
 

ขอมูลและรายละเอียดที่จำเปนในการออกแบบหลักสูตร 

โครงการบัณฑิตพันธุใหมและกำลังคนที่มีสมรรถนะ 

เพื่อตอบโจทยภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย  

ประเภทประกาศนียบัตร (Non-Degree) กลุมอุตสาหกรรมเกษตรสมัยใหมและเทคโนโลยีชีวภาพ 
 

1. รายละเอียดหลักสูตร 

 1.1 ชื่อมหาวทิยาลัย: มหาวิทยาลัยพะเยา 

 1.2 ชื่อหลักสูตร ธุรกจิปลาสวยงามออนไลนแบบครบวงจรดวยเทคโนโลยสีมัยใหม 

 1.3 - � ชื่อหนวยงานหรือสถานประกอบการทีร่วมการจัดการเรียนการสอนนอกพื้นที่ EEC 

ลำดับ 
ช่ือสถานประกอบการ/

หนวยงานราชการ 
ท่ีตั้ง ประเภทธุรกิจ 

1 สุโขทัยฟชฟารม  อ.เมือง จ.สุโขทัย ฟารมเลี้ยงปลากดั และปลาหาง

นกยูง 

2 ฟารมปลากัดลุงโก อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย ฟารมเลี้ยงปลากัด 

3 โชกุนฟารม อ.เมือง จ. เชียงใหม ฟารมเลี้ยงปลาคารฟ และปลาทอง 

4 ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ำ

จืดจังหวัดพะเยา 

อ.เมือง จ.พะเยา งานมาตรฐานฟารมสัตวน้ำ 

5 สายเขียวเสียวลั่นปาฟารม อ.เมือง จ.พะเยา ฟารมเลี้ยงปลากัด 

 

  - � ชื่อหนวยงานหรือสถานประกอบการที่รวมการจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ EEC 

………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………. 

* กรุณาแนบ MOU กับสถานประกอบการ 

 1.4 ชื่ออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร (ชื่อ เบอรโทรศัพท และ e-mail) 

ชื่อ-สกุล  ผูชวยศาสตราจารย ดร. เกรียงไกร สีตะพันธุ (ประธานหลักสูตร) 

โทรศัพท 054-466-666 ตอ 3445 มือถือ 08-9850-0781  

  E-mail  kook82@hotmail.com หรือ kriengkrai.se@up.ac.th  

 



2. แผนการรับนักศึกษา 

 2.1 จำนวนนักศึกษาตอรุน ..........30...........คน     จำนวน ........1.......รุนตอป 

 2.2 ระยะเวลาในการจัดการศกึษา (ชวงเวลาเริ่มตนจนจบหลักสูตร) ..........มีนาคม-สิงหาคม....... 

 2.3 - จำนวนชัว่โมงในการดำเนินการ .......285.....ชม. (ทฤษฎี .......60...... ชม. , ปฏิบัติ .......225........ชม. ) 

  - ระยะเวลาตลอดหลักสตูร .................47.5 วัน/ 23.75 สัปดาห/ 6 เดือน..............(วัน/สปัดาห/เดอืน) 

   1) การเรียนภาคทฤษฎี ประกอบดวย  - ชั้นเรียน 50% 

         - E-learning 50% 

   2) การเรียนภาคปฏิบัติ ประกอบดวย - ชั้นเรียน หองปฏิบัติ ในมหาวิทยาลัย เปนตน 25% 

         - หนวยงาน สถานประกอบการนอกมหาวทิยาลยั 75% 

 

* จดัการเรียนการสอนไมนอยกวา 9 หนวยกิตระบบทวิภาค โดยปฏิบัติจริงในสถานประกอบการไมนอยกวารอยละ 50 

ของจำนวนหนวยกิตทั้งหมด  ทั้งน้ี จัดการเรียนการสอนทฤษฎี 15 ชม. = 1 หนวยกติ และปฏิบัติในสถานประกอบการ 

45 ชม. = 1 หนวยกิต  
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 2.4 กลุมเปาหมายที่เขารบัการศึกษา 

 2.4.1 ผูเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา หรือระดับ ปวช. 

 2.4.2 นิสิต/นักศึกษาชั้นปที่ 3 หรือผูสำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. 

 2.4.3 ผูที่ทำงานแลวและตองการเพิ่มพูนสมรรถนะ 

 2.4.4 ผูที่ทำงานแลวแตตองการเพิ่มพูนสมรรถนะที่แตกตางไปจากเดิม 

 2.4.5 ผูสูงอายุหรือผูที่เกษียณแลวตองการจะประกอบอาชีพอื่นที่แตกตางจากเดิม 

 

3. การออกแบบหลักสตูร 

 3.1 ระบุท่ีมาของการกำหนดแนวคิด เหตุผล และวัตถุประสงคของหลักสูตร 

ประเทศไทยมีรายไดจากการสงออกปลาสวยงามไปยังตลาดโลกในป พ.ศ. 2558 มีมูลคาประมาณ 54.9 ลาน

เหรียญดอลลารสหรัฐ หรือคิดเปนมูลคาเงิน 1,819,561,987.25 บาท และจนถึงปจจุบันยังมีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยาง

ตอเนื่อง โซอุปทานปลาสวยงามของไทยมีผูเกี่ยวของในอุตสาหกรรม ตั้งแตกิจกรรมตนน้ำ (เกษตรกรผูเพาะเลี้ยงปลา

สวยงาม) กิจกรรมกลางน้ำ (ผูรวบรวมและผูสงออก) และกิจกรรมปลายน้ำ (ลูกคา) นอกจากรูปแบบการคาแบบเดิม

แลวปจจุบันยังมีผูคาปลาสวยงามออนไลนเพิ่มมากขึ้น โดยปลาที่นิยมเพาะเลี้ยงไดแก ปลากัด ปลาทอง ปลาหางนกยูง 

และปลาหมอสี เปนตน โดยปลากัดถือเปนปลาที่มีมูลคาสงขายไปตางประเทศเปนอันดับ 1 ซึ่งพบวาในป พ.ศ. 2562 

และ 2563 มีมูลคาการขายปละไมต่ำกวา 200 ลานบาท (กรมศุลกากร, 2564) จะเห็นไดวาอุตสาหกรรมปลาสวยงาม

ในประเทศไทยสรางรายไดใหกับบุคคลหลายกลุมดังที่กลาวมาขางตน รูปแบบการคาปลาสวยงามแบบเดิมเกษตรกรตอง

ลงทุนการผลิตสูงอีกทั้งมีชองทางการจัดจาหนายหลายชั้น มีความซับซอนของกระบวนการดำเนินงานสงผลตอตนทุนที่

สูง ขาดองคความรูดานการบริหารจัดการและการตลาด ซึ่งมีผูเกี่ยวของจำนวนมากที่เขามาแยงชิงผลประโยชน หากมี

การพัฒนาเกษตรกรใหมี องคความรู เพิ่มทักษะในการบริหารจัดการสงเสริมใหเปนเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart 

Farmers) และนำไปสูการพัฒนาเปนผูประกอบการใหม (New Business) ที่สามารถสรางรายไดจากการทาธุรกิจโดย

พัฒนาแนวคิด การสรางนวัตกรรมทางธุรกิจในรูปแบบใหมที่ลดชองทางการจัดจำหนายใหสั้นลงเพือ่ลดการสูญเสียจาก

คาใชจาย ที่ไมจำเปน สรางความหลากหลายชองทางการจัดจำหนาย เขาถึงกลุมลูกคาไดอยางเหมาะสม การนำ

ความคิดสรางสรรคเพิ่มมูลคาใหกับสินคา แนวทางการพัฒนารูปแบบธุรกิจปลาสวยงามแบบใหมจึงนำมาสูแนวคิดการ

จัดการเรียนการสอนใหกับผูสนใจเฉพาะกลุมจึงเปนสิ่งที่จำเปน แนวคิดนี้จะชวยใหเกษตรกรผูเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม

ของไทยทั ้งหนาใหม และผู ประกอบการเดิน ไดมีกำไรจากการจำหนายเพิ ่มมากขึ ้น เพิ ่มศักยภาพในการเปน

ผูประกอบการที่สามารถทาตลาดไดเอง ตอบสนองความตองการลูกคาไดอยางสมบูรณ พัฒนาขีดความสามารถ ในการ

