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2.2 ชื่อยอภาษาไทย
ชื่อยอภาษาอังกฤษ

:
:
:
:

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการผลิตสัตวน้ํา)
Bachelor of Science (Aquatic Animal Production Technology)
วท.บ. (เทคโนโลยีการผลิตสัตวน้ํา)
B.Sc. (Aquatic Animal Production Technology)

3. หนวยงานที่รับผิดชอบ
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4. ปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร
4.1 ปรัชญา
การเกษตรเปนอาชีพที่เสริมสรางและพัฒนาสังคมชนบทใหมีความเขมแข็ง และสามารถพึ่งพาตนเอง
ได นอกจากนี้การผลิตในภาคการเกษตรยังเปนรากฐานทางเศรษฐกิจที่สําคัญยิ่งของประเทศ ประกอบกับ
นโยบายของภาครัฐในปจจุบนั ไดเนนถึงความสําคัญในการที่จะใหประเทศไทยเปนแหลงผลิตอาหารทีส่ ําคัญ
ของโลก แตการที่ประเทศไทยจะสามารถเปนผูนําในการผลิตสินคาเกษตรดังกลาวไดนั้น มีความจําเปนอยางยิ่ง
ที่จะตองพัฒนาขีดความสามารถทางการผลิตควบคูพรอมไปกับการปรับปรุงมาตรฐานการผลิต เพือ่ ใหไดสินคา
เกษตรที่มีคุณภาพสูงและมีความปลอดภัยเปนที่ยอมรับของผูบริโภค
สําหรับการผลิตทางการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําและการประมงของประเทศไทยนั้น นับวาเปนการผลิตภาค
การเกษตรที่มีความสําคัญ สามารถสรางรายไดใหกับประเทศเปนอันดับตนๆ และมีบทบาทสําคัญตอกลไกทาง
เศรษฐกิจและสังคมของชาติ อยางไรก็ตามในชวงระยะเวลาที่ผานมาการขยายตัวอยางรวดเร็วของอุตสาหกรรม
การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําและการประมงที่มุงเนนเฉพาะปริมาณผลผลิต โดยขาดความเขาใจในการใชประโยชนและ
การจัดการทรัพยากรที่เหมาะสม ทําใหเกิดความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดลอมเปน
อยางมาก และไดกอใหเกิดปญหาในการผลิต ซึ่งสงผลกระทบโดยตรงตอปริมาณผลผลิตและรายไดของประเทศ
ดังนั้นในการผลิตบุคลากรที่มีความรูความสามารถในการผลิตสัตวน้ํา
พรอมทัง้ มีความรูและความ
เขาใจในการใชและการจัดการทรัพยากร เพือ่ ใหสามารถใชประโยชนไดอยางยั่งยืนนัน้ จึงมีความจําเปนอยาง
ยิ่งที่บุคลากรเหลานี้ จะตองมีความรูและทักษะอันเกิดจากการเรียนรูและฝกฝนประสบการณ ทั้งความรูที่เปน

1
พื้นฐานและความรูเฉพาะทางในสาขาวิชาชีพทั้งในดานเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการ ตลอดจนมีความรู
ความเขาใจถึงการใชประโยชนการจัดการและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเปนอยางดี สามารถ
บูรณาการความรูที่ไดจากการศึกษาและการฝกประสบการณ เพือ่ ใชในการประกอบอาชีพไดอยางเหมาะสมและ
มีประสิทธิภาพ
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ตั้งอยูใ นภูมิภาคที่มีศักยภาพทางการผลิตสัตวน้ํา
และเปนแหลงอุตสาหกรรมผลิตและแปรรูปผลผลิตทางการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงที่สําคัญ
ไดแก จังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี และประจวบคีรีขนั ธ ซึ่งไดกําหนดยุทธศาสตรที่เนนการเปน
ศูนยกลางการผลิตและแปรรูปสินคาประมงและเกษตร และใหความสําคัญกับการพัฒนาและแกปญ
 หาทางการ
ผลิตที่เกี่ยวของกับกลุมคนจํานวนมากเปนยุทธศาสตรหลัก นอกจากนี้ในดานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด จังหวัด
ราชบุรียังนับวาเปนแหลงผลิตปลาสวยงามที่สําคัญที่สุดของประเทศอีกดวย มหาวิทยาลัยศิลปากร มุงที่จะรวม
พัฒนาและแกไขปญหาเหลานี้ โดยใชพื้นทีข่ องจังหวัดเพชรบุรแี ละจังหวัดใกลเคียง ซึ่งเปนแหลงที่มีทรัพยากร
หลากหลาย เหมาะสมที่จะเปนแหลงศึกษาและคนควาวิจัยทางดานเทคโนโลยีการผลิตสัตวน้ํา ประกอบกับใน
พื้นที่จังหวัดเหลานี้ยังเปนศูนยรวมของหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวของ ซึ่งมหาวิทยาลัยสามารถ
สรางเครือขายความรวมมือ เพื่อการดําเนินการตามพันธกิจหลัก อันไดแก การจัดการศึกษา การคนควาวิจัย
ตลอดจนการใหบริการวิชาการแกชุมชน ใหบรรลุวัตถุประสงคไดเปนอยางดี
คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร มีความมุงมั่นที่จะผลิตบุคลากรดานเทคโนโลยีการผลิตสัตว
น้ําที่มีความรูทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติ โดยใหความสําคัญกับการศึกษาวิชาพื้นฐานใน 4 ภาคการศึกษาแรก
และเนนการเรียนรู
รวมทั้งการฝกประสบการณวิชาชีพเฉพาะทางในหองปฏิบตั ิการและการปฏิบัติงาน
ภาคสนามทั้งในหนวยงานของภาครัฐและเอกชนในรูปแบบสหกิจศึกษา ใน 4 ภาคการศึกษาหลังของแผนการ
ศึกษาตามหลักสูตร เพื่อเตรียมความพรอมนักศึกษาใหเปนบัณฑิตทีม่ ีความรอบรู สามารถใชเทคโนโลยี
สมัยใหมในการประกอบอาชีพไดอยางเหมาะสม
พรอมทั้งมีความเขาใจถึงการจัดการและการใชประโยชน
ทรัพยากรอยางยั่งยืน มีศักยภาพและความพรอมที่จะศึกษา คนควาวิจัย เพื่อแกปญ
 หาและปรับปรุงพัฒนา
อาชีพไดอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเปนผูที่ถึงพรอมซึ่งคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบ
วิชาชีพ และมีสํานึกรับผิดชอบตอสังคมและประเทศชาติ
4.2 วัตถุประสงค
1. เพื่อผลิตบัณฑิตดานเทคโนโลยีการผลิตสัตวน้ําใหมีความรูความชํานาญทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
2. เพื่อสงเสริมนักศึกษาใหสนใจงานวิจัยและพัฒนาดานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําโดยการนําทรัพยากรใน
ทองถิ่นมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุด มีการพัฒนาความรูที่ไดมาใชในการแกไขปญหาดานการผลิตสัตวน้ํา
รวมถึงการบูรณาการองคความรูแขนงตาง ๆ มาประยุกตใชใหเกิดการพัฒนาอยางตอเนื่อง
3. เพื่อสงเสริมนักศึกษามุงสูการเปนผูมีความสามารถดานการผลิตสัตวน้ํา การจัดการฟารมสัตวน้ํา
การพัฒนาผลผลิตและรูปแบบการผลิตสัตวน้ํา การพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําที่เอื้อประโยชนตอสิ่งแวดลอม
และรูจักใชเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใหเปนประโยชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
4. เพื่อสงเสริมการใชเทคโนโลยีสะอาดในการผลิตสัตวน้ํา เนนเชิงปฏิบัติใหไดผลผลิตที่มีคุณภาพ
มาตรฐานสูง มีความปลอดภัยตอผูบริโภค และไมเกิดภาวะมลพิษ สามารถสงเปนสินคาสงออก และยกระดับ
เทคโนโลยีการผลิตสัตวน้ําใหมีความสามารถแขงขันในตลาดสากล
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5. กําหนดการเปดสอน
ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2549
6. คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรอืน่ ที่กระทรวงศึกษาธิการ
เทียบเทาและไดรับการคัดเลือกเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร
7. การคัดเลือกผูเ ขาศึกษา
คัดเลือกนักศึกษาเขาศึกษา 3 วิธี คือ (1) การรับสมัครตรงผานระบบโควตาพิเศษของมหาวิทยาลัย
ศิลปากร (2) ผานระบบคัดเลือกเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐโดยสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา และ (3)
คัดเลือกผานระบบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาดวยวิธีพิเศษโดยคณะสัตวศาสตรและ
เทคโนโลยีการเกษตร
8. ระบบการศึกษา
8.1 การจัดการศึกษาโดยใชระบบหนวยกิตทวิภาค
8.2 การคิดหนวยกิต
8.2.1 รายวิชาบรรยาย 1 หนวยกิต เทากับ 1 ชั่วโมง/สัปดาห
8.2.2 รายวิชาฝกหรือทดลอง 1 หนวยกิต เทากับ 2 ชั่วโมงหรือ
3 ชั่วโมง/สัปดาห
8.2.3 รายวิชาฝกงานหรือฝกภาคสนาม 1 หนวยกิต เทากับ 3-6 ชั่วโมง/สัปดาห
ในแตละรายวิชากําหนดเกณฑในการกําหนดคาของหนวยกิตจาก
จํานวนชั่วโมงบรรยาย (บ) ชั่วโมงปฏิบัติ (ป) และชั่วโมงที่นักศึกษาตองศึกษาดวย
ตนเองนอกเวลาเรียน (น) ตอ 1 สัปดาห แลวหารดวย 3 ซึ่งมีวิธีคิดดังนี้
จํานวนหนวยกิต

=

บ

+

ป
3

+

น

9. ระยะเวลาการศึกษา
ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตรเทากับ 4 ปการศึกษา และใหศึกษาไดไมเกิน 8 ปการศึกษา
10. การลงทะเบียนเรียน
จํา นวนหน ว ยกิ ต ที่นั ก ศึ ก ษาปกติ ส ามารถลงทะเบี ย นเรี ย นในแต ล ะภาคการศึ ก ษา ให เ ปน ไปตาม
ขอบังคับของมหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2537 หรือ ที่มีการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงภายหลัง
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11. การวัดผลและการสําเร็จการศึกษา
ระเบียบการเรียนและการวัดผลใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการศึกษา
ระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2537 และขอกําหนดเพิ่มเติมของคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตรสําหรับ
การจบหลักสูตรเปนดังนี้
11.1 สอบไดหนวยกิตสะสมตามหลักสูตร ไมนอยกวา 137 หนวยกิต และ
11.2 สอบไดคาระดับเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไมต่ํากวา 2.00 และ
11.3 สอบไดคาระดับเฉลี่ยสะสมของทุกรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะไมต่ํากวา 2.00
12.

