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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประมง
Bachelor of Science Program in Fisheries
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ/วิทยาลัย

มหาวิทยาลัยพะเยา
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

:
:
:

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย)
:
ชื่อย่อ (ไทย)
:
ชื่อเต็ม (อังกฤษ)
:
ชื่อย่อ (อังกฤษ)
:

0600
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประมง
Bachelor of Science Program in Fisheries

วิทยาศาสตรบัณฑิต (การประมง)
วท.บ. (การประมง)
Bachelor of Science (Fisheries)
B.Sc. (Fisheries)

3. วิชาเอก
ไม่มี
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า 127 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี
5.2 ประเภทของหลักสูตร
หลักสูตรทางวิชาการ
5.3 ภาษาที่ใช้
ภาษาไทย

2
5.4 การรับเข้าศึกษา
รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ
5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
ไม่มี
5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (การประมง) มหาวิทยาลัยพะเยา
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
6.1 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เปิดสอน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560 ปรับปรุง
มาจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประมง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
6.2 คณะกรรมการประจาคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ เห็นชอบหลักสูตร
ในการประชุม ครั้งที่ 6/2559 วันที่ 30 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2559
6.3 คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม
ครั้งที่ 4/2560 วันที่ 10 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560
6.4 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม
ครั้งที่ 120(4)/2560 วันที่ 22 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560
6.5 สภามหาวิทยาลัยพะเยา อนุมัตหิ ลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 5/2560
วันที่ 16 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2562
8. อาชีพที่สามารถปฏิบัติได้หลังสาเร็จการศึกษา
8.1 นักวิชาการประมง/นักวิจัยสังกัดหน่วยงานราชการหรือเอกชน
8.2 พนักงานรัฐวิสาหกิจหรือองค์การมหาชน
8.3 บุคลากรทางการศึกษา/อาจารย์สาขาการประมง และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
8.4 พนักงานบริษัทเอกชนที่เกี่ยวข้องกับสัตว์น้าและการประมง
8.5 เจ้าหน้าที่ประจาด่านศุลกากร
8.6 ธุรกิจส่วนตัว เช่น ฟาร์มเพาะเลีย้ งสัตว์น้า เจ้าของธุรกิจเกี่ยวกับสัตว์น้าด้านต่างๆ เป็นต้น
8.7 อื่นๆ
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9. ชื่อ – นามสกุล เลขบัตรประจาตัวประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒกิ ารศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ลาดับ

ชื่อ – สกุล

1

นางสาวกัญญาณัฐ
สุนทรประสิทธิ์

2

นางสาวดุจฤดี
ปานพรหมมินทร์

เลขบัตร
ตาแหน่ง
ประจาตัว
คุณวุฒิ
วิชาการ
ประชาชน
31909003xxxxx ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ปร.ด.
วท.ม.
วท.บ.
31899000xxxxx ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ปร.ด.
วท.ม.

3

นายเกรียงไกร สีตะพันธุ์

35699001xxxxx

อาจารย์

4

นายฉัตรมงคล สุวรรณภูมิ 15099001xxxxx

อาจารย์

วท.บ.
ปร.ด.
วท.ม.
วท.บ.
วท.ด.
วท.ม.
วท.บ.

สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การประมง
การจัดการประมง
ประมง (เกียรตินิยมอันดับ 2)
เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร
เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อ
การพัฒนาทรัพยากร
ประมง
เพาะเลี้ยงสัตว์น้า
ชีววิทยา
การประมง
ความหลากหลายทางชีวภาพ
และชีววิทยาชาติพันธุ์
ชีววิทยา
การประมง

สาเร็จการศึกษา
จากสถาบัน

ปี

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล

2551
2544
2542
2551
2542

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2538
2559
2544
2541
2555

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

2552
2550
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ชื่อ – สกุล
นายไพบูลย์ ปะนาเส

เลขบัตร
ประจาตัว
ประชาชน
34407002xxxxx

ตาแหน่ง
วิชาการ

คุณวุฒิ

อาจารย์

ปร.ด.
วท.ม.
วท.บ.

สาขาวิชา
เทคโนโลยีการประมงและ
ทรัพยากรทางน้า
ชีววิทยา
การประมง

สาเร็จการศึกษา
จากสถาบัน

ปี

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

2558

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

2551
2549
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
10.1 มหาวิทยาลัยพะเยา
10.2 นอกสถานที่ตงั้
ไม่มี
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
การประมงเป็นภาคการผลิตที่มีความสาคัญเป็นอย่างยิ่ง สามารถทารายได้เข้าประเทศเป็น
มูลค่าปีละหลายแสนล้านบาท และเป็นแหล่งสร้างงานที่สาคัญโดยมีผู้ประกอบอาชีพอยู่ในภาคประมง
และประเทศไทยจัดเป็นประเทศที่มีการประมงชั้นนาติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลก ตั้งแต่ปี 2536 ตราบจน
ปัจจุบัน มูลค่าการส่งออกของอุตสาหกรรมการประมงของไทยมีมูลค่าประมาณ 3,285 ล้านยูโร หรือ
ประมาณ 114,975 ล้ า นบาท ในปี 2556 ประเทศไทยมี ผ ลผลิ ต จากการประมง 2.8 ล้ า นตั น ต่ อ ปี
(กรมประมง, 2559) โดยรวมผลผลิตจากสัตว์นาที
้ ่จับในประเทศ และจากน่านน้าในต่างประเทศ รวมทั้ง
จากการเพาะเลี้ยง การประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจึงมีบทบาทสาคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศ ประกอบกับสภาวการณ์ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงทั้งสภาพภูมิอากาศและพื้นที่ทาการประมง
ที่ลดน้อยลง รวมถึงปัจจุบันประเทศไทยได้เป็นส่วนหนึ่งในสมาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยหมายถึงสังคม
และเศรษฐกิจเป็นหนึ่งเดียวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งจะมีผลต่อการเคลื่อนย้ายบุคลากรที่
มีคุณภาพทางด้านประมง กอปรกับการรองรับการแก้ปัญหาการทาประมงที่ผิดกฎหมาย การประมงที่
ขาดการรายงานและการประมงที่ ไร้ ก ารควบคุ ม (Illegal Unreported and Unregulated Fishing: IUU
Fishing) และเพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ แนวคิ ด การพั ฒ นาการเกษตรตามนโยบาย Thailand 4.0 ดั งนั้ น
จึงจาเป็นต้องมีก ารพั ฒ นาบุคลากรทางด้านการประมงที่มีศัก ยภาพ ตลอดจนสามารถปรับ ตัวและ
จัดการกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงนั้นได้
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของประเทศไทยในปัจจุบัน ส่งผลโดยตรงต่อการพัฒนา
สังคมและวัฒนธรรมในอนาคต นิสิตจาเป็นต้องเรียนรู้ และเข้าใจถึงความแตกต่างทางภาษา สังคม และ
วัฒนธรรม ด้านต่างๆ เพื่อให้สามารถดารงตนอยู่ในกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมและวัฒนธรรม
ที่กาลังเกิ ดขึ้น นอกจากนี้ปัญ หาการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันได้ส่งผลกระทบต่อการ
เปลี่ยนแปลงของโลกอย่างต่อเนื่อง โดยผลกระทบดังกล่าวได้ส่งผลต่อฐานทรัพยากรความหลากหลาย
ทางชีวภาพอย่างรุนแรง ซึ่งการเปลี่ย นแปลงที่เกิดขึ้นนี้จะส่งผลกระทบต่อการดารงชีวิตของมนุษ ย์
โดยเฉพาะการขาดแคลนอาหารของมนุษย์ สิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยที่หลักสูตรต้องคานึงถึงนอกเหนือจาก
นิสิตจะต้องมีความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการแล้ว นิสิตควรจะต้องมีความตระหนักถึงการรักษา
สิ่งแวดล้อม เพื่อให้สามารถประกอบอาชีพโดยใช้ความรู้ที่ไม่ส่งผลให้เกิดปัญหาต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึง
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ใช้ความรู้ในการช่วยแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมได้ต่อไปในอนาคต ดังนั้น การปรับปรุงหลักสูตรนี้จึงมีความ
จาเป็นต้องคานึงถึงบริบทของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้น เพื่อก่อให้เกิดหลักสูตร และกระบวนการ
เรีย นการสอนในรูป แบบที่ผ ลิตบัณ ฑิ ตที่ มีความรู้ ความสามารถที่ หลากหลาย ทั้งทางด้านวิชาการ
วิชาชี พ ภาษา วั ฒ นธรรม เพื่ อให้ นิ สิ ต สามารถปรับ ตั ว เข้ าท างานในสภาพแวดล้ อ มของสั งคมและ
วัฒนธรรมที่หลากหลายของนานาประเทศได้
12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อ การพัฒ นาหลั กสู ต รและความเกี่ยวข้องกั บ พันธกิจ
ของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
การพัฒนาหลักสูตรเชิงรุกและรับที่มีศักยภาพในการผลิตบุคลากรด้านการประมง เพื่อสนอง
ความต้องการทรัพยากรบุ คคลที่มีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานได้ทันที และมีศักยภาพสูงในการพัฒนา
ตนเองให้เข้ากับลักษณะงานที่จะไปปฏิบัติ รวมทั้งปรับตัวเข้ากับสภาวการณ์เปลี่ยนแปลงของโลกได้
ตลอดจนสามารถที่จะเป็นผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพ
12.2 ความเกี่ยวพันกับพันธกิจของสถาบัน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการประมง คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
จัดการการศึกษา วิจัย บริการวิชาการ และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม โดยมุ่งเน้นพัฒนาและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการประมง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้าและการจัดการทรัพยากรประมง เพื่ อเพิ่มผลผลิตแหล่ง
โปรตีนในท้องถิ่นและการเพิ่มรายได้ รวมทั้งสร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้าแก่ชุมชน อัน
นามาซึ่งการปกป้องสิ่งแวดล้อมทางน้าอย่างยั่งยืน
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13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ สาขาวิชาอื่นของสถาบัน
13.1 กลุ่มวิชา/ รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/ สาขาวิชา/ หลักสูตรอื่น
13.1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
001101
การใช้ภาษาไทย
3(2-2-5)
Usage of Thai Language
001102
ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
3(2-2-5)
Ready English
001103
ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
3(2-2-5)
Explorative English
001204
ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
3(2-2-5)
Step UP English
002201
พลเมืองใจอาสา
3(2-2-5)
Citizen Mind by Citizenship
002202
สังคมพหุวัฒนธรรม
3(2-2-5)
Multicultural Society
003201
การสื่อสารในสังคมดิจทิ ัล
3(2-2-5)
Communication in Digital Society
003202
การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
3(2-2-5)
Health and Environmental Management
004101
ศิลปะในการดาเนินชีวติ
3(2-2-5)
Arts of Living
004201
บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม
3(2-2-5)
Socialized Personality
13.1.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน
13.1.2.1 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์
241111
242103
243101
248212