แขงขันได  เนื่องจากการติดอาวุธทางปญญาใหกับนิสิต/นักศึกษาทั้งที่ยังเรียน และจบไปแลว ผูที่ทำงานแลว 

ผูสูงอายุหรือผูที่เกษียณแลวท่ีตองการจะประกอบอาชีพทางเลือกจึงเปนสิ่งที ่สำคัญและเรงดวนมากสำหรับ

ทรัพยากรบุคคลของประเทศชาติ ดังน้ันหลักสูตรธุรกิจปลาสวยงามออนไลนแบบครบวงจรดวยเทคโนโลยีสมัยใหม 



จึงมีวัตถุประสงคสรางผูประกอบการปลาสวยงามออกไลนหนาใหม รวมถึงจะเพ่ิมประสบการณและเพ่ิมองคความรู

เกี่ยวกับการทำธุรกิจปลาสวยงามใหกับผูเลี้ยงปลาสวยงามอยูแลวใหมีมากข้ึน ท้ังยังจะเปนอาชีพทางเลือกใหแกผู

ท่ีตองการเพ่ิมรายไดอีกหน่ึงชองทาง 

วัตถุประสงคของหลักสตูร 

1) เพื่อใหมีความรูความเขาใจทั้งภาคทฤษฎีและมีความเชี่ยวชาญในภาคปฏิบัติ ดานการเพาะเลี้ยงปลา

สวยงามดวยเทคโนโลยีสมัยใหม 

2) เพื่อใหมีความรูความเขาใจทั้งภาคทฤษฎีและมีความเชี่ยวชาญในภาคปฏิบัติ ดานการพัฒนาธุรกิจปลา

สวยงามออนไลนแบบครบวงจรดวยเทคโนโลยีสมัยใหม  

3) เพื่อใหผูเรียนมีทักษะการเพาะเลี้ยงปลาสวยงามดวยเทคโนโลยีสมัยใหม 

4) เพื่อใหผูเรียนมีทักษะการประกอบธุรกิจปลาสวยงามแบบออนไลน    

5)  เพื่อพัฒนาบุคลากร ผูประกอบการ และผูสนใจดานระบบการทำธุรกิจปลาสวยงามออนไลนแบบครบวงจร

ดวยเทคโนโลยีสมัยใหม 

6)  เพื่อใหสามารถบูรณาการความรูและทักษะที่ได มาพัฒนาตอยอดไปสูการขอรับการรับรองมาตรฐานการ

ปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำที่ดี (GAP) 

 

 3.2 วิธีการกำหนดคุณลกัษณะของบัณฑิตท่ีพ่ึงประสงค ผลการเรียนรูท่ีคาดหวังเมื่อสำเร็จการศึกษา

(สอดคลองกับขอกำหนดของโครงการ) 

  1) วิธีการกำหนดคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึ่งประสงค 

   หลักสูตรน้ีตองการผลิตบัณฑิตที่มุงเนนใหผูเรียนมีผลการเรียนรู ดานทักษะการทำธุรกิจแบบครบวงจร 

ทักษะดานการตลาดออนไลน ทักษะผูประกอบการ ทักษะดานเทคโนโลยีสมัยใหม สามารถผลิตปลาสวยงามเพื่อการ

สงออกได โดยเปนผูที่มีใจรักในการทำธุรกิจปลาสวยงามออนไลนและเปดใจยอมรับเทคโนโลยีใหมทางดานธุรกิจปลา

สวยงามออนไลนรวมถึง ผูประกอบอาชีพในภาคการเกษตร วิสาหกิจชุมชน บัณฑิตที่จบการศึกษาที่มีความสนใจ 

ตองการเสริมความรู เพิ่มทักษะใหมีสมรรถนะและศักยภาพ รวมทั้งผูสนใจทั่วไป โดยผูสมัครตองเปนผูที่จบการศึกษา

มัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. ปวส. อนุปริญญา หรือปริญญาตรี 

 

 

 

 

 

 

 

 



  2) ผลการเรียนรูที่คาดหวังเมื่อสำเร็จการศึกษา 
 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกิจกรรม 

มีทักษะการทำธรุกิจแบบครบวงจร  การทำงานเปนทีมในชั้นเรียน  

การมอบหมายงานใหทำเปนกิจกรรมนอกชั้นเรียน 

มีทักษะดานการตลาดออนไลน  การจดัการเรียนการสอนที่มีการเรียนรูดวยตนเอง 

เชน การคนควาขอมูลสารสนเทศ   

มีทักษะผูประกอบการ  การมอบหมายงานใหทำเปนกิจกรรมนอกชั้นเรียน 

การมอบหมายงานใหผูเขารับการอบรมรับผิดชอบ

ในกิจกรรมตาง ๆ 

มทีักษะดานเทคโนโลยีสมัยใหม  การจดัการเรียนการสอนที่มีการเรียนรูดวยตนเอง 

เชน การคนควาขอมูลสารสนเทศ 

มีทักษะการเปนผูนำและทำงานเปนทีม การทำงานเปนทีมในชั้นเรียน  

การมอบหมายงานใหทำเปนกิจกรรมนอกชั้นเรียน 

มีวินัยและความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม การสอดแทรกในวิชาเรียนทุกรายวิชา  

การมอบหมายงานใหผูเขารับการอบรมรับผิดชอบ

ในกิจกรรมตางๆ 

มีทักษะการเรียนรูดวยตนเอง การจดัการเรียนการสอนที่มีการเรียนรูดวยตนเอง 

เชน การคนควาขอมูลสารสนเทศ  การทำ

โครงงานวจิัย 

มีความอดทนสูงาน จัดใหมีการฝกงานในสถานประกอบการ 

 

"เมื่อจบการอบรมในหลกัสูตรน้ี ผูเขารับการอบรมจะสามารถ "ทำ" "คิด" และหรือ "มีคุณลักษณะ" ดังน้ี 

PLO1. แสดงออกถึงการเปนผูมีความรูและมีทักษะการเพาะเลี้ยงปลาสวยงามดวยเทคโนโลยีสมัยใหม (smart 

aquaculture) และมีทักษะการประกอบธรุกิจปลาสวยงามแบบออนไลน (online marketing)  

PLO2. สามารถคิดและวางแผนการทำธรุกิจ หรือการเปนผูประกอบการเริ่มตนทีเ่กี่ยวเน่ืองกับการทำธุรกจิ

ปลาสวยงามออนไลนได 

 3.3. แสดงวิธีการรวมมอืระหวางสถาบันอุดมศึกษากับสถานประกอบการในการจัดทำหลกัสูตรในการ up-skill 

และหรือ re-skill อยางชัดเจน (Non-Degree) 

  รูปแบบการดำเนินการ: รูปแบบการดำเนินการเปนรูปแบบที่ 1.1 รูปแบบการอุดมศึกษาเพื่อเพิ่มสมรรถนะและ

ความเชี่ยวชาญเฉพาะดานที่ตอบโจทยกำลังคนเรงดวนที่สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ (New Growth Engines) 



ของประเทศ โดยจะมีความรวมมือระหวางสถาบันอุดมศึกษา (มหาวิทยาลัยพะเยา) กับสถานประกอบการ (ฟารมเลี้ยง

ปลาสวยงามหลายจังหวัด ไดแก เชียงใหม สุโขทัย และจังหวัดใกลเคียง) รูปแบบความรวมมือจะเปนลักษณะ

มหาวิทยาลัยเปนแหลงเรียนรู สถานประกอบการเปนแหลงศึกษาดูงานและถายทอดประสบการณตรงใหกับผูเรียนอยาง

ใกลชิด รวมถึงเจาของสถานประกอบการยังพรอมที่จะเปนวิทยากรใหแกผูเรียนตลอดหลักสูตร เพื่อใหเกิดมีทักษะและ

ความเชี่ยวชาญในระบบการเลี้ยงปลาสวยงามครบวงจรและการทำธุรกิจแบบออนไลดดวยเทคโนโลยีทันสมัย ผานการ

เรียนดานทฤษฎีเพื่อใหมีองคความรู และลงมือปฏิบัติเพื่อใหปฏิบัติไดซึ่งหลังจากผานการฝกอบรม ผูเขาอบรมจะไดรับ