อาจารย
12.1 คณาจารยประจําหลักสูตร

ชื่อ-สกุล
ตําแหนงทางวิชาการ
1. อ. ภวพล คงชุม

คุณวุฒิ สาขาวิชา
ชื่อสถาบันที่จบการศึกษา
ปที่จบการศึกษา
วท.บ. (ประมง)
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล (2535)
M.S. (Aquaculture)
Central Luzon State University,
Philippines (2542)

2. อ. ชนม ภูสุวรรณ

วท.บ. (วาริชศาสตร)
มหาวิทยาลัยบูรพา (2538)
M.Sc. (Biological Sciences),
Brock University, Canada (2542)

3. อ. สมฤดี ศิลาฤดี

วท.บ. (ประมง)
มหาวิทยาลัยขอนแกน (2540)
วท.ม. (วิทยาศาสตรการประมง)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (2545)

4. อ. สาธิต บุญนอม

วท.บ. (ชีววิทยา)
มหาวิทยาลัยรามคําแหง (2537)
วท.ม. (เพาะเลีย้ งสัตวน้ํา)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (2545)

5. อ. อนวัช บุญญภักดี

วท.บ. (การประมง)
มหาวิทยาลัยแมโจ (2539)
วท.ม. (วาริชศาสตร)
มหาวิทยาลัยบูรพา (2542)

ผลงานทางวิชาการ

งานวิจัย
1. การใชสาหรายอุลวา (Ulva sp.) เปนสวน
ประกอบของอาหารผสมสําหรับเลี้ยงปลาตะเพียน
ขาว, (2538)
2. Salinity tolerance of different strains of
genetically improved tilapia (Oreochromis
niloticus), (2542)
งานวิจัย
1. Structure and Condition of Choaloa Coral
Reef, Chanthaburi: 3 years after 1997-98 El
Nino. (Poster Presentation in English), (2544)
2. ความสัมพันธระหวางการครอบคลุมพื้นที่ของ
พรมทะเล (Zoanthid: Zoanthidae) และคุณภาพ
น้ําในแนวปะการังจังหวัดชลบุรี, (2545)
งานวิจัย
1. การศึกษาปริมาณแพลงกตอน แบคทีเรียและ
คุณภาพน้ําในนาเกลือ, (2545)
งานวิจัย
1. Low salinity culture of Penaeus monodon
and its effect on the environment (2541)
2. ผลกระทบของการเลี้ยงกุง กุลาดําในระดับความ
เค็มต่ําตอสมบัติของดิน, (2545)
3. Functions of Antioxidant Vitamins in Tilapia
Broodstock Nutrition (2546)
งานวิจัย
1. Genetic diversity and Species-Diagnostic
Markers of Mud Crab (Genus Scylla) in
Eastern Thailand Determined by RAPD
Analysis (Marine Biology Journal), (2542)

ภาระงานสอนเฉลีย่
(ชั่วโมง/สัปดาห/ปการศึกษา)
ปจจุบัน
หลักสูตรใหม
6
11.5

6

15

7.5

10.5

5

10

4

11

4
12.2 คณาจารยผูสอน
ชื่อ-สกุล
ตําแหนงทางวิชาการ
1. อ.พิเชษฐ ศรีบุญยงค

2. อ.พิรวิทย เชื้อวงษบุญ

3. อ.ภัทราพร ภุมรินทร

4. อ.สุภาวดี
มานะไตรนนท

5. อ.กฤติยา
เลิศชุณหะเกียรติ

คุณวุฒิ สาขาวิชา
ชื่อสถาบันที่จบการศึกษา
ปที่จบการศึกษา
วท.บ. (เกษตรศาสตร) สัตวศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน (2537)
วท.ม. (สัตวศาสตร)
มหาวิทยาลัยขอนแกน (2544)
ศศ.บ. (รัฐศาสตร)
มหาวิทยาลัยรามคําแหง (2540)
วท.บ. (การเพาะขยายพันธุสัตว)
มหาวิทยาลัยมหิดล (2541)
วท.ม. (สัตวศาสตร)
มหาวิทยาลัยขอนแกน (2544)
วท.บ. (เกษตรศาสตร) สัตวศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน (2541)
วท.ม. (สัตวศาสตร)
มหาวิทยาลัยขอนแกน (2545)

วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ)
มหาวิทยาลัยศิลปากร (2542)
วท.ม. (เทคโนโลยีการผลิตสัตว)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
(2545)
วท.บ. (สัตวศาสตร)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจา
คุณทหารลาดกระบัง (2541)
วท.ม. (ชีววิทยา)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (2546)

6. อ.ศรัณยพงศ ทองเรือง

วท.บ. (เกษตรศาสตร) สัตวบาล
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (2541)
วท.ม. (เกษตรศาสตร) สัตวบาล
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (2546)

7. อ.วัชราภรณ รวมธรรม

วท.บ. (ชีววิทยา)
มหาวิทยาลัยขอนแกน (2542)
วท.ม. (สัตววิทยา)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (2545)

ผลงานทางวิชาการ

ภาระงานสอนเฉลีย่
(ชั่วโมง/สัปดาห/ปการศึกษา)
ปจจุบัน
8

หลักสูตรใหม
8.5

7

10

งานวิจัย
1. การประเมินคาคํานวณเชิงโภชนาการของ
เอนไซมไฟเตสในอาหารลูกสุกรหยานม,
มหาวิทยาลัยขอนแกน(2545)
2. ผลการเสริมสมุนไพร (กระเทียม, ฟาทะลายโจร
และฝรั่ง) ในอาหารตอสมรรถนะการเจริญเติบโต
และสารตกคางในไกเนื้อ (ผูวิจัยรวม),
มหาวิทยาลัยขอนแกน (2546)
งานวิจัย
1. การปรับปรุงพันธุกรรมสัตวเศรษฐกิจให
ตานทานโรคโดยใชวิธี Molecular genetics เขา
ชวย, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (2545)

12

11

5

22

งานวิจัย
1. อิทธิพลของสารไตรฟลูราลินที่มีตอสารชีวเคมี
เลือดกุงกุลาดํา,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (2545)
2. การศึกษาผลการใชยาซัลฟานิลาไมดรวมกับยา
ไพริเมทธามีนที่มีตอการลดความสมบูรณพันธุหนูวิ
สตารแรทเพศผู, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร(2546)
งานวิจัย
1. การใชฮอรโมน Bovine somatotropin และการ
ใหความเย็นในโรงเรือนเปดตอการเพิ่มผลผลิต
น้ํานมของโคนมออสเตรเลียนฟรีเชียนซาฮิวาลใน
ประเทศไทย, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (2546)
งานวิจัย
1. Detoxification mechanisms of the golden
apple snail (Pomacea canaliculata) against nut
grass (Cyperus rotundus) extracts containing
4, 11- Selinnadien-3-one and extract toxicity to
some nontarget species. (ผูวิจัยรวม),
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (2545)

11

17

5

6.5

7

19

งานวิจัย
1. การศึกษาผลของการใชกลูโคแมนแนนในรูป
แปงบุกเพื่อลดโคเลสเตอรอลในไก
เนื้อ,มหาวิทยาลัยขอนแกน (2544)
งานวิจัย
1. การตัดแบงตัวออนแบบงายและการตัดสินเพศ
โดยใชปฏิกิริยาลูกโซของเอนไซมโพลิเมอเรส,
มหาวิทยาลัยขอนแกน (2544)

5
ชื่อ-สกุล
ตําแหนงทางวิชาการ

คุณวุฒิ สาขาวิชา
ชื่อสถาบันที่จบการศึกษา
ปที่จบการศึกษา

ผลงานทางวิชาการ

8. อ.พรพรรณ แสนภูมิ

วท.บ. (เกษตรศาสตร) สัตวศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน (2542)
วท.ม. (สัตวศาสตร)
มหาวิทยาลัยขอนแกน (2546)

9. อ.อนันท เชาวเครือ

วท.บ. (เทคโนโลยีการผลิตสัตว)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
(2540)
วท.ม. (สัตวศาสตร)
มหาวิทยาลัยขอนแกน (2546)

งานวิจัย
1. บทบาทของ GMO ตอการบริโภคเนื้อสัตว สัตว
เศรษฐกิจ, มหาวิทยาลัยขอนแกน (2543)
2. ผลของการใชอาหารขนรวมกับฟางแหงและฟาง
หมักตอสมรรถนะการเจริญเติบโต ลักษณะซาก
และการยอมรับของการบริโภคเนื้อแพะและแกะ,
มหาวิทยาลัยขอนแกน (2545)
งานวิจัย
1. ชีววิทยาของเนื้อทราย (Cervus porcinus): การ
เจริญเติบโต ปริมาณการกินได,
มหาวิทยาลัยขอนแกน (2545)
2. ผลของวิธีการปองกันการถูกยอยสลายโปรตีน
ของกากถั่วเหลือง โดยการใชความรอนรวมกับการ
เสริมสารละลายน้ําตาลในหลอดทดลอง(in vitro),
มหาวิทยาลัยขอนแกน (2546)
3. ผลของอาหารโปรตีนที่ผานการปองกันการยอย
สลายในกระเพาะหมักตอปริมาณการกินไดและ
อัตราการเจริญเติบโตในเนื้อทราย (Cervus
porcinus), มหาวิทยาลัยขอนแกน (2546)

10. อ.วิไลวรรณ
สิริโรจนพุฒิ

วท.บ. (เศรษฐศาสตรเกษตร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (2538)
วท.ม. (เศรษฐศาสตรเกษตร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (2542)
วท.บ. (เกษตรศาสตร) โรคพืช
มหาวิทยาลัยเชียงใหม (2542)
วท.ม. (เกษตรศาสตร) กีฏวิทยา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม (2546)
วท.บ.(เทคโนโลยีอาหาร)
มหาวิทยาลัยศิลปากร (2542)
วท.ม.(เทคโนโลยีหลังการเก็บเกีย่ ว)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกลาธนบุรี (2545)

11. อ.กฤษณะ เรืองฤทธิ์

12. อ.พฤฒิยา
นิลประพฤกษ

งานวิจัย
1. การวิเคราะหการจัดการดูแลไหมเพื่อการผลิต
อุตสาหกรรมเสนไหมของประเทศไทย ปการผลิต
2539, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (2542)
งานวิจัย
1. การเปรียบเทียบลายพิมพดีเอ็นเอใน
ไมโตคอนเดรียเพื่อการจําแนกพันธุไหมไทย
พื้นเมือง, มหาวิทยาลัยเชียงใหม (2545)
งานวิจัย
1. การผลิตซอสปรุงรสกลิ่นเนื้อยางโดย
กระบวนการใหความรอน (2541)
2. ผลของการใชกาซคารบอนไดออกไซดสูงในการ
ยืดอายุเงาะโรงเรียน (2544)
3. ผลของสารเคลือบผิวในการยืดอายุการเก็บ
รักษาผลสม (2545)
4. การศึกษาผลของคุณภาพทุเรียนทอด (2546)

ภาระงานสอนเฉลีย่
(ชั่วโมง/สัปดาห/ปการศึกษา)
ปจจุบัน
9.5

หลักสูตรใหม
10.5

7

12.5

-

11

10

3

-

3

6
ชื่อ-สกุล
ตําแหนงทางวิชาการ

คุณวุฒิ สาขาวิชา
ชื่อสถาบันที่จบการศึกษา
ปที่จบการศึกษา

13. อ.อุไรวรรณ
ไอยสุวรรณ

วท.บ.(เกษตรศาสตร)
สาขาวิชาปฐพีวิทยา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
(2542)
วท.ม.(การจัดการทรัพยากรดิน)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
(2545)

14. อ.พรรณธิภา
ณ เชียงใหม

วท.บ.(เกษตรศาสตร)
สาขาวิชาพืชไร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม (2540)
วท.ม.(เกษตรศาสตร)
สาขาวิชาการปรับปรุงพันธุพืชไร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม (2542)

