดไป  
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ภาคผนวก ก 
ค้าอธิบายรายวิชา 
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ค้าอธิบายรายวิชา 
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า (ต่อเนื่อง) 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560) 

 
1. หมวดวิชาทักษะชีวิต   
 1.1 กลุ่มทักษะภาษาและการสื่อสาร  
  1) กลุ่มวิชาภาษาไทย  
 
45-4000-1101   ภาษาไทยเพื่อปฏิบัติงานอาชีพ    3 (3-0-6) 
     (Thai for Careers)              
สมรรถนะรายวิชา 
  1. แสดงความรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาไทยในการสื่อสารเพ่ือปฏิบัติงานอาชีพ 
  2. วิเคราะห์  สังเคราะห์ และประเมินค่าสารจากการฟังและดู การอ่านในงานอาชีพ และน าไป
ประยุกต์ใช้ 
  3. ปฏิบัติตามค าสั่ง ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน เสนอวิธีการแก้ปัญหาและแนวคิดสร้างสรรค์ 
  4. พูดในที่ชุมชนและพูดในโอกาสต่างๆ ตามหลักการพูด 
  5. เขียนบันทึก ประชาสัมพันธ์ โครงการ รายงานวิชาการตามหลักการเขียนและการน าเสนอ 
  6. มีเจตคติที่ดีต่อการใช้ภาษาไทยในการสื่อสารเพ่ือปฏิบัติงานอาชีพและตระหนักในคุณค่าของ
คุณธรรมจริยธรรมมีความรับผิดชอบทั้งต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม 
 
ค้าอธิบายรายวิชา 
  ศึกษาเกี่ยวกับการฟังและดูสารในงานอาชีพจากสื่อและแหล่งเรียนรู้ในชุมชน ฟังการบรรยายอภิปราย
การพูดน าเสนอ การใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ ผลิตภัณฑ์ เสนอขายสินค้าและบริการ การน าเสนอผลงาน ติดต่อ
กิจธุระ ติดต่อประสานงาน พูดสาธิต พูดอภิปรายในที่ประชุมชนพูดในโอกาสต่างๆ  อ่าน วิเคราะห์และประเมิน
ค่าสารข่าว บทความ สารคดี อ่านคู่มือการปฏิบัติงาน คู่มือการใช้อุปกรณ์รายละเอียดของผลิตภัณฑ์ อ่านกฎระเบียบ 
ข้อบังคับ เขียนบันทึก ประชาสัมพันธ์  โครงการและรายงานเชิงวิชาการ 
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45-4000-1102 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการน้าเสนอ              3 (3-0-6) 
    (Thai for Communication and Presentation)      
สมรรถนะรายวิชา 
  1. แสดงความรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารและการน าเสนอในการปฏิบัติงานอาชีพ 
  2. ฟัง  ดู  อ่าน  จับใจความ  และสรุปความ จากสื่อสารสนเทศ 
  3. วิเคราะห์  สังเคราะห์  ประเมินค่าสาร และน าไปประยุกต์ใช้ 
  4. เขียนโครงการ   รายงานทางวิชาการ  และงานวิจัยในงานอาชีพ 
  5. พูดน าเสนอผลงาน 
  6. มีเจตคติที่ดีต่อการใช้ภาษาไทยในการสื่อสารและการน าเสนอและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม 
จริยธรรมมีความรับผิดชอบทั้งต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม 
 
ค้าอธิบายรายวิชา 
  ศึกษาเกี่ยวกับ การฟัง ดูและอ่าน จับใจความ สรุปความ วิเคราะห์และประเมินค่าสาร การเขียน
ค าทับศัพท์และศัพท์บัญญัติ เขียนโครงการ การสืบค้นข้อมูล เขียนรายงานเชิงวิชาการ งานวิจัยในงานอาชีพ  
และการพูดน าเสนอผลงาน 
 
45-4000-1103  การเขียนรายงานในงานอาชีพ     3 (3-0-6) 
    (Report  Writing at Work)                                          
สมรรถนะรายวิชา 
  1. แสดงความรู้เกี่ยวกับการเขียนรายงานในการปฏิบัติงานอาชีพ 
  2. ฟัง ดู อ่าน และเขียน สรุปความสารสนเทศ จากการสืบค้นข้อมูล 
  3. วิเคราะห์  สังเคราะห์  ประเมินค่าสารสนเทศ  และน าไปประยุกต์ใช้ 
  4. เขียนรายงานทางวิชาการและวิชาชีพในรูปแบบต่างๆ 
  5. เขียนรายงานวิจัยในงานอาชีพ 
  6. มีเจตคติที่ดีและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรมมีความรับผิดชอบทั้งต่อตนเองวิชาชีพ
และสังคม 
 
ค้าอธิบายรายวิชา 
  ศึกษาเกี่ยวกับ การฟัง ดู อ่านและเขียน  สรุปความสารสนเทศจากการสืบค้นข้อมูล วิเคราะห์  สังเคราะห์
และประเมินค่าสารสนเทศที่สอดคล้องกับงานอาชีพ  การเขียนรายงานเชิงวิชาการและวิชาชีพในรูปแบบต่าง ๆ  
การเขียนรายงานวิจัยในงานอาชีพ 
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  2) กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ-ภาษาต่างประเทศ 
 
45-4000-1201  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียนรู้   3 (2-2-5) 
    (English for Communication and Study Skills) 
สมรรถนะรายวิชา 
  1. แสดงความรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและการเรียนรู้ 
  2. ฟัง พูดภาษาอังกฤษในสถานการณ์ท่ีก าหนด 
  3. อ่าน เขียน เนื้อหาทางวิชาชีพ 
  4. บูรณาการใช้ ICT เป็นแหล่งการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาด้วยตนเอง 
  5. ก าหนดเป้าหมายและวางแผนการพัฒนาทักษะทางภาษาของตน 
  6. แสดงการใช้กลยุทธ์การเรียนด้วยวิธีที่หลากหลาย 
  7. เลือกวิธีน าเสนอในรูปแบบที่หลากหลายตามความสามารถของตน 
  8. เขียนบันทึกการเรียนรู้ 
  9. รายงานผลความก้าวหน้าทักษะทางภาษา 
  10. มีเจตคติที่ดีต่อการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารและการเรียนรู้  รวมทั้งตระหนักในคุณค่า
ของคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบทั้งต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม 
 
ค้าอธิบายรายวิชา 
  ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การฟัง การพูด การอ่าน การเขียนจากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย
การใช้ ICT เป็นแหล่งการเรียนรู้ ทักษะฟัง พูด อ่าน เขียนด้วยตนเอง การใช้กลยุทธ์การเรียนรู้  การสร้างแรงจูงใจ
เพ่ือพัฒนาทักษะทางภาษาตามความสนใจและความจ าเป็นของตน การก าหนดเป้าหมายการพัฒนาการฟัง 
การพูด การอ่าน การเขียนตามความต้องการจ าเป็น และก าหนดแผนการฝึกฝนทักษะทางภาษา การจดบันทึก
การเรียนรู้ แสดงหลักฐาน น าเสนอ รายงานการศึกษาค้นคว้า ผลความก้าวหน้าทางภาษาของตน  
 
45-4000-1203  ภาษาองักฤษเพื่อการน้าเสนอในงานอาชีพ   3 (2-2-5) 
    (English for Presentationat Work) 
สมรรถนะรายวิชา  
  1. แสดงความรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการน าเสนอในการปฏิบัติงานอาชีพ 
  2. ฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษในสถานการณ์งานอาชีพ 
  3. น าเสนอข้ันตอนการปฏิบัติงานในงานอาชีพ 
  4. น าเสนอผลงาน โครงงาน สิ่งประดิษฐ์ รายงานเรื่องที่ก าหนด สินค้า การบริการในงานอาชีพ 
  5. การใช้ค าศัพท์เทคนิคในการฟัง พูด อ่าน และเขียนในงานอาชีพ 
  6. ใช้ภาษาตามมารยาททางสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
  7. ใช้ ICT เป็นแหล่งการเรียนรู้และพัฒนาทักษะอ่าน เขียนด้วยตนเอง 
  8. ใช้กลยุทธ์การเรียนรู้สืบค้นข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
  9. มีเจตคติท่ีดีต่อการใช้ภาษาอังกฤษในงานอาชีพ และตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม 
มีความรับผิดชอบทั้งต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม 
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ค้าอธิบายรายวิชา 
  ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการฟัง การพูด การอ่าน การเขียนการใช้ภาษาอังกฤษในการน าเสนอ 
การก าหนดวัตถุประสงค์ของการพูดและการสนทนา การวิเคราะห์กลุ่มผู้ฟังและการวางแผนการน าเสนอ
การจัดเตรียมเค้าโครงของการน าเสนอ ขั้นตอนการท างานผลงานโครงงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน สิ่งประดิษฐ์ 
รายงาน สินค้าและการบริการในงานอาชีพ และรูปแบบต่างๆ ในการน าเสนอ การใช้คอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป
ช่วยในการน าเสนอ ฝึกการใช้อุปกรณ์ช่วยในการน าเสนอและการถ่ายทอดอย่างมีประสิทธิภาพ ใช้ภาษาตาม
มารยาททางสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา ใช้ ICT เป็นแหล่งการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฟังและพูด
ด้วยตนเอง และใช้กลยุทธ์การเรียนรู้สืบค้นข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
 
45-4000-1204  ภาษาอังกฤษทักษะวิชาชีพ     3 (2-2-5) 
    (English for Occupational Skills) 
สมรรถนะรายวิชา 
  1. แสดงความรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงานอาชีพ 
  2. สนทนาโต้ตอบเรื่องทางวิชาชีพ 
  3. อ่านข้อมูล ข่าวสาร บทความทางวิชาอาชีพ 
  4. เขียนรายงาน บทคัดย่อ  
  5. น าเสนอรายงานการศึกษาค้นคว้า 
  6. การใช้ค าศัพท์เทคนิคในงานอาชีพในการฟัง พูด อ่าน และเขียน 
  7. ใช้ ICT พัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน รู้ด้วยตนเอง 
  8. ใช้กลยุทธ์การเรียนรู้ สืบค้นข้อมูลจากแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
  9. มีเจตคติท่ีดีต่อการใช้ภาษาอังกฤษในงานอาชีพ และตระหนักในคุณค่าของคุณธรรมจริยธรรมมี
ความรับผิดชอบทั้งต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม 
 
 
 
 
ค้าอธิบายรายวิชา 
  ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน เกี่ยวกับเนื้อหาทางวิชาชีพ การอ่าน
บทความก้าวหน้าและการใช้เทคโนโลยีในงานอาชีพ การใช้ศัพท์วิชาการและศัพท์เทคนิค  ในงานอาชีพ การสนทนา
โต้ตอบ แสดงความคิดเห็น การให้ข้อมูล การเปรียบเทียบ การเขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าสั้นๆ การถ่ายโอน
ข้อมูล การเขียนเพ่ือน าเสนอ การเขียนบทคัดย่อ การศึกษาค้นคว้า การใช้ ICT พัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน 
รู้ด้วยตนเองจากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ 
 