คณิตศาสตร์ 1
Mathematics I
เคมีทั่วไปและเคมีอินทรีย์
General and Organic Chemistry
ชีววิทยา 1
Biology I
ว่ายน้าและการช่วยชีวติ ทางน้า

3 (2-2-5)
4 (3-3-8)
4 (3-3-8)
1(0-2-1)
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Swimming and Life Saving
13.1.2.2 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
361101
365215

จุลชีววิทยาทั่วไป
General Microbiology
ชีวเคมีทั่วไป
General Biochemistry

4 (3-3-8)
4 (3-3-8)

13.1.2.3 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะศิลปศาสตร์
146132

การฟังและการพูดในชีวติ ประจาวัน
3 (2-2-5)
Listening and Speaking in Daily Life
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น
ไม่มี
13.3 กลุ่มวิชา/รายวิชาที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น
ไม่มี
13.4 การบริหารจัดการ
13.4.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
มหาวิท ยาลั ย พะเยาก าหนดนโยบายให้จั ดการเรีย นการสอนหมวดวิชาศึ ก ษาทั่ วไป
จานวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ในโครงสร้างหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตร และได้ดาเนิน การ
แต่งตัง้ คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1) คณะกรรมการบริหารหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยมี อธิการบดี เป็นประธาน คณบดี
เป็นกรรมการ และรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นกรรมการและเลขานุการ ทาหน้าที่ กาหนดนโยบาย
และพิจารณาการดาเนินการ การจัดการเรียนการสอน หมวดวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัย
2) คณะกรรมการดาเนินงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยมี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
เป็นประธาน รองคณบดี เป็นกรรมการ ทาหน้าที่ พัฒนากระบวนการเรียนการสอน กากับ ติดตาม
ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับ ปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ตลอดจ น
ประสานงาน เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนดาเนินไปในทิศทางเดียวกัน
3) คณะกรรมการประจารายวิชา ทาหน้าที่ ประสานงานการจัดการเรียนการสอน
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13.4.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน
1) รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์
คณะวิท ยาศาสตร์เปิดสอนในกลุ่มวิชาพื้ นฐานวิท ยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์ มีการ
จัดการเรียนการสอนและประเมินผลการเรียนโดยผู้จัดการรายวิชา ผู้ประสานงานรายวิชาหรืออาจารย์
ผูส้ อนของคณะวิทยาศาสตร์
2) รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์เปิดสอนในรายวิชาเฉพาะสาขามีการจัดการเรียนการสอน
และประเมินผลการเรียนโดยผู้จัดการรายวิชา ผูป้ ระสานงานรายวิชาหรืออาจารย์ผู้สอนของคณะ
วิทยาศาสตร์การแพทย์
3) รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะศิลปศาสตร์
คณะศิ ล ปศาสตร์เปิ ด สอนในรายวิชาเฉพาะสาขา มี ก ารจั ด การเรี ย นการสอนและ
ประเมิ น ผลการเรี ย นโดยผู้ จั ด การรายวิ ช า ผู้ ป ระสานงานรายวิ ช าหรื อ อาจารย์ ผู้ ส อนของคณะ
ศิลปศาสตร์
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญาของหลักสูตร
ผลิตทรัพยากรบุคคลทางเทคโนโลยีการประมงที่มีความรู้ความสามารถทางด้านการเพาะเลี้ยง
สัตว์นา้ และการจัดการทรัพยากรทางน้า รวมทั้งสร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์นา้
1.2 ความสาคัญ
การประมงเป็นภาคการผลิตที่มีความสาคัญ เป็นอย่างยิ่ง โดยประเทศไทยมี ผลผลิตจากการ
ประมง 2.8 ล้านตันต่อปี (กรมประมง, 2559) สามารถทารายได้เข้าประเทศเป็นมูลค่า การส่งออกของ
อุตสาหกรรมการประมงของไทยประมาณ 3,285 ล้านยูโร หรือประมาณ 114,975 ล้านบาท และเป็น
แหล่งสร้างงานที่สาคัญ กอปรกับการรองรับการแก้ปัญหาการทาประมงที่ผิดกฎหมาย การประมงที่
ขาดการรายงานและการประมงที่ ไร้ก ารควบคุ ม (Illegal Unreported and Unregulated Fishing: IUU
Fishing) และเพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิดการพัฒนาการเกษตรตามนโยบาย Thailand 4.0 นอกจากนี้
ประเทศไทยได้เป็นส่วนหนึ่งในสมาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยหมายถึงสังคมและเศรษฐกิจเป็นหนึ่งเดียว
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งจะมีผลต่อการเคลื่อนย้ายบุคลากรที่มีคุณภาพทางด้านประมง
ประกอบกั บสภาวการณ์ ปัจจุบันมีการเปลี่ย นแปลงทั้งสภาพภูมิอากาศและพื้นที่ทาการประมงที่ลด
น้อยลง อนึ่ง มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ในจังหวัดพะเยาซึ่งมีแหล่งน้าที่สาคัญ ทั้งกว๊านพะเยา และอยู่ในเขต
อนุ ภู มิ ภ าคลุ่ ม น้ าโขง ดั งนั้ น จึ งจ าเป็ น ต้ อ งมี ก ารพั ฒ นาบุ ค ลากรทางด้ านการประมงที่ มี ศั ก ยภาพ
ตลอดจนสามารถปรับตัวและจัดการกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงนั้นได้
1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.3.1 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ด้านวิชาการทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติการด้านการเพาะเลี้ยง
สัตว์นา้ โดยเฉพาะสัตว์นาที
้ ่มคี ุณค่าทางเศรษฐกิจ
1.3.2 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ด้านวิชาการทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติการด้านการจัดการ
ทรัพยากรทางน้าอย่างมืออาชีพ
1.3.3 เพื่ อ ให้ ส ามารถถ่ ายทอดองค์ ค วามรู้แ ละสนั บ สนุ น การเกษตรยั งชีพ แบบเศรษฐกิ จ
พอเพียง รวมทั้งระบบการเพิ่มผลผลิตทางธุรกิจด้านการประมง
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์
หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
1. ปรับปรุงหลักสูตรให้มคี วาม
1. ติดตามความเปลี่ยนแปลงด้าน 1.1 รายงานผลการประเมิน
สอดคล้องกับความต้องการของ ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต และ ความพึงพอใจในการใช้บัณฑิต
ประเทศ
ผูป้ ระกอบการ
ของสถานประกอบการ
1.2 ความพึงพอใจในทักษะ
ความรูค้ วามสามารถในการ
ทางานของบัณฑิต โดยเฉลี่ย
ในระดับดี (3.51 ขึ้นไป)
2. ปรับปรุงผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 2.1 ปรับโครงสร้างหลักสูตรและ 2.1 จานวนนิสติ คงอยู่ในปีที่ 2
ของนิสิต
แผนการเรียนให้สอดคล้องกับ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของ
ผูเ้ รียน
นิสติ ที่ลงทะเบียนเรียนชัน้ ปีที่ 1
2.2 มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การ 2.2 จานวนนิสิต สอบผ่าน
เรียนการสอนทุกปีการศึกษา เพื่อ (ระดับคะแนนสะสมไม่ต่ากว่า
ใช้ในการปรับปรุงการเรียนการ 1.75) ตั้งแต่ชั้นปีที่ 2 ไม่น้อย
สอนในปีการศึกษาถัดไป
กว่าร้อยละ 70 ของปี
การศึกษานั้น
3. ยกระดับทรัพยากรสายวิชาการ 3. อาจารย์ผสู้ อนต้องเข้าอบรม 3. อาจารย์ทุกคนต้องเข้า
เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ของนิสิต เกีย่ วกับหลักสูตรการสอนรูปแบบ อบรม และสามารถนาความรู้
ต่างๆ และการวัดผลประเมินผล ที่ได้จากการอบรมมาปรับปรุง
เพื่อให้มคี วามรูค้ วามสามารถใน การเรียนการสอน
การประเมินผลได้เป็นอย่างดี
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติ
มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
1.2 การจัดการศึกษาภาคการศึกษาฤดูร้อน
มีระยะเวลาศึกษา ไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาต้น
เดือน สิงหาคม – ธันวาคม
ภาคการศึกษาปลาย เดือน มกราคม – พฤษภาคม
ภาคการศึกษาฤดูร้อน เดือน มิถุนายน – สิงหาคม
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
ข้อ 4 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
4.1 สาเร็จชั้นประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ
รับรอง
4.2 สาเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าหรือระดับปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาชั้นสูงทั้งในประเทศหรือต่างประเทศซึ่งสภามหาวิทยาลัยรับรอง
4.3 เป็นผู้ที่มสี ุขภาพร่างกายไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
4.4 ไม่เคยต้องโทษตามคาพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จาคุกเว้นแต่ความผิดที่
กระทาโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
4.5 ไม่เคยถูกคัดชื่อออก หรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ เพราะความผิด
ทางความประพฤติ
ข้อ 5 การสอบคัดเลือก หรือการคัดเลือกเข้าเป็นนิสติ
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5.1 มหาวิ ท ยาลั ย จะท าการสอบคั ด เลื อ กหรื อ คั ด เลื อ กผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาชั้ น
มัธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย หรือ เที ย บเท่ าเข้าเป็น นิ สิต เป็ นคราวๆ ไป ตามประกาศ และรายละเอี ย ดที่
มหาวิทยาลัย หรือที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด
5.2 มหาวิทยาลัยอาจทาการสอบคัดเลือก หรือคัดเลือกผู้ที่ได้รับอนุปริญญาหรือ
เทียบเท่า หรือผู้ที่ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าเข้าเป็นนิสิต เพื่อศึกษาขอรับปริญญาตรีสาขาวิชาหนึ่ง
สาขาวิชาใดของมหาวิทยาลัยตามระเบียบ หรือตามเงื่อนไขของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวกับสาขาวิชานั้น ๆ
และเป็ น ไปตามข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา ว่ า ด้ ว ย การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี
พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
เป็นไปตามระเบียบการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึก ษาในระดับ ปริญ ญาตรี มหาวิทยาลัย
พะเยา
2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า
นิ สิ ต ที่ รั บ เข้ า ศึ ก ษาต่ อ มี พื้ น ฐานความรู้ แ ตกต่ า งกั น ทั้ ง ด้ า นวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
คณิ ตศาสตร์พื้นฐาน ภาษาอังกฤษ และทักษะภาษาไทย จึงจาเป็นต้องปรับตัวจากการเรียนในระดับ
มัธยมศึกษา มาเป็นการเรียนที่มีรูปแบบแตกต่างไปจากเดิมที่คุ้นเคย มีสังคมกว้างขึ้น ต้องดูแลตนเอง
มากขึ้น มีกิจกรรมทั้ งการเรียนในห้องและกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่นิสิตต้องสามารถจัดแบ่งเวลาให้
เหมาะสม
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ ข้อจากัดของนิสิตในข้อ 2.3
2.4.1 จั ด โครงการปรั บ พื้ นฐานด้ า นวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ แ ละคณิ ตศาสตร์ พื้ น ฐาน
ภาษาอังกฤษ และทักษะภาษาไทยให้กับนิสิตใหม่เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนิสิตก่อนเข้าศึกษาในภาค
การศึกษาต้น โดยส่วนกลางของมหาวิทยาลัย
2.4.2 จั ด การปฐมนิ เทศนิ สิ ต ใหม่ แนะน าการวางเป้ า หมายชี วิ ต เทคนิ ค การเรี ย นใน
มหาวิทยาลัย การทากิจกรรมระหว่างเรียน การแบ่งเวลาและการใช้ชีวติ ในมหาวิทยาลัย
2.4.3 มอบหมายหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษา ทาหน้าที่ สอดส่องดูแล ตักเตือน ให้คาปรึกษา
แนะแนวการเรี ย น เช่ น การจั บ ประเด็ น จากการอ่ า นหนั ง สื อ การจดโน้ ต การจั ด ระบบความคิ ด
การดารงชีวติ ในมหาวิทยาลัย ให้แก่นสิ ิตที่มปี ัญหาและขอความช่วยเหลือ
2.4.4 จัด กิ จกรรมที่เกี่ย วข้องกั บ การดูแลนิสิต เช่น วันแรกพบระหว่างนิสิตกั บ อาจารย์
วันพบผู้ปกครอง การติดตามการเรียนของนิสิตชั้นปีที่ 1 ของอาจารย์ที่ปรึกษา และจัดกิจกรรมสอน
เสริม เป็นต้น
2.5 แผนการรับนิสิตและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
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จานวนนิสิต
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 3
ชั้นปีที่ 4
รวม
คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา

จานวนนิสิตในแต่ละปีการศึกษา (คน)
2560 2561 2562 2563 2564
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
80
120
160
160
40
40

2.6 งบประมาณตามแผน

จานวนนิสิต
1. งบบุคลากร
1.1 หมวดเงินเดือน
1.2 หมวดค่าจ้างประจา
2. งบดาเนินการ
2.1 หมวดค่าตอบแทน
2.2 หมวดค่าใช้สอย
2.3 หมวดค่าวัสดุ
2.4 หมวดสาธารณูปโภค
3. งบลงทุน
4. งบเงินอุดหนุน
รวมรายจ่าย

2560

ปีงบประมาณ
2561
2562
2563

2564

4,965,468 5,213,741 5,474,428 5,748,150 6,035,557
22,000
23,100 24,255 25,468
26,741
90,000 94,500 99,225 104,186 109,396
98,000 102,900 108,045 113,447 119,120
30,000 31,500 33,075 34,729 36,465
1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000
100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
6,805,468 7,065,741 7,339,028 7,625,980 7,927,279

*ค่าใช้จ่ายต่อหัวต่อปี 30,000 ต่อปีการศึกษา
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2.7 ระบบการศึกษา
 แบบชั้นเรียน
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (e – Learning)
 แบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต
 อื่นๆ (ระบุ)
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย
เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 127 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้า งหลั ก สู ต ร แบ่ งเป็ น หมวดวิช าที่ ส อดคล้ อ งกั บ ที่ ก าหนดไว้ในเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
หมวดวิชา

เกณฑ์มาตรฐานของ สกอ.

1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไปบังคับ
1.2 หมวดวิชาศึกษาทั่วไปเลือก
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน
2.1 กลุ่ม วิชาพื้นฐานด้ านวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์
2.2 กลุ่มวิชาพืน้ ฐานเฉพาะด้าน
2.3 กลุ่มวิชาเอกบังคับ
2.4 กลุ่มวิชาเอกเลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
4.รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต (ถ้ามี)
รวม (หน่วยกิต) ไม่น้อยกว่า

ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

3.1.3 รายวิชา

ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
120 หน่วยกิต

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2555
30
21
9
91
26

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2560
30
30
91
19

31
28
6
6
-

34
26
12
6
-

127

127
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001101
001102
001103
001204
002201
002202
003201
003202
004101
004201

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า
หมวดวิชาศึกษาทั่วไปบังคับ
การใช้ภาษาไทย
Usage of Thai Language
ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
Ready English
ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
Explorative English
ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
Step UP English
พลเมืองใจอาสา
Citizen Mind by Citizenship
สังคมพหุวัฒนธรรม
Multicultural Society
การสื่อสารในสังคมดิจทิ ัล
Communication in Digital Society
การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
Health and Environment Management
ศิลปะในการดาเนินชีวติ
Arts of Living
บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม
Socialized Personality

2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน
กลุ่มวิชาพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
241111 คณิตศาสตร์ 1
Mathematics I
242103 เคมีทั่วไปและเคมีอินทรีย์
General and Organic Chemistry
243101 ชีววิทยา 1
Biology I

30 หน่วยกิต
30 หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

91 หน่วยกิต
19 หน่วยกิต
3 (2-2-5)
4 (3-3-8)
4 (3-3-8)

17
361101
365215

146132
201111
201121
201221
201242
201321
201322
201323
201325
201343
201441
207211
248212

จุลชีววิทยาทั่วไป
General Microbiology
ชีวเคมีทั่วไป
General Biochemistry
กลุ่มวิชาพื้นฐาน
การฟังและการพูดในชีวติ ประจาวัน
Listening and Speaking in Daily Life
การประมงทั่วไป
General Fisheries
หลักการก่อสร้างทางการประมง
Principles for Fishery Construction
หลักการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
Principles of Aquaculture
มีนวิทยา
Ichthyology
คุณภาพน้าสาหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์นา้
Water Quality for Aquaculture
โภชนศาสตร์สัตว์นา้
Aquatic Animal Nutrition
โรคและปรสิตของสัตว์น้า
Diseases and Parasites of Aquatic Animals
พันธุศาสตร์เพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์นา้
Genetics for Aquaculture
นิเวศวิทยาทางน้า
Aquatic Ecology
การจัดการทรัพยากรประมง
Fishery Resource Management
ความปลอดภัยทางอาหารและการจัดการการเกษตรอย่างยั่งยืน
Food safety and Sustainable Agriculture management
ว่ายน้าและการช่วยชีวติ ทางน้า
Swimming and Life Saving