15. อ.น.สพ.สุรวัฒน
ชลอสันติสกุล

สพ.บ.
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (2544)

16. อ.สพ.ญ.จารุณี
เกษรพิกุล

สพ.บ.
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (2544)
ส.ม.
มหาวิทยาลัยมหิดล (2546)
สพ.บ.
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร(2542)
Certificate of Veterinary
Diagnostic Imaging,
University of Sydney(2545)

17. อ.น.สพ.วีระศักดิ์
ฟุงเฟอง

ผลงานทางวิชาการ

งานวิจัย
1. ศึกษาคุณสมบัติทางเคมีและทางกายภาพของ
กากตะกอนของเสีย (2542)
2. การใชประโยชนกากตะกอนของเสียจากโรงงาน
อาหารทะเลเพื่อเปนปุยอินทรียและสารปรับปรุงดิน
(2542)
3. อิทธิพลของวัสดุปลูกตอประสิทธิภาพของการ
เพาะเห็ด (2543)
งานวิจัย
1. ประสิทธิภาพในการกําจัดวัชพืชในขาวไร
(2540)
2. ประสิทธิภาพวิธีการคัดเลือกสายพันธุขาว
บารเลย (2542)
3. การถายทอดทางพันธุกรรมของเมล็ดถั่วเขียว
(2547)
งานวิจัย
1. การศึกษาเบื้องตนทางโลหิตวิทยาและคาเคมี
เลือดของตะพาบน้ําพันธุไตหวัน,
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (2544)
งานวิจัย
1. ผลของยาอามิทราสตอระดับน้ําตาลกลูโคสและ
ฮอรโมนอินซูลินในกระแสเลือดของสุนัข,
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (2544)
งานวิจัย
1. การผาตัดเนื้องอกที่ขอศอกขวาในเสือขาวเบงกอล, งานประชุมวิชาการสมาคมสัตวแพทย
ผูประกอบการบําบัดโรคสัตว (2543)
2. รายงานสัตวปวย การรักษากระดูก tibiofibular
หักแบบชิ้นยอยดวยวิธีโครงยึดตรึงกระดูกจาก
ภายนอกโดยใชอะคริลิกเปนแกนยึด, งานประชุม
วิชาการ ครั้งที่ 40 ม.เกษตรศาสตร (2545)
3. รายงานสัตวปวย การรักษากระดูกขาหนาทอน
ลางสวนปลายหักดวยแผนดามกระดูกขนาดเล็กใน
สุนัขสายพันธุเล็ก, งานประชุมวิชาการ ครั้งที่ 41
ม.เกษตรศาสตร (2546)
4. รายงานสัตวปวย Ostechondritis dissecans ที่
ขอหัวไหลในสุนัข, งานประชุมวิชาการ ครั้งที่ 41
ม.เกษตรศาสตร (2546)

ภาระงานสอนเฉลีย่
(ชั่วโมง/สัปดาห/ปการศึกษา)
ปจจุบัน
-

หลักสูตรใหม
3

-

3

9.5

4

-

4

-

4

7
12.3 คณาจารยพิเศษจากมหาวิทยาลัยศิลปากร และจากหนวยงานภาครัฐ
ภาคเอกชน และเกษตรกรที่มีประสบการณในสาขาวิชาที่เปดสอนในหลักสูตร
ที่มหาวิทยาลัยประกาศแตงตั้ง
ชื่อ-สกุล
ตําแหนงทางวิชาการ
1.รศ.ดร.ยนต มุสิก

2.ผศ.ดร. ชลอ ลิ้มสุวรรณ

3. ดร.ชัยวุฒิ สุดทองคง

4. อ.ธนัญช สังกรธนกิจ

5. อ.รติมา ครุวรรณเจริญ

คุณวุฒิ สาขาวิชา
ชื่อสถาบันที่จบการศึกษา
วท.บ.(ประมง)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
M.S.(Fisheries Biology)
Iowa State University, USA
Ph.D.(Fisheries and Allied Aquaculture)
Auburn University, USA
วท.บ. (ประมง)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (2513)
M.S. (Zoology)
Middle Tennessee State University, USA (2519)
Ph.D. (Fish Pathology)
Auburn University, USA (2524)
วท.บ. (ประมง)
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล (2535)
วท.ม. (วิทยาศาสตรการประมง)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (2539)
Ph.D. (Fish Pathology)
Mie University, Japan (2545)
วท.บ. (ประมง)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
M.Sc. (Aquaculture)
Ghent University, Belgium
วท.บ. (วาริชศาสตร)
มหาวิทยาลัยบูรพา (2538)
วท.ม. (วิทยาศาสตรทางทะเล)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (2543)

สาขาที่เชี่ยวชาญ
คุณภาพน้ําในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

การเพาะเลี้ยงกุงทะเล

โรคไวรัสในสัตวน้ํา

การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง
การเลี้ยงอารทีเมีย

อนุกรมวิธานของปลาทะเล
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13. จํานวนนักศึกษา
ชั้นปที่
ชั้นปที่ 1
ชั้นปที่ 2
ชั้นปที่ 3
ชั้นปที่ 4
รวม
จํานวนที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษา
14.

ป 2549
30
30
-

จํานวนนักศึกษา (คน)
ป 2550
ป 2551
ป 2552
45
45
45
30
45
45
30
45
30
75
120
165
-

ป 2553
45
45
45
45
180
30

สถานที่และอุปกรณการสอน
14.1 สถานที่
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
14.2 อุปกรณการสอน
ครุภัณฑของคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร

15.

หองสมุด
สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร และวิทยาเขตสารสนเทศ
เพชรบุรี มีหนังสือดานวิทยาศาสตร และดานเกษตรศาสตร ประมาณ 1,500 เลม และวารสารทางดาน
สัตวศาสตร ประมาณ 17 รายการ
16.

งบประมาณ
16.1 งบประมาณแผนดิน

หมวดเงินอุดหนุน

2549
66,000

งบประมาณ
2550
2551
165,000
264,000

2552
363,000

2549
2,925,849
1,826,400
230,000
4,775,249

งบประมาณ
2550
2551
3,130,658
3,439,724
1,954,248
2,149,672
260,000
290,000
5,344,906
5,879,396

2552
3,782,696
2,364,640
320,000
6,467,336

16.2 งบประมาณเงินรายได

1. งานบริหารทั่วไป
2. งานจัดการการศึกษา
3. งานทุนการศึกษา
รวม
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17.

หลักสูตร
17.1 จํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 137 หนวยกิต
17.2 โครงสรางหลักสูตร ประกอบดวย 3 หมวดวิชา ดังตาราง
จํานวนหนวยกิต
หมวดวิชา
30
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
15
1.1 กลุมวิชาภาษา
4
1.2 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
11
1.3 กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
101
2. หมวดวิชาเฉพาะ
23
2.1 กลุมวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร
22
2.2 กลุมวิชาแกน
44
2.3 กลุมวิชาชีพบังคับ
12
2.4 กลุมวิชาชีพเลือก
6
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
137
รวมหนวยกิตสะสมตองไมนอยกวา
17.3

คําอธิบายรหัสวิชา
กําหนดรหัสวิชาไวเปน 6 หลัก โดยแบงเลขออกเปน 2 กลุม กลุมละ 3 หลัก
เลขสามหลักแรก
เปนเลขประจําหนวยงานทีร่ ับผิดชอบรายวิชานั้น ๆ
080
มหาวิทยาลัยศิลปากร
700
คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร
710
สาขาสัตวศาสตร คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร
711
สาขาเทคโนโลยีการผลิตสัตวน้ํา คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร
712
สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร
เลขสามหลักหลัง (เฉพาะรายวิชาที่มีรหัสหลักแรกเปน 7)
• เลขตัวแรก หมายถึง ระดับชั้นปที่นักศึกษาปกติควรเรียนได คือ
1 = ระดับการศึกษาปริญญาบัณฑิต ชั้นปที่ 1 หรือ ชั้นปที่ 2
2 = ระดับการศึกษาปริญญาบัณฑิต ชั้นปที่ 2
3 = ระดับการศึกษาปริญญาบัณฑิต ชั้นปที่ 3
4 = ระดับการศึกษาปริญญาบัณฑิต ชั้นปที่ 4
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• เลขตัวที่สอง หมายถึง กลุมของรายวิชา
0 = กลุมวิชาแกน
1 = กลุมวิชาชีววิทยาประมง
2 = กลุมวิชาอาหารสัตวน้ํา
3 = กลุมวิชาโรคสัตวน้ํา
4 = กลุมวิชาพันธุศาสตรและเทคโนโลยีชีวภาพ
5 = กลุมวิชาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
6 = กลุมวิชานิเวศวิทยา การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอม
7 = กลุมวิชาเศรษฐศาสตรการประมง
8 = กลุมวิชาอื่นๆ
9 = กลุมวิชาการวิจัย สัมมนา และสหกิจศึกษา
• เลขตัวที่สาม หมายถึง ลําดับที่ของรายวิชา
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รายละเอียดโครงสรางหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตวน้ําตองศึกษารายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไมนอยกวา 30 หนวยกิต ประกอบดวย
1.1 กลุมวิชาภาษา จํานวน 15 หนวยกิต ประกอบดวยรายวิชาตอไปนี้
080 176
080 177
080 178
700 207
700 208

ภาษากับการสื่อสาร
(Language and Communication)
ภาษาอังกฤษ 1
(English I)
ภาษาอังกฤษ 2
(English II)
ภาษาอังกฤษเชิงวิทยาศาสตร 1
(Scientific English I)
ภาษาอังกฤษเชิงวิทยาศาสตร 2
(Scientific English II)

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

1.2 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร จํานวน 4 หนวยกิต ประกอบดวยรายวิชาตอไปนี้
700 231 สวัสดิภาพสัตวและจรรยาบรรณการทดลองในสัตว
2(2-0-4)
(Animal Welfare and Ethics on Animal Experimentation)
700 303 หองสมุดดิจิตอลและสารสนเทศเพื่อการวิจัย
2(1-3-2)
(Digital Library and Information for Research)
1.3 กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร จํานวน 11 หนวยกิต
ใหเรียนจากรายวิชาตอไปนี้ จํานวน 7 หนวยกิต
700 271 หลักสหกรณและการสงเสริมการเกษตร
(Principles of Cooperatives and Agricultural Extension)
700 272 เศรษฐกิจพอเพียง
(Self Sufficient Economy)
700 281 ภูมิปญญาไทยทางการเกษตร
(Thai Wisdom in Agriculture)
700 471 การตลาดสินคาเกษตรและอาหาร
(Food and Agricultural Marketing)
และเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี้ ไมนอยกวา 4 หนวยกิต
080 101 มนุษยกับการสรางสรรค
(Man and Creativity)
080 107 ดนตรีวิจักษ
(Music Appreciation)

2(2-0-4)
1(1-0-2)
2(2-0-4)
2(2-0-4)