45-4000-1211    ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   3 (2-2-5) 
    (English for Information and Communication Technology) 
สมรรถนะรายวิชา 
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  1. แสดงความรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
ปฏิบัติงานอาชีพ 
  2. สนทนาโต้ตอบในสถานการณ์ที่ก าหนด 
  3. อ่านเรื่อง บทความเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  4. สื่อสารในงานเลขานุการโดยใช้เทคโนโลยีต่างๆ 
  5. ใช้ค าศัพท์เทคนิคด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการฟัง พูด อ่าน และเขียน 
  6. ใช้ภาษาตามมารยาททางสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
  7. บูรณาการการใช้ ICT เป็นแหล่งการเรียนรู้สืบค้นข้อมูล และพัฒนาทักษะการอ่าน เขียนด้วย
ตนเอง 
  8. มีเจตคติที่ดีต่อการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ
ปฏิบัติงานอาชีพ  และตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบทั้งต่อตนเอง วิชาชีพและ
สังคม 
 
ค้าอธิบายรายวิชา 
  ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน เนื้อหาเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร การหลอมรวมของสื่อดิจิตัล กระบวนการพัฒนาซอร์ฟแวร์ ศูนย์ข้อมูล เทคโนโลยีโทรศัพท์  
เคลื่อนที่ สื่อและสารสนเทศต่างๆ ระบบเครือข่าย การจัดการ การให้บริการความปลอดภัย ค าศัพท์ที่ใช้ในงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การสนทนาโต้ตอบเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคต การรับรอง การอธิบาย
ค าศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีและการสื่อสาร การประเมินทางเลือก การบอกล าดับและขั้นตอน 
การปฏิบัติ การเปรียบเทียบและการต่อรอง การใช้ภาษาตามมารยาททางสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษา และการบูรณาการการใช้ ICT เป็นแหล่งการเรียนรู้  สืบค้นข้อมูลและพัฒนาทักษะการอ่านเขียนด้วย
ตนเอง 
 1.2 กลุ่มทักษะการคิดและการแก้ปัญหา  
  1) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์    
 
45-4000-1301    วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการเกษตร             3 (2-2-5) 
    (Agricultural Technology Science)  
สมรรถนะรายวิชา 
  1. แสดงความรู้เกี่ยวกับนาโนเทคโนโลยี สารและสมบัติของสาร กรด เบสและเกลือ สารเคมีในชีวิต 
ประจ าวันและงานอาชีพ  หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต ระบบต่าง ๆ ของสิ่งมีชีวิต การสืบพันธุ์ การเจริญเติบโต 
การจ าแนกสิ่งมีชีวิต พันธุกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ 
  2. ส ารวจตรวจสอบกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการแสวงหาความรู้/แก้ปัญหา 
  3. ส ารวจตรวจสอบนาโนเทคโนโลยี 
  4. ส ารวจตรวจสอบสารและสมบัติของสาร 
  5. ส ารวจตรวจสอบกรด เบสและเกลือ 
  6. ส ารวจตรวจสอบสารเคมีในชีวิตประจ าวันและงานอาชีพ 
  7. ส ารวจตรวจสอบหน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต 
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  8. ส ารวจตรวจสอบระบบต่าง ๆ ของสิ่งมีชีวิต   
  9. ส ารวจตรวจสอบการสืบพันธุ์ 
  10. ส ารวจตรวจสอบการเจริญเติบโต 
  11. ส ารวจตรวจสอบการจ าแนกสิ่งมีชีวิต 
  12. ส ารวจตรวจสอบพันธุกรรม 
  13. ประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องเทคโนโลยีชีวภาพ 
  14. มีเจตคติที่ดีต่อการประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในปฏิบัติงานอาชีพและตระหนักในคุณค่า
ของคุณธรรม จริยธรรมมีความรับผิดชอบทั้งต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม 
 
ค้าอธิบายรายวิชา 
  ศึกษาและปฏิบัติโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับสารและสมบัติของสาร กรด เบส 
และเกลือ สารเคมีในชีวิตประจ าวันและงานอาชีพ  หน่วยพ้ืนฐานของสิ่งมีชีวิต ระบบต่ าง ๆ ของสิ่งมีชีวิต  
การสืบพันธุ์  การเจริญเติบโต การจ าแนกสิ่งมีชีวิต พันธุกรรม เทคโนโลยีชีวภาพและนาโนเทคโนโลยี 
 
 
 
45-4000-1302  วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีประยุกต์                3 (2-2-5) 
    (Applied Technology Science)  
สมรรถนะรายวิชา 
  1. แสดงความรู้เกี่ยวกับนาโนเทคโนโลยี สารและสมบัติของสาร ปริมาณสารสัมพันธ์  กรด เบส เกลือ
สารประกอบไฮโดรคาร์บอนโพลิเมอร์สารเคมีในชีวิตประจ าวันและงานอาชีพ สารชีวโมเลกุล เทคโนโลยีชีวภาพ
และการอนุรักษ์พลังงาน 
  2. ส ารวจตรวจสอบกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการแสวงหาความรู้/แก้ปัญหา 
  3. ส ารวจตรวจสอบนาโนเทคโนโลยี 
  4. ส ารวจตรวจสอบสารและสมบัติของสาร 
  5. ส ารวจตรวจสอบปริมาณสารสัมพันธ์ 
  6. ส ารวจตรวจสอบกรด เบสและเกลือ 
  7. ส ารวจตรวจสอบสารประกอบไฮโดรคาร์บอน 
  8. ส ารวจตรวจสอบโพลิเมอร์ 
  9. ส ารวจตรวจสอบสารเคมีในชีวิตประจ าวันและงานอาชีพ 
  10. ส ารวจตรวจสอบสารชีวโมเลกุล 
  11. ส ารวจตรวจสอบการอนุรักษ์พลังงาน 
  12. ประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องเทคโนโลยีชีวภาพ 
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  13. มีเจตคติที่ดีต่อการประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในปฏิบัติงานอาชีพ  และตระหนักใน
คุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบทั้งต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม 
 
ค้าอธิบายรายวิชา 
  ศึกษาและปฏิบัติโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับสารและสมบัติของสาร  ปริมาณสาร
สัมพันธ์  กรด เบสและเกลือ  สารประกอบไฮโดรคาร์บอน โพลิเมอร์ สารเคมีในชีวิตประจ าวันและงานอาชีพ  
สารชีวโมเลกุล  เทคโนโลยีชีวภาพ  นาโนเทคโนโลยีและการอนุรักษ์พลังงาน 
 
 
 
 
  2) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์  
 
45-4000-1403  คณิตศาสตร์เพื่อการตัดสินใจ           3 (3-0-6) 
    (Mathematics for Decision Making) 
สมรรถนะรายวิชา 
  1. แสดงความรู้เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ทักษะทางคณิตศาสตร์  ตรรกศาสตร์  
ในการตัดสินใจและแก้ปัญหางานอาชีพและชีวิตประจ าวัน 
  2. แสดงเหตุผลโดยใช้ตรรกศาสตร์ 
  3. ใช้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ 
  4. วิเคราะห์กระบวนการตัดสินใจ 
  5. วิเคราะห์ก าหนดการเชิงเส้น 
  6. วิเคราะห์ปัญหาจากกรณีศึกษา 
  7. ฝึกทักษะการคิด 
  8. มีเจตคติที่ดีต่อการประยุกต์ใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์  ตรรกศาสตร์ในปฏิบัติงานอาชีพและ
ชีวิตประจ าวัน  รวมทั้งตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบทั้งต่อตนเอง วิชาชีพและ
สังคม 
 
ค้าอธิบายรายวิชา 
  ศึกษาและฝึกทักษะการคิดค านวณ  และการแก้ปัญหาเกี่ยวกับตรรกศาสตร์และการให้เหตุผล กระบวนการ
ตัดสินใจ ก าหนดการเชิงเส้น และการประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหางานอาชีพและชีวิตประจ าวัน 
 
45-4000-1405  สถิติเพื่องานอาชีพ        3 (3-0-6) 
    (Statistics for Careers)   
สมรรถนะรายวิชา 
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  1. แสดงความรู้เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ความรู้พ้ืนฐานทางสถิติในการปฏิบัติงานอาชีพ และการ
แก้ปัญหา 
  2. ด าเนินการเกี่ยวกับการคิดค านวณและการแก้ปัญหาในงานอาชีพโดยใช้ความรู้พ้ืนฐานทางสถิติ 
  3. ด าเนินการเกี่ยวกับประชากรและการสุ่มตัวอย่าง 
  4. ด าเนินการเกี่ยวกับการตั้งและการทดสอบสมมติฐาน 
  5. เลือกใช้วิธีการทางสถิติเพ่ือการวิจัยในงานอาชีพ 
  6. ด าเนินการเกีย่วกับการรวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลและแปลผล 
 
  7. ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติในงานอาชีพ 
  8. มีเจตคติที่ดีต่อการใช้ประยุกต์ใช้ความรู้พ้ืนฐานทางสถิติในปฏิบัติงานอาชีพและการแก้ปัญหา  
รวมทั้งตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบทั้งต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม 
 
ค้าอธิบายรายวิชา 
  ศึกษาและฝึกทักษะการคิดค านวณและการแก้ปัญหาในงานอาชีพโดยใช้ความรู้พ้ืนฐานทางสถิติ ประชากร
และการสุ่มตัวอย่าง การตั้งสมมติฐานและการทดสอบสมมติฐาน  การเลือกใช้วิธีการทางสถิติเพื่อการวิจัย
ในงานอาชีพ  การรวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลและแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ  และการใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติในงานอาชีพ 
 
 1.3 กลุ่มทักษะทางสังคมและการด้ารงชีวิต  
  1) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์    
 
45-4000-1501      ประชาคมอาเซียนศึกษา              3 (3-0-6) 
    (Asian Community Studies) 
สมรรถนะรายวิชา 
  1. แสดงความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน  
  2. วิเคราะห์ความเปลี่ยนแปลงเก่ียวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
  3. สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
  4. น าเสนอรายงานผลการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
  5. มีเจตคติที่ดีต่อการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน และตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม
มีความรับผิดชอบทั้งต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม 
 
ค้าอธิบายรายวิชา 
  ศึกษาเกี่ยวกับ ความส าคัญและความเป็นมาของประชาคมอาเซียน  ปฏิญญาอาเซียน ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน  ความร่วมมือกับประเทศอาเซียน การเปิดเสรีทางด้านการค้า  การบริการการลงทุนและ
แรงงานในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนองค์การแรงงานสากลมาตรฐานแรงงานหลัก และการศึกษาเกี่ยวกับ
ประชาคมอาเซียนที่ส่งผลต่อประเทศไทย 
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45-4000-1503   การพัฒนาจริยธรรมในงานอาชีพ                3 (3-0-6) 
    (Work Ethic Development ) 
สมรรถนะรายวิชา 
  1. แสดงความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตนตามวินัย กฎหมายและจรรยาบรรณในงานอาชีพ 
  2. ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในงานอาชีพ 
  3. ประยุกต์ใช้ความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์   
  4. ใช้หลักจริยธรรมในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืน 
  5. สืบค้นข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆเพ่ือการอยู่ร่วมกันในสังคม และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง 
  6. มีเจตคติที่ดีต่อการพัฒนาจริยธรรมในงานอาชีพ แสดงออกซึ่งความรัก ความภาคภูมิใจและ
ความศรัทธาต่อคุณค่าและวัฒนธรรมในองค์กร ตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรมมีความรับผิดชอบ
ทั้งต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม  
 