4 (3-3-8)
4 (3-3-8)

34 หน่วยกิต
3 (2-2-5)
2 (2-0-4)
2 (2-2-5)
3 (2-3-6)
3 (2-3-6)
3 (2-3-6)
3 (2-3-6)
3 (2-3-6)
3 (2-3-6)
3 (2-3-6)
3 (2-3-6)
2 (2-0-4)
1 (0-2-1)
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กลุ่มวิชาเอกบังคับ
201191 ปฏิบัติงานภาคสนาม 1
Field Work 1
201241 สัตว์ไม่มกี ระดูกสันหลังในแหล่งน้า
Aquatic Invertebrate
201324 เทคโนโลยีชีวภาพทางการประมง
Fishery Biotechnology
201341 ชีววิทยาประมง
Fishery Biology
201342 ระเบียบวิธีวิจัย
Research Methodology
201291 ปฏิบัติงานภาคสนาม 2
Field Work 2
201421 การจัดการธุรกิจการประมง
Fishery Business Management
201491 สัมมนา
Seminar
201492 การฝึกงาน*
Training
201493 การศึกษาอิสระ*
Independent Study
201494 สหกิจศึกษา*
Co-operative Education
201495 ปัญหาพิเศษทางการประมง
Special Problem in Fisheries
หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
กลุ่มวิชาเอกเลือก
201361
การใช้ยา เคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ทางเลือกเพื่อการเพาะเลี้ยง
Application of Drugs Chemicals and Alternative Products for
Aquaculture

26 หน่วยกิต
1 (0-6-3)
3 (2-3-6)
3 (2-3-6)
3 (2-3-6)
3 (2-3-6)
1 (0-6-3)
3 (3-0-6)
1 (0-2-1)
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
2 (2-2-5)

12 หน่วยกิต
3 (2-3-6)
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201362
201363
201364

201365
201366
201367
201368
201369

การเลีย้ งปลาสวยงาม
Ornamental Fish Culture
เครื่องมือทาการประมง
Fishing Gears
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ด้านทรัพยากรทางน้า
Aquatic Resources Impact Assessment
การจัดการแหล่งน้าและมลพิษแหล่งน้า
Water Management and Pollution
อนุกรมวิธานปลา
Fish Taxonomy
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้าตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
Aquaculture in Sufficiency Economy
สรีรวิทยาของสัตว์นา้
Physiology of Aquatic Animals
ความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์น้าและสัตว์สะเทินน้า
สะเทินบก
Biodiversity for Aquatic Animals and Amphibians

3 (2-3-6)
3 (2-3-6)
3 (2-3-6)

3 (2-3-6)
3 (2-3-6)
3 (2-3-6)
3 (2-3-6)
3 (2-3-6)

3) หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต
นิ สิ ต ส าม ารถ เลื อ ก เรี ย น ราย วิ ช าที่ เปิ ด ส อ น ใน ม ห าวิ ท ย าลั ย พ ะเย า ห รื อ
สถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัยรับรอง ยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
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3.1.4 แผนการศึกษา

001102
004101
201111
201191
241111
243101

ชั้นปีท่ี 1
ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
Ready English
ศิลปะในการดาเนินชีวติ
Art of Living
การประมงทั่วไป
General Fisheries
ปฏิบัติงานภาคสนาม 1
Field Work 1
คณิตศาสตร์ 1
Mathematics I
ชีววิทยา 1
Biology I
รวม

3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
2 (2-0-4)
1 (0-6-3)
3 (2-2-5)
4 (3-3-8)
16 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
001101
001103
003202
201241
201121
248212

การใช้ภาษาไทย
Usage of Thai Language
ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
Exploration English
การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
Health and Environment Management
สัตว์ไม่มกี ระดูกสันหลังในแหล่งน้า
Aquatic Invertebrate
หลักการก่อสร้างทางการประมง
Principles for Fishery Construction
ว่ายน้าและการช่วยชีวติ ทางน้า
Swimming and Life Saving
รวม

3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-3-6)
2 (2-2-5)
1 (0-2-1)
15 หน่วยกิต
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ชั้นปีท่ี 2
ภาคการศึกษาต้น
001204
002202
003201
201221
242103

002201
004201
146132
201242
207211
361101

201291

ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
Step Up English
สังคมพหุวัฒนธรรม
Multicultural Society
การสื่อสารในสังคมดิจทิ ัล
Communication in Digital Society
หลักการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
Principles of Aquaculture
เคมีทั่วไปและเคมีอินทรีย์
General and Organic Chemistry
รวม
ภาคการศึกษาปลาย
พลเมืองใจอาสา
Citizen Mind by Citizenship
บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม
Socialized Personality
การฟังและการพูดในชีวติ ประจาวัน
Listening and Speaking in Daily Life
มีนวิทยา
Ichthyology
ความปลอดภัยทางอาหารและการจัดการการเกษตรอย่างยั่งยืน
Food safety and Sustainable Agriculture management
จุลชีววิทยาทั่วไป
General Microbiology
รวม
ภาคฤดูร้อน
ปฏิบัติงานภาคสนาม 2
Field Work 2
รวม

3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-3-6)
4 (3-3-8)
16 หน่วยกิต
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-3-6)
2 (2-0-4)
4 (3-3-8)
18 หน่วยกิต
1 (0-6-3)
1 หน่วยกิต
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201321
201322
201342
201343
365215
201XXX

201323
201324
201325
201341
201XXX
XXXXXX

ชั้นปีท่ี 3
ภาคการศึกษาต้น
คุณภาพน้าสาหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์นา้
Water Quality for Aquaculture
โภชนศาสตร์สัตว์นา้
Aquatic Animal Nutrition
ระเบียบวิธีวิจัย
Research Methodology
นิเวศวิทยาทางน้า
Aquatic Ecology
ชีวเคมีทั่วไป
General Biochemistry
วิชาเอกเลือก
Major Elective
รวม
ภาคการศึกษาปลาย
โรคและปรสิตของสัตว์น้า
Diseases and Parasites of Aquatic Animals
เทคโนโลยีชีวภาพทางการประมง
Fishery Biotechnology
พันธุศาสตร์เพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์นา้
Genetics for Aquaculture
ชีววิทยาประมง
Fishery Biology
วิชาเอกเลือก
Major Elective
วิชาเลือกเสรี
Free Elective
รวม

3 (2-3-6)
3 (2-3-6)
3 (2-3-6)
3 (2-3-6)
4 (3-3-8)
3 (X-X-X)
19 หน่วยกิต

3 (2-3-6)
3 (2-3-6)
3 (2-3-6)
3 (2-3-6)
3 (X-X-X)
3 (X-X-X)
18 หน่วยกิต
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201421
201441
201491
201495
201XXX
201XXX
XXXXXX

ชั้นปีท่ี 4
ภาคการศึกษาต้น
การจัดการธุรกิจการประมง
Fishery Business Management
การจัดการทรัพยากรประมง
Fishery Resource Management
สัมมนา
Seminar
ปัญหาพิเศษทางการประมง
Special Problem in Fisheries
วิชาเอกเลือก
Major Elective
วิชาเอกเลือก
Major Elective
วิชาเลือกเสรี
Free Elective
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
ให้นิสติ เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนีเ้ พียง 1 รายวิชา
201492 การฝึกงาน
Training
201493 การศึกษาอิสระ
Independent Study
201494 สหกิจศึกษา
Co-operative Education
รวม

3 (3-0-6)
3 (2-3-6)
1 (0-2-1)
2 (2-2-5)
3 (X-X-X)
3 (X-X-X)
3 (X-X-X)
18 หน่วยกิต