ใบประกาศนียบัตรรับรองความสามารถที่ทำไดจริง สามารถนำผลการเรียนรูมาใชเทียบสะสมหนวยกิตเพื่อใชขอรับ

ปริญญาไดในภายหลังเมื่อมีคุณสมบัติครบถวนตามที่กำหนดไวในหลักสูตรปริญญาตาง ๆ และสามารถนำความรูไป

พัฒนาตนเองและพัฒนาอาชีพไดในอนาคต เพื่อสรางความรูความเขาใจในการทำธรุกิจปลาสวยงามออนไลนแบบครบ

วงจรดวยเทคโนโลยีสมัยใหม ผานกระบวนการบรรยาย การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการการแลกเปลี่ยนประสบการณ และ

การศึกษาดูงาน  

 

4. การจัดการเรียนการสอน 

 4.1 การกำหนดเน้ือหาสาระและโครงสรางหลกัสูตรท่ีสอดคลองกับผลการเรียนรู 

ผลการเรียนรู PLO พฒันาการการเรียนรู้ของ PLO 

(SPLOs) 
เน้ือหาสาระ 

PLO1. แสดงออกถึงการ

เปนผูมีความรูและมีทักษะ

การเพาะเล้ียงปลาสวยงาม

ดวยเทคโนโลยีสมัยใหม 

(smart aquaculture) 

และมีทักษะการประกอบ

ธุรกิจปลาสวยงามแบบ

ออนไลน (online 

marketing) 

 

SPLO1.1: ส า ม า ร ถ อ ธิ บ า ย 

( describe) ห รื อ ข ย า ย ค ว า ม 

( explain) เ กี่ ย ว กับ ธุ ร กิ จ ป ล า

สวยงามออนไลน์แบบครบวงจร

สมยัใหม ่

1. การเพาะเลีย้งปลาสวยงาม และปรบัปรุงพนัธุ์เพือ่

พฒันาสายพนัธุ์ 

2. การจดัการโรคปลาสวยงาม  

3. ระบบการใหอ้าหารสมยัใหมใ่นการทาํฟารม์ปลา

สวยงาม 

4. การจดัการคุณภาพน้ําแบบครบวงจร 

5. เทคโนโลยกีารขนสง่แบบทนัสมยัเพื่อการขนสง่

สตัวน้ํ์าระยะไกล 

6. การจดัการฟารม์ปลาสวยงามตามมาตรฐานการ

ปฏบิตัทิางการเพาะเลีย้งสตัวน้ํ์าทีด่ ี(GAP) เพือ่

การสง่ออก 

SPLO1.2: ส า ม า ร ถ อ ธิ บ า ย 

วเิคราะห ์(analyse) และแกปั้ญหา 

(solve problem) การเพาะเลี้ยง

ปลาสวยงาม และโรคปลาสวยงาม 

1. เลอืกเทคนิคและวธิกีารเพาะ อนุบาล และการ

เลีย้งปลาสวยงามใหเ้หมาะสมกบัปลาแต่ละชนิด 

ไดร้บัผลตอบแทนสงูสุดทัง้ดา้นเศรษฐกจิ 

2. เลอืกเทคนิคในการปรบัปรุงพนัธุ์ปลาสวยงามให้

เหมาะสมกบัแต่ละชนิด  



3. การควบคุมและป้องกนัปัญหาโรคปลาสวยงาม

อย่างถูกตอ้งและเหมาะสม  

4. การเลอืกใชส้ารเคม ียาปฎชิวีนะ หรอืผลติภณัฑ์

ทางเลอืกในการจดัการโรคปลาสวยงามอย่างถูก

วธิ ีเพือ่ใหผ้ลทางเศรษฐกจิคุม้กบัผลตอบแทน 

และคาํนึงถงึสิง่แวดลอ้ม  

SPLO1.3: สามารถประยุกต์ใช้ 

( apply) ร ะ บ บ ก า ร ใ ห้ อ า ห า ร

สมัย ใหม่ ในการทําฟาร์มปลา

สวยงาม 

1. เลอืกใชอ้าหารทีเ่หมาะสมกบัปลาสวยงามแต่ละ

ช่วงอายุของปลาแต่ละชนิด 

2. การผลติอาหารมชีวีติสาํหรบัปลาสวยงามวยัอ่อน 

3. ประยุกตใ์ชว้ตัถุดบิทอ้งถิน่ในการพฒันาเสรมิใน

อาหารเพือ่การเพิม่สารสใีนปลาสวยงาม 

4. ประยุกตใ์ชผ้ลติภณัฑท์างดา้นการเสรมิภูมคิุม้กนั

ในปลาสวยงาม   

5. ประยุกตใ์ชเ้ครื่องใหอ้าหารอจัฉรยิะในการทาํ

ฟารม์ปลาสวยงาม  

6. การใชเ้ทคโนโลยกีารใหอ้าหารทีท่นัสมยัที่

ก่อใหเ้กดิประสทิธภิาพควบคุมดว้ยระบบ IoT เป็น

ตน้ 

SPLO1.4: สามารถอธิบาย และ

ประยุกต์ใช้ ความรู้ด้านเกษตร

สมยัใหม่ในการจดัการคุณภาพน้ํา

แบบครบวงจร 

1. อุปกรณ์ตรวจวดั (sensor) ขอ้มลูคุณภาพน้ํา  

2. ระบบสือ่สารและโครงขา่ยขอ้มลูคุณภาพน้ําแบบ

ไรส้ายภายในฟารม์ และอุปกรณ์เคลื่อนที ่(แทบ

เลต็ สมารท์โฟน) และซอฟแวรห์รอืแอปพลเิคชนั 

(application) เพือ่ตดัสนิใจและควบคุมการจดัการ

คุณภาพน้ําทีม่คีวามแมน่ยําสงู 

SPLO1.5: สามารถประยุกต์ใช้

เทคโนโลยกีารขนส่งแบบทนัสมยั

เพือ่การขนสง่สตัวน้ํ์าระยะไกล 

1. ประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยแีละการปฏบิตัเิพือ่การ

ขนสง่ปลาสวยงามระยะไกล 

2. เลอืกวธิกีารและบรรจุภณัฑท์ีเ่หมาะสมกบัปลา

สวยงามแต่ละชนิด เพือ่ใหป้ลาสวยงามถงึมอืคู่คา้

ไดอ้ย่างปลอดภยั 

SPLO1.6 : ส า ม า ร ถ อ อ ก แ บ บ 

(design) การจัดการฟาร์มปลา

สวยงามตามมาตรฐานการปฏิบตัิ

ทางการเพาะเลี้ยงสัตว์ น้ําที่ดี 

(GAP) เพือ่การสง่ออก 

1. ทราบเกณฑ ์ระเบยีบ ขอ้ปฏบิตัขิองฟารม์ปลา

สวยงามตามมาตรฐานการปฏบิตัทิางการ

เพาะเลีย้งสตัวน้ํ์าทีด่ ี(GAP) และสามารถนําไป

ประยุกตใ์ชใ้นการออกแบบฟารม์ไดอ้ย่างถูกตอ้ง

ตามมาตรฐาน 

2. สรา้งฟารม์ปลาสวยงามตามมาตรฐานการปฏบิตัิ

ทางการเพาะเลีย้งสตัวน้ํ์าทีด่ ี(GAP) เพือ่การ

สง่ออกได ้



SPLO1.7 : ส า ม า ร ถ อ อ ก แ บ บ 

( design) ธุ ร กิ จ ป ล า ส ว ย ง า ม

ออนไล น์แบบครบวงจร  และ

ความสามารถ ในการสื่ อ ส า ร 

(communicate) กับผู้ที่เกี่ยวข้อง 

รวมถึงการสะท้อน (reflect) ถึง

ความสามารถและความพร้อมใน

การทําฟารม์ปลาสวยงามของตวัผู้

เขา้อบรม 

 