3(3-0-6)
2(2-0-4)
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080 114

ศิลปวิจักษ
(Art Appreciation)
080 127 จิตวิทยาเบื้องตน
(Introduction to Psychology)
080 140 กีฬาศึกษา
(Sport Education)
080 141 หลักนันทนาการ
(Principles of Recreation)
080 145 การจัดการทั่วไป
(Introduction to Management)
หรือเลือกเรียนจากรายวิชาที่ไดรับอนุมตั ิใหเปดสอนเพิ่มเติม
2. หมวดวิชาเฉพาะ
จํานวน 101 หนวยกิต
2.1 กลุมวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร
จํานวน 23 หนวยกิต
700 180 แคลคูลัส
(Calculus)
700 181 เคมีเบื้องตน
(Fundamental Chemistry)
700 182 ปฏิบัติการเคมีเบื้องตน
(Fundamental Chemistry Laboratory)
700 183 เคมีอินทรียเบือ้ งตน
(Fundamental Organic Chemistry)
700 184 ปฏิบัติการเคมีอินทรียเบือ้ งตน
(Fundamental Organic Chemistry Laboratory)
700 185 ชีววิทยา 1
(Biology I)
700 186 ปฏิบัติการชีววิทยา 1
(Biology Laboratory I)
700 187 ชีววิทยา 2
(Biology II)
700 188 ปฏิบัติการชีววิทยา 2
(Biology Laboratory II)
700 189 ฟสิกสพื้นฐาน
(Fundamental Physics)
2.2 กลุมวิชาแกน
จํานวน 22 หนวยกิต
700 201 จุลชีววิทยาสําหรับนักศึกษาวิทยาศาสตรการเกษตร
(Microbiology for Agricultural Science Students)

2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(1-2-3)
1(1-0-2)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
4(4-0-8)

3(2-3-4)
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700 203 ชีวสถิติเบื้องตน
(Basic Biostatistics)
700 204 ชีวเคมีสําหรับนักศึกษาวิทยาศาสตรการเกษตร
(Biochemistry for Agricultural Science Students)
700 205 ปฏิบัติการชีวเคมีสําหรับนักศึกษาวิทยาศาสตรการเกษตร
(Biochemistry Laboratory for Agricultural Science Students)
700 302 พันธุศาสตรการเกษตร
(Agricultural Genetics)
711 261 ชลธีวิทยาและสมุทรศาสตรเบื้องตน
(Introduction to Limnology and Oceanography)
711 371 เศรษฐศาสตรและการจัดการฟารมเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
(Aquaculture Economics and Farm Management)
712 221 ปฐพีวิทยาเบื้องตน
(Introduction to Soil Science)
2.3 กลุมวิชาชีพบังคับ
จํานวน 44 หนวยกิต
711 102 การประมงและการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําเบื้องตน
(Introduction to Fisheries and Aquaculture)
711 211 สัตวน้ําไมมีกระดูกสันหลัง
(Aquatic Invertebrates)
711 212 ชีววิทยาของปลา
(Biology of Fishes)
711 321 อาหารและการใหอาหารสัตวน้ํา
(Aquatic Animal Feed and Feeding)
711 331 โรคของสัตวนา้ํ
(Diseases of Aquatic Animals)
711 341 พันธุศาสตรการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
(Aquaculture Genetics)
711 351 การเพาะพันธุสัตวน้ํา
(Aquatic Animal Propagation)
711 352 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
(Aquaculture Technology)
711 353 คุณภาพน้ําสําหรับการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
(Water Quality for Aquaculture)
711 355 ปฏิบัติการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด
(Freshwater Aquaculture Laboratory)
711 356 ปฏิบัติการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํากรอย
(Brackishwater Aquaculture Laboratory)

3(2-3-4)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
3(2-3-4)
3(3-0-6)
3(2-3-4)

2(2-0-4)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(3-0-6)
3(2-3-4)
1(0-3-0)
1(0-3-0)
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711 361 นิเวศวิทยาแหลงน้ํา
(Aquatic Ecology)
711 391 เทคนิควิจัยทางการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
(Research Techniques in Aquaculture)
711 491 สัมมนา
(Seminar)
711 498 สหกิจศึกษา
(Co-operative Education)
711 499 จุลนิพนธ
(Senior Project)
2.4 กลุมวิชาชีพเลือก
ไมนอยกวา 12 หนวยกิต
711 354 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงกุง
(Shrimp Culture Technology)
711 362 การจัดการสิ่งแวดลอมทางน้ํา
(Aquatic Environment Management)
711 411 ชีววิทยาทางทะเล
(Marine Biology)
711 451 ปลาสวยงาม
(Ornamental Fish)
711 461 การอนุรักษและการจัดการทรัพยากรทางน้ํา
(Aquatic Resource Conservation and Management)
711 481 เรื่องคัดเฉพาะทางเทคโนโลยีการผลิตสัตวน้ํา
(Selected Topics in Aquatic Animal Production Technology)

3(2-3-4)
3(2-3-4)
1(0-2-1)
6(0-18-0)
3(0-9-0)

3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

และรายวิชาอื่นที่เปดสอนในคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตรและที่ไดรับ
อนุมัติใหเปดสอนเพิ่มเติม ทัง้ นี้นักศึกษาตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา
3. หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวนไมนอยกวา 6 หนวยกิต
ใหเลือกศึกษาไดจากทุกรายวิชาที่เปดสอนในมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอื่นที่ไดรับความเห็นชอบจาก
กรรมการประจําคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร ถานักศึกษาเลือกศึกษารายวิชาในกลุมวิชาชีพเลือก
จะตองนําไปคิดคาระดับคะแนนเฉลี่ยในหมวดวิชาเฉพาะดวย เพื่อตรวจสอบเงื่อนไขการสําเร็จการศึกษา
การนับหนวยกิตในแตละหมวดวิชา ใหนับเปนรายวิชา จะแยกนับหนวยกิตรายวิชาใดรายวิชาหนึ่ง
ไปไวทั้งสองหมวดวิชาไมได
อนึ่ง คณะกรรมการบริหารประจําคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร อาจพิจารณาเทียบ
สาระเนื้อหาและจํานวนหนวยกิตรายวิชาของคณะวิชาหรือของมหาวิทยาลัยอื่นใหเทียบเทากับรายวิชาของ
คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตรได
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17.4

แผนการศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตสัตวน้ํา

137 หนวยกิต

ปที่ 1 (ภาคการศึกษาที่ 1)
รหัสวิชา
080 177
700 180
700 181
700 182
700 185
700 186
711 102
…….......

ชื่อรายวิชา
ภาษาอังกฤษ 1
แคลคูลัส
เคมีเบื้องตน
ปฏิบัติการเคมีเบื้องตน
ชีววิทยา 1
ปฏิบัติการชีววิทยา 1
การประมงและการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําเบื้องตน
วิชาเลือกในกลุมสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
รวมหนวยกิต

จํานวนหนวยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
2(2-0-4)
2
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ปที่ 1 (ภาคการศึกษาที่ 2)
รหัสวิชา
080 176
080 178
700 183
700 184
700 187
700 188
700 189
…….......

ชื่อรายวิชา
ภาษากับการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ 2
เคมีอินทรียเบือ้ งตน
ปฏิบัติการเคมีอินทรียเบือ้ งตน
ชีววิทยา 2
ปฏิบัติการชีววิทยา 2
ฟสิกสพื้นฐาน
วิชาเลือกในกลุมสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
รวมหนวยกิต

จํานวนหนวยกิต
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
4(4-0-8)
2
20
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ปที่ 2 (ภาคการศึกษาที่ 1)
รหัสวิชา
700 201
700 207
700 271
700 281
711 211
712 221
……......

ชื่อรายวิชา
จุลชีววิทยาสําหรับนักศึกษาวิทยาศาสตรการเกษตร
ภาษาอังกฤษเชิงวิทยาศาสตร 1
หลักสหกรณและการสงเสริมการเกษตร
ภูมิปญญาไทยทางการเกษตร
สัตวน้ําไมมีกระดูกสันหลัง
ปฐพีวิทยาเบื้องตน
วิชาเลือกในหมวดวิชาเลือกเสรี
รวมหนวยกิต

จํานวนหนวยกิต
3(2-3-4)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
3
19

ปที่ 2 (ภาคการศึกษาที่ 2 )
รหัสวิชา
700
700
700
700
700
700
711
711

203
204
205
208
231
272
212
261

ชื่อรายวิชา
ชีวสถิติเบื้องตน
ชีวเคมีสําหรับนักศึกษาวิทยาศาสตรการเกษตร
ปฏิบัติการชีวเคมีสําหรับนักศึกษาวิทยาศาสตรการเกษตร
ภาษาอังกฤษเชิงวิทยาศาสตร 2
สวัสดิภาพสัตวและจรรยาบรรณการทดลองในสัตว
เศรษฐกิจพอเพียง
ชีววิทยาของปลา
ชลธีวิทยาและสมุทรศาสตรเบื้องตน
รวมหนวยกิต

จํานวนหนวยกิต
3(2-3-4)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
1(1-0-2)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
19
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ปที่ 3 (ภาคการศึกษาที่ 1)
รหัสวิชา
700
700
711
711
711
711
711
711

302
303
331
351
353
355
361
371

ชื่อรายวิชา
พันธุศาสตรการเกษตร
หองสมุดดิจิตอลและสารสนเทศเพื่อการวิจัย
โรคของสัตวนา้ํ
การเพาะพันธุสัตวน้ํา
คุณภาพน้ําสําหรับการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
ปฏิบัติการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด
นิเวศวิทยาแหลงน้ํา
เศรษฐศาสตรและการจัดการฟารมเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
รวมหนวยกิต

จํานวนหนวยกิต
3(3-0-6)
2(1-3-2)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
1(0-3-0)
3(2-3-4)
3(3-0-6)
21

ปที่ 3 (ภาคการศึกษาที่ 2)
รหัสวิชา
711 321
711 341
711 352
711 356
711 391
711 .....

ชื่อรายวิชา
อาหารและการใหอาหารสัตวน้ํา
พันธุศาสตรการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
ปฏิบัติการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํากรอย
เทคนิควิจัยทางการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
วิชาเลือกในกลุมวิชาชีพเลือก
รวมหนวยกิต

จํานวนหนวยกิต
3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(2-3-4)
6
19
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ปที่ 4 (ภาคการศึกษาที่ 1)
รหัสวิชา
711 498

ชื่อรายวิชา

จํานวนหนวยกิต
6(0-18-0)

รวมหนวยกิต

6

สหกิจศึกษา

ปที่ 4 (ภาคการศึกษาที่ 2)
รหัสวิชา
700 471
711 491
711 499
711 …..
…………

ชื่อรายวิชา
การตลาดสินคาเกษตรและอาหาร
สัมมนา
จุลนิพนธ
วิชาเลือกในกลุมวิชาชีพเลือก
วิชาเลือกในหมวดวิชาเลือกเสรี
รวมหนวยกิต

จํานวนหนวยกิต
2(2-0-4)
1(0-2-1)
3(0-9-0)
6
3
15

19
17.5

คําอธิบายรายวิชา

080 101

มนุษยกับการสรางสรรค
3(3-0-6)
(Man and Creativity)
ศึก ษาหลั ก ความคิ ดเกี่ ย วกั บ ความสํ านึ กในตนอั น เกิ ด จากการพิ จ ารณาเอกภาพของโลก
ความสัมพันธระหวางปจเจกบุคคลกับเพื่อนมนุษย ระหวางปจเจกบุคคลกับสิ่งแวดลอม การดํารงอยูของ
จักรวาลโลกและมวลมนุษย อันเปนปจจัยกอใหเกิดแรงสรางสรรคสวนบุคคลและพลังรวมในการจรรโลงความ
เปนมนุษยทั้งที่เปนในรูปของปรัชญา ศาสนา และความเชื่อถือ สภาวะทางจิต สภาวะทางธรรมชาติ และ
สังคมที่เอื้อตอ การสรางสรรคทางศิลปะ ตลอดจนการประดิษฐคิดคนทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ทั้งนี้ให
ศึกษาตัวอยางที่สําคัญ ๆ จากกิจกรรมสรางสรรคของมนุษยทั้งในอดีตและปจจุบัน รวมทั้งขอขัดแยงและอุปสรรค
ที่มีตอการสรางสรรค ในการสอน
080 107