6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
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3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
001101 การใช้ภาษาไทย
3(2-2-5)
Usage of Thai Language
การสื่อสารด้วยคา วลี การแต่งประโยค สานวน และโวหารในภาษาไทย การจับใจความสาคัญ
จากการฟั งและการอ่าน การเขียนย่อหน้า การสรุป ความ และการแสดงความคิดผ่านทัก ษะการใช้
ภาษาไทยที่เหมาะสม
Communicative skill through word, phrase, sentence, idiom, and prose in Thai language usage,
identifying main idea from listening and reading, paragraph writing, brief summarizing including thinking
expression through the use of appropriate Thai
001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
3(2-2-5)
Ready English
ค าศั พ ท์ แ ละไวยกรณ์ ภ าษาอั งกฤษ หลั ก การใช้ภ าษาอั งกฤษของการฟั ง พู ด อ่ าน เขี ย น
การพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน ได้แก่ การแนะนาตนเองและบุคคลอื่น การตอบรับและ
การปฏิเสธการเชิญชวน การถามทาง การบอกทางและการวางแผนเดินทาง การสนทนาในร้านอาหาร
การเลือกซือ้ สินค้า และการกล่าวลา
English vocabulary and grammar, fundamental English usage in listening, speaking,
reading and writing, development of English usage for daily-life including getting acquainted with
someone, accept and decline invitation, direction giving, direction asking and direction planning,
conversation in restaurant, smart shopping and saying goodbye for someone
001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
3(2-2-5)
Explorative English
ทั ก ษะภาษาอั งกฤษด้ านการฟั ง พู ด อ่ าน เขีย น ค าศั พ ท์ แ ละไวยกรณ์ ในการสื่ อ สารตาม
สถานการณ์ต่างๆ ในบริบทสากล ได้แก่ การวางแผนการเดินทาง การจองโรงแรม ผ่านอินเทอร์เน็ต
การโทรศัพ ท์ในการสื่อสารระหว่างประเทศ การใช้ภาษาอังกฤษในสนามบิน ประกาศของสนามบิน
การสื่ อสาร ณ ด่ านตรวจคนเข้ าเมื อง ศุล กากร การเข้าพั ก ในโรงแรม การอธิบ ายเหตุก ารณ์ ไม่ พึ ง
ประสงค์ การสนทนาในงานเลี้ยงและการรับประทานอาหารแบบตะวันตก
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Skills of English language: listening, speaking, reading, and writing, vocabularies and
English grammar for different situations in communication and effectiveness in international context
including trip planning, flight and accommodation booking using internet, international phone calling,
communication in airport, airport announcement, communication in customs and immigration,
communication in bad situations and party
001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
3(2-2-5)
Step UP English
คาศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับข่าวสารและสื่อในชีวิตประจาวัน หลักการใช้ภาษาอังกฤษ
ในการฟัง พูด อ่าน เขียน ได้แก่ การเขียนอี เมล์ การเขียนสรุปความจากสื่อ การอ่านและถ่ายทอดข่าว
การอ่านกราฟและตาราง การตีความและการนาเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ตอ่ การศึกษาและอาชีพ
English vocabulary related to news and media in daily life, English usage for listening,
speaking, reading and writing including e-mail, summarizing from media, news reading and
sharing, data interpretation from graphs and tables, interpretation and information presentation for
further study and future careers
002201 พลเมืองใจอาสา
3(2-2-5)
Citizen Mind by Citizenship
สิ ท ธิ บทบาทและหน้ า ที่ ข องพลเมื อ งในสั ง คมทุ ก ระดั บ จิ ต อาสา ส านึ ก สาธารณ ะ
ความกตัญญู พลเมืองกับประชาธิปไตย จริยธรรมทางวิชาชีพ การปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมและวัฒนธรรมและกระเสไหลวนของวัฒนธรรมโลก
Rights, roles and duties of citizens, volunteerism, public consciousness, gratitude,
citizenship and democracy, professional ethics, the changing society, cultural appreciation,
adaptation to social and cultural changing
002202 สังคมพหุวัฒนธรรม
3(2-2-5)
Multicultural Society
มนุษย์กับสังคม สังคมพหุวัฒนธรรม การจัดการอคติและความรุนแรงในสังคมพหุวัฒนธรรม
กระแสการเปลี่ ย นแปลงในสั ง คมและวั ฒ นธรรมโลก อาเซี ย น ความหลากหลายทางสั ง คมและ
วัฒนธรรมของท้องถิ่นไทย 4 ภาค จังหวัดพะเยาและมหาวิทยาลัยพะเยา
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Man and society, multicultural society, bias and violence management in multicultural
society, social and cultural trends in global, ASEAN, social and cultural diversity of Thailand’s
regional, Phayao and University of Phayao dimensions
003201 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล
3(2-2-5)
Communication in Digital Society
ความรู้พื้นฐานเทคโนโลยี ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และระบบเครือข่าย นวัตกรรมของเศรษฐกิจ
ดิจิทัล ธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การใช้โปรแกรมสานักงานอัตโนมัติ และโปรแกรมประยุกต์เพื่อ
การผลิตสื่อผสม การสืบค้น คัดกรอง และเลือกสรรข้อมูลเพื่อนามาใช้ในการทางานและชีวิตประจาวัน
การสื่อสารในเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างมีจริยธรรมและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
Fundamentals of technology: hardware, software and networking, innovation in digital
economy, electronic commerce transaction, office automation program and software application for
multimedia production, search, screening and selection data for work and daily life, communication
through online social networking in accordance with ethical and related legal regulation
003202 การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
3(2-2-5)
Health and Environmental Management
แนวคิดด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ภาวะสุขภาพกาย จิต อารมณ์ ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพ
การวิเคราะห์ แ ละวางแผนการรับ ประทานอาหารเพื่ อ สุ ข ภาพ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ สุ ขภาพในชี วิต ประจ าวั น
ความสัมพันธ์ระหว่างอารมณ์กับสุขภาพ นันทนาการและการออกกาลังกาย โรคระบาด โรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ อุบัติเหตุทางจราจร การรับมือกับอุบัติภัย ภัยธรรมชาติ การวางแผนและการจัดการน้าใน
ชีวติ ประจาวัน การจัดการและแปรรูปขยะและการใช้พลังงานอย่างประหยัด
Concept of health and environment, state of health, mental, emotion, health factors,
analysis and planning of healthy consumption, daily-health product, relation between emotion and
health, recreation and exercise, pandemic, Sexual Transmitted Infection, traffic accident, planning
with accident, natural disaster, water management in daily life, waste processing and
environmental saving

27
004101 ศิลปะในการดาเนินชีวติ
3(2-2-5)
Arts of Living
การสร้างแรงบันดาลใจ การตั้งเป้าหมายและการวางแผนการดาเนินชีวิต การเห็นคุณค่าใน
ตนเองและผู้อื่น หลักเศรษฐกิจพอเพียง การดาเนินชีวิตด้วยแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง กระบวนการคิด
เชิงบวก คิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ การควบคุมและการจัดการอารมณ์
Inspiration making, goal setting and life planning, appreciation in self value and others,
goal setting in life and planning, fundamental of sufficiency economy, lifestyle concept of sufficiency
economy, thinking system, positive thinking, analytical thinking, creative thinking, emotion control
and management
004201 บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม
3(2-2-5)
Socialized Personality
ความสาคัญของบุคลิกภาพ การเสริมสร้างบุคลิกภาพ การพัฒนาบุคลิกภาพทางกาย วาจา ใจ
มารยาท วั ฒ นธรรมไทย ทั ก ษะการพู ด ในที่ ชุ ม ชน คุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค์ ต ามอั ต ลั ก ษณ์ ข อง
มหาวิทยาลัยพะเยา การอยู่ร่วมกันในสังคม การปรับตัวในบริบทสังคมไทยและสังคมโลก
Important of personality, personality development, personality development of physical,
verbal, mind, manner, Thai culture, public communication skills, desired traits relating to University
of Phayao's identity, living in a society, self-adaptation in the Thai and global social context
146132 การฟังและการพูดในชีวติ ประจาวัน
Listening and Speaking in Daily Life
ทักษะการฟังและพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจาวัน
English listening and speaking skills for communication in daily life

3(2-2-5)

201111 การประมงทั่วไป
2(2-0-4)
General Fisheries
การประมงทั่ วไปในประเทศและต่ างประเทศ ชลสมบั ติ และการใช้ ประโยชน์ การจั บ สั ตว์ น้ า
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้า การแปรรูปและการถนอมอาหารจากสัตว์น้าการตลาดและการขนส่งสัตว์น้า องค์การ
สะพานปลา สหกรณ์ประมง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการประมง นโยบายและกฎหมายประมงของประเทศ
ไทยและสากล