1. การสรา้งทกัษะ การวางแผน ออกแบบ และ

บรหิารจดัการฟารม์ปลาสวยงาม ทัง้ในเชงิเทคนิค

และเชงิเศรษฐศาสตรอ์ย่างเหมาะสม โดยใช้

เครื่องมอืทีท่นัสมยั 

2. การบูรณาการเทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยี

ดา้นการเพาะเลีย้งทีท่นัสมยัและเหมาะสมกบัแต่

ละพืน้ที ่เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ ผลผลติ และ

คุณภาพของปลาสวยงาม เชือ่มโยงถงึกนัเป็น

เครอืขา่ย มาประมวลผลดว้ยโปรแกรม

คอมพวิเตอรใ์นการช่วยตดัสนิใจการเลีย้งที่

เหมาะสม 

PLO2. สามารถคิดและ

วางแผนการทำธุรกิจ หรือ

การเปนผูประกอบการ

เร่ิมตนท่ีเกี่ยวเนื่องกับการ

ทำธุรกิจปลาสวยงาม

ออนไลนแบบครบวงจรได 

 

SPLO2.1: ส า ม า ร ถ ส ร้ า ง ส ร ร 

(create) และพัฒนาผลิตภัณฑ์

ป ล า ส ว ย ง า ม  ( Products 

Developing Technology) ที่ มี

คุณภาพ 

1. สรา้งความเป็นนกัธุรกจิปลาสวยงามออนไลน์

โดยเฉพาะ เช่น การจดัการและพฒันาธุรกจิปลา

สวยงาม ระบบสารสนเทศในธุรกจิปลาสวยงาม 

2. เลอืกใชบ้รรจุภณัฑท์ีเ่หมาะสมกบัปลาสวยงามแต่

ละชนิด เพือ่การขนสง่ปลาสวยงามถงึมอืคู่คา้ได้

อย่างปลอดภยั 

3. โลจสิตกิสแ์ละการจดัการโซ่อุปทานเพือ่การจดัหา

และขนสง่ปลาสวยงามระยะไกล 

4. กฎหมายและมาตรฐานผลติผลปลาสวยงามเพื่อ

การคา้และสง่ออก 

SPLO2.2: สามารถอธิบาย และ

ขยายความเกีย่วกบัมาตรฐานและ

ข้อกําหนดทางอุตสาหกรรมการ

ปลาสวยง าม  (Standards and 

Specifications of O rnamen t a l 

Fish Industry) 

3. การเขา้ถงึขอ้กําหนดทางวชิาการในรปูของ

เอกสาร วตัถุทีแ่พร่หลายแก่บุคคลทัว่ไป ผูม้สีว่น

ไดเ้สยี และผูม้ปีระโยชน์เกีย่วขอ้งทางดา้นธุรกจิ

ปลาสวยงาม ทีเ่ป็นไปตามมาตรฐานสนิคา้เกษตร

ทีก่ําหนดขึน้ภายใต ้พ.ร.บ.มาตรฐานสนิคา้เกษตร 

เป็นตน้ 

SPLO2.3: สามารถอธิบาย และ

ขยายความ เกี่ ย วกับกล ยุทธ์

ก า ร ต ล า ด ป ล า ส ว ย ง า ม เ ชิ ง

สร้างสรร (Ornamenta l  F ish 

Marketing Strategies) 

1. กระบวนวางแผน และการจดัการดา้น

แนวความคดิเกีย่วกบัธุรกจิปลาสวยงาม 

2. แนวคดิเพือ่ทาํใหเ้กดิการแลกเปลีย่นอนันํามาซึง่

ความพงึพอใจของลกูคา้และก่อใหเ้กดิผลกําไรแก่

ผูผ้ลติ  

3. กลุ่มกจิกรรม และพฤตกิรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบั

กจิกรรมธุรกจิรวมทัง้กจิกรรมเชงิธุรกจิปลา

สวยงามจากตน้ทางไปยงัปลายทาง 



SPLO2.4 : สามารถ เขียนแผน

ธุ ร กิ จ เ บื้ อ ง ต้ น  ( Business 

Planning) ที่เกี่ยวเน่ืองกบัการทํา

ฟารม์ปลาสวยงามออนไลน์ได ้

1. ว่าดว้ยการสรา้งแผนธุรกจิสาํหรบัผูป้ระกอบการที่

รเิริม่จะก่อตัง้กจิกรรมธุรกจิปลาสวยงาม การ

จดัการกระบวนการคดิพจิารณา และการตดัสนิใจ

ทีจ่ะเปลีย่นความคดิของผูป้ระกอบการออกมาเป็น

โอกาสทางธุรกจิ 

2. การชีแ้นะขัน้ตอนต่างๆ ทลีะขัน้ตอนใน

กระบวนการก่อตัง้กจิการ แผนจะใหร้ายละเอยีด

ต่างๆ ทัง้เรื่องของการตลาด การแขง่ขนักลยุทธ์

ในการดาํเนินธุรกจิ การคาดคะเนทางการเงนิทีจ่ะ

ชีนํ้าผูป้ระกอบการไปสูค่วามสาํเรจ็  

SPLO2.5 : ส า ม า ร ถวิ เ ค ร า ะห์  

สื่ อสารประสบการณ์จริงจาก

ผู้ประกอบการที่ ใช้ เทคโนโลยี

ธุรกิจปลาสวยงามออนไลน์แบบ

ครบวงจรสมยัใหม ่

1. การเรยีนแลกเปลีย่นจากผูป้ระกอบการธุรกจิปลา

สวยงามทีป่ระสบความสาํเรจ็จากการใช้

เทคโนโลยกีารเลีย้งปลาสวยงาม 

SPLO2 .6 : สามารถ บูรณาการ 

(integrate) ก า ร ทํ า ฟ า ร์ ม ป ล า

สวยงามไดอ้ย่างครบวงจร (ดงูาน) 

1. การศกึษาดงูานจากสถานประกอบการจรงิ หรอืผู้

ทีป่ระสบความสาํเรจ็ 

2. การสอนแบบ project based learning or 

problem based learning 

 



หัวขอ

ท่ี 

หัวขอการฝกอบรม/รายละเอียด แผนการเรียน/กิจกรรม การประเมินผล จำนวน (ช่ัวโมง) ผลการเรียนรูมาใช

เทียบสะสมหนวยกิต

กับหลักสูตรท่ีเปด

สอน 

บรรยาย ปฏิบัต ิ

1 ชนิด และการเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม ในระบบฟารม 

รูจักชนิดปลาสวยงามท้ังปลาจากธรรมชาติ และปลาสวยงาม

ท่ีเล้ียงในระบบฟารม เลือกเทคนิคและวิธีการเพาะ อนุบาล 

และการเล้ียงปลาสวยงามใหเหมาะสมกับปลาแตละชนิด 

ไดรับผลตอบแทนสูงสุดท้ังดานเศรษฐกิจ 

1) บรรยายใหค้วามรู้ 

2) การยกตัวอย่างกรณศึีกษา 

3) การอภิปราย 

 

1. การเขียนรายงาน

และการรายงานหน้าชัน้

เรยีน 

2.   การสังเกตพฤตกิรรม 

3.   การนำเสนอผลงานใน

รูปแบบ online /pitching / 

VDO clip 

4 15 201221 หลักการเพาะเลี้ยง

สัตวน้ำ 3 (2-3-6)  

201362 การเลี้ยงปลา

สวยงาม 3 (2-3-6) 

201111 เทคโนโลยีและ

นวัตกรรมพ้ืนฐานดาน

ประมง 2 (2-0-4) 

201231 การออกแบบและ

การสรางระบบฟารมสัตวน้ำ

อัจฉริยะ 2 (2-2-5)  

201232 ระบบฟารม

อัจฉริยะสำหรับการ

เพาะเลี้ยงสัตวน้ำ 3 (2-3-6)  

 

2 เทคโนโลยีการและปรับปรุงพันธุเพ่ือพัฒนาสายพันธุ ใน

ระบบฟารม 

เลือกเทคนิคในการปรับปรุงพันธุปลาสวยงามใหเหมาะสมกับ

แตละชนิด  

 

1) บรรยายใหค้วามรู้ 

2) การยกตัวอย่างกรณศึีกษา 

3) การอภิปราย 

4) problem based learning/ 

project based learning 

 

1. การเขียนรายงาน

และการรายงานหน้าชัน้

เรยีน 

2.   การสังเกตพฤตกิรรม 

3.   การนำเสนอผลงานใน

รูปแบบ online /pitching / 

VDO clip 

4 15 201325 พันธุศาสตรเพ่ือ

การเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ 3 

(2-3-6) 

201324 เทคโนโลยีชีวภาพ

ทางการประมง 3 (2-3-6) 