ดนตรีวิจักษ
2(2-0-4)
(Music Appreciation)
ศึ ก ษาองค ป ระกอบของดนตรี เครื่ อ งดนตรี ไ ทยและต างชาติ ผลงานของคี ต กวี ไ ทยและ
ตางประเทศที่สําคัญ เปรียบเทียบลักษณะของดนตรีชาติตางๆ รวมทั้งดนตรีพื้นบาน ลักษณะเฉพาะของดนตรี
ประจําชาติไทย ความสัมพันธระหวางคีตศิลปกับศิลปะแขนงอื่น ทั้งนี้โดยใหนักศึกษาไดฟงดนตรีไทยและ
ตางชาติใหมากที่สุดเทาที่จะมากได
080 114

ศิลปวิจักษ
2(2-0-4)
(Art Appreciation)
ศึกษาลักษณะและความสําคัญของทัศนศิลป โดยมุงสรางรสนิยม ความชื่นชม และความ
สํ า นึ ก ในคุ ณ ค า ของงานสร า งสรรค ท างศิ ล ปะจากตั ว อย างศิ ล ปกรรมทั้ ง ในอดี ต และป จ จุ บั น บทบาทของ
ทัศนศิลป
ในวัฒนธรรมของมนุษยชาติทั้งตะวันออกและตะวันตก โดยเฉพาะอยางยิ่งในการแสดงออก
ทั้งนี้ใหเห็นอิทธิพลโดยตรงของทัศนศิลปที่มีตอการดํารงชีวิตของคนไทย
080 127

จิตวิทยาเบื้องตน
2(2-0-4)
(Introduction to Psychology)
ศึกษาพื้นฐานของวิชาจิตวิทยา ความหมาย ประวัติ และขอบขายของวิชาจิตวิทยา พฤติกรรม
และการกอใหเกิดพฤติกรรมของมนุษยในสภาพแวดลอมตามธรรมชาติ การจูงใจ การรับรู บุคลิกภาพ ความ
ขัดแยง การปรับตัว สุขภาพจิต การนําวิชาจิตวิทยาไปใชใหเปนประโยชนในดานตางๆ
080 140

กีฬาศึกษา
2(1-2-3)
(Sport Education)
ศึกษาความเปนมาของกีฬาแตละประเภท เทคนิคและทักษะของการเลน ระเบียบและกติกา
การแขงขัน การปองกันอุบัตเิ หตุทางการกีฬา เลือกศึกษากีฬาหนึ่งประเภท เชน บาสเกตบอล วอลเลยบอล
แบดมินตัน ยูโด ตะกรอ กิจกรรมเขาจังหวะและกีฬาอื่น ๆ ตามความเหมาะสม
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080 141

หลักนันทนาการ
1(1-0-2)
(Principles of Recreation)
ศึกษาความหมาย ประโยชน และขอบขายของกิจกรรมนันทนาการ รวมทั้งแหลงนันทนาการ
หลักในการเลือก การจัด และการบริหารกิจกรรมนันทนาการ
080 145

การจัดการทั่วไป
3(3-0-6)
(Introduction to Management)
ศึกษาการจัดการทั่วไป การจัดการองคการ การจัดการธุรกิจ การจัดการในระบบรัฐกิจ เพื่อให
นักศึกษามีความรูพื้นฐานดานจัดการ รูปแบบขององคการ การแบงสวนงาน หนาที่และความรับผิดชอบในการ
จัดการ ระบบจัดการ กลวิธีในการจัดการ การจัดการงานบุคคล พัสดุ และอาคารสถานที่
080 176

ภาษากับการสื่อสาร
3(3-0-6)
(Language and Communication)
ศึกษาหลักเกณฑและแนวความคิดที่เปนพื้นฐานของการสื่อสาร และการใชภาษาเพื่อการ
สื่อความหมายไปยังผู รับใหสัมฤทธิ์ ผล ใหรูจั กคิดและลําดั บความคิ ดอย างมี เหตุ ผล โดยศึกษาหลั กและ
ขอบกพรองในการใชเหตุผลซึ่งปรากฏในการใชภาษา ฝกการใชถอยคํา สํานวน โวหาร วลี การเตรียมและ
รวบรวมขอมูลในการเขียนตามจุดประสงค การใชภาษาในเชิงบรรยาย พรรณนา อธิบาย อภิปรายโดยคํานึงถึง
ผลสัมฤทธิ์ในดานการสื่อสาร การวิเคราะหและวิจารณปญหาในสภาวการณตาง ๆ
080 177

ภาษาอังกฤษ 1
3(2-2-5)
(English I)
ทบทวนทักษะในการใชภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะ คือ การอาน การเขียน การฟง การพูด
ซึ่งนักศึกษาไดเรียนมาแลวในชั้นมัธยม และเพิ่มความรูที่จําเปนเพื่อนําไปประกอบการศึกษาในระดับอุดมศึกษา
เนนการอานเพื่อความเขาใจสวนการสอนทักษะอื่นใหมีความสัมพันธกับเอกสารที่ใชอาน
080 178

700 180

ภาษาอังกฤษ 2
3(2-2-5)
(English II)
วิชาบังคับกอน :
080 177 ภาษาอังกฤษ 1
ฝกการใชทักษะทั้ง 4 ในระดับที่สูงขึ้นและเนนทักษะการอานโดยฝกอานเอกสารที่ยากขึ้น

แคลคูลัส
3(3-0-6)
(Calculus)
การหาอนุพนั ธและการอินทิเกรต อนุกรมเทยเลอรและอนุกรมแมคลอริน สมการเชิงอนุพนั ธ
อันดับหนึ่ง การหาคําตอบของระบบสมการเชิงเสน
Differentiation and integration. Taylor and Maclaurin series. First-order differential
equations. Systems of simultaneous linear equations and solutions.
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700 181

เคมีเบือ้ งตน
3(3-0-6)
(Fundamental Chemistry)
โครงสรางอะตอมและพันธะเคมี ปริมาณสารสัมพันธ แกส ของเหลว และสารละลาย สมดุล

เคมี กรดและเบส
Atomic structure and chemical bonding. Stoichiometry. Gases, liquids and solution.
Chemical equilibrium. Acids and base.
700 182

ปฏิบัติการเคมีเบื้องตน
1(0-3-0)
(Fundamental Chemistry Laboratory )
วิชาบังคับกอน :
* 700 181 เคมีเบื้องตน
* อาจเรียนพรอมกันได
การทดลองที่สอดคลองกับเนือ้ หาในรายวิชา 700 181 เคมีเบื้องตน
Experiments related to the contents in 700 181 Fundamental Chemistry.

700 183

เคมีอินทรียเบื้องตน
3(3-0-6)
(Fundamental Organic Chemistry )
วิชาบังคับกอน :
700 181 เคมีเบื้องตน
โครงสร า ง การเรี ย กชื่ อ การสั ง เคราะห แ ละปฏิ กิ ริ ย าของสารประกอบไฮโดรคาร บ อน
แอลคิลเฮไลด แอลกอฮอล อีเธอร แอลดีไฮด คีโตน กรดคารบอกซิลิกและเอมีน
Structure, nomenclature, synthesis and reactions of hydrocarbons, alkyl halides,
alcohols, ethers, aldehydes, ketones, carboxylic acids and amines.
700 184

700 185

ปฏิบัติการเคมีอินทรียเบื้องตน
1(0-3-0)
(Fundamental Organic Chemistry Laboratory)
วิชาบังคับกอน :
700 182 ปฏิบัติการเคมีเบื้องตน
* 700 183 เคมีอินทรียเบื้องตน
* อาจเรียนพรอมกันได
ปฏิบัติการที่สอดคลองกับเนือ้ หาในรายวิชา 700 183 เคมีอินทรียเบือ้ งตน
Experiments related to the contents in 700 183 Fundamental Organic Chemistry.

ชีววิทยา 1
3(3-0-6)
(Biology I)
หลั ก การทางชี ว วิ ท ยา พื้ น ฐานของชี วิ ต ระดั บ โมเลกุ ล โภชนาการ พลั ง งานกั บ ชี วิ ต
เมแทบอลิซึม การจัดระบบ โครงสรางและหนาที่ของเซลล เนื้อเยื่อและอวัยวะ ความหลากหลายทางชีวภาพ
และการจัดจําแนก การประยุกตทางชีววิทยา
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Principles of biology. Molecular basis of life. Nutrition. Energy and life. Metabolism.
Organization. Structure and function of cell, tissue and organs. Biodiversity and classification.
Biological application.
700 186

ปฏิบัติการชีววิทยา 1
(Biology Laboratory I)
วิชาบังคับกอน :
* 700 185 ชีววิทยา 1
* อาจเรียนพรอมกันได
ปฏิบัติการที่สอดคลองกับเนื้อหาในรายวิชา 700 185 ชีววิทยา 1
Laboratory work related to the contents in 700 185 Biology I.

1(0-3-0)

700 187

ชีววิทยา 2
3(3-0-6)
(Biology II)
วิชาบังคับกอน :
700 185 ชีววิทยา 1
พันธุกรรมและวิวัฒนาการ นิเวศวิทยา ฮอรโมน การสืบพันธุและการพัฒนา การยอยอาหาร
การลําเลียง การไหลเวียนและการหายใจ การขับถายและการรักษาสมดุลของรางกาย ระบบประสาท อวัยวะรับ
ความรูสึกและพฤติกรรม
Genetics and evolution. Ecology. Hormones. Reproduction and development.
Digestion. Transportation. Circulation and respiration. Excretion and maintenance of body equilibrium.
Nervous system. Sensory organs and behavior.
700 188

700 189

ปฏิบัติการชีววิทยา 2
(Biology Laboratory II)
วิชาบังคับกอน :
700 186 ปฏิบัติการชีววิทยา 1
* 700 187 ชีววิทยา 2
* อาจเรียนพรอมกันได
ปฏิบัติการที่สอดคลองกับเนือ้ หาในรายวิชา 700 187 ชีววิทยา 2
Laboratory work related to the contents in 700 187 Biology II.