28
General fisheries in Thailand and other countries, aquatic resources and their utilization,
fishing, aquaculture, fish processing and preservation, fish marketing and transportation, fish
marketing organization, fisherman co-operative, fishery related organizations, fishery policy in
Thailand and worldwide
201121 หลักการก่อสร้างทางการประมง
2(2-2-5)
Principles for fishery construction
หลักการทางฟิสิกส์เบื้องต้นเพื่อการประมง ได้แก่ การเปลี่ยนหน่วยในระบบ SI (International
System of Units) การใช้เครื่องกลอย่างง่ายเพื่อการประมง การคานวณก าลังไฟฟ้า การคานวณค่า
ไฟฟ้า การคัดเลือกตาแหน่งและจานวนของเครื่องให้อากาศในบ่อเพาะเลีย้ งสัตว์น้า การสารวจพื้นที่และ
การสร้างบ่อเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์นา้
Physics principles for fisheries such as unit conversion of the SI system (International
System of Units), using a simple machine for fisheries, computing electric power, computing
electric charge, the positional selection and number of aerators in aquaculture ponds and area
survey and pond construction for aquaculture
201191 ปฏิบัติงานภาคสนาม 1
1(0-6-3)
Field Work 1
ฝึกปฏิบัติงานพื้นฐานทางด้านการประมง ความรู้เบื้องต้นในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า การเพาะพันธุ์
และอนุบาลสัตว์น้า ความหมายและความเป็นมาของแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง และการจัดการฟาร์มสัตว์น้า
เบือ้ งต้น
Practical training on fishery, introductory to aquaculture, breeding and nursing of aquatic
animals, definition and background of sufficiency economy concept and basic of farm management
201221 หลักการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
3(2-3-6)
Principles of Aquaculture
หลักการเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า ประวัติ เทคโนโลยีเกี่ยวกั บการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดและ
ชายฝั่ง สภาวะปัจจุบันเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดและสัตว์น้าชายฝั่งในประเทศไทย ความรู้เกี่ยวกับ
ดิน น้า พันธุ์สัตว์นา้ อาหารเพื่อการเลีย้ งสัตว์น้า ตลอดจนชนิดของสัตว์น้าจืดและสัตว์น้าชายฝั่งที่นยิ มเลีย้ ง
Principle of aquaculture, history, technology on freshwater and coastal aquaculture, current
conditions of freshwater and coastal aquaculture in Thailand, knowledge on soil, water, seed, feed for
aquaculture, common cultured of freshwater and coastal species
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201241 สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในแหล่งน้า
3(2-3-6)
Aquatic Invertebrate
ชีววิทยาของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในน้า การจาแนกหมวดหมู่ การแพร่กระจายและความสาคัญ
ทางการประมง บทบาทของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังต่อระบบนิเวศน้าจืด น้ากร่อย และทางทะเล
Biology and classification of aquatic invertebrates, distribution and its role in fishery and
freshwater, brackish and marine ecosystems
201242 มีนวิทยา
3(2-3-6)
Ichthyology
ชีววิทยา สัณฐานวิทยาและกายวิภาค พฤติกรรม วิวัฒนาการ ระบบอนุกรมวิธาน และกฎเกณฑ์
ของชื่อวิทยาศาสตร์ และการกระจายพันธุ์ของปลาทะเล และปลาที่สาคัญในเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
Biology, internal and external characters, behavior and evolution of fishes included taxonomy
and zoogeography of economic importance fish emphasizing the Southeast Asian fishes
201291 ปฏิบัติงานภาคสนาม 2
1(0-6-3)
Field Work 2
เพาะพั นธุ์และอนุบาลสั ตว์น้าทางเศรษฐกิจ การวางแผนการเลี้ยงสัตว์น้าแบบต่างๆ เตรียมบ่อ
เลี้ยงสัตว์น้า วิเคราะห์ คุ ณภาพน้า การให้อาหาร การคัดเลือกและ ดูแลพ่ อ -แม่ พันธุ์ การผสมเทียม ณ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลีย้ งสัตว์น้าจืด และชายฝั่ง
Practical training on breeding, artificial breeding and nursing of aquatic animals, hatchery and
farm management, water quality analysis, aquatic animal feeding, brood-stock selection and culturing at
Freshwater or Coastal Fishery Research and Development Center.
201321 คุณภาพน้าสาหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
3(2-3-6)
Water Quality for Aquaculture
คุณภาพน้าทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ สาหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า น้าที่ใช้ในการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้า ปัจจัยที่ท าให้เกิ ดการเปลี่ยนแปลงคุ ณภาพน้า การจัดการคุณภาพน้าเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
การให้อากาศ การใช้วัสดุปูน การใช้ปุ๋ย การปนเปื้อนสารพิษในบ่อเลี้ยงสัตว์น้า ดินตะกอนและการจัดการ
ตะกอนก้นบ่อ การวิเคราะห์คุณภาพน้า มาตรฐานคุณภาพน้าทิ้งจากฟาร์มเพาะเลีย้ งสัตว์น้า
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Physical, chemical and biological water quality parameters for aquaculture, water resource for
aquaculture, factors affecting changes in water quality, water quality management, aeration, limestone
application, fertilizer application, toxic substances contamination in aquaculture pond, sediment and its
management, water analysis, aquaculture farm wastewater standard
201322 โภชนศาสตร์สัตว์น้า
3(2-3-6)
Aquatic Animal Nutrition
อาหารและสารอาหารต่อการเจริญเติบโตและการสืบพันธุ์ของสัตว์น้า ชีวเคมีทางโภชนาการของ
อาหารสั ตว์ น้ า การเน่ าเสี ย การเสื่ อมสภาพของสารอาหาร วัตถุ ดิ บ และการสร้ างสู ตรอาหารสั ตว์น้ า
เทคโนโลยีการผลิตอาหารสัตว์น้าเบือ้ งต้น การประเมินคุณค่าทางโภชนาการอาหารสัตว์น้า
Feed and nutrients for growth and reproduction of aquatic animals, aquatic animal nutrition,
decay of feed, feed stuff and feed formulation, principle of aquatic animal feed technology, nutritional
value evaluation
201323 โรคและปรสิตของสัตว์น้า
3(2-3-6)
Diseases and Parasites of Aquatic Animals
สาเหตุของการเกิดโรคและปรสิต ลักษณะอาการของสัตว์น้าที่เกิดโรคและปรสิต ชีวประวัติของ
โรคและปรสิต ความสัมพันธ์ระหว่างโรคและปรสิตกับสัตว์น้า ผลกระทบที่เกิดจากโรคและปรสิตชนิดต่างๆ
ที่มตี ่อสัตว์นาที
้ ่นยิ มเลีย้ ง การป้องกันกาจัด การรักษาโรคและปรสิตของสัตว์น้า
Causes of disease and parasites, symptom of aquatic animals infected, natural history of
diseases and parasites, relationship between diseases and aquatic animals, impacts of diseases to
commercial aquaculture, protection and treatment of animals from diseases and parasites
201324 เทคโนโลยีชวี ภาพทางการประมง
3(2-3-6)
Fishery Biotechnology
หลักเทคโนโลยีชีวภาพเบื้องต้น พันธุ วิศวกรรม ชีวสารสนเทศศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพในการ
เพาะขยายพั นธุ์ สาหร่ายและการเลี้ ยง การเพาะเลี้ ยงกุ้ งและปลา การจั ดการชุ ดโครโมโซมของสั ตว์น้ า
การตัดแต่งพันธุกรรมในสั ตว์น้าและความปลอดภัยทางชีวภาพ การประยุ กต์ใช้เทคนิคทางพันธุศาสตร์
โมเลกุลในการเพาะเลีย้ งสัตว์น้า
Introductory biotechnology, genetic engineering, bioinformatics, algal culture and utilization,
biotechnology in fish and shrimp production system, chromosome manipulation in aquatic animals,
transgenic fish and biosafety and application of molecular genetic techniques to aquaculture
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201325 พันธุศาสตร์เพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
3(2-3-6)
Genetics for Aquaculture
บทบาทของพั นธุ ศาสตร์ต่อการประมง ลั กษณะคุณภาพและลั กษณะปริมาณในสั ตว์น้ า การ
ปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้าโดยวิธีการคัดพันธุ์ ระบบการผสมพันธุ์ เทคนิคการจัดการชุดโครโมโซม และเทคนิค
พันธุวิศวกรรม เซลล์พันธุศาสตร์ของปลา การจัดการพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้า พันธุศาสตร์ประชากรเพื่อการ
เพาะเลีย้ งสัตว์น้า
Roles of genetics in fisheries, qualitative and quantitative traits, genetic improvement of aquatic
stocks by selection, breeding systems, chromosomal set manipulation techniques and genetic engineering,
cytogenetics of fish, broodstock management, population genetic for aquaculture
201341 ชีววิทยาประมง
3(2-3-6)
Fishery Biology
ชีววิทยาประชากรของสัตว์น้ า หลั กการพื้ นฐานของการประมงการท าการประมง เทคนิ คการ
ประเมินสัตว์น้า ประเมินสัตว์น้าในด้านอายุ การเติบโต การตาย และความอุดมสมบูรณ์ และผลของการ
ประมงที่มตี ่อประชากรสัตว์น้า
Population biology of aquatic animals, fundamental principles of fishery, stock assessment
techniques, estimation of population metrics such as age, growth, mortality, and abundance, fishery and
effect of fishery on aquatic animals population, and fishery management strategies
201342 ระเบียบวิธีวิจัย
3(2-3-6)
Research Methodology
บทบาทและความส าคั ญ ของสถิ ติ ต่ อการประมง การค้ นคว้าและเก็ บรวบรวมข้ อมู ลข่ าวสาร
ความสาคั ญของสถิ ติเพื่อการประมง การวางแผน การวิเคราะห์ข้อมูล การนาเสนอผลการวิจัย การน า
ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ และผลการวิจัยไปใช้ในการประมง
Role and importance of statistic on fisheries, research and collection of data news, importance of
statistic for fisheries, design, data analysis, resulted presentation, application of data news, knowledge
and result on fishery science
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201343 นิเวศวิทยาทางน้า
3(2-3-6)
Aquatic Ecology
องค์ประกอบของระบบนิเวศ การจาแนกระบบนิเวศ การถ่ายทอดพลังงานและการหมุนเวียนของ
แร่ธาตุ ห่วงโซ่อาหารและสายใยอาหารในระบบนิเวศทางน้า ระบบนิเวศน้าจืด ระบบนิเวศทางทะเลและ
ชายฝั่ง แหล่งน้ากร่อย พื้นที่ชุ่มน้า สิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศทางน้า ประชากรและสังคมสิ่งมีชีวิต ปัจจัยที่มีผล
ต่อการดารงชีวิตของสิ่งมีชีวติ ในน้า สาเหตุของความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศ
Ecosystem components, ecosystem classification, energy flow and nutrient cycles, food chain
and food web in aquatic ecosystems, freshwater ecosystem, marine and coastal ecosystems, estuarine,
wetland, life in aquatic ecosystems, population and community, environmental factors affecting aquatic
living, causes of aquatic ecosystem degradation
201361 การใช้ยา เคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ทางเลือกเพื่อการเพาะเลี้ยง
3(2-3-6)
Application of Drugs Chemicals and Alternative Products for Aquaculture
ชนิดและประเภทของยาและสารเคมีที่ใช้ในการปรับปรุงคุณภาพน้า และการป้องกั นรักษาโรค
สั ตว์น้ า หลั กเกณฑ์ ในการเลื อกใช้ ยาและสารเคมี ผลของคุ ณภาพน้ าต่ อปฏิ กิ ริยาของสารเคมี และผล
สารเคมีและยาต่อระบบนิเวศน์ในบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้า และการใช้ยา เคมีภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์ทางเลือกเพื่อ
การผลิตสัตว์น้าอินทรีย์
Type of dungs and chemicals used to improve water quality, prevention and treatment of
aquatic animals diseases, the effective administration of drugs and chemicals for proper use will be
studied, the effect of water quality to chemical reactions, the effects of chemical and dungs on aquatic
ecosystem, the applications of drugs, chemicals and alternative products to use for organic freshwater
aquaculture
201362 การเลี้ยงปลาสวยงาม
3(2-3-6)
Ornamental Fish Culture
ประเภทและชนิดของปลาสวยงาม ความต้องการของตลาด การเพาะขยายพั นธุ์ปลา ชนิดของ
สาหร่ายและพรรณไม้น้าที่ใช้ประดับในการเลี้ยงปลาสวยงาม การจัดตู้ปลาสวยงาม การให้คะแนนตัดสิน
ปลาสวยงาม การต่อตู้ปลา โรคและการให้อาหาร และการบรรจุเพื่อการขนส่ง
Ornamental fish species and market demands, breeding, fish propagation, nursing and culturing
techniques, algae and aquatic plants species in fish aquarium, scoring of ornamental fish contest, small
aquarium production, ornamental fish disease, feeding and packing for transportation
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201363 เครื่องมือทาการประมง
3(2-3-6)
Fishing Gears
สภาวะการประมงของประเทศไทยและต่างประเทศ ชนิดเครื่องมือทาการประมงและการจาแนก
วิธีการทาประมง ประสิทธิภาพเครื่องมือทาการประมง เทคโนโลยีทางการประมง
Fishery in Thailand and international, types of fishing gears and methods operation, the potential
of fishing gears, fishery technology
201364 การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านทรัพยากรทางน้า
3(2-3-6)
Aquatic Resources Environmental Impact Assessment
หลั กการวิ เคราะห์ ผลกระทบสิ่ งแวดล้ อมเบื้ องต้ น กฎหมายและระเบี ยบที่ เกี่ ยวข้ องกั บ การ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์ผลกระทบจากโครงการพัฒนา ต่อระบบนิเวศน้าจืด น้ากร่อย