3 โรค และการจัดการโรคปลาสวยงามในระบบฟารม 

ชนิดของโรค การควบคุมและปองกันปญหาโรคปลาสวยงาม

อยางถูกตองและเหมาะสม การเลือกใชสารเคมี ยาปฏิชีวนะ 

1) บรรยายใหค้วามรู้ 

2) การยกตัวอย่างกรณศึีกษา 

3) การอภิปราย 

1. การเขียนรายงาน

และการรายงานหน้าชัน้

เรยีน 

4 15 201323 โรคและปรสิตของ

สัตวน้ำ3 (2-3-6) 



หัวขอ

ท่ี 

หัวขอการฝกอบรม/รายละเอียด แผนการเรียน/กิจกรรม การประเมินผล จำนวน (ช่ัวโมง) ผลการเรียนรูมาใช

เทียบสะสมหนวยกิต

กับหลักสูตรท่ีเปด

สอน 

บรรยาย ปฏิบัต ิ

หรือผลิตภัณฑทางเลือกในการจัดการโรคปลาสวยงามอยาง

ถูกวิธี เพื่อใหผลทางเศรษฐกิจคุมกับผลตอบแทน และ

คำนึงถึงส่ิงแวดลอม 

4) การฝกึปฏบัิติ โดยใช้

เครื่องมอืทางวทิยาศาสตร์ 

และคอมพวิเตอร์ ในการ

คำนวนยาและสารเคมเีพื่อ

รักษาโรคปลาสวยงาม 

2.   การสังเกตพฤตกิรรม 

3.   การนำเสนอผลงานใน

รูปแบบ online /pitching / 

VDO clip 

201361 การใชยา เคมีภัณฑ

และผลิตภัณฑทางเลือกเพ่ือ

การเพาะเลี้ยง3 (2-3-6) 

4 อาหารและระบบการใหอาหารสมัยใหมในการทำฟารมปลา

สวยงาม 

 การเลือกใชอาหารท่ีเหมาะสมกับปลาสวยงามแตละชวงอายุ

ของปลาแตละชนิด การผลิตอาหารมีชีวิตสำหรับปลาสวยงาม

วัยออน ประยุกตใชวัตถดุิบทองถิ่นในการพัฒนาเสริมใน

อาหารเพื่อการเพิ่มสารสีในปลาสวยงาม ประยุกตใช

ผลิตภัณฑทางดานการเสริมภูมิคุมกันในปลาสวยงาม  

ประยุกตใชเคร่ืองใหอาหารอัจฉริยะในการทำฟารมปลา

สวยงาม  

การใชเทคโนโลยีการใหอาหารท่ีทันสมัยท่ีกอใหเกิด

ประสิทธิภาพควบคุมดวยระบบ IoT เปนตน 

1) บรรยายใหค้วามรู้ 

2) การยกตัวอย่างกรณศึีกษา 

3) การอภิปราย  

4) การฝกึปฏบัิติ การผลติ

อาหารมชีวีติ และการ

ประยุกต์ใชเ้ครือ่งใหอ้าหาร

อจัฉรยิะ 

 

1. การเขียนรายงาน

และการรายงานหน้าชัน้

เรยีน 

2.   การสังเกตพฤตกิรรม 

3.   การนำเสนอผลงานใน

รูปแบบ online /pitching / 

VDO clip 

4 15 201322 โภชนศาสตรสัตว

น้ำ 3 (2-3-6) 

201362 การเลี้ยงปลา

สวยงาม 3 (2-3-6) 

201335 เทคโนโลยีและ

นวตักรรมการผลิตอาหาร

สัตวน้ำ 3 (2-3-6) 

 

 

5 ระบบกรอง และการจดัการคุณภาพน้ำแบบครบวงจร

สำหรับฟารมปลาสวยงาม 

ระบบกรองสำหรับฟารมปลาสวยงาม อุปกรณตรวจวัด 

(sensor) ขอมูลคุณภาพน้ำ รวมถึงระบบส่ือสารและโครงขาย

ขอมูลคุณภาพน้ำแบบไรสายภายในฟารม และอุปกรณ

เคล่ือนท่ี (แทบเล็ต สมารทโฟน) และซอฟแวรหรือแอปพลิเค

1) บรรยายใหค้วามรู้ 

2) การอภิปราย 

3) การฝกึปฏบัิติ โดยใช้

เครื่องมอืทางวทิยาศาสตร์ 

วเิคราะห์ ตรวจวดั ติดตาม 

และประเมินผลคุณภาพน้ำ

สำหรับฟาร์มปลาสวยงาม 

1. การเขียนรายงาน

และการรายงานหน้าชัน้

เรยีน 

2.   การสังเกตพฤตกิรรม 

3.   การนำเสนอผลงานใน

รูปแบบ online /pitching / 

VDO clip 

8 12 201121 หลักการกอสราง

ทางการประมง 2 (2-2-5) 

201321 คุณภาพน้ำสำหรับ

การเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ 3 (2-

3-6) 



หัวขอ

ท่ี 

หัวขอการฝกอบรม/รายละเอียด แผนการเรียน/กิจกรรม การประเมินผล จำนวน (ช่ัวโมง) ผลการเรียนรูมาใช

เทียบสะสมหนวยกิต

กับหลักสูตรท่ีเปด

สอน 

บรรยาย ปฏิบัต ิ

ชัน (application) เพื่อตัดสินใจและควบคุมการจัดการ

คุณภาพน้ำท่ีมีความแมนยำสูง 

 

201231 การออกแบบและ

การสรางระบบฟารมสัตวน้ำ

อัจฉริยะ 2 (2-2-5)  

201232 ระบบฟารม

อัจฉริยะสำหรับการ

เพาะเลี้ยงสัตวน้ำ 3 (2-3-6)  

6 เทคโนโลยีการขนสงแบบทันสมัยเพ่ือการขนสงสัตวน้ำ

ระยะไกล 

โลจิสติกสและการจัดการโซอุปทานเพื่อการจัดหาและขนสง

ปลาสวยงามระยะไกล 

1) บรรยายใหค้วามรู้ 

2) การยกตัวอย่างกรณศึีกษา 

3) การอภิปราย 

 

1. การเขียนรายงาน

และการรายงานหน้าชัน้

เรยีน 

2.   การสังเกตพฤตกิรรม 

3.   การนำเสนอผลงานใน

รูปแบบ online /pitching / 

VDO clip 

4 15 201221 หลักการเพาะเลี้ยง

สัตวน้ำ 3 (2-3-6)  

 

7 การจัดการฟารมปลาสวยงามตามมาตรฐานการปฏิบัติ

ทางการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำท่ีดี (GAP) เพ่ือการสงออก 

การเขาถึงขอกำหนดทางวิชาการในรูปของเอกสาร วัตถุท่ี

แพรหลายแกบุคคลท่ัวไป ผูมีสวนไดเสีย และผูมีประโยชน

เกี่ยวของทางดานธุรกิจปลาสวยงาม ท่ีเปนไปตามมาตรฐาน

สินคาเกษตรท่ีกำหนดขึ้นภายใต พ.ร.บ.มาตรฐานสินคา

เกษตร และกฎหมายและมาตรฐานผลิตผลปลาสวยงามเพื่อ

การคาและสงออก 

1) บรรยายใหค้วามรู้ 

2) การยกตัวอย่างกรณศึีกษา 

3) การอภิปราย 

4) การใชค้อมพวิเตอร์สบืคน้

มาตรฐานและข้อกำหนดทาง

ทางการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำท่ีดี 

(GAP) เพ่ือการสงออก 

1. การเขียนรายงาน

และการรายงานหน้าชัน้

เรยีน 

2.   การสังเกตพฤตกิรรม 

3.   การนำเสนอผลงานใน

รูปแบบ online /pitching / 

VDO clip 

6 21 201221 หลักการเพาะเลี้ยง

สัตวน้ำ 3 (2-3-6)  

201362 การเลี้ยงปลา

สวยงาม 3 (2-3-6) 

 

 

8 ยกระดับมูลคาปลาสวยงามดวยเทคนิคการถายแบบมือ

อาชีพ 

1) บรรยายใหค้วามรู้ 

2) ลงมอืปฏิบัตจิรงิ 

3) การอภิปราย 

1. การเขียนรายงาน

และการรายงานหน้าชัน้

เรยีน 

8 24 201421 การจัดการธุรกิจ

การประมง 3 (3-0-6) 