ค้าอธิบายรายวิชา   
  ศึกษาเก่ียวกับ คุณธรรมจริยธรรมในการประกอบอาชีพ พ้ืนฐานความต้องการของมนุษย์ การคิด
อย่างมีวิจารณญาณ การรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงต่อสถานการณ์ปัจจุบัน การท างานร่วมกับผู้อ่ืนการสื่อสาร
ในองค์กรภาวะผู้น า มนุษยสัมพันธ์ในการท างานการพัฒนาวิชาชีพตามแนวปรัชญาของหลักเศรษฐกิจพอเพียง
การพัฒนาวินัยและจรรยาบรรณในงานอาชีพกฎหมายที่เก่ียวข้องกับวิชาชีพเพ่ือพัฒนาจริยธรรมในวิชาชีพ 
 
45-4000-1508   การบริหารจัดการยุคใหม่และภาวะผู้น้า                                3 (3-0-6) 
    (Contemporary Management and Leadership Techniques) 
สมรรถนะรายวิชา 
  1. แสดงความรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบของการบริหารจัดการ 
  2. วิเคราะห์แนวคิดการบริหารจัดการยุคใหม่ 
  3. แสดงบทบาทภาวะความเป็นผู้น าต่อการบริหารจัดการยุคใหม่ 
  4. น าหลักการบริหารจัดการมาประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ 
  5. บูรณการการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลส าหรับการพัฒนาบริหารจัดการ 
  6. มีเจตคติที่ดีต่อการบริหารจัดการ แสดงออกซึ่งความเป็นผู้น าในองค์กร ตระหนักในคุณค่าของ
คุณธรรม จริยธรรมมีความรับผิดชอบทั้งต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม 
 
 
 
 
 

ค้าอธิบายรายวิชา 
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  ศึกษาเกี่ยวกับ หลักการบริหารจัดการต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ปัจจุบัน องค์ประกอบ
ของการบริหารจัดการ การวางแผน การจัดองค์กร การควบคุม การตัดสินใจ การสื่อสาร การจูงใจ บริหาร
จัดการในภาวะการเป็นผู้น าและผู้ตาม การปรับตัวท างานร่วมกับผู้อ่ืน การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการ
ระบบสารสนเทศ ความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนการประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ 
 

  2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์    
 

45-4000-1602  การยศาสตร์และจิตวิทยาความปลอดภัยในการท้างาน          3 (3-0-6) 
    (Ergonomics and Psychology for Work Safety) 
สมรรถนะรายวิชา 
  1. แสดงความรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างคนกับสิ่งแวดล้อมในการท างาน 
  2. วิเคราะห์สาเหตุและแนวทางป้องกันแก้ไขปัญหาการบาดเจ็บจากการท างานซ้ าซากในการประกอบ
อาชีพ 
  3. ปฏิบัติงานในสถานที่ท างานด้วยท่าทางที่ถูกต้องตามหลักสรีรวิทยา 
  4. ใช้ท่าทางที่ถูกต้องในการท างานเพ่ือรักษาสุขภาพของตนเอง 
  5. แนะน าการปฏิบัติงานที่ปลอดภัยตามหลักการยศาสตร์ 
  6. มีเจตคติที่ดี และปฏิบัติงานโดยค านึงถึงหลักจิตวิทยา และความปลอดภัยในการท างาน  ตระหนัก
ในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบทั้งต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม 
 
 

ค้าอธิบายรายวิชา 
  ศึกษาเก่ียวกับ ความสัมพันธ์ระหว่างคนกับสิ่งแวดล้อมในการท างาน การจัดสิ่งแวดล้อม อิริยาบถ 
ท่าทางท่ีถูกต้องเหมาะสมเพ่ือสุขภาพและการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับการยศาสตร์
สรีรวิทยาของกล้ามเนื้อโครงสร้างและหน้าที่ของกระดูก ความผิดปกติของกล้ามเนื้อและกระดูกโครงร่างเนื่องจาก
การท างาน ความเครียดและความล้าจากการท างาน จิตวิทยาในการท างานที่เกี่ยวข้องกับการยศาสตร์ การยกย้าย
วัสดุสิ่งของการส ารวจและการประยุกต์หลักการยศาสตร์ในการท างาน การวิเคราะห์ลักษณะงานและประยุกต์ใช้
ความรู้ทางการยศาสตร์เพื่อปรับปรุงสภาพงาน การด าเนินงานด้านการยศาสตร์ในสถานที่ท างาน 
 
 
 
 
 
45-4000-1612  การจัดการความรู้      3 (3-0-6) 
    (Knowledge Management) 
สมรรถนะรายวิชา 
  1. แสดงความรู้เกี่ยวกับแนวคิด หลักการ ทฤษฎีของการจัดการความรู้ ตลอดจนคุณลักษณะและ
ประเภทของความรู้ 
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  2. เลือก/ใช้/ประยุกต์ใช้รูปแบบการจัดการความรู้ในการท างานในองค์กรและพัฒนาตนเองได้อย่าง
ยั่งยืน 
  3. วิเคราะห์ระบบสารสนเทศที่น ามาใช้ในการจัดการความรู้ในองค์กรที่ใช้ทุนทางปัญญามาเป็น
ฐานความรู้ 
  4. ประยุกต์ใช้หลักการจัดการความรู้เพ่ือจัดการความรู้ในปัจจุบันและในอนาคต  
  5. ประยุกต์แนวคิดและทฤษฎีการจัดการความรู้ไปใช้ในการก าหนดอาชีพด้านการจัดการความรู้
ในองค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน 
  6. มีเจตคติที่ดีต่อการจัดการความรู้เพ่ือพัฒนาตนเองและอาชีพ ตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม
จริยธรรมมีความรับผิดชอบทั้งต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม 
 
ค้าอธิบายรายวิชา 
  ศึกษาเกี่ยวกับแนวคิด หลักการ และทฤษฎีการจัดการความรู้และองค์กรแห่งการเรียนรู้ กลยุทธ์การ
จัดการองค์ความรู้  การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร บุคลากรในการจัดการความรู้ องค์ประกอบและขั้นตอน
ในการจัดการความรู้ กระบวนการสร้างและแลกเปลี่ยนความรู้ กลวิธี เทคนิค และเครื่องมือการพัฒนาจัดการ
ความรู้ระบบฐานความรู้ ระบบการจัดการความรู้ในภาคธุรกิจและภาครัฐ 
 
45-4000-1613  มนุษยสัมพันธ์ในองค์การ              3 (3-0-6) 
    (Human Relations in Organization) 
สมรรถนะรายวิชา 
  1. แสดงความรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล กลุ่มคนและองค์การ 
  2. วิเคราะห์กระบวนการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคล กลุ่มคน และองค์กร 
  3. ใช้เทคนิคการสร้างมนุษยสัมพันธ์ในองค์การเพื่อน ามาส่งเสริมมนุษย์สัมพันธ์ 
  4. แก้ปัญหาที่เกิดจากการขัดแย้งภายในองค์การ และสร้างเสริมความสัมพันธ์ภายในองค์การ 
  5. มีเจตคติที่ดีต่อการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีภายในองค์กร  ตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม 
มีความรับผิดชอบทั้งต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม 
 
 
ค้าอธิบายรายวิชา 
  ศึกษาเกี่ยวกับ แนวความคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมและความต้องการของมนุษย์ เทคนิคการสร้าง
มนุษยสัมพันธ์ในองค์การ  ขอบเขตและปัจจัยอันเป็นพ้ืนฐานของความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล กลุ่มบุคคลและ
องค์การ หลักในการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคลและหน่วยงานภายในองค์การ หลักการประสานงานและเทคนิค
การจูงใจให้คนท างาน การบริหารความขัดแย้งในองค์การ  หน้าที่และความรับผิดชอบต่อสังคมการติดต่อสื่อสาร
ระหว่างการประสานงานที่ส่งเสริมมนุษยสัมพันธ์ในองค์การ 
 
2. หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ 
 2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ  
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45-4601-2001  เทคโนโลยีการเพาะพันธุ์สัตว์น้้า                                  3 (0-9-4) 
    (Aquatic animal Breeding Technology) 
สมรรถนะรายวิชา 
  1. แสดงความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีการเพาะพันธุ์สัตว์น้ า เทคนิคการอนุบาลและการ
จ าหน่ายผลผลิต    
  2. เพาะและอนุบาลสัตว์น้ าตามหลักการและกระบวนการ 
  3. จ าหน่ายผลผลิตสัตว์น้ าตามหลักการและกระบวนการ 
  4. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงานอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานเพาะพันธุ์สัตว์น้ า ด้วยความปลอดภัย มุ่งมั่น และ
ค านึงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
ค้าอธิบายรายวิชา 
  ปฏิบัติเกี่ยวกับการวางแผนการเพาะพันธุ์สัตว์น้ าที่ส าคัญทางเศรษฐกิจการคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์
เทคนิคการเพาะพันธุ์  การพัฒนาของรังไข่  การเจริญของสัตว์น้ าวัยอ่อน  การออกแบบระบบการเพาะฟัก
และเทคนิคการอนุบาลเพ่ือเพ่ิมผลผลิต การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการเพาะและอนุบาลสัตว์น้ าวัยอ่อน  
การประเมินผลผลิต  การรวบรวม  บรรจุและจ าหน่ายผลผลิต 
 
 
 
 
 
 
45-4601-2002  เทคโนโลยีการเลี้ยงสัตว์น้้า                                           3 (0-9-4) 
    (Aquatic Animal Culture Technology) 
สมรรถนะรายวิชา 
  1. แสดงความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีการเลี้ยงสัตว์น้ า การจัดการการเลี้ยงเชิงธุรกิจ 
การปรับปรุงคุณภาพและการจ าหน่ายผลผลิต  ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
  2. เลี้ยงสัตว์น้ า  ปรับปรุงคุณภาพและจ าหน่ายผลผลิตตามหลักการและกระบวนการ 
  3. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงานอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
  4. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานเลี้ยงสัตว์น้ า ด้วยความปลอดภัย มุ่งมั่น และค านึงถึง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
ค้าอธิบายรายวิชา 
  ปฏิบัติเกี ่ยวกับการวางแผนการเลี ้ยงสัตว์น้ าที ่ส าคัญทางเศรษฐกิจ การเตรียมสถานที ่และ
เครื่องมือ อุปกรณ์และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการจัดการการเลี้ยงสัตว์น้ าเชิงธุรกิจ 
การจัดการอาหารในระหว่างการเลี้ยง การปรับปรุงคุณภาพและการจ าหน่ายผลผลิต การประเมินผลการผลิต
การพัฒนาการเลี้ยงอย่างยั่งยืน ระเบียบและกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการเลี้ยงสัตว์น้ า 
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45-4601-2003  โรคสัตว์น้้าและการจัดการ                                          3 (0-9-4) 
    (Aquatic Animal Diseases and Management) 
สมรรถนะรายวิชา  
  1. แสดงความรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบและสภาวะแวดล้อมในการเกิดโรคสัตว์น้ า การป้องกันวินิจฉัย 
รักษาและการควบคุมโรคสัตว์น้ า   
  2. ป้องกัน  วินิจฉัย  รักษาและการควบคุมโรคสัตว์น้ าตามหลักการและกระบวนการ 
  3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานโรคและการจัดการสัตว์น้ า ด้วยความปลอดภัย มุ่งมั่น 
และค านึงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
ค้าอธิบายรายวิชา 
  ปฏิบัติเกี่ยวกับการวิเคราะห์ชนิดและสาเหตุของโรคสัตว์น้ า องค์ประกอบและสภาวะแวดล้อมใน
การเกิดโรคสัตว์น้ า ปัญหาและผลกระทบต่อผลผลิตสัตว์น้ า การป้องกัน วินิจฉัย และรักษาโรคสัตว์น้ า  การ
จัดการและการควบคุมโรคสัตว์น้ า 
 
 
 