ชายฝั่ ง และระบบนิ เวศทางทะเล เครื่ องมื อและวิ ธี การที่ ใช้ ในการวิ เคราะห์ ผลกระทบสิ่ งแวดล้ อมด้ าน
ทรัพยากรทางน้า มาตรการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม การติ ดตามตรวจสอบภายหลังการวิเคราะห์
ผลกระทบ
Principle of Environmental Impact Assessment (EIA), EIA related laws and regulations,
assessment of environmental impact from developmental projects to freshwater ecosystems, estuary,
coastal and marine ecosystems, tools and methodology for assessing environmental impact to aquatic
resources, mitigation measures of environmental impacts, post-audit monitoring
201365 การจัดการแหล่งน้าและมลพิษแหล่งน้า
3(2-3-6)
Water Management and Pollution
ทฤษฎีและหลักในการอนุรักษ์ทรัพยากร ระบบนิเวศและการใช้ทรัพยากรประมงในแหล่งน้าของ
ประเทศไทย ปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อทรัพยากรทางน้า ชนิดและแหล่งกาเนิดของมลภาวะทางน้า
การเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้า ความสัมพันธ์ระหว่างห่วงโซ่อาหารในแหล่งน้า ผลของการเกิดยูโทรฟิเคชั่น
ในแหล่งน้า และการจัดการมลพิษแหล่งน้าเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรประมง
Principle of natural resources conservation, aquatic ecology and the use of fishery resources in
Thailand waters, Effects of environmental factors to water resources, types and sources of water pollution,
water quality changes, relationship of aquatic food chains in waters resource, effects of eutrophication in
waters resource and management water pollution for conserving of fishery resources
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201366 อนุกรมวิธานปลา
3(2-3-6)
Fish Taxonomy
ระบบอนุ ก รมวิ ธ าน ศั พ ท์ บั ญ ญั ติ และกฎเกณฑ์ ก ารตั้ งชื่ อ การเก็ บ รั ก ษาตั วอย่ างปลา
วิธี การศึ กษาเพื่ อรวบรวมข้ อมู ลที่ ใช้ ในทางอนุ กรมวิ ธาน ลั กษณะเด่ นของปลาและ การใช้ รู ปวิ ธานใน
การวิเคราะห์ชนิดและจัดจาแนกหลักการวาดรูปปลา และการเขียนรายงานทางอนุกรมวิธาน
Classification, terminology and scientific nomenclature, preservation of fish specimens and
methods in sample collection, diagnostic characters, and identification of fish by literature review including
principle in fish drawing and taxonomic report
201367 การเพาะเลี้ยงสัตว์น้าตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
3(2-3-6)
Aquaculture in Sufficiency Economy
ความหมาย ความเป็นมา คุณลักษณะ เงื่อนไข และประเด็นสาคัญของแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
รวมทั้งความสัมพั นธ์ระหว่างแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ระบบการเลี้ยงสัตว์น้าแบบ
ผสมผสาน การเลี้ยงสัตว์น้าร่วมกั บสัตว์น้าชนิดอื่น ปศุสัตว์ และการปลูกพืช ปัญหา แนวทางแก้ไข และ
ศึกษาดูงานนอกสถานที่
Definition, background, conditions and major aspects of sufficiency economy concept; its
relations to and impact on sustainable development; integrated aquaculture systems; aquatic animal
farming with other animals, livestock and agriculture; problems and resolution; including laboratory work
coordinated with lecture materials and field trips
201368 สรีรวิทยาของสัตว์น้า
3(2-3-6)
Physiology of Aquatic Animals
ลักษณะ หน้าที่และกลไกการทางานของระบบอวัยวะต่างๆ ภายในร่างกายขณะที่สัตว์น้ายังมีชีวิต
อยู่ ได้แก่ ระบบขับถ่าย ระบบหายใจ ระบบหมุนเวียนโลหิต เป็นต้น การปรับตัวของสัตว์น้าในสภาวะที่ไม่
เหมาะสมเพื่อการดารงชีวติ
Physiology of aquatic animals, characteristics, functions and mechanism of internal organs in
living aquatic animals such as excretion, respiration and circulation systems etc., animal’s adaptation in
unfavorable environment
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201369 ความหลากหลายทางชีวภาพสัตว์น้าและสัตว์สะเทินน้าสะเทินบก
3(2-3-6)
Biodiversity for Aquatic Animals and Amphibians
ความเป็นมา บทบาทของความหลากหลายทางชีวภาพต่อสัตว์น้าและสัตว์สะเทินน้าสะเทินบก
ชนิดของความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์สะเทินน้าสะเทิ นบก ประโยชน์ของความหลากหลายทาง
ชีวภาพสาเหตุและผลกระทบของการเสื่อมโทรมของความหลากหลายทางชีวภาพ ทิศทางและนโยบายของ
การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและการวิจัยในอนาคต
Background, roles of biodiversity in aquatic animals and amphibians, type of biodiversity in
aquatic animals and amphibians, usefulness of biodiversity, cause and consequence of biodiversity
diminishing, trends and policy in biodiversity conservation and future research.
201421 การจัดการธุรกิจการประมง
3(3-0-6)
Fishery Business Management
แนวคิดเบื้องต้นทางธุรกิจ ธุรกิจการประมงของไทย การเป็นผู้ประกอบการ แผนธุรกิจ การตลาด
สินค้าสัตว์น้า หลักการทาบัญชีขั้นพื้นฐานสาหรับธุรกิจการประมง ระบบคุณภาพการผลิตสัตว์น้า ระบบ
โลจิสติกส์และการจัดการห่วงโซ่อุปทานสินค้าสัตว์น้า กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการทาธุรกิจทางการประมง
Basic concept in business, fishery business in Thailand, entrepreneurship, business plan, fishery
products marketing, basic account for fishery business, logistics and supply chain management for fishery
products, related regulations for fishery business
201441 การจัดการทรัพยากรประมง
3(2-3-6)
Fishery Resource Management
พื้ นฐานสภาพแวดล้ อมและทรั พยากรประมง ปั ญ หาความเสื่ อมโทรมของทรั พยากรประมง
หลั กการในการอนุรักษ์ทรัพยากรประมง เป้ าหมายในการจัดการประมง แหล่งท าการประมง หลักการ
ค านวณผลผลิ ตและสถิ ติ ประชากรสั ตว์ น้ า ระเบี ยบและบริหารการประมงและพื้ นที่ ชุ่ มน้ า กฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับประมง ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อการจัดการประมง และวิธีการพัฒนาการประมง
ของประเทศไทย
Basic of environment and fishery resource, problem of stock depletion, principle of fishery
resource conservation, Objective of fishery management, fishery resource; principle of yield calculation
and statistics of fishery population, organization and management of fisheries and wetlands, fishery law,
geographic information systems for fishery management and development of Thai fisheries
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201491 สัมมนา
1(0-2-1)
Seminar
การสืบค้น การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ การเขียนรายงาน การนาเสนอ การอภิปราย และ
การตอบข้อซักถามในประเด็นทางด้านการประมง
Searching, collecting data, analyzing, report writing, presenting, discussing and answering
question in fisheries
201492 การฝึกงาน
6 หน่วยกิต
Training
การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์ และทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับการประมงในสถาน
ประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือเอกชน
Training, learning, gaining experience, improving working skills in fisheries at private or
government sectors
201493 การศึกษาอิสระ
6 หน่วยกิต
Independent Study
การค้ นคว้ า การรวบรวมข้ อมู ล การวิ จั ย การวิ เคราะห์ การเขี ยนรายงาน การน าเสนอ และ
การอภิปราย ในหัวข้อทางด้านการประมง
Studying, collecting data, researching, analyzing, report writing, presenting and discussing in
fisheries
201494 สหกิจศึกษา
6 หน่วยกิต
Co-operative Education
การปฏิบัติงาน เรียนรู้ เพิ่มพู นประสบการณ์ และทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับการประมงในฐานะ
พนักงานฝึกหัดในสถานประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือเอกชน
Working, learning, gaining experience, improving working skills in fisheries as an apprentice at
private or government sectors
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201495 ปัญหาพิเศษทางการประมง
2 (2-2-5)
Special Problem in Fisheries
การศึกษาค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์การประมงและเทคโนโลยี และเรียบเรียงเขียนเป็นรายงาน และ
นาเสนอผลงาน
Study and research in fishery science and technology and compiled into a report and
presentation
207211 ความปลอดภัยทางอาหารและการจัดการการเกษตรอย่างยั่งยืน
2(2-0-4)
Food Safety and Sustainable Agriculture Management
ความส าคั ญ ของห่ วงโซ่ อาหารและความมั่ นคงทางอาหาร การผลิ ตพื ช สั ตว์บก สั ตว์น้ าและ
อาหารแปรรูป อันตรายและหลั กปฏิบั ติที่ ดีในการผลิตพื ช สัตว์บก สัตว์น้า และอาหารแปรรูป แนวทาง
เกษตรอินทรีย์และการจัดการเกษตรอย่างยั่งยืน บทบาทของผูบ้ ริโภคต่อความปลอดภัยของอาหาร
Importance of food chain and food security, production of plants, livestock, aquatic animals and
processed foods, hazards and good agricultural/manufacturing practice in production of plants, livestock,
aquatic animals and processed foods, guidance on organic agriculture and sustainable agriculture
management, roles of consumer on food safety
241111 คณิตศาสตร์ 1
3(2-2-5)
Mathematics I
ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน อนุพันธ์และปริพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิตและฟังก์ชันก์อดิศัย
การประยุกต์ของอนุพันธ์และปริพันธ์
Limits and continuity of functions, derivatives and integral of algebraic and transcendental
functions, applications of derivatives and integral
242103 เคมีทั่วไปและเคมีอินทรีย์
4(3-3-8)
General and Organic Chemistry
ปริมาณสารสัมพันธ์ โครงสร้างอะตอม พันธะเคมี เทอร์โมไดนามิกส์ จลศาสตร์เคมี การเรียกชื่อ
การเตรียมและปฏิกิริยาของสารอินทรีย์ประเภทต่างๆ ได้แก่ แอลเคน แอลคีน แอลไคน์ สารประกอบอะโร
มาติก แอลคิลเฮไลด์ แอลกอฮอล์ ฟีนอล อีเทอร์ แอลดีไฮด์ คีโตน กรดคาร์บอกซิลิกและอนุพันธ์ เอมีน
และสารชีวโมเลกุล
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Stoichiometry, atomic structure, chemical bonding, thermodynamic, chemical kinetic,
nomenclature, preparation and reaction of organic compounds; alkanes, alkenes, alkynes, aromatic
compounds, alkyl halides, alcohols, phenols, ethers, aldehydes, ketones, carboxylic acids and theirs
derivatives, amines, and biomolecules
243101 ชีววิทยา 1
4(3-3-8)
Biology I
ระเบี ย บวิ ธี ท างวิ ท ยาศาสตร์ คุ ณ สมบั ติ การจั ด ระบบ และสารเคมี ข องชี วิ ต เซลล์ แ ละ
เมแทบอลิซึม พันธุศาสตร์ วิวัฒนาการ ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต โครงสร้างและหน้าที่ของพืชและ
สัตว์ นิเวศวิทยาและพฤติกรรม
Scientific methodology, characteristics, organization and chemistry of life, cell and metabolism,
genetics, evolution, biodiversity, structures and functions of plants and animals, ecology and behavior
248212 ว่ายน้าและการช่วยชีวติ ทางน้า
1(0-2-1)
Swimming and Life Saving
สมรรถภาพทางกายที่เกี่ยวข้องกับการว่ายน้า ทักษะเบื้องต้นของการว่ายน้า การช่วยชีวิตทางน้า
เบือ้ งต้น การปรับใช้ทักษะต่างๆ ในการว่ายน้าสาหรับบริบททางวิชาชีพ
Physical fitness for swimming, motor skill for swimming, basic live saving, swimming skill
applied for vocation context
361101 จุลชีววิทยาทั่วไป
4(3-3-8)
General Microbiology
โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์จุลินทรีย์ สารอาหาร การเจริญและการสืบพั นธุ์ เมแทบอลิซึ ม
วิ ธี การควบคุ ม จุ ลิ นทรี ย์ การจั ดหมวดหมู่ และพั นธุ ศาสตร์ ความส าคั ญ ของจุ ลิ นทรี ย์ ในด้ านอาหาร
อุตสาหกรรม สิ่งแวดล้อม การแพทย์ และสาธารณสุข
Structures and functions of microbial cell, nutrition, growth and reproduction, metabolism,
microbial control, classification and genetics, significance of microorganisms in food, industry, environment,
medicine, and public health
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365215 ชีวเคมีทั่วไป
4(3-3-8)
General Biochemistry
นิ ยามและหลั กการของชี วเคมี คุ ณ สมบั ติ ท างเคมี ชนิ ด โครงสร้ าง และเมแทบอลิ ซึ มของ
คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ลิพิด และนิวคลีโอไทด์ คุณสมบัติและการทางานของเอนไซม์ การควบคุมทางชีวเคมี
ของฮอร์โมน ถ่ายทอดข้อมูลทางพันธุกรรม การควบคุมและการแสดงออกของยีน เทคนิคทางอณูชีววิทยา
ชีวพลังงานศาสตร์ และการทดสอบคุณสมบัติทางชีวเคมีของสารชีวโมเลกุล
Definition and principle of biochemistry, chemical properties, types, structures and metabolisms
of carbohydrates, proteins, lipids and nucleotides, properties and activities of enzymes, hormonal
regulation, central dogma and regulation, techniques of molecular biology, bioenergetics, principle and
biochemical properties testing for biomolecules
ความหมายของเลขรหัสรายวิชา
1. เลขสามลาดับแรก หมายถึง
2. เลขในลาดับที่ 4
หมายถึง
2.1 เลข 1
หมายถึง
2.2 เลข 2
หมายถึง
2.3 เลข 3
หมายถึง
2.4 เลข 4
หมายถึง
3. เลขในลาดับที่ 5 หมายถึง
3.1 เลข 1
หมายถึง
3.2 เลข 2-3
หมายถึง
3.3 เลข 4-5
หมายถึง
3.4 เลข 6-8
หมายถึง
3.5 เลข 9
หมายถึง
4. เลขในลาดับที่ 6
หมายถึง