หัวขอ

ท่ี 

หัวขอการฝกอบรม/รายละเอียด แผนการเรียน/กิจกรรม การประเมินผล จำนวน (ช่ัวโมง) ผลการเรียนรูมาใช

เทียบสะสมหนวยกิต

กับหลักสูตรท่ีเปด

สอน 

บรรยาย ปฏิบัต ิ

เทคนิคการถายภาพแบบมืออาชีพ เพื่อเพิ่มมูลคาปลาสวยงาม 

การจัดองคประกอบภาพ แสง มุมมองแบบศิลป เทคนิคการ

ตกแตงภาพใหมีมิติ และอ่ืนๆ 

 
2.   การสังเกตพฤตกิรรม 

3.   การนำเสนอผลงานใน

รูปแบบ online /pitching / 

VDO clip 

9 ธุรกิจปลาสวยงามออนไลนแบบครบวงจร และกลยุทธ

การตลาดปลาสวยงามเชิงสรางสรรค 

กระบวนวางแผน และการจัดการดานแนวความคิดเกี่ยวกับ

สินคา  ตลอดจนแนวคิดเพื่อทำใหเกิดการแลกเปล่ียนอัน

นำมาซึ่งความพึงพอใจของลูกคาและกอใหเกิดผลกำไรแก

ผูผลิต รวมท้ังกลุมกิจกรรม และพฤตกรรมท่ีเกี่ยวของกับ

กิจกรรมธุรกิจทาง  รวมท้ังกิจกรรมเชิงธุรกิจการเกษตรจาก

ตนทางไปยังปลายทางในรูปแบบการตลาดออนไลดเชิง

สรางสรรค 

1) บรรยายใหค้วามรู้ 

2) การยกตัวอย่างกรณศึีกษา 

3) การอภิปราย 

 

1. การเขียนรายงาน

และการรายงานหน้าชัน้

เรยีน 

2.   การสังเกตพฤตกิรรม 

3.   การนำเสนอผลงานใน

รูปแบบ online /pitching / 

VDO clip 

8 24 201221 หลักการเพาะเลี้ยง

สัตวน้ำ 3 (2-3-6)  

 

 

10 การเขียนแผนธุรกิจ  

การสรางแผนธุรกิจสำหรับผูประกอบการท่ีริเร่ิมจะกอตั้ง

กิจกรรมการการเล้ียงปลาสวยงาม การจัดการกระบวนการ

คิดพิจารณา และการตัดสินใจท่ีจะเปล่ียนความคิดของ

ผูประกอบการออกมาเปนโอกาสทางธุรกิจการช้ีแนะขั้นตอน

ตางๆ ทีละขั้นตอนในกระบวนการกอตั้งกิจการ แผนจะให

รายละเอียดตางๆ ท้ังเร่ืองของการตลาด การแขงขันกลยุทธ

ในการดำเนินธุรกิจ การคาดคะเนทางการเงิน ท่ีจะช้ีนำ

ผูประกอบการไปสูความสำเร็จ 

1) บรรยายใหค้วามรู้ 

2) การยกตัวอย่างกรณศึีกษา 

3) การอภิปราย 

4) การฝกึปฏบัิติการสรา้ง

แผนธุรกจิ 

1. การเขียนรายงาน

และการรายงานหน้าชัน้

เรยีน 

2.   การสังเกตพฤตกิรรม 

3.   การนำเสนอผลงานใน

รูปแบบ online /pitching / 

VDO clip 

6 21 201421 การจัดการธุรกิจ

การประมง 3 (3-0-6) 



หัวขอ

ท่ี 

หัวขอการฝกอบรม/รายละเอียด แผนการเรียน/กิจกรรม การประเมินผล จำนวน (ช่ัวโมง) ผลการเรียนรูมาใช

เทียบสะสมหนวยกิต

กับหลักสูตรท่ีเปด

สอน 

บรรยาย ปฏิบัต ิ

11 ประสบการณจริงจากผูประกอบการ 

การสัมมนา และการแลกเปล่ียนจากผูประกอบการธุรกิจปลา

สวยงามท่ีประสบความสำเร็จจากการใชเทคโนโลยีท่ีทันสมัย  

1) บรรยายใหค้วามรู้จาก

วทิยากรพเิศษจาก

ผูป้ระกอบการท่ีใชเ้ทคโนโลยี

ท่ีทันสมัย 

2) แลกเปลี่ยนเรียนรู ้และการ

อภิปราย 

1) การเขียนรายงานและ

การรายงานหน้าชัน้เรยีน 
8 24  

12 การศึกษาดูงานฟารมเกษตรอัจฉริยะ 
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 4.2 การจัดการเรยีนการสอนท่ีตองรวมมือกับสถานประกอบการอยางเขมขน 

  รูปแบบการดำเนินการ: รูปแบบการดำเนินการเปนรูปแบบที่ 1.1 รูปแบบการอุดมศึกษาเพื่อเพิ่มสมรรถนะและ

ความเชี่ยวชาญเฉพาะดานที่ตอบโจทยกำลังคนเรงดวนที่สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ (New Growth Engines) 

ของประเทศ โดยจัดการศึกษามุงเนนเปาหมายในกลุมที่สนใจทำธุรกิจปลาสวยงามออกไลดดวยเทคโนโลยีสมัยใหม 

ไดแกผูที่อยูในวัยทำงาน บัณฑิตที่เรียน พึ่งจบการศึกษา และจบการศึกษาไปนานแลว รวมถึงผูที่ทำงานแลว ผูสูงอายุ

หรือผูที่เกษียณแลวที่ตองการจะประกอบอาชีพทางเลือก  

  ผูประกอบอาชีพในภาคการเกษตร ใหมีทักษะและความเชี่ยวชาญในระบบการทำธุรกิจปลาสวยงามออกไลด

ดวยเทคโนโลยีสมัยใหม ผานการเรียนดานทฤษฎีเพื่อใหมีองคความรู และลงมือปฏิบัติเพื่อใหปฏิบัติได ซึ่งหลังจากผาน

การฝกอบรม ผูเขาอบรมจะไดรับใบประกาศนียบัตรรับรองความสามารถที่ทำไดจริง สามารถนำผลการเรียนรูมาใช

เทียบสะสมหนวยกิตเพื่อใชขอรับปริญญาไดในภายหลังเมื่อมีคุณสมบัติครบถวนตามที่กำหนดไวในหลักสูตรปริญญา

ตางๆ และสามารถนำความรูไปพัฒนาตนเองและพัฒนาอาชีพไดในอนาคต เพื่อสรางความรูความเขาใจในการทำธรุกิจ

ปลาสวยงามออกไลดดวยเทคโนโลยีสมัยใหม รวมถึงนำความรูที่ไดไปปรับใชกับการทำธุรกิจดานการเกษตรอยางครบ

วงจรดานอื่นๆ รูปแบบกิจกรรมของโครงการจะประกอบดวย การบรรยาย การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการการแลกเปลี่ยน

ประสบการณ และการศึกษาดูงานที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ   

 

  4.2.1 กลยุทธ 

  การสรางเครือขายความรวมมือกับผูประกอบการที่มีศักยภาพเพื่อรวมพัฒนาศักยภาพผูเรียน การรองรับการ

ฝกประสบการณวิชาชีพ และการประกอบอาชีพของผูมาศึกษา โดยทางคณะเกษตรศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ 

สรางหนวยงานบริการการศึกษาในการดำเนินการดานความรวมมือกับหนวยงานภายนอกในการถายทอดองคความรู

อยางจริงจังเพื่อพัฒนาศักยภาพของคณาจารยและนิสิต นักศึกษาในการบูรณาการงานเรียนการสอน การวิจัย และการ

ถายทอดองคความรูของมหาวิทยาลัยที่มีการผสมกลมกลืน มีจุดรวม และหลอมรวมกันระหวางความรูทางทฤษฎีที่ได

จากการเรียนในหองเรียนกับประสบการณที่ตองรวมมือกับสถานประกอบการอยางเขมขน โดยตองเปนสวนหนึ่งของ

การศึกษาในรายวิชาที่ผู เรียนมีการฝกปฏิบัติในสภาพแวดลอมของการทำงานจริงในสถานประกอบการ ซึ่งจะเปน