45-4601-2004  เทคโนโลยีอาหารสัตว์น้้า                                               3 (3-0-6) 
    (Aquatic Animal Feed Technology) 
สมรรถนะรายวิชา 
  1. แสดงความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีการผลิตอาหารมีชีวิตและอาหารส าเร็จรูปการพัฒนาสูตร
อาหาร  การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิต  การเตรียมและให้อาหารสัตว์น้ าในฟาร์มเชิงธุรกิจ   
  2. ผลิตอาหารมีชีวิตและอาหารส าเร็จรูปตามหลักการและกระบวนการ 
  3. พัฒนาสูตรอาหารตามความเหมาะสมและวิเคราะห์ต้นทุนการผลิต 
  4. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการให้อาหารสัตว์น้ าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  5. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานผลิตอาหารสัตว์น้ า ด้วยความปลอดภัย มุ่งมั่น และ
ค านึงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
ค้าอธิบายรายวิชา 
  ศึกษาเกี่ยวกับสารอาหารที่สัตว์น้ าต้องการ การวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการของวัตถุดิบและอาหาร 
เทคโนโลยีการผลิตอาหารมีชีวิตและอาหารส าเร็จรูป การพัฒนาสูตรอาหาร การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิต 
การเตรียมและให้อาหารสัตว์น้ าในฟาร์มเชิงธุรกิจ 
 
45-4601-2005  การจัดการคุณภาพน้า้เพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า                      3 (0-9-4) 
    (Water Quality Management for Aquaculture) 
สมรรถนะรายวิชา 
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  1. แสดงความรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติของน้ า การตรวจวัด การวิเคราะห์และแปลผล รวมทั้งการจัดการ
คุณภาพน้ าในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า   
  2. ตรวจวัด วิเคราะห์และแปลผลคุณสมบัติน้ าตามหลักการและกระบวนการ 
  3. จัดการคุณภาพน้ าในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าตามหลักการและกระบวนการ 
  4. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานการจัดการคุณภาพน้ าเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า  
ด้วยความปลอดภัย มุ่งมั่น และค านึงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
ค้าอธิบายรายวิชา 
  ปฏิบัติเกี่ยวกับคุณสมบัติของน้ าที่เกี่ยวข้องกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า การตรวจวัดวิเคราะห์และ 
แปลผลคุณสมบัติน้ า  และการน าผลไปใช้ในการจัดการคุณภาพน้ าเพ่ือการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
 
 
 
45-4601-2006  วิศวกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า                                      3 (0-9-4) 
    (Aquaculture Engineering) 
สมรรถนะรายวิชา 
  1. แสดงความรู้เกี่ยวกับการสร้างและออกแบบโรงเพาะฟัก บ่อและกระชัง ระบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
และเครื่องมือในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า  
  2. สร้างและออกแบบโรงเพาะฟัก  บ่อและกระชังตามหลักการและกระบวนการ 
  3. ใช้เครื่องมือในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าตามหลักการและกระบวนการ 
  4. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการวางระบบฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  5. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานวิศวกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ด้วยความปลอดภัย 
มุ่งม่ัน และค านึงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
ค้าอธิบายรายวิชา 
  ปฏิบัติเกี่ยวกับการออกแบบและการสร้างโรงเพาะฟัก  บ่อและกระชัง ระบบต่างๆ ในการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า  ระบบน้ าหมุนเวียน  ระบบบ าบัดน้ าเสียและไฟฟ้าในฟาร์ม  เครื่องมือเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า  
เครื่องสูบน้ า  เครื่องให้อากาศ  เครื่องผลิตและเครื่องให้อาหาร 
 
45-4601-2007  การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า         3 (3-0-6) 
    (Environmental Impact Assessment in Aquaculture) 
สมรรถนะรายวิชา 
  1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  การจัดการ
เพ่ือลดผลกระทบจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ ากฎหมายสิ่งแวดล้อมและพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง 
  2. ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าตามหลักการและกระบวนการ 
  3. จัดการธุรกิจเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าอย่างยั่งยืน โดยค านึงถึงสิ่งแวดล้อมตามหลักการและกระบวนการ 
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  4. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางการเพาะเลี้ยงสัตว์
น้ า ด้วยความปลอดภัย มุ่งมั่น และค านึงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
ค้าอธิบายรายวิชา 
  ศึกษาเกี่ยวกับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า หลักการพ้ืนฐานและ
กระบวนการในการประเมินผลกระทบ มาตรการลดผลกระทบจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าการจัดท ารายงานการ
ประเมินผลกระทบ กฎหมายสิ่งแวดล้อมและพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในแหล่งน้ า 
 
 
45-4601-2008  ธุรกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า                                         3 (3-0-6) 
    (Aquaculture Business) 
สมรรถนะรายวิชา 
  1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักเศรษฐศาสตร์พ้ืนฐาน การบริหารจัดการธุรกิจ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าและจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ 
  2. ประยุกต์ใช้ความรู้ในการปฏิบัติงานอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  3. แสดงเจตคติ และกิจนิสัยที่ดีต่อการประกอบอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
 
ค้าอธิบายรายวิชา 
  ศึกษาเกี่ยวกับหลักเศรษฐศาสตร์พ้ืนฐาน กลไกการตลาด ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคาผลผลิต การ
บริหารจัดการงานธุรกิจฟาร์มสัตว์น้ า  ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อต้นทุนและรายได้ฟาร์มสัตว์น้ า  การตลาดสัตว์
น้ า กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า การประเมินผลส าเร็จของธุรกิจและจรรยาบรรณในการด าเนิน
ธุรกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
 
45-4601-2009  การวิจัยทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า                                   3 (3-0-6) 
    (Aquaculture Research)  
    รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน   สถิติเพ่ือการวิจัย 
สมรรถนะรายวิชา 
  1. มีความรู้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการในการวิจัย 
  2. ประยุกต์ใช้ความรู้ในกระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
  3. แสดงเจตคติ และกิจนิสัยที่ดีต่อการวิจัยเพ่ือพัฒนาอาชีพ 
ค้าอธิบายรายวิชา 
  ศึกษาเกี่ยวกับการส ารวจข้อมูล การวางแผน การด าเนินการ การวิเคราะห์ สรุปผลและรายงาน
ผลการวิจัยด้านการพัฒนาปัจจัยการผลิต  ปัจจัยการบริการ กระบวนการผลิตและบริการ การตลาดผลิตผลและ
การตลาดการบริการทางด้านสัตว์น้ า 
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45-4601-2010  คอมพิวเตอร์ประยุกต์เพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า                   3 (3-0-6) 
    (Applied Computer for Aquaculture) 
สมรรถนะรายวิชา 
  1. แสดงความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมส าเร็จรูปที่ใช้ในงานวิจัย/งานอาชีพและการประยุกต์ ใช้ในงาน
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า  
  2. ประยุกต์ใช้ความรู้ในการปฏิบัติงานอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  3. มุ่งม่ันปฏิบัติงานให้เสร็จสมบูรณ์ตามเป้าหมาย  โดยค านึงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
ค้าอธิบายรายวิชา 
  ศึกษาเกี่ยวกับโปรแกรมส าเร็จรูปที่ใช้ในงานวิจัย/งานอาชีพ และการประยุกต์ใช้ในงานเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ า 
 
 2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก  
 
45-4601-2101  คัพภวิทยาสัตว์น้้า                                                       3 (0-9-4) 
    (Aquatic Animal Embryology) 
สมรรถนะรายวิชา 
  1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการในพัฒนาการของตัวอ่อนสัตว์น้ า  
  2. ประยุกต์ใช้ความรู้ในการปฏิบัติงานอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  3. มีเจตคติท่ีดีต่อการประกอบอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
 
ค้าอธิบายรายวิชา 
  ปฏิบัติเกี่ยวกับการเจริญขั้นต้นของสัตว์น้ าชนิดต่างๆ  ตั้งแต่ระยะก่อนการปฏิสนธิจนถึงระยะ
สุดท้ายของตัวอ่อน  กระบวนการเจริญเติบโต  การเปลี่ยนสภาพและการเกิดรูปร่าง และการประยุกต์ใช้
ความรู้ในการปฏิบัติงานอาชีพ 
 
 
 
 
 
 
 
45-4601-2102  เทคโนโลยีการเพาะพันธุ์กุ้ง     3 (0-9-4) 
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    (Shrimp Breeding Technology) 
สมรรถนะรายวิชา 
  1. แสดงความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีการเพาะพันธุ์กุ้ง  เทคนิคการอนุบาลและการจ าหน่าย
ผลผลิต    
  2. เพาะพันธุ์  อนุบาลลูกกุ้งและจ าหน่ายผลผลิตตามหลักการและกระบวนการ 
  3. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงานอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  4. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานเพาะพันธุ์กุ้ง ด้วยความปลอดภัย มุ่งมั่น และค านึงถึง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
ค้าอธิบายรายวิชา 
  ปฏิบัติเกี่ยวกับการเพาะพันธุ์กุ้งเชิงธุรกิจ  เทคนิคการคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์กุ้ง  การประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีในการเพาะและอนุบาลลูกกุ้งการออกแบบโรงเพาะฟักและระบบการเพาะพันธุ์ การเลือกท าเล 
การจัดการในระหว่างการเพาะพันธุ์  การจัดการผลผลิต  การประเมินผล  การพัฒนาระบบการเพาะพันธุ์กุ้ง  
ระเบียบและกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
 
45-4601-2103  เทคโนโลยีการผลิตอาหารสัตว์น้้า                                     3 (0-9-4) 
    (Aquatic Animal Feed Production Technology)  
สมรรถนะรายวิชา 
  1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการในการผลิตอาหารสัตว์น้ า 
  2. ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพวัตถุดิบอาหารสัตว์น้ าตามหลักการและกระบวนการ 
  3. ผลิตอาหารสัตว์น้ าตามหลักการและกระบวนการ 
  4. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานผลิตอาหารสัตว์น้ า ด้วยความปลอดภัย มุ่งมั่น และ
ค านึงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
ค้าอธิบายรายวิชา 
  ปฏิบัติเกี่ยวกับประเภทของสารอาหารที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของสัตว์น้ า การตรวจสอบและ
ควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ  การสร้างสูตรอาหารสัตว์น้ า  เทคโนโลยีการผลิตอาหารส าเร็จรูปและการผลิต
อาหารมีชีวิต 
 
 
 
45-4601-2104  กฎหมายและมาตรฐานอาหาร                                         3 (3-0-6) 
    (Food Standards and Legislations) 
สมรรถนะรายวิชา 
  1. แสดงความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและมาตรฐานอาหาร การควบคุมคุณภาพอาหารและมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า 
  2. ประยุกต์ใช้ความรู้ในการปฏิบัติงานอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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  3. มีเจตคติท่ีดีและเห็นคุณค่าของการประยุกต์ใช้ความรู้ด้านกฎหมายและมาตรฐานอาหารในการ
ประกอบอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
 
ค้าอธิบายรายวิชา 
  ศึกษาเกี่ยวกับพระราชบัญญัติอาหารของประเทศไทย กฎกระทรวงและประกาศกระทรวงสาธารณสุข
ที่เกี่ยวกับอาหาร  กฎหมายและมาตรฐานอาหารสากล  การควบคุมคุณภาพอาหารให้ถูกต้องตามกฎหมาย
อาหาร  มาตรฐานผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า 
 