1(0-3-0)

ฟสิกสพื้นฐาน
4(4-0-8)
(Fundamental Physics)
กลศาสตรของอนุภาคและวัตถุเกร็ง สมบัติของสสาร กลศาสตรของไหล ทฤษฎี จลนของแกส
เทอรโมไดนามิกส ทัศนศาสตร ไฟฟา แมเหล็กไฟฟา
Mechanics of particle and rigid body. Property of matter. Fluid mechanics. Kinetic
theory of gases. Thermodynamics. Optics. Electricity. Electromagnetism.
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700 201

จุลชีววิทยาสําหรับนักศึกษาวิทยาศาสตรการเกษตร
3(2-3-4)
(Microbiology for Agricultural Science Students)
วิชาบังคับกอน :
700 187 ชีววิทยา 2
โครงสรางและสัณฐานวิทยาของจุลินทรีย การจําแนก พันธุศาสตร หลักการควบคุมจุลินทรีย
และการควบคุมโดยชีวินทรีย การประยุกตใชจุลินทรียที่มีความสําคัญในการผลิตทางการเกษตร เครื่องมือใน
หองปฏิบัติการจุลชีววิทยา วิธีทําใหปลอดเชื้อ การเพาะเลี้ยง การแยกเชื้อจุลินทรีย การทําเชื้อบริสุทธิ์
Structure and morphology of microorganisms. Identification. Genetics. Principles of
microbial and biological controls. Species of agricultural importance and their application in agricultural
production. Microbiological laboratory equipments. Aseptic techniques. Microbial cultivation. Isolation.
Purification.
700 203

ชีวสถิติเบื้องตน
3(2-3-4)
(Basic Biostatistics)
การจัดการขอมูลทางชีววิทยา การแจกแจงความนาจะเปน การแจกแจงคาตัวอยาง การ
ประมาณคา การทดสอบสมมติฐาน สถิติแบบไมใชพารามิเตอร การวิเคราะหความถดถอย และ สหสัมพันธ
การวิเคราะหความแปรปรวน
Quantitative treatments of biological data. Probability distribution. Sampling
distribution. Estimation. Hypothesis testing. Non-parametric statistics. Regression and correlation
analyses. Analysis of variance.
700 204

ชีวเคมีสําหรับนักศึกษาวิทยาศาสตรการเกษตร
3(3-0-6)
(Biochemistry for Agricultural Science Students)
วิชาบังคับกอน :
700 183 เคมีอินทรียเบื้องตน
700 187 ชีววิทยา 2
เคมี ข องโมเลกุ ล ที่ มี ค วามสํ า คั ญ ต อ สิ่ ง มี ชี วิ ต และหน ว ยพื้ น ฐานของโมเลกุ ล ได แ ก กรด
นิวคลีอิก โปรตีน คารโบไฮเดรตและไขมัน เคมีของดีเอ็นเอและอารเอ็นเอในสวนที่สัมพันธกับการสังเคราะห
โปรตีน หมูฟงกชันของกรดอะมิโนซึ่งกําหนดสมบัติทางเคมีและชีววิทยาของโปรตีน เคมีและบทบาทของ
เอนไซมในการเรงปฏิกิริยาของสิ่งมีชีวิต เมแทบอลิซึมพื้นฐานที่เกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงชีวโมเลกุลรวมถึง
การควบคุมในสิ่งมีชีวิต
Chemistry of biologically important molecules and their building blocks, eg. nucleic
acids, proteins, carbohydrates and lipids. Chemistry of DNA and RNA in relation to their roles in
dictating the synthesis of proteins. Functional groups of amino acids contributing to chemical and
biological properties of proteins. Enzymes as biocatalysts. Basic concepts of metabolic conversion of
biomolecules and their regulation in life.
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700 205

ปฏิบัติการชีวเคมีสําหรับนักศึกษาวิทยาศาสตรการเกษตร
1(0-3-0)
(Biochemistry Laboratory for Agricultural Science Students)
วิชาบังคับกอน :
700 184 ปฏิบัติการเคมีอินทรียเบื้องตน
* 700 204 ชีวเคมีสําหรับนักศึกษาวิทยาศาสตรการเกษตร
* อาจเรียนพรอมกันได
การทดลองที่สอดคลองกับเนือ้ หาในรายวิชา 700 204 ชีวเคมีสําหรับนักศึกษาวิทยาศาสตร

การเกษตร
Experiments related to the contents in 700 204 Biochemistry for Agricultural Science
Students.
700 207

ภาษาอังกฤษเชิงวิทยาศาสตร 1
3(3-0-6)
(Scientific English I)
วิชาบังคับกอน :
080 177 ภาษาอังกฤษ 1
ฝกอานบทความวิชาการทางวิทยาศาสตร เพื่อใหเขาใจและจับใจความสําคัญของบทความและ
เขาใจวัตถุประสงคของผูเขียนตลอดจนฝกเขียนสรุปใจความสําคัญและเขียนรายงานทางวิทยาศาสตร
Practice of reading scientific articles in order to understand and get the main ideas of
the articles and of the authors as well as practice of summarizing and writing scientific reports.
700 208

ภาษาอังกฤษเชิงวิทยาศาสตร 2
3(3-0-6)
(Scientific English II )
วิชาบังคับกอน :
700 207 ภาษาอังกฤษเชิงวิทยาศาสตร 1
ฝกอานบทความวิชาการทางวิทยาศาสตรที่ซับซอนขึ้น เพื่อใหเขาใจและจับใจความสําคัญ
ของบทความ เข า ใจวั ต ถุ ป ระสงค ข องผู เ ขี ย นตลอดจนฝ ก เขี ย นสรุ ป ใจความสํ าคั ญ และเขี ย นรายงานทาง
วิทยาศาสตรเปนภาษาอังกฤษไดคุณภาพสูงขึ้น
Practice of reading complicated scientific articles in order to understand and get the
main ideas of the articles and of the authors as well as practice of summarizing and writing scientific
reports in a better English language.
700 231

สวัสดิภาพสัตวและจรรยาบรรณการทดลองในสัตว
2(2-0-4)
(Animal Welfare and Ethics on Animal Experimentation)
การประยุ ก ต ห ลั ก พฤติ ก รรมศาสตร แ ละสรี ร วิ ท ยาของสั ต ว เ พื่ อ ปรั บ ปรุ ง สวั ส ดิ ภ าพสั ต ว
กฎระเบี ย บและแนวทางปฏิ บั ติ ใ นการใช สั ต ว เ พื่ อ การวิ จั ย ทางวิ ท ยาศาสตร แ ละการเกษตรโดยคํ า นึ ง ถึ ง
จรรยาบรรณในการใชสัตว แนวทางและวิธีปฏิบัติที่พึงยึดถือในงานวิจัย งานทดสอบและงานผลิตชีววัตถุใหอยูบน
พื้นฐานของจริยธรรมและความแมนยําทางวิชาการ จรรยาบรรณของนักวิจัยและจรรยาบรรณการใชสัตวของสภา
วิจัยแหงชาติและองคกรระหวางประเทศ แนวปฏิบัติในการเสนอและทํารายงานโครงการวิจัยที่ใชสัตว
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Application of principles of animal behavior and physiology to the improvement of the
welfare of animal. Regulations and practical guidelines associated with the use of animal for scientific
and agricultural research with regard to animal ethics. Guideline and procedure that should be
followed in researching, testing and producing biomaterials on the basis of ethics and technical
accuracy. Researchers’ ethics and the ethics of animal use as regulated by the National Research
Council and international agencies. Practical guidelines in writing research proposal and technical
report for project that use animal for the experimentation.
700 271

หลักสหกรณและการสงเสริมการเกษตร
2(2-0-4)
(Principles of Cooperatives and Agricultural Extension)
หลั ก สหกรณ กระบวนการจั ด ตั้ ง สหกรณ ก ารเกษตร กรณี ตั ว อย า ง ป ญ หาและข อ จํ า กั ด
ความสําเร็จของสหกรณการเกษตร หลักการเกษตรและสงเสริมศึกษา การถายทอดเทคโนโลยี การยอมรับ
เทคโนโลยี การวิเคราะหและการวิจัยทางสงเสริมการเกษตร
Principles of cooperatives. Processes of agricultural cooperatives. Case studies.
Problems and constraints. Success of agricultural cooperatives. Principles of agricultural and
extension education. Technology transfer. Adoption of technology. Agricultural extension analysis and
research.
700 272

เศรษฐกิจพอเพียง
1(1-0-2)
(Self Sufficient Economy)
โครงสรางเศรษฐกิจสังคมไทย บทบาทของชุมชนในการพัฒนาเศรษฐกิจ ปญหาและขอจํากัด
ปญหาความยากจนและความไมเทาเทียมทางสังคม แนวคิดและนโยบายทฤษฎีใหม เกษตรผสมผสานและ
สังคมเศรษฐกิจพอเพียงเพือ่ แกปญหาความยากจนของชุมชนโดยใชทรัพยากรอยางยั่งยืนและรักษาสิ่งแวดลอม
มีการศึกษานอกสถานที่
Thai socio-economic structures. Roles of communities in economic development.
Problems and constraints. Problems associated with poverty and social inequality. Concept and policy
of the new theory. Integrated agriculture and self-sufficient economic society as means of solving
poverty, through the sustainable utilization of resources and preservation of the environment.
Field trips are required.
700 281

ภูมิปญญาไทยทางการเกษตร
2(2-0-4)
(Thai Wisdom in Agriculture)
การนําภูมิปญญาไทยและองคความรูในระดับรากหญามาใชในการสงเสริมและพัฒนาการ
เลี้ยงสัตวและการผลิตพืช การอนุรักษวัฒนธรรมไทยเพื่อการเกษตรยั่งยืน
The use of Thai intellects and knowledge at grass root levels to promote and develop
animal and plant productions. Conservation of Thai culture for sustainable agriculture.
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700 302

พันธุศาสตรการเกษตร
3(3-0-6)
(Agricultural Genetics)
วิชาบังคับกอน :
700 187 ชีววิทยา 2
โครงสรางทางเคมีและคุณสมบัติของสารพันธุกรรม การจําลองดีเอ็นเอในพืชและสัตว การ
แสดงออกของยีนและการควบคุม การถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ทฤษฎีของเมนเดล การเรียงตัวกันใหม
ของยีน การหาตําแหนงยีนบนโครโมโซม การถายทอดพันธุกรรมนอกโครโมโซม การกลายพันธุ พันธุศาสตรเชิง
ปริมาณ พันธุศาสตรประชากรและวิวัฒนาการ การวิเคราะหลายพิมพดีเอ็นเอ การใหคําปรึกษาทางพันธุกรรม
สิ่งมีชีวิตแปลงพันธุ
Chemical structure and properties of genetic materials. DNA replication in plants and
animals. Gene expression and regulation. Inheritance of genetic characteristics. Mendel’s law. Genetic
recombination. Genetic mapping. Extrachromosomal inheritance. Mutation. Quantitative genetics.
Population genetics and evolution. DNA fingerprinting analysis. Genetic counseling. Transgenic
organisms.
700 303

หองสมุดดิจิตอลและสารสนเทศเพื่อการวิจัย
2(1-3-2)
(Digital Library and Information for Research)
การคนหาขอมูลผานระบบหองสมุดดิจิตอล การวางแผนงานวิจัย การเขียนโครงราง
งานวิจัย และจัดทํารายงาน การนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอรมาใชในการเสนอผลงานวิจัย
Searching data from digital library. Research planning. Research proposal and report
writing. Utilization of the computer technology in research presentation.
700 471

การตลาดสินคาเกษตรและอาหาร
2(2-0-4)
(Food and Agricultural Marketing)
ประวัติความเปนมาและทฤษฎีการจัดการตลาดเบื้องตน ระบบเศรษฐศาสตรสินคาเกษตรและ
อาหาร อุปสงค อุปทานและผลกระทบตอราคา สถาบันและองคกรที่เกีย่ วของกับการตลาดเกษตรและอาหาร
ชองทางการตลาด พอคาคนกลาง ตลาดซื้อขายลวงหนา ขนสงและกระจายสินคา การสงเสริมและโฆษณา
ประชาสัมพันธ พฤติกรรมผูบริโภค ความสําคัญของตราสินคาและบรรจุภัณฑ สิทธิประโยชนและลิขสิทธิ์
ทรัพยสินทางปญญา การจัดการการตลาด การคาระหวางประเทศ คุณภาพ มาตรฐาน และสุขอนามัยอาหาร
คุณคาโภชนาการและความปลอดภัยอาหาร กฎหมายและระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับสุขลักษณะอาหารและการคา
History and basic theory in marketing management. Agricultural commodity and food
economic systems. Demand, supply and factors affecting price. Institutes and organizations pertaining
to agricultural and food marketing. Marketing channel. Agent merchant. Advance marketing.
Transportation and product distribution. Promotion and advertisement. Consumer behavior.
Importance of brand and packaging. Right and copyright of intellectual property. Marketing
management. International marketing. Quality, standard and sanitation of food. Nutrition fact and food
safety. Laws and regulations concerning food hygiene and trading.
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711 102

การประมงและการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําเบื้องตน
2(2-0-4)
(Introduction to Fisheries and Aquaculture)
รายวิชาเบื้องตนที่มีเนื้อหาครอบคลุมประเด็นตางๆ ในสาขาวิชาดานการประมงและการเพาะ

เลี้ยงสัตวน้ํา
มีการศึกษานอกสถานที่
An introductory course that covers the broad spectrum of general topics in the fields
of fisheries and aquaculture.
Field trips are required.
711 211

สัตวน้ําไมมีกระดูกสันหลัง
3(2-3-4)
(Aquatic Invertebrates)
วิชาบังคับกอน :
700 187 ชีววิทยา 2
ทฤษฎีวิวัฒนาการของสัตวน้ําที่ไมมีกระดูกสันหลัง โครงสรางและการทํางานของระบบ
เนื้อเยื่อและอวัยวะภายในรางกาย อนุกรมวิธาน พฤติกรรมและนิเวศวิทยา ชนิดของสัตวน้ําไมมีกระดูกสันหลัง
ที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ
Evolutionary theory of aquatic invertebrates. Structure and function of tissues and
organ systems. Taxonomy. Behaviors and ecology. Species of economic importance.
711 212

ชีววิทยาของปลา
3(2-3-4)
(Biology of Fishes)
วิชาบังคับกอน :
700 187 ชีววิทยา 2
สัณฐานวิทยา สรีรวิทยา พฤติกรรม นิเวศวิทยา วิวัฒนาการ การจัดจําแนกหมวดหมูของปลา
และการแพรกระจายของปลาชนิดที่มีความสําคัญของไทย การพัฒนาของระบบสืบพันธุ การพัฒนาการของไข
และลูกปลาวัยออน
Fish morphology, physiology, behavior, ecology, evolution and classification.
Geographical distributions of some important fish species in Thailand. Reproductive system
development. Egg and larval development.
711 261

ชลธีวิทยาและสมุทรศาสตรเบื้องตน
3(2-3-4)
(Introduction to Limnology and Oceanography)
ความเปนมาของการศึกษาทางชลธีวิทยาและสมุทรศาสตร ประเภทของแหลงน้ําบนโลก กําเนิด
ทางธรณีวิทยาของแหลงน้ําในแผนดินและมหาสมุทร เปลือกโลกและการขยายตัวของพื้นทะเล การแบงเขตใน
มหาสมุทรและทะเลสาบน้ําจืด ลมและคลื่น น้ําขึ้นน้ําลงและกระแสน้ํา สมบัติทางกายภาพและเคมีของน้ําจืดและน้ํา
ทะเล วัฏจักรของน้ํา วัฏจักรสารอาหารและผลผลิตในแหลงน้ําจืดและทะเล ตัวอยางระบบนิเวศน้ําจืดและระบบ
นิเวศทางทะเลที่สําคัญ ความกาวหนาทางเทคโนโลยีในการศึกษามหาสมุทรและทะเลสาบ
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History of limnology and oceanography. Types of water body. Geological formation of
inland waters and oceans. Plate tectonic and seafloor spreading. Zonations in the ocean and
freshwater lake. Wind and wave. Tide and current. Physical and chemical properties of freshwater and
seawater. Hydrological cycle. Nutrient cycles and productivity in freshwater and marine systems.
Examples of important marine and freshwater ecosystems. Technological advancement in ocean and
lake studies.
711 321

อาหารและการใหอาหารสัตวน้ํา
3(2-3-4)
(Aquatic Animal Feed and Feeding)
วิชาบังคับกอน :
700 204 ชีวเคมีสําหรับนักศึกษาวิทยาศาสตรการเกษตร
สารอาหารและความตองการสารอาหารในสัตวน้ํา การยอยและเมแทบอลิซึมของคารโบไฮเดรต
ลิปด และโปรตีน การยอยไดของอาหาร ทุพโภชนาการ วัตถุดิบอาหารและสารเสริม การคํานวณสูตรอาหารและ
กระบวนการผลิตอาหาร การใหอาหารสัตวน้ํา
Nutrient and nutrient requirements of aquatic animals. Digestion and metabolism of
carbohydrate, lipid and protein. Diet digestibility. Malnutritional diseases. Feedstuffs and feed
additives. Feed formulation and manufacturing process. Feeding of aquatic animals.
711 331

โรคของสัตวน้ํา
3(2-3-4)
(Diseases of Aquatic Animals)
วิชาบังคับกอน :
700 201 จุลชีววิทยาสําหรับนักศึกษาวิทยาศาสตรการเกษตร
ปจจัยที่ทําใหเกิดโรคในสัตวน้ํา โรคที่เกิดจากแบคทีเรีย รา ไวรัส และปรสิตที่พบในสัตวน้ํา
วิธีการเก็บตัวอยางและการสงตัวอยางสัตวน้ําเพื่อตรวจโรค วิธีตรวจวินิจฉัยโรคและการรักษา ยาปฏิชีวนะ
และการใชยาในสัตวน้ํา ระบบภูมิคุมกันของปลาและการพัฒนาวัคซีน วิธีการศึกษาทดลองทางดานโรคสัตวน้ํา
Pathogenic factors in aquatic animals. Bacterial, fungal, viral and parasitic diseases
commonly found in aquatic animals. Collection and submission of samples for diagnosis. Diagnostic
procedures and treatments. Antibiotics and their use in aquatic animals. Fish immune system and
vaccine development. Experimental methodology in aquatic animal diseases.
711 341

พันธุศาสตรการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
3(2-3-4)
(Aquaculture Genetics)
วิชาบังคับกอน :
700 302 พันธุศาสตรการเกษตร
พันธุศาสตรของลักษณะคุณภาพและลักษณะปริมาณในสัตวน้ํา การปรับปรุงพันธุสัตวนา้ํ โดย
การจัดการชุดโครโมโซม การจัดการเพศ ระบบการผสมพันธุ การคัดเลือก และวิธีทางโมเลกุล ประเด็นทาง
พันธุศาสตรการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําและการจัดการทรัพยากรประมง
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Genetics of qualitative and quantitative traits in aquatic animals. Genetic improvement
of aquatic animals by chromosome set manipulation, sex manipulation, mating system, selection and
molecular-based method. Issues in aquaculture genetics and fisheries resource management.
711 351

การเพาะพันธุสัตวน้ํา
3(2-3-4)
(Aquatic Animal Propagation)
วิชาบังคับกอน :
711 212 ชีววิทยาของปลา
การผลิตพันธุสัตวน้ํา การคัดเลือกและการจัดการพอแมพันธุ เทคนิคในการเหนี่ยวนําใหปลา
ผสมพันธุวางไขและการผสมเทียม การฟกไขและการอนุบาลลูกปลา การเพาะเลี้ยงสิ่งมีชีวิตสําหรับอนุบาลลูก
ปลาวัยออน เครื่องมืออุปกรณและการจัดการโรงเพาะฟก กระบวนการบรรจุและการขนสงลูกปลา
มีการปฏิบัติการภาคสนาม
Seed production of aquatic animals. Broodstock selection and management.
Techniques used in induced spawning and artificial insemination. Egg incubation and fry nursing.
Culture of living organisms for feeding fry. Hatchery facilities and management. Packaging and
transportation of fingerlings.
Field exercises are required.
711 352

เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
3(3-0-6)
(Aquaculture Technology)
วิชาบังคับกอน :
711 102 การประมงและการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําเบื้องตน
เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ การเลี้ยงในบอแบบพัฒนา การ
เลี้ยงในระบบน้ําหมุนเวียน การเลี้ยงในบอน้ําไหล การทําฟารมทะเล เทคโนโลยีดานวิศวกรรมที่นํามาใชใน
ระบบการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา ตั้งแตการใหอาหาร การควบคุมคุณภาพน้ํา การปองกันโรค การเก็บเกี่ยวผลผลิต
การบรรจุและขนสง
Aquaculture technology for aquatic animals of economic importance. Intensive pond
culture. Recirculating system. Raceway. Sea farming. Engineering technology used in aquaculture
systems including feeding, water quality control, disease prevention, harvesting, packaging and
transportation.
711 353

คุณภาพน้ําสําหรับการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
3(2-3-4)
(Water Quality for Aquaculture)
วิชาบังคับกอน :
700 181 เคมีเบื้องตน
ปจจัยคุณภาพน้ําทางกายภาพ เคมี และชีวภาพที่สําคัญตอการเพาะเลีย้ งสัตวน้ํา วัฏจักรของ
ธาตุอาหาร การเปลี่ยนแปลงของคุณภาพน้าํ ในบอเลี้ยงสัตวน้ําและปจจัยที่เกี่ยวของ การวิเคราะหและการจัดการ
คุณภาพน้ําในระบบการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
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Physical, chemical and biological water quality parameters important to aquaculture.
Nutrient cycles. Pond water quality dynamics and related factors. Water quality analyses and
management in aquaculture production systems.
711 354

เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงกุง
3(2-3-4)
(Shrimp Culture Technology)
วิชาบังคับกอน :
711 102 การประมงและการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําเบื้องตน
ชีววิทยาของกุงชนิดที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ เทคนิคการเพาะพันธุและการอนุบาลลูกกุง
วัยออน ระบบการเลี้ยงและการจัดการ การเตรียมอาหารมีชีวิต ปจจัยที่มีผลกระทบตอตนทุนและรายไดของการ
ทําฟารมเพาะเลี้ยงกุง การควบคุมคุณภาพและการตลาดของผลิตภัณฑกุงเพื่อการสงออก
Biology of economically important shrimp species. Breeding and larval nursing
techniques. Culture systems and management. Live feed preparation. Factors affecting cost and
return in shrimp farming. Quality control and marketing of shrimp products for export.
711 355

ปฏิบัติการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด
1(0-3-0)
(Freshwater Aquaculture Laboratory)
วิชาบังคับกอน :
711 102 การประมงและการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําเบื้องตน
การฝกปฏิบัติเกี่ยวกับการเพาะพันธุ การอนุบาลและการเลี้ยงสัตวน้ําจืด รวมทั้งการเพาะเลี้ยง
อาหารมีชีวิตสําหรับสัตวน้ําจืด
Laboratory and field practices related to breeding, nursing and rearing of freshwater
aquatic animals including culture of live food for freshwater aquatic animals.
711 356

ปฏิบัติการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํากรอย
1(0-3-0)
(Brackishwater Aquaculture Laboratory)
วิชาบังคับกอน :
711 102 การประมงและการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําเบื้องตน
การฝกปฏิบัติเกี่ยวกับการเพาะพันธุ การอนุบาลและการเลี้ยงสัตวน้ํากรอย รวมทั้งการเพาะ
เลี้ยงอาหารมีชวี ิตสําหรับสัตวน้ํากรอย
Laboratory and field practices related to breeding, nursing and rearing of
brackishwater aquatic animals including culture of live food for brackishwater aquatic animals.
711 361