ประสบการณที่ผูเรียนจะไดลงมือปฏิบัติจริง ไดเห็นดวยตา ไมสามารถเรียนรูไดในหองเรียน ผูเรียนจะไดรับการพัฒนา

ตนเอง ทางดานความคิด การสังเกต การตัดสินใจ การวิเคราะห ประเมินผลอยางเปนระบบ มีการจัดเตรียม และ 

นำเสนอรายงานวิชาการจากประสบการณการทำงานจริงของตนเองที่สะทอนการผสมผสานระหวางภาคทฤษฎีและ

ปฏิบัติเขาดวยกัน รวมทั้งการคนพบตนเองทางดานงานอาชีพที่ชัดเจนขึ้น จึงสงผลใหผูเรียนเปนบัณฑิตที่มีคุณภาพสูง

เปนที่ตองการของตลาดแรงงานมากขึ้น อีกทั้งกระบวนการการเรียนการสอนที่ตองรวมมือกับสถานประกอบการยงัทำ

ใหเกิดการประสานงานอยางใกลชิดกับสถานประกอบการ ทำใหสถานศึกษาสามารถพัฒนาหลักสูตรไดตลอดเวลา สวน

สถานประกอบการจะไดแรงงานนักศึกษารวมงานตลอดทั้งป กอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกทุกฝายที่เกี่ยวของ นอกจากน้ี



ผูเรียนบางสวนยังสามารถนำความรูที่ไดไปพัฒนาตนเองเปนผูประกอบเพื่อสรางรายไดทั้งในรูปแบบรายไดเสริมและ

รายไดหลัก 

 

  4.2.2 แนวทางจัดการเรียนการสอน 

  การเรียนการสอนเนนใหผูเรียนไดปฏิบัติงานจริงเสมือนเจาหนาที่หรือพนักงานชั่วคราวในสถานประกอบการ

หรือองคกรผูใชบัณฑิต หรือเรียกวา ตำแหนงผูชวยในวิชาชีพตามสาขาวิชาหรือผูชวยนักวิชาการ  

  สถานประกอบจะมีการจัดใหมีหัวหนางานเพื ่อดูแลและสอนงาน ซึ ่งเรียกวา พนักงานที ่ปรึกษา (Job 

Supervisor) เปนผูที่ทำหนาที่ในการใหคำแนะนำแกผูเรียนตลอดระยะเวลาของการปฏิบัติงาน มีการมอบหมายหนาที่

ความรับผิดชอบที่แนนอนโดยงานที่ไดรับมอบหมายน้ันจะตองเปนงานที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาที่เรียน  

  อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรมีการประสานงานกันอยางใกลชิดระหวางผูแทนของสถานประกอบการหรือ

องคกรผูใชบัณฑิต   

  รายวิชาที่ตองปฏิบัติงานรวมกับสถานประกอบการจะตองปฏิบัติงาน หือ ทำงานเต็มเวลา (Full Time)      

ตามระเบียบที่สถานประกอบการหรือองคกรผู ใชบัณฑิตกำหนดไว และจะตองปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถาน

ประกอบการหรือองคกรผูใชบัณฑิตอยางเครงครัด  

  กรณีมีคาตอบแทนตามสมควรและใหขึ้นอยูกับนโยบายของแตละสถานประกอบการหรือองคกรผูใชบัณฑิต 

หากไมมีคาตอบแทนใหเปนไปตามสถานการณทางเศรษฐกิจ และความสมัครใจของผูเรียน รวมทั้งอาจารยที่ปรึกษา

หลักสูตรใหการยอมรับ 

  ผูเรียนจะตองทำรายงานวิชาการ ในหัวขอและเน้ือหาที่สถานประกอบการหรือองคกรผูใชบัณฑิต และอาจารย

ที่ปรึกษาหลักสูตรรวมกันกำหนด 

 

  4.2.3 ตัวชี้วัด 

ตัวช้ีวัด หนวยนับ 
คาเปาหมาย 

65 66 67 

1. จำนวนเครือขายความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐ จำนวน 1 1 1 

2. จำนวนเครือขายความรวมมือกับผูประกอบการ จำนวน 1 2 2 

3. จำนวนผลงานวิจัยหรอืองคความรูที่ถูกนำไปแกไขปญหาหรือพัฒนาทองถ่ิน จำนวน 2 3 3 

4. จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่นำไปใชในการสรางอาชีพ/การแกไขปญหาทองถ่ิน จำนวน 2 3 3 

 

 

 



5. การพัฒนาอาจารย  

  5.1 ตัวช้ีวัดยุทธศาสตร 

  ดานอาจารย มีแนวทางในการพัฒนาอาจารยใหมีความพรอมทางดานทฤษฎี และปฏิบัติ ซึ่งนอกจากการ

พัฒนาอาจารยดังกลาวแลว ควรมีการแลกเปลี่ยนอาจารยระหวางมหาวิทยาลัย หรือระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ โดย

ใหมีอาจารยและบุคลากรที่มีความสามารถเขาไปสอนในรายวิชาตางๆ ของหลักสูตรทั้งลักษณะรับผิดชอบสอนผู

เดียวกับการสอนรวม หรือเปนวิทยากรอบรมทางวิชาการ ทั้งในลักษณะการศึกษาตลอดหลักสูตรและบางสวน 

นอกจากน้ีการพัฒนาคณาจารยเปนไปตามแนวทางการสงเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารยใน

สถาบันอุดมศึกษา โดยหลักสูตรมีแผนใหอาจารยผู รับผิดชอบในหลักสูตรมีการพัฒนาตนเองใหมีสมรรถนะและ

ประสิทธิภาพทั้งในสวนขององคความรู สมรรถนะ และคานิยม เพื่อสงเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของ

หลักสูตรน้ี โดยมีแผนการสงอาจารยผูรับผิดชอบในหลักสูตรน้ีไปอบรมแนวทางการสงเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการ

สอนของอาจารยใสถาบันอุดมศึกษา และมีการประชุมเรียนรู แลกเปลี ่ยนเพื ่อพัฒนาระดับคุณภาพของแตละ

องคประกอบใหดีข้ึน 

  

  5.2 กลยุทธและมาตรการ 

  การวางแนวทางเพื่อปรับโครงสรางคาตอบแทนที่เหมาะสม และ คาตอบแทนตามความเชี่ยวชาญสาขาวิชาและ

ภาระงาน เพื่อตอบสนองตอการพัฒนาตนเอง และการรวมพัฒนามหาวิทยาลัยของบุคลากร  

  การพัฒนาและสงเสริมความเจริญกาวหนาของบุคลากร การประเมินที่มีคุณธรรม 

  การสงเสริมโครงการอาจารยดีเดน นักวิจัยดีเดน และโครงการบุคลากรดีเดน 

  การสงเสริม สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพตนเอง ดวยโครงการการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรจากวุฒิ

การศึกษา จากปริญญาตรี เปนปริญญาโท หรือปริญญาเอก รวมทั ้งการพัฒนาศักยภาพคณาจารย จากผู ชวย

ศาสตราจารย เปนรองศาสตราจารย และศาสตราจารย พัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนใหเปนผูชำนาญการ 

เชี่ยวชาญ 

 

  5.3 แนวทางปฏิบัติ 

  5.3.1 การเตรียมการสำหรับอาจารยใหมหลักสูตร Non-degree 

  ปฐมนิเทศอาจารยใหม ในเรื่องบทบาท และหนาที่ความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูของผูเรียนในรายวิชาที่

รับผิดชอบ 

  อาจารยผูประสานงานหลักสูตร ชี้แจง และมอบเอกสารที่เกี่ยวของ ไดแก รายละเอียดหลักสูตร ซึ่งแสดงถึง

ปรัชญา ความสำคัญ วัตถุประสงคของหลักสูตร กฎระเบียบการศึกษา คูมือนิสิต คูมืออาจารย เอกสารรายละเอียด

รายวิชา ซ่ึงแสดงถึงผลการเรียนรูที่คาดหวังจากรายวิชา กลยุทธการสอน และ การประเมินผล ใหกับอาจารยใหม    



  มีการสนับสนุนใหอาจารยใหมไปอบรมและพัฒนาความรูเพิ่มเติมทั้งเรื่องเรื่องกลยุทธ วิธีการสอนแบบตางๆ 