45-4601-2105  นิเวศวิทยาแหล่งน้้า                                                        3 (0-9-4) 
    (Aquatic Ecology)       
สมรรถนะรายวิชา 
  1. แสดงความรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศในแหล่งน้ า ผลกระทบจากการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ าในการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
  2. วิเคราะห์สภาพปัญหาแหล่งน้ าที่เกิดจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าตามหลักการความสมดุลของ
ระบบนิเวศและความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 
  3. ประยุกต์ใช้ประโยชน์จากสิ่งมีชีวิตในแหล่งน้ าเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าได้อย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ 
  4. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานนิเวศวิทยาแหล่งน้ า ด้วยความปลอดภัย มุ่งมั่น และ
ค านึงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
   
ค้าอธิบายรายวิชา 
  ศึกษาเกี่ยวกับนิเวศวิทยาแหล่งน้ า  สภาวะแวดล้อมทางชีวภาพเคมีและกายภาพของแหล่งน้ าจืด  
แหล่งน้ ากร่อย  และแหล่งน้ าเค็มที่เป็นปัจจัยหลักในการควบคุมปริมาณและการแพร่กระจายของพืชและ
สัตว์ในระบบนิเวศ ประเภทและชนิดของสิ่งมีชีวิตในแหล่งน้ า ปัจจัยที่มีผลต่อประโยชน์จากแหล่งน้ าต่อการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าและสิ่งแวดล้อม 
 
45-4601-2106  เทคโนโลยีการเลี้ยงกุ้ง      3 (0-9-4) 
    (Shrimp Culture Technology) 
สมรรถนะรายวิชา 
  1. แสดงความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีการเลี้ยงกุ้ง การจัดการการเลี้ยงเชิงธุรกิจ การปรับปรุง
คุณภาพและการจ าหน่ายผลผลิต  ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
  2. เลี้ยงกุ้งโดยใช้เทคโนโลยีในการปรับปรุงคุณภาพและจ าหน่ายผลผลิตตามหลักการและ
กระบวนการ 
  3. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงานอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  4. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานเลี้ยงกุ้ง ด้วยความปลอดภัย มุ่งมั่น และค านึงถึง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 



ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง หน้า 76 
 

ค้าอธิบายรายวิชา 
  ปฏิบัติเกี่ยวกับการเลี้ยงกุ้งเชิงธุรกิจ เทคนิคการคัดเลือกพันธุ์กุ้ง การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ใน
การเลี้ยงการออกแบบระบบการเลี้ยง การเลือกท าเล การจัดการในระหว่างการเลี้ยง การจัดการผลผลิต 
การประเมินผล การพัฒนาระบบการเลี้ยง  ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 
45-4601-2107  มาตรฐานฟาร์มและการส่งออกสัตว์น้้า    3 (3-0-6) 
  (Farm Standards and Aquatic animal Exports) 
สมรรถนะรายวิชา 
  1. แสดงความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและมาตรฐานงานฟาร์ม  การควบคุมคุณภาพและมาตรฐานการ
ผลิตและส่งออกสัตว์น้ าเชิงพาณิชย์ 
  2. ประยุกต์ใช้ความรู้ในการปฏิบัติงานอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  3. มีเจตคติท่ีดีและเห็นคุณค่าของการประยุกต์ใช้ความรู้ด้านกฎหมาย และมาตรฐานฟาร์ม ในการ
ประกอบอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
 
ค้าอธิบายรายวิชา 
  ศึกษาเกี่ยวกับพระราชบัญญัติ  กฎกระทรวงและประกาศกระทรวง ที่เกี่ยวกับสัตว์น้ า กฎหมาย
และมาตรฐานฟาร์ม การควบคุมคุณภาพสัตว์น้ าสวยงาม มาตรฐานผลผลิตสัตว์น้ า และการส่งออกเชิงพาณิชย์  
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า การประเมินผลส าเร็จของธุรกิจและจรรยาบรรณในการ
ด าเนินธุรกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
45-4601-2108  เทคโนโลยีการเพาะพันธุ์ปลา     3 (0-9-4) 
    (Fish Breeding Technology) 
สมรรถนะรายวิชา 
  1. แสดงความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีการเพาะพันธุ์ปลา เทคนิคการอนุบาลและการจ าหน่าย
ผลผลิต    
  2. เพาะและอนุบาลลูกปลาตามหลักการและกระบวนการ 
  3. จ าหน่ายผลผลิตตามหลักการและกระบวนการ 
  4. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงานอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานเพาะพันธุ์ปลา ด้วยความปลอดภัย มุ่งมั่น และ
ค านึงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
ค้าอธิบายรายวิชา 
  ปฏิบัติเกี่ยวกับการเพาะพันธุ์ปลาเชิงธุรกิจ เทคนิคการคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์ปลาการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีในการเพาะและอนุบาลลูกปลาการออกแบบโรงเพาะฟักและระบบการเพาะพันธุ์ปลา การเลือกท าเล 
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การจัดการในระหว่างการเพาะพันธุ์  การจัดการผลผลิต  การประเมินผล  การพัฒนาระบบการเพาะพันธุ์  
ระเบียบและกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
 
45-4601-2109  เทคโนโลยีการแปลงเพศปลา     3 (0-9-4) 
    (Fish Sex Reversal Technology) 
สมรรถนะรายวิชา 
  1. แสดงความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีการแปลงเพศปลาเทคนิคการอนุบาลและการจ าหน่าย
ผลผลิต   
  2. แปลงเพศปลา  อนุบาลลูกปลาและจ าหน่ายผลผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  3. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงานอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  4. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานแปลงเพศปลา ด้วยความปลอดภัย มุ่งมั่น และ
ค านึงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
 
 
ค้าอธิบายรายวิชา 
  ปฏิบัติเกี่ยวกับการวางแผนการผลิตปลาแปลงเพศที่ส าคัญทางเศรษฐกิจ ฮอร์โมนในการแปลงเพศ
ปลา เทคนิคการแปลงเพศปลา  การอนุบาลลูกปลาแปลงเพศ  เครื่องมือ  อุปกรณ์และเทคโนโลยีที่เก่ียวข้อง 
 
45-4601-2110  เทคโนโลยีการเลี้ยงปลา      3 (0-9-4) 
    (Fish Culture Technology) 
สมรรถนะรายวิชา 
  1. แสดงความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีการเลี้ยงปลา การจัดการการเลี้ยงเชิงธุรกิจ การปรับปรุง
คุณภาพและการจ าหน่ายผลผลิต  ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
  2. เลี้ยงปลา ปรับปรุงคุณภาพและจ าหน่ายผลผลิตตามหลักการและกระบวนการ 
  3. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงานอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  4. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานเลี้ยงปลา ด้วยความปลอดภัย มุ่งมั่น และค านึงถึง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
ค้าอธิบายรายวิชา 
  ปฏิบัติเกี่ยวกับการเลี้ยงปลาเชิงธุรกิจ เทคนิคการคัดเลือกพันธุ์ปลา การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการ
เลี้ยง การออกแบบระบบการเลี้ยง การเลือกท าเล การจัดการในระหว่างการเลี้ยง การจัดการผลผลิต การ
ประเมินผล  การพัฒนาระบบการเลี้ยง  ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 
45-4601-2111  เทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้้าสวยงาม                                   3 (0-9-4) 
    (Ornamental Aquatic Animal Production Technology) 
สมรรถนะรายวิชา 
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  1. แสดงความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ าสวยงาม การจัดการการผลิตเชิงธุรกิจ  
การปรับปรุงคุณภาพและการจ าหน่ายผลผลิต ระเบียบและกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
  2. ผลิตสัตว์น้ าสวยงาม ปรับปรุงคุณภาพและจ าหน่ายผลผลิตตามหลักการและกระบวนการ 
  3. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงานอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  4. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานผลิตสัตว์น้ าสวยงาม ด้วยความปลอดภัย มุ่งมั่น และ
ค านึงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
 
 
 
ค้าอธิบายรายวิชา 
  ปฏิบัติเกี่ยวกับการจ าแนกประเภทและชนิดของสัตว์น้ าสวยงาม ธุรกิจสัตว์น้ าสวยงาม การประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีในการผลิตสัตว์น้ าสวยงาม การปรับปรุงพันธุ์การจ าหน่ายผลผลิต  การประเมินผลการผลิต และ
ระเบียบและกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
 
45-4601-2112  เทคโนโลยีการผลิตพรรณไม้น้้า                                       3 (0-9-4) 
    (Aquatic Plant Production Technology) 
สมรรถนะรายวิชา 
  1. แสดงความรู้เกี่ยวกับธุรกิจพรรณไม้น้ า เทคโนโลยีในการผลิต การปรับปรุงพันธุ์การจ าหน่าย
ผลผลิต การประเมินผลการผลิต  ระเบียบและกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
  2. ผลิตพรรณไม้น้ าและจ าหน่ายผลผลิตตามหลักการและกระบวนการ 
  3. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงานอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  4. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานผลิตพรรณไม้น้ า ด้วยความปลอดภัย มุ่งมั่น และ
ค านึงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
ค้าอธิบายรายวิชา 
  ปฏิบัติเกี่ยวกับการจ าแนกประเภทและชนิดของพรรณไม้น้ า ธุรกิจพรรณไม้น้ า การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ในการผลิตพรรณไม้น้ า การปรับปรุงพันธุ์การจ าหน่ายผลผลิต และการประเมินผลการผลิต 
 
 2.3 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 
 

45-4601-8501  โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ                                        6 หน่วยกิต 
    (Professional Skill Development Project) 
สมรรถนะรายวิชา 
  1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการจัดท าโครงการพิเศษด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
  2. วางแผนการจัดท าโครงการตามหลักการและกระบวนการ 
  3. ด าเนินงานโครงการตามแผนงานและกระบวนการวิจัย 
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  4. สรุปผลการด าเนินงานโครงการตามหลักการและกระบวนการ 
  5. จัดท ารายงานและน าเสนอผลการด าเนินงานโครงการตามหลักการและกระบวนการ 
  6. มีเจตคติท่ีดใีนการปฏิบัติงานให้เสร็จสมบูรณ์ตามเป้าหมาย  ด้วยความรับผิดชอบ มีวินัย สนใจ
ใฝ่รู้ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
  ปฏิบัติเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้หลักการและกระบวนการวิจัยในการจัดท าโครงการ การวางแผน 
การด าเนินงาน  การแก้ไขปัญหา การประเมินผล การจัดท ารายงานและการน าเสนอผลงาน  โดยปฏิบัติ
จัดท าโครงการสร้างหรือพัฒนางานที่ใช้ความรู้และทักษะในระดับเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับสาขาวิชาชีพ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า   
 
45-4601-8502  โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 1    3 หน่วยกิต 
    (Professional Skill Development Project I) 
สมรรถนะรายวิชา 
  1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการจัดท าโครงการพิเศษด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
  2. วางแผนการจัดท าโครงการตามหลักการและกระบวนการ 
  3. จัดท าและน าเสนอร่างโครงพิเศษตามหลักการและกระบวนการวิจัย 
  4. มีเจตคติท่ีดีในการปฏิบัติงานให้เสร็จสมบูรณ์ตามเป้าหมาย  ด้วยความรับผิดชอบ มีวินัย สนใจ 
ใฝ่รู้ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
  ปฏิบัติเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้หลักการและกระบวนการวิจัยในการจัดท าโครงการพิเศษด้านการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า การส ารวจและรวบรวมข้อมูล การวางแผนการด าเนินงาน  การจัดท าและการน าเสนอร่าง
โครงการพิเศษ  
 