นิเวศวิทยาแหลงน้ํา
3(2-3-4)
(Aquatic Ecology)
วิชาบังคับกอน :
711 261 ชลธีวิทยาและสมุทรศาสตรเบื้องตน
หลักนิเวศวิทยา ปจจัยจํากัดของการดํารงชีวิตในแหลงน้ํา ความแตกตางระหวางระบบนิเวศ
แหลงน้ําจืดและระบบนิเวศทางทะเล การจําแนกสิ่งมีชีวิตในแหลงน้ําตามหนาที่ทางนิเวศวิทยา พลวัตประชากร
ผลผลิตปฐมภูมิในแหลงน้ํา การถายทอดพลังงานและการพัดพาสารอาหารในระบบนิเวศน้ําจืดและระบบนิเวศ
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ทางทะเล นิเวศวิทยาของทะเลสาบ ปากแมน้ํา เขตน้ําขึน้ น้ําลง ปาชายเลน หญาทะเล แนวปะการัง และทะเล
ลึก การใชประโยชนแหลงน้ําเพื่อการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา การฟนฟูถนิ่ อาศัยทางน้ํา
มีการฝกปฏิบัติภาคสนาม
Principles of ecology. Limiting factors for living in aquatic environment. Differences
between freshwater and marine ecosystems. Ecological systematics of aquatic organisms. Population
dynamics. Aquatic primary productivity. Energy transfer and nutrient flux in freshwater and marine
ecosystems. Ecology of lakes, rivers, estuaries, intertidal zones, mangroves, sea grass, coral reefs
and deep sea. Exploitation of aquatic systems for fisheries and aquaculture. Restoration of aquatic
habitats.
Field exercises are required.
711 362

การจัดการสิ่งแวดลอมทางน้ํา
3(2-3-4)
(Aquatic Environment Management)
พิษวิทยาสิ่งแวดลอม ผลกระทบจากกิจกรรมของมนุษยตอโครงสรางประชากรสัตวน้ําและ
สิ่งแวดลอม มลพิษทางน้ําและการจัดการเกี่ยวกับคุณภาพน้ํา การบําบัดและการกําจัดน้ําเสียจากการเพาะเลี้ยง
สัตวน้ํา การนําของเสียจากการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํามาใชประโยชน การประเมินผลกระทบสิง่ แวดลอมและ
กระบวนการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดลอมทางน้ํา
Environmental toxicology. Impacts of human activities on population structure of
aquatic animal and environment. Water pollution and water quality management. Treatment and
disposal of wastewater from aquaculture system. Utilization of aquacultural wastes. Environmental
impact assessment and research methodology in environmental studies. Technology in management
of aquatic environment.
711 371

เศรษฐศาสตรและการจัดการฟารมเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
3(3-0-6)
(Aquaculture Economics and Farm Management)
หลักเศรษฐศาสตรที่เกี่ยวของกับการผลิตสัตวน้ํา การตัดสินใจโดยใชหลักทางเศรษฐศาสตร
เพื่อการผลิตอยางเหมาะสมที่สุด การศึกษาความเปนไปได การบริหารจัดการฟารมเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
Principles of economics pertaining to aquaculture production. Decision making for
production optimization. Feasibility study. Management of aquaculture farming.
711 391

interpretation.

เทคนิควิจัยทางการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
3(2-3-4)
(Research Techniques in Aquaculture)
วิชาบังคับกอน :
700 203 ชีวสถิติเบื้องตน
เทคนิคและกระบวนการวิจัยทางการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา การวิเคราะหและการแปลผลขอมูล
Techniques and procedures in aquaculture research. Data analysis and result
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711 411

ชีววิทยาทางทะเล
3(2-3-4)
(Marine Biology)
วิชาบังคับกอน :
700 187 ชีววิทยา 2
สิ่งมีชีวิตในถิ่นที่อยูทางทะเล ปจจัยทางกายภาพและชีวภาพที่เปนตัวกําหนดกลไกทางสรีรวิทยา พฤติกรรม และการดํารงชีวิตในทะเล ความสัมพันธระหวางมนุษยกับระบบนิเวศวิทยาทางทะเลและ
ทรัพยากรประมง
มีการเก็บขอมูลและคนควาในภาคสนาม
Organisms in marine habitats. Physical and biological factors governing physiology,
anatomy and behavior of marine organisms. Relationships between man and marine ecosystems and
fisheries resources.
Data collection and field exercises are required.

711 451

ปลาสวยงาม
3(2-3-4)
(Ornamental Fish)
วิชาบังคับกอน :
711 102 การประมงและการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําเบื้องตน
ลักษณะและชีววิทยาของปลาสวยงามพื้นเมืองและปลาสวยงามตางประเทศบางชนิด วิธีการเพาะ
พันธุแ ละการอนุบาล ระบบการเลี้ยงและอุปกรณที่ใชในการเพาะเลี้ยง การนําความรูท างพันธุศาสตรมาใชในการ
ผลิตปลาสวยงามตามลักษณะที่ตองการ โรค ปรสิตและการรักษา การตลาดปลาสวยงาม
Characteristics and biology of some native and non-native ornamental fish. Breeding
and nursing techniques. Rearing systems and facilities. Application of genetics for producing desired
traits. Diseases, parasites and treatment. Marketing of ornamental fish.
711 461

การอนุรักษและการจัดการทรัพยากรทางน้ํา
3(3-0-6)
(Aquatic Resource Conservation and Management)
ผลผลิตและสถิติประชากรสัตวน้ํา สัตวน้ําที่เสี่ยงตอการสูญพันธุ ปญหาความเสื่อมโทรมของ
ทรัพยากรทางน้ําและสภาพแวดลอม การอนุรักษและการจัดการแหลงน้าํ จืดและทรัพยากรชายฝง องคกรเพือ่
การอนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอม กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของกับการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําและการประมง
Harvest and statistics of aquatic animal population. Endangered aquatic species.
Aquatic resource and environmental degradation problems. Conservation and management of inland
and coastal resources. Institutions for conservation of resources and environment. Laws and
regulations pertaining to aquaculture and fisheries.
711 481

เรื่องคัดเฉพาะทางเทคโนโลยีการผลิตสัตวน้ํา
3(3-0-6)
(Selected Topics in Aquatic Animal Production Technology)
เงื่อนไข :
โดยความยินยอมของคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร
เรื่องทีน่ าสนใจทางสัตวน้ํา
Topics of current interest in aquatic animal production technology.
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711 491

สัมมนา
(Seminar)
เงื่อนไข :

1(0-2-1)

โดยความยินยอมของคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร
วิชานี้วัดผลเปน S หรือ U
สัมมนาในหัวขอที่นาสนใจทางเทคโนโลยีการผลิตสัตวน้ํา
Seminar on topics of current interest in aquatic animal production technology.
711 498

สหกิจศึกษา
6(0-18-0)
(Co-operative Education)
เงื่อนไข :
วิชานี้วัดผลเปน S หรือ U
ฝกปฏิบัติงานหรือทํางานวิจยั ทางเทคโนโลยีการผลิตสัตวน้ํา 1 ภาคการศึกษา พรอมทั้งสง

รายงาน
One semester training or research on aquatic animal production technology as well as a
submission of a written report.
711 499

จุลนิพนธ
(Senior Project)
วิชาบังคับกอน :

3(0-9-0)

700 303 หองสมุดดิจิตอลและสารสนเทศเพื่อการวิจัย
711 391 เทคนิควิจัยทางการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
เงื่อนไข :
นักศึกษาตองศึกษารายวิชาในกลุมวิชาชีพมาแลวไมนอยกวา 18
หนวยกิต
วิชานี้วัดผลเปน S หรือ U
วิจัยในหัวขอที่นาสนใจทางเทคโนโลยีการผลิตสัตวน้ํา
Research on topics of interest in aquatic animal production technology.

712 221

ปฐพีวิทยาเบื้องตน
3(2-3-4)
(Introduction to Soil Science)
วิชาบังคับกอน : 700 181 เคมีเบื้องตน
สมบัติทางเคมี กายภาพและชีวภาพของดิน การกําเนิดและการจําแนกดิน ความสัมพันธ
ระหวางดินและพืช หลักเบื้องตนของการอนุรักษดิน การใชดินอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
Chemical, physical and biological properties of soil. The origin and classification of
soil. Soil and plant relationship. Fundamentals of soil conservation. Effective and sustainable use of
soil.
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18. การประกันคุณภาพการศึกษา
18.1 การบริหารหลักสูตร
1. มีการบริหารและจัดการหลักสูตรอยางเปนระบบ โดยหัวหนาสาขาวิชา และคณะกรรมการ
บริหารประจําคณะฯ
2. มีการประเมินหลักสูตรทุกป และปรับปรุงหลักสูตรทุก 3 ป
18.2 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. มีการจัดหาอุปกรณเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนใหเพียงพอตอจํานวนนักศึกษา
2. มีการบริหารจัดการทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนโดยมีการใชทรัพยากรรวมกันอยางมี
ประสิทธิภาพสูงสุด
18.3 การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา
1. มีการจัดใหมีอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการและการทําวิจัยเฉพาะทางแกนักศึกษาทุกคน
2. มีอาจารยฝา ยกิจการนักศึกษา ทําหนาที่ในการใหคําปรึกษาแกนักศึกษาในดานตางๆ เชน การ
วางแผนการเรียนการสอน ทุนการศึกษา การจัดกิจกรรมวิชาการและกิจกรรมอืน่ ๆ นอก
หลักสูตร เปนตน
3. จัดใหมีการปฐมนิเทศนักศึกษาทุกชั้นป เปนประจํา
18.4 ความตองการของตลาดแรงงาน สังคมและ/หรือความพึงพอใจของผูใชบณ
ั ฑิต
1. จัดใหมีการทําสํารวจความเห็นของผูร ับบัณฑิตเขาทํางาน เพื่อสอบถามความเห็นเกี่ยวกับความ
เหมาะสมของวิชาและหลักสูตรทุกป
2. เชิญผูเชี่ยวชาญและนักวิชาการสาขาที่เกี่ยวของกับหลักสูตร รวมหารือแนวทางและให
ขอคิดเห็นโดยใชขอมูลจากความคิดเห็นของนักศึกษา บัณฑิตที่จบการศึกษาแลว และผูจางงาน
เพื่อใชประกอบในการปรับปรุงหลักสูตร
18.5 ความรูค วามสามารถของบัณฑิตในการประกอบอาชีพและ/หรือศึกษาตอ
1. จัดใหมีการทําสํารวจกลุมความคิดเห็นของนักศึกษาที่กําลังจบการศึกษาเพื่อสอบถามความคิด
เปนที่มีตอวิชาและหลักสูตรทีเ่ รียนทุกป
2. จัดใหมีการสํารวจกลุมความคิดเห็นของบัณฑิตที่จบการศึกษาแลวและเขาทํางานหรือศึกษาตอ
เพื่อสอบถามความคิดเห็นที่มีตอหลักสูตรทีม่ ีผลตอการสมัครงานหรือสมัครเขาศึกษาตอทุกป
3. จัดใหมีการทําสํารวจความเห็นของสถานที่รับนักศึกษาเขาศึกษาตอ เพื่อสอบถามความเห็น
เกี่ยวกับความเหมาะสมของวิชาและหลักสูตรทุกป