องคความรูวิชาการที่ทันสมัยเพื่อนำมาใชพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน และ กลยุทธการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ

นิสิต 

5.3.2 การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย 

มีกระบวนการใหความรูวิธีการปฏิบัติงานตามหนาที่ความรับผิดชอบ และเปดโอกาสใหคณาจารยพัฒนาตนเอง

ทางวิชาชีพและวิชาการตามสายงาน อาทิ เชน  

   1)  การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

1.1)  การฝกอบรมเชิงปฏิบัติดานการจดัการเรียนการสอน (กลยุทธการสอน วธิีการสอน) การวดัและ

ประเมินผล  ซ่ึงจัดเปนประจำทกุปโดยกองบริการการศึกษาของมหาวทิยาลัยหรือคณะ     โดยกำหนดใหอาจารย

ทั้งหมดในสาขาตองเขารบัการฝกอบรมหลักสูตรสำหรับอาจารยใหมในปแรกที่เขาทำงาน และเขารับการฝกอบรม

เพิ่มเติมหรือฟนฟูทุกป  

1.2)  การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ อภิปรายปญหาและแนวทางการแกไข ระหวาง

อาจารยในสาขาวิชาอยางนอย 1 ครั้งตอภาคการศึกษา 

1.3)  การสนับสนุนใหอาจารยเขารวมประชุม/ฝกอบรมภายนอกสถาบัน และนำการเรียนรู   มา

ถายทอดในสาขาวิชา หรอืคณะ หรือนิสิต หรือบุคลากร หรือมีการแลกเปลี่ยนเอกสาร ขอมูลระหวางอาจารย 

1.4)  อาจารยใหมเขาไปเรียนรูเทคนิคการสอนและการประเมินผลจากอาจารยเกาที่มีประสบการณ

การสอน และมีสวนรวมสอนในวิชากำกับ 

1.5)  การสนับสนุนการวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน และเผยแพรผลงานวิจัยในเว็บไซตของ

คณะเกษตรศาสตรและทรัพยากรธรรมชาต ิ(www.agri.up.ac.th) 

   2)  การพัฒนาวิชาการและวิชาชพีดานอื่นๆ 

2.1)  การสนับสนุนการเขารวมฟง และนำเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมวิชาการ 

2.2)  การฝกอบรมการพัฒนาขอเสนอโครงการวจิัยและการเขียนบทความวิจัยตีพิมพ ในวารสาร

ระดับชาต ิและนานาชาติ 

2.3)  การสนับสนุนการรวมมือในงานวิจัยทั้งในและตางประเทศ  

2.4) การสนับสนุนการเขารับการฝกอบรม การประชุมสัมมนาเพิ่มพูนความรู 

 

 

 

 

 



6. การประเมินผลหรือวธีิการวัด (Assessment) ความสามารถ และหรือ ผลการเรียนรู ในเชิงคุณภาพอยาง

ชัดเจน 

 1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน การวัดผลและการสำเร็จการศึกษาเปนไปตามขอบังคับของ

หลักสูตร รวมกับผูประกอบการ  

 2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ ์

  2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูกอนการฝกอบรม 

   มีการทวนสอบในระดบัรายวิชา โดยใหผูประสานงานหลักสูตรแตงตั้งคณะกรรมการทวนสอบของหลักสูตร 

รวมกับการประเมินจากผูประกอบการ 

  2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังการฝกอบรม 

   มีการทวนสอบในระดับรายวิชา โดยใหผูประสานงานหลักสูตรแตงตั้งคณะกรรมการทวนสอบของหลักสูตร 

รวมกับการประเมินจากผูประกอบการ 

 3. เกณฑการสำเรจ็การศกึษาตามหลักสตูร 

   การวัดผลและการสำเรจ็การศกึษาเปนไปตามขอบังคับของหลักสูตร รวมกับผูประกอบการ 

 7. การประเมินและปรบัปรุงกระบวนการดำเนินการของหลักสูตร  

 7.1 การปรับปรุงกระบวนการในระหวางการจัดการเรยีนการสอน 

  1. การประเมินประสิทธผิลของการสอน 

   1.1 การประเมินกลยุทธการสอน 

         1.1.1 การประชมุรวมของอาจารยในสาขาวิชา เพือ่แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ 

ขอคำแนะนำ/ขอเสนอแนะของอาจารยที่มีความรูในการใชกลยทุธการสอน 

         1.1.2 อาจารยรับผิดชอบ/อาจารยผูสอนรายวชิา ขอความคดิเห็นและขอเสนอแนะจากอาจารยทาน

อื่น หลังการวางแผนกลยุทธการสอนสำหรับรายวิชา 

         1.1.3 การสอบถามจากผูเขารับการอบรมถึงประสิทธิผลของการเรียนรูโดยใชแบบสอบถามหรือการ

สนทนาระหวางภาคการศึกษา โดยอาจารยผูสอน 

         1.1.4 ประเมินจากการเรยีนรูของผูเขารับการอบรม จากพฤติกรรมการแสดงออก การทำกจิกรรม 

และผลการสอบ     

   1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน 



         1.2.1 การประเมินการสอนโดยผูเขารับการอบรม  

         1.2.2 การประเมินการสอนของอาจารยจากการสังเกตในชั้นเรียนถึงวิธีการสอน กิจกรรม งานที่

มอบหมายแกผูเขารับการอบรม โดยคณะกรรมการวชิาการคณะฯ 

         1.2.3 การประเมินการสอนโดยอาจารยผูรวมสอนในหลักสูตร จากการสังเกตการสอน 

  2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

   2.1 โดยผูเขารับการอบรมปจจุบัน และที่จบการศกึษาในหลักสูตร 

        การประเมินหลักสูตรในภาพรวม กอนจบการศกึษาในรูปแบบสอบถาม หรือ การประชุมตัวแทนผูเขารับ

การอบรม กับตัวแทนอาจารย 

   2.2 โดยผูทรงคุณวุฒิ ทีป่รึกษา และ/หรือจากผูประเมิน  

        การประเมินจากการเยี่ยมชมและขอมูลในรางรายงานผลการดำเนินการหลักสูตร 

   2.3 โดยนายจาง และ/หรือผูมีสวนเกี่ยวของอื่นๆ  

        แบบประเมินความพึงพอใจตอคุณภาพของบัณฑิต โดยผูใชบัณฑติ และการประชุมทบทวนหลักสูตร โดย 

ผูทรงคุณวุฒิ ผูใชงานนิสิต บัณฑิต นิสิต 

 7.2 แผนการพัฒนาคุณภาพการจัดหลักสูตรอยางตอเน่ือง 

1)  อาจารยประจำวิชาทบทวนผลการประเมินประสิทธิผลของการสอนในวชิาที่รับผิดชอบในระหวางภาค 

ปรับปรุงทันทีจากขอมูลที่ไดรับเมื่อสิ้นภาคการศกึษา จดัทำรายงานผลการดำเนินการรายวิชาเสนอ

หัวหนาสาขาวิชาผานอาจารยรับผิดชอบหลักสูตร 

2)  อาจารยรับผิดชอบหลักสูตรตดิตามผลการดำเนินการตามตวับงชี้ในหมวดที่ 7 ขอ 7 จากการประเมิน

คุณภาพภายในสาขาวิชา 

3)  อาจารยรบัผิดชอบหลักสูตรสรุปผลการดำเนินการหลักสูตรประจำป โดยรวบรวมขอมูลการประเมิน

ประสิทธิผลของการสอน รายงานรายวิชา รายงานผลการประเมินการสอนและสิ่งอำนวยความสะดวก 

รายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิต รายงานผลการประเมินหลักสูตร รายงานผลการประเมิน

คุณภาพภายใน ความคดิเห็นของผูทรงคุณวุฒิ จัดทำรายงานผลการดำเนินการหลักสตูรประจำป เสนอ

หัวหนาสาขาวิชา 

4)  ประชุมอาจารยประจำหลักสูตร พิจารณาทบทวนสรุปผลการดำเนินการหลักสูตร จากรางรายงานผลการ

ดำเนินการหลักสตูรและความคดิเห็นของผูทรงคุณวุฒิ ระดมความคิดเห็น วางแผนปรับปรุงการ

ดำเนินการเพื่อใชในรอบการศกึษาตอไป จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร เสนอตอคณบดี

  