45-4601-8503  โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 2    3 หน่วยกิต 
    (Professional Skill Development Project II) 
สมรรถนะรายวิชา 
  1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการจัดท าโครงการพิเศษด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
  2. ด าเนินงานโครงการตามแผนงานและกระบวนการวิจัย 
  3. สรุปผลการด าเนินงานโครงการตามหลักการและกระบวนการ 
  4. จัดท ารายงานและน าเสนอผลการด าเนินงานโครงการตามหลักการและกระบวนการ 
  5. มีเจตคติท่ีดีในการปฏิบัติงานให้เสร็จสมบูรณ์ตามเป้าหมาย  ด้วยความรับผิดชอบ มีวินัย สนใจ 
ใฝ่รู้ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
 
ค าอธิบายรายวิชา 
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  ปฏิบัติเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้หลักการและกระบวนการวิจัยในการจัดท าโครงการพิเศษ
ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า การวางแผนและการด า เนินงานโครงการ การแก้ไขปัญหา การประเมินผล 
การจัดท ารายงานและการน าเสนอผลงาน   
3. หมวดวิชาเลือกเสรี   
 
45-4601-9001  เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าชายฝ่ังเศรษฐกิจ   3 (0-9-4) 
    (Economical Coastal Aquaculture Technology) 
สมรรถนะรายวิชา 
  1. แสดงความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่งเศรษฐกิจ การจัดการการ
เลี้ยงเชิงธุรกิจ การปรับปรุงคุณภาพและการจ าหน่ายผลผลิต ระเบียบและกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
  2. เพาะพันธุ์  อนุบาล และเลี้ยงสัตว์น้ า  ปรับปรุงคุณภาพและจ าหน่ายผลผลิตตามหลักการและ
กระบวนการ 
  3. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงานอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  4. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่งเศรษฐกิจ ด้วยความปลอดภัย 
มุ่งม่ัน และค านึงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
ค าอธิบายรายวิชา 
  ปฏิบัติเกี่ยวกับการจ าแนกชนิดพันธุ์สัตว์น้ าชายฝั่งที่ส าคัญทางเศรษฐกิจ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า
ชายฝั่งเชิงธุรกิจ  เทคนิคการคัดเลือกพันธุ์ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการเพาะเลี้ยง การออกแบบระบบ
การเพาะเลี้ยง การเลือกท าเล  การจัดการในระหว่างการเพาะเลี้ยง การจัดการผลผลิต การประเมินผล การ
พัฒนาระบบการเพาะเลี้ยง  ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 
45-4601-9002  เครื่องมือท้าการประมง                                                  3 (3-0-6) 
    (Fishing Gear)  
สมรรถนะรายวิชา 
  1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีเครื่องมือท าการ
ประมง 
  2. เลือก/ใช้/ประยุกต์ใช้เครื่องมือท าการประมงโดยค านึงถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
  3. มีเจตคติที่ดีในการปฏิบัติงานให้เสร็จสมบูรณ์ตามเป้าหมาย โดยค านึงถึงประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
 
ค าอธิบายรายวิชา 
  ศึกษาเก่ียวกับเครื่องมือและวิธีการท าการประมง ประสิทธิภาพของเครื่องมือ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับเครื่องมือท าการประมงเครื่องมือท าการประมงกับการอนุรักษ์ทรัพยากรประมง 
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ภาคผนวก ข 
ค้าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร  
สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง 
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ภาคผนวก ค 
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ภาคผนวก ง 
มติที่ประชมุสภาสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง ครั้งที่ 13/2559  

วันที่ 6 ธันวาคม 2559 
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ภาคผนวก จ 
บันทึกข้อตกลง/ โครงการความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาหรือสถาบัน

อาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง กับสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจหรือ 
หน่วยงานของรัฐที่จัดการศึกษาร่วมกัน 
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ภาคผนวก ฉ 
ระเบียบการวัดผลและการส้าเร็จการศึกษา  

ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วา่ด้วยการจัดการศึกษา 
และประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรสีายเทคโนโลยีหรือ 

สายปฏิบัติการของสถาบันการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2556 
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ภาคผนวก ช 
ประวัติย่อและภาระงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประวัติย่อของอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

ชื่อ นางสาวเอ้ืออารี  สุขสมนิตย์ 
 

สถานที่อยู่ปัจจุบัน 288/44 หมู่ที่ 1 ต.ด่านช้าง  อ. ด่านช้าง  จ.สุพรรณบุรี  72180 
 

ประวัติการศึกษา 
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 พ.ศ. 2556 Certificate, TVET (MULTI-SECTOR) SPECIALISTS PROGRAMME,  
  ITE Education Services, Singapore 
 พ.ศ. 2551     Doctor of Philosophy (Ph.D. in Aquaculture) Major Aquaculture 
  Central Luzon State University, Philippines 
 พ.ศ. 2540  Master of Science (M.S. in Aquaculture) Major Aquaculture 
  Central Luzon State University,  Philippines 
 พ.ศ. 2533 ปริญญาตรีเทคโนโลยีการเกษตรบัณฑิต (ทษ.บ.)  
  สาขาวิชาประมงน้ าจืด  สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ 
 

ประวัติการท้างาน 
  พ.ศ. 2557-ปัจจุบัน ต าแหน่ง  ครูช านาญการพิเศษ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี 
  พ.ศ. 2547-2557 ต าแหน่ง  ครูช านาญการพิเศษ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี 
  พ.ศ. 2546-2547 ต าแหน่ง อาจารย์ 2 ระดับ 6 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี 
  พ.ศ. 2538-2546 ต าแหน่ง อาจารย์ 1 ระดับ 4-5 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี 
  พ.ศ. 2535-2538 ต าแหน่ง อาจารย์ 1 ระดับ 3-4  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง 
 

สถานที่ท้างานปัจจุบัน   วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี 
   ต. ด่านช้าง อ.ด่านช้าง จ. สุพรรณบุรี 
 

ผลงานทางวิชาการ 
 

1. นุกูล แสงพันธุ์  เอื้ออารี สุขสมนิตย์ และพิศมัย  เฉลยศักดิ์. 2556. การเพาะเลี้ยงและผลิตไข่ไรแดงสยาม  
 (Moina siamensisn sp.). รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์เสนอส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ 
 และเทคโนโลยีแห่งชาติ. (ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ 
 เทคโนโลยีแห่งชาติ)   
 

2. Nukul Saengphan,  Au-aree Suksomnit, Phisamai Chaleoisak and Ramet Chusing. 2015. 
Cultures of fairy shrimp (Streptocephalus  sirindhornae for feeding giant freshwater 
prawn (Macrobrachium rosenberbii).  Journal of Agricultural Technology. Vol. 
11(1):25-29 Available online http://www.ijat-aatsea.com ISSN 1686-9141. 

3. นุกูล แสงพันธุ์ และเอื้ออารี สุขสมนิตย์. 2558. การเพาะเลี้ยงไรน้ านางฟ้า. ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี, ปทุมธานี. 26 หน้า. 

 

4. นุกูล แสงพันธุ์, เอื้ออารี สุขสมนิตย์ และพิศมัย เฉลยศักดิ์. 2559. การเพาะเลี้ยงไรแดงยุคใหม่: การเลี้ยง 
เพ่ือผลิตไข่ไรแดง 4 ชนิด. ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ปทุมธานี. 48 หน้า. 

 

 
 



ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง หน้า 135 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประวัติย่อของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 
ชื่อ   นางสาวพิศมัย  เฉลยศักดิ์ 
 
สถานที่อยู่ปัจจุบัน  

288/11 ต. ด่านช้าง อ. ด่านช้าง จ. สุพรรณบุรี 72180 
 
ประวัติการศึกษา 

พ.ศ. 2552 ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชัพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
พ.ศ. 2544 ปริญญาโทวิทยาศาสตร์การประมง (วท.ม.)  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
พ.ศ. 2538 ปริญญาตรีประมง (วท.บ.)  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 
ประวัติการท้างาน 

พ.ศ. 2547-ปัจจุบัน ต าแหน่ง  ครูช านาญการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี 
พ.ศ. 2545-2547  ต าแหน่ง อาจารย์ 1 ระดับ 4-5 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี 

 
สถานที่ท้างานปัจจุบัน   วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี 

ต. ด่านช้าง อ.ด่านช้าง จ. สุพรรณบุรี 
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ผลงานทางวิชาการ 
1. นุกูล  แสงพันธุ์  เอ้ืออารี  สุขสมนิตย์ และพิศมัย  เฉลยศักดิ์. 2556. การเพาะเลี้ยงและผลิตไข่ไรแดง

สยาม (Moina siamensisn.sp.). รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์เสนอส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
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2.  Nuku  lSaengphan, Au-aree Suksomnit, Phisamai Chaleoisak and Ramet Chusing. 2015. 
Cultures of fairy shrimp (Streptocephalus sirindhornae for feeding giant freshwater 
prawn (Macrobrachium rosenberbii).  Journal of Agricultural Technology. Vol. 
11(1):25-29 Available online http://www.ijat-aatsea.com ISSN 1686-9141. 

 

3. นุกูล แสงพันธุ์, เอ้ืออารี สุขสมนิตย์ และพิศมัย เฉลยศักดิ์. 2559. การเพาะเลี้ยงไรแดงยุคใหม่: การเลี้ยง 
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ประวัติย่อของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

ชือ่ นายนุกูล  แสงพันธุ์  

สถานที่อยู่ปัจจุบัน  288/14  หมู่ 1 ต.ด่านช้าง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี 72180 

สถานที่ท้างานปัจจุบัน  แผนกวิชาประมง  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี ต.ด่านช้าง                 
จ.สุพรรณบุรี 72180 

ประวัติการศึกษา 

พ. ศ. 2548 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาชีววิทยา  
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

พ. ศ. 2540 Certificate, College Farm Management, Nordic Agricultural  
 College และ Ladelund Agricultural College, Denmark 

พ. ศ. 2539 Certificate, Overseas Training Specialist Programme, 
 Aarhus Technical College, Denmark 

พ. ศ. 2537  ปริญญาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
 เพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมหาวิทยาลัยมหิดล 

พ. ศ. 2534    Certificate,  Integrated Aquaculture  in Asia, ,Asian Institute  
 of Technology, Thailand. 

พ. ศ. 2531 Diploma, Fishing Gear Technology Humberside College of  
 Higher Education, England. 

พ. ศ. 2521 ปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.) สาขาประมง  
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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ประวัติการท้างาน 

พ. ศ. 2553-ปัจจุบัน ต าแหน่งครูเชี่ยวชาญ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี 
    สุพรรณบุรี      

พ. ศ. 2547-2552    ต าแหน่งครูช านาญการพิเศษ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี 
    สุพรรณบุรี      

พ. ศ. 2524-2546        ต าแหน่งอาจารย์ 1 ระดับ 3 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี 
    สุพรรณบุรี      
ผลงานทางวิชาการ 
 
1. นุกูล  แสงพันธุ์. 2556. ความหลากชนิดของกุ้งน้ าจืดในเขตลุ่มน้ าท่าจีนตอนกลาง.การประชุมวิชาการ 

องค์การเกษตรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี ระดับชาติ ครั้งที่ 34  ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี   
6-10 กุมภาพันธ์ 2556 

 

2. Christopher Rogers, Wipavee   Thaimuangpol, Nukul Saengphan  and La-orsri  
Sanoamuang. 2013. Current knowledge of the South East Asia large branchiopod 
Crustacea (Anostraca, Notostraca, Laevicaudata, Cyclestherida). J. Limnol. 72 (s2): 
69-80. 

3. นุกูล  แสงพันธุ์  เอ้ืออารี  สุขสมนิตย์ และพิศมัย  เฉลยศักดิ์. 2556. การเพาะเลี้ยงและผลิตไข่ไรแดง
สยาม (Moina siamensisn. sp.). รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์เสนอส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ. (ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ)   

 

4. ศันสนีย์ มะลิอ่อง ละออศรี เสนาะเมือง และนุกูล แสงพันธุ์. 2556. อนุกรมวิธานของคลาโดเซอราจาก
แหล่งน้ าชั่วคราวในเขตจังหวัดขอนแก่น สุพรรณบุรี และกาญจนบุรี. การประชุมวิชาการสาหร่าย
และแพลงก์ตอนแห่งชาติ ครั้งที่ 6 ณ โรงแรมดิอิมเพรส จ.เชียงใหม่ 

 

5. Nukul Saengphan, Au-aree Suksomnit, Phisamai Chaleoisak and Ramet Chusing. 2015.  
 Cultures of fairy shrimp (Streptocephalus  sirindhornaefor feeding giant freshwater 

prawn (Macrobrachium rosenbergii). Journal of Agricultural Technology11(1): 25-29. 
 

6. นุกูล แสงพันธุ์ และเอ้ืออารี สุขสมนิตย์. 2558. การเพาะเลี้ยงไรน้ านางฟ้า.ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี, ปทุมธานี. 26 หน้า. 

 
7. นุกูล แสงพันธุ์, เอ้ืออารี สุขสมนิตย์ และพิศมัย เฉลยศักดิ์. 2559. การเพาะเลี้ยงไรแดงยุคใหม่: การเลี้ยง 

เพ่ือผลิตไข่ไรแดง 4 ชนิด. ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ปทุมธานี. 48 หน้า. 
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ประวัติย่อของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

ชื่อ นายปิยะพัชร์  สถิตปรีชาโรจน์ 

สถานที่อยู่ปัจจุบัน  7  หมู่ 8  ต.บางเลน  อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี  11140 

สถานที่ท้างานปัจจุบัน แผนกวิชาประมง  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร 
  ต.โพแตง    อ.บางไทร    จ.พระนครศรีอยุธยา 13290 
 

ประวัติการศึกษา 

พ. ศ. 2551  ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศศ. บ.) สาขาวิชาการศึกษานอกระบบ     
  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  

พ. ศ. 2543  ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 
การประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

พ. ศ. 2538   ปริญญาเทคโนโลยีการเกษตรบัณฑิต (ทษ. บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยี 
การผลิตสัตว์วิทยาลัยบัณฑิตสกลนคร 
 

ประวัติการท้างาน 
พ. ศ. 2558-ปัจจุบัน ต าแหน่งครูช านาญการพิเศษ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี 

ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร  
 พ. ศ. 2555-2557 ต าแหน่งครูช านาญการพิเศษ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา 

พ. ศ. 2554   ต าแหน่งครูช านาญการพิเศษ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย 
พ. ศ. 2551-2553 ต าแหน่งครูช านาญการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย 
พ. ศ. 2547-2550    ต าแหน่งอาจารย์ 2 ระดับ 7 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย    
พ. ศ. 2544-2546        ต าแหน่งอาจารย์ 1 ระดับ 4 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย  

 
 
 
 
 
 
 
ผลงานทางวิชาการ 
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1. ปิยะพัชร์  สถิตปรีชาโรจน์. 2556. สัตตบุษย์ชีวอินทรีย์. การประชุมวิชาการองค์การเกษตรในอนาคต 
แห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับภาค 
ครั้งที่  35 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา 21-2 5พฤศจิกายน 2556 
 

2. ปิยะพัชร์  สถิตปรีชาโรจน์. 2557. การพัฒนาปุ๋ยกระบอกสู่เกษตรกรนาบัว. รายงานโครงการอาชีวะ 
สร้างชาติด้วย “วิถีเพียงพอ ตามพ่อสอน”. (ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากมูลนิธิบิ๊กซีไทย)   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประวัติย่อของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

ชื่อ นายหนูไกร  พลเวียง  
 
สถานที่อยู่ปัจจุบัน 
 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี  อ าเภอสัตหีบ  จังหวดัชลบุรี  20250 
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ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ. 2535 ทษ.บ. ประมงน้ าจืดสถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ 
 พ.ศ. 2544 M. sc. Aquaculture  Asia Institute of Technology, Thailand 
  
ประวัติการท้างาน 
 พ.ศ. 2553-ปัจจุบัน ต าแหน่ง ครูช านาญการพิเศษ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี 
 พ.ศ. 2550-2553  ต าแหน่ง ครูช านาญการ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร 

ช่วยปฏิบัติราชการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี 
 พ.ศ. 2548-2550  ต าแหน่ง ครูช านาญการ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร 

ช่วยปฏิบัติราชการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา 
 พ.ศ. 2547-2548  ต าแหน่ง อาจารย์ 2 ระดับ 6 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร 
 พ.ศ. 2542-2547  ต าแหน่ง อาจารย์ 1 ระดับ 5 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร 
 พ.ศ. 2539-2542  ต าแหน่ง อาจารย์ 1 ระดับ 4 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร 
 
สถานที่ท้างานปัจจุบัน 
 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี  อ าเภอสัตหีบ  จังหวดัชลบุรี  20250 
 
ผลงานวิชาการ 
สุดารัตน์  ผ่องศรี เสาวลักษณ์  ดวงสว่าง และ หนูไกร พลเวียง. 2556. การเลี้ยงปลาดุกเทศด้วยอาหาร 
  ต่างชนิดกัน.การสัมมนาผลงานทางวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย 
  ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารีระดับ ภาค  ภาคกลาง  
  ครั้งที่ 35 ระหว่างวันที่ 25-29 พฤศจิกายน 2556 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา. 
 

 
 

ตารางแสดงภาระงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ 

ที ่ ชื่อ-สกุล 
ต้าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
รายวิชาที่สอน 

จ้านวน
ชั่วโมง 

จ้านวน
ชั่วโมง
รวม 

1 นางสาวเอ้ืออารี สุขสมนิตย์ อาจารย์ เทคโนโลยีการเพาะพันธุ์สัตว์น้ า 4 18 
   เทคโนโลยีอาหารสัตว์น้ า 4  
   โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 1 5  
   โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 2 5  
2 นางสาวพิศมัย  เฉลยศักดิ์ อาจารย์ การจัดการคุณภาพน้ าเพ่ือการ

เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
4 17 

   สถิติเพ่ืองานอาชีพ 3  
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   โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 1 5  
   โครงการพฒันาทักษะวิชาชีพ 2 5  
3 นายนุกูล  แสงพันธุ์ อาจารย์ การวิจัยทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 4 17 
   การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
3  

   โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 1 5  
   โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 2 5  
4 นายปิยะพัชร์  สถิตปรีชาโรจน์ อาจารย์ เทคโนโลยีการผลิตพันธุ์ไม้น้ า 5 15 
   โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 1 5  
   โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 2 5  
5 นายหนูไกร พลเวียง อาจารย์ เทคโนโลยีการเลี้ยงสัตว์น้ า 5 15 
   โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 1 5  
   โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 2 5  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ซ 
อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ 
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อัตลักษณ ์
“นักเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าด้วยนวัตกรรมสมัยใหม่ (Smart Farmer)  

สู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ” 

 
 

  เอกลักษณ์  
“แหล่งเรยีนรู้และทีพ่ึ่งชมุชนด้านเพาะเลีย้งสัตวน์้ า” 
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ภาคผนวก ฌ 
ความส้าคัญของการเปดิหลักสตูรเทคโนโลยีบัณฑิต  

สาขาวิชาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสตัว์น้้า 
โดยเน้นทางด้านเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสตัว์น้้าสวยงาม 
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ความส้าคัญของการเปิด หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า 
โดยเน้นทางด้านเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าสวยงา  

 
 

 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าที่จะเปิดสอนในแผนกวิชาประมง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี สถาบันอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง จะ ุ่งเน้นจัดการเรียน
การสอนทางด้านเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าสวยงา เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อ และ
สถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังค ในปัจจุบันเนื่องจากธุรกิจปลาสวยงามเป็นธุรกิจหนึ่งที่เกิดจากฐาน
ทรัพยากรชีวภาพที่มีความหลากหลายของประเทศไทย จึงมีศักยภาพในการผลิตและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าสวยงามมาอย่างต่อเนื่องในช่วง 5 ปี ระหว่างปี พ.ศ. 2549-2553 ประเทศไทยมีการ
ส่งออกปลาสวยงามมูลค่า 518.42 ล้านบาท ในปี 2549 เพ่ิมขึ้นเป็น 600.18 ล้านบาท ในปี 2553 โดยมี
การขยายอัตราขยายตัวเพิ่มข้ึนเฉลี่ยในอัตราร้อยละ 3.94 ต่อปี ตลาดน าเข้าปลาสวยงาม ได้แก่ สหภาพยุโรป 
ฮ่องกง สหรัฐอเมริกา สิงคโปร์และญี่ปุ่น ในปี 2553 สหรัฐอเมริกา มีการน าเข้าปลาสวยงามจากไทยเป็น
มูลค่า 2.72 ล้านบาท รองลงมาได้แก่ สหภาพยุโรป สิงคโปร์ และญี่ปุ่น น าเข้าเป็นมูลค่า 2.54 2.38 
และ 0.67 ล้านบาท ตามล าดับ ปลาที่จ าหน่ายในตลาดโลกร้อยละ 90 คือปลาสวยงามที่เป็นปลาน้ าจืด 
ส่วนที่เหลือร้อยละ 10 จะเป็นปลาสวยงามที่เป็นปลาทะเล ซึ่งเฉลี่ยแล้ว ร้อยละ 90 ของปลาสวยงามที่
เป็นปลาน้ าจืดได้จากการเพาะพันธุ์ในฟาร์ม ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 10 เป็นการจับจากธรรมชาติ (ส านักวิจัย
เศรษฐกิจการเกษตร, 2554)* 

พ้ืนที่ในเขตภาคกลาง อาทิเช่น กรุงเทพฯ นนทบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม และราชบุรี เป็นแหล่งผลิต
ปลาสวยงามแหล่งใหญ่ของประเทศจนสามารถส่งออกไปจ าหน่ายต่างประเทศติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลก
และมีแนวโน้มความต้องการปลาสวยงามทั้งภายในและภายนอกประเทศสูงขึ้นตามล าดับ เนื่องจากพื้นที่
ในเขตภาคกลางของประเทศไทยมีสภาพที่เหมาะสมกับการเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม เพราะนอกจากมีน้ า
ที่สมบูรณ์ และมีสภาพอากาศที่เหมาะสมแล้ว ยังมีอาหารมีชีวิตหลายชนิดส าหรับอนุบาลลูกปลา และเลี้ยง
ตัวเต็มวัยได้ตลอดทั้งปี อีกทั้งมีเส้นทางคมนาคมส าหรับการขนส่งทั้งภายใน และส่งออกไปต่างประเทศ
ได้สะดวก 

แผนกวิชาประมง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี มีประสบการณ์ด้ านการเพาะเลี้ยง
ปลาสวยงามมาไม่น้อยกว่า 20 ปี โดยมีฟาร์มปลาสวยงามในแผนกวิชาประมงเพื่อผลิตปลาเทวดา
ปลาหางนกยูงและสัตว์น้ าสวยงามอื่นๆ ส่งสถานประกอบการที่มีความร่วมมือกันเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม
เพ่ือการส่งออก ดังนั้นแผนกวิชาประมงจึงมีศักยภาพที่จะปูพ้ืนฐานด้านทักษะและเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยง
ปลาสวยงามให้กับนักศึกษาก่อนออกไปฝึกงานในสถานประกอบการ จากการร่วมมือและแลกเปลี่ยนข้อมูล
กับสถานประกอบการเพาะเลี้ยงปลาสวยงามมาอย่างต่อเนื่องท าให้ทราบถึงความต้องการของตลาด  
และก าลังคนที่จะเข้าไปร่วมท าธุรกิจการเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม  
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* ส านักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร.2554. การศึกษาเศรษฐกิจการผลติการตลาดปลาสวยงาม. เอกสารวจิัยเศรษฐกิจ 
 การเกษตร กันยายน 2554. ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. 83 หน้า. 
 
 สถานประกอบการเพาะเลี้ยงปลาสวยงามเพื่อการส่งออกส่วนมาก ต้องการผลิตสินค้าในจ านวน
สม่ าเสมอ และในจ านวนที่มากขึ้น จึงต้องการหาลูกฟาร์มมาช่วยผลิตปลาที่ตลาดต้องการ โดยเสนอ
ให้นักศึกษาที่เข้าฝึกงานในฟาร์มออกไปท าฟาร์มของตนเองเพื่อผลิตปลาสวยงามส่งให้กับตน (ฟาร์มแม่)
โดยยินดีจะสนับสนุนพ่อแม่พันธุ์ปลาและสอนเทคนิคต่างๆ ให้อย่างครบถ้วน ซึ่งที่ผ่านมานักศึกษาส่วนใหญ่
สนใจจะเรียนให้ได้วุฒิปริญญาตรีก่อนเริ่มต้นท างาน การเปิดสอนหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยี
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจึงตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการและนักศึกษาได้ในเวลาเดียวกัน 
 การท าธุรกิจปลาสวยงามมีช่องทางให้เลือกหลายทาง เพราะว่านอกจากพันธุ์ปล าสวยงามที่มี
การเพาะเลี้ยงในประเทศไทยจะมีจ านวนมากอยู่แล้ว (ไม่น้อยกว่า 400 ชนิด) ยังมีสัตว์น้ ากลุ่มอื่น เช่น
กุ้งสวยงาม หอยสวยงาม และพันธุ์ไม้น้ าอีกเป็นจ านวนมาก นอกจากนี้ยังมีธุรกิจที่ต่อเนื่องกับอาชีพ
การเพาะเลี้ยงปลาสวยงามอีกเป็นจ านวนมาก เช่น ผลิตหรือเพาะเลี้ยงอาหารปลาสวยงาม ผลิตอุปกรณ์ตกแต่ง
และเลี้ยงปลาสวยงาม จ าหน่ายปลาสวยงาม และการส่งออกปลาสวยงามเป็นต้น ผู้ท าธุรกิจปลาสวยงาม
สามารถเลือกชนิดปลาได้ตามความถนัด หรือตามปัจจัยแวดล้อมของแต่ละคน การประกอบอาชีพเพาะเลี้ยง
ปลาสวยงามจึงเป็นอาชีพที่ด าเนินการได้อย่างอิสระง่ายกว่าอีกหลายอาชีพ เนื่องจากการเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม
หลายชนิดสามารถใช้พ้ืนที่ในบริเวณบ้านได้ และสามารถเริ่มต้นการประกอบอาชีพจากจ านวนน้อยจึงไม่ต้องใช้
ต้นทุนสูง ซึ่งผู้ที่จบการศึกษาจากหลักสูตรนี้ถ้ามีความประสงค์ที่จะประกอบอาชีพเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม
ก็สามารถจะเริ่มต้นอาชีพได้และจะเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาการผลิตปลาสวยงามให้มีปริมาณมากขึ้น  
และคุณภาพดียิ่งข้ึนต่อไป 
 นักศึกษาที่ศึกษาในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า จะได้รับการ
พัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าสวยงามที่สูงขึ้นและมีประสบการณ์จากการเรียนรู้ในสถาน
ประกอบการ 2 ภาคเรียน มีความเป็นเลิศในด้านต่างๆ เช่น การวางแผนการผลิต และสามารถปรับปรุง
พันธุ์โดยใช้เทคโนโลยีการคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์ปลาที่จะให้ได้ลูกปลาตามความต้องการของตลาด สามารถผลิต
อาหารส าเร็จรูปส าหรับสัตว์น้ าสวยงามที่มีคุณภาพ ติดตั้งระบบต่างๆ ส าหรับการผลิตปลาสวยงาม การ
จ าหน่ายปลาสวยงามออนไลน์ และการรับค าสั่งซื้อสินค้าเพ่ือการส่งออก เป็นต้น 
 ในปัจจุบันสถานศึกษาได้ท าความร่วมมือกับสถานประกอบการ และหน่วยงานของรัฐ ได้แก่  
ฟาร์มปลากัด ฟาร์มปลาหางนกยูง ฟาร์มปลาทอง ฟาร์มปลาคาร์พ และศูนย์วิจัยและพัฒนาของกรมประมง
ในเขตภาคกลาง ส าหรับสถานประกอบการที่ได้ท าความร่วมมือทั้งหมดได้ร่วมประชุมท าความเข้าใจถึง
วัตถุประสงค์การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า
เป็นเบื ้องต้นแล้ว และเมื่อนักศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตร สามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ ้น 
ท้างานในหน่วยงานราชการและเอกชน นอกจากนี้ยังสามารถประกอบธุรกิจส่วนตัว พัฒนาธุรกิจใน
เชิงพาณิชย์ทางด้านสัตว์น้า้สวยงาม เช่น ผู้เพาะพันธุ์สัตว์น้้าสวยงามและปรับปรุงพันธุ์ ผู้รับจ้างขุน
ลูกปลาสวยงามผู้จ้าหน่ายอาหารมีชีวิตและส้าเร็จรูป ผู้จ้าหน่ายอุปกรณ์เพาะเลี้ยง ผู้จ้าหน่าย
เคมีภัณฑ์และเวชภัณฑ์ ผู้รวบรวมสัตว์น้้าสวยงาม และผู้ส่งออกสัตว์น้้าสวยงาม 
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ภาคผนวก ญ 
ตัวอย่างแผนการฝึกนักศึกษา 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนการฝึกอาชีพ งานเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงปลากัดเพื่อจ้าหน่าย 
ชื่อสถานประกอบการ สิรินุช เบตต้า ฟาร์ม   ปีการศึกษา 2560 

ระดับ ปริญญาตรี เทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชา  เทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า (ต่อเนื่อง) 
ภาคเรียนที่ 3 
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ที ่ งาน/ลักษณะงาน เวลาฝึก ครูฝึก รายวิชา/หน่วยการเรียน 
1. เทคโนโลยีเพาะเลี้ยงและอนุบาล

ปลากัด เทคนิคการคัดเลือกพ่อแม่
พันธุ์และปรับปรุงพันธุ์ 

150 คุณสิรินุช ฉิมพลี - เทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ า  
  สวยงาม 
- เทคโนโลยีการเพาะพันธุ์ 
  สัตว์น้ า 

2. เลี้ยงปลากัดปรับปรุงคุณภาพและ
จ าหน่ายผลผลิตตามหลักการและ
กระบวนการ และพัฒนาระบบ 
การเลี้ยง 
 

150 คุณสิรินุช ฉิมพลี - เทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ า 
  สวยงาม 
- เทคโนโลยีการเลี้ยงสัตว์น้ า 

3. วิเคราะห์ชนิดและสาเหตุของการ
เกิดโรคป้องกัน รักษา และควบคุม
โรคสัตว์น้ า 
 

120 คุณสิรินุช ฉิมพลี โรคสัตว์น้ าและการจัดการ 

4. ตรวจวัด วิ เคราะห์  และจัดการ
คุณภาพน้ า 
 

90 คุณสิรินุช ฉิมพลี การจัดการคุณภาพน้ าเพ่ือ 
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

5. การบริหารจัดการงานธุรกิจฟาร์ม
สัตว์น้ า การตลาดสัตว์น้ าให้เป็นไป
ตามมาตรฐานการส่งออกสัตว์น้ า
สวยงาม 
 

120 คุณสิรินุช ฉิมพลี เทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ า
สวยงาม 
 

 

 

 

แผนการฝึกอาชีพ งานเพาะเลี้ยงปลาคาร์พเชิงธุรกิจ 
ชื่อสถานประกอบการ JR Farm   ปีการศึกษา 2560 

ระดับ ปริญญาตรี เทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชา  เทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า (ต่อเนื่อง) 
ภาคเรียนที่ 4 

 

ที ่ งาน/ลักษณะงาน เวลาฝึก ครูฝึก รายวิชา/หน่วยการเรียน 
1. ออกแบบและสร้างโรงเพาะเลี้ยง 

บ่อ และกระชัง ระบบน้ าหมุนเวียน 
เครื่องมือเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า เครื่อง
ผลิตและเครื่องให้อาหาร 

120 คุณศักรินทร์ สินทะสุทธิ์ วิศวกรรมการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ า 
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2. ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ
วัตถุดิบ สร้างสูตรอาหารสัตว์น้ า ใช้
เทคโนโลยีผลิตอาหารส าเร็จรูป 
และผลิตอาหารสัตว์น้ ามีชีวิตตาม
หลักการและกระบวนการ 

120 คุณศักรินทร์ สินทะสุทธิ์ เทคโนโลยีการผลิตอาหาร
สัตว์น้ า 

3. วางแผนการด าเนินงานการวิจัย
ตามขั้นตอน บูรณาการความรู้ 
ทั กษะ  และประสบการณ์ โ ดย
ค านึงถึงผลการน าไปประยุกต์ใช้กับ
งาน และด าเนินการวิจัย รวบรวม
วิเคราะห์สรุปข้อมูล จัดท ารายงาน
และการน าเสนอผลงาน 

100 คุณศักรินทร์ สินทะสุทธิ์ โครงการพัฒนาทักษะ
วิชาชีพ 

4. ตรวจวัด วิ เคราะห์  และจัดการ
คุณภาพน้ า 

70 คุณศักรินทร์ สินทะสุทธิ์ การจัดการคุณภาพน้ า 
เพ่ือการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

5. การบริหารจัดการงานธุรกิจฟาร์ม
สัตว์น้ า การตลาดสัตว์น้ าให้เป็นไป
ตามมาตรฐานการส่งออกสัตว์น้ า
สวยงาม 

100 คุณศักรินทร์ สินทะสุทธิ์ เทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ า
สวยงาม 
 

6. ผล ิตพ ัน ธุ ์ไ ม ้น้ า ต ามห ล ัก แล ะ
กระบวนการ ใช้เทคโนโลยีและ
ป ร ับ ป ร ุง พ ัน ธุ ์ จ า ห น ่า ย แ ล ะ
ประเมินผลผลิตพันธุ์ไม้น้ า 

120 คุณศักรินทร์ สินทะสุทธิ์ เทคโนโลยีการผลิตพันธุ์ไม้
น้ า 
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ภาคผนวก ฎ 
การพัฒนาหลักสูตรและแผนฝึกอาชีพร่วมกัน 
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ภาคผนวก ฏ 
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับลักษณะของสถานประกอบการที่จะเข้าร่วมจัดการอาชีวศึกษา  

และการฝึกอบรมวิชาชีพ พ.ศ. 2558 
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