สาขาวิชา
ระดับชั้นปีของการศึกษา
รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 1
รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 2
รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 3
รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 4
กลุ่มวิชา
กลุ่มวิชาทั่วไป
กลุ่มวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์นา้
กลุ่มวิชานิเวศวิทยาแหล่งน้า
กลุ่มวิชาเอกเลือก
กลุ่มวิชาฝึกปฏิบัติและปัญหาพิเศษ
ลาดับในกลุ่มวิชา

40
3.2 ชื่อ สกุล เลขบัตรประจาตัวประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒขิ องอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร
เลขบัตรประจาตัว
ตาแหน่ง
ลาดับ
ชื่อ – สกุล
คุณวุฒิ
สาขาวิชา
ประชาชน
วิชาการ
1* นางสาวกัญญาณัฐ
3190900xxxxx ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ปร.ด. วิทยาศาสตร์การประมง
สุนทรประสิทธิ์
วท.ม. การจัดการประมง
วท.บ. ประมง (เกียรตินิยมอันดับ 2)
2* นางสาวดุจฤดี
31899000xxxxx ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ปร.ด. เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร
ปานพรหมมินทร์
วท.ม. เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการ
พัฒนาทรัพยากร
วท.บ. ประมง
3 นายสันธิวัฒน์
31005002xxxxx ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ Ph.D. Aquatic Environment Science
พิทักษ์พล
M.Sc. Agriculture
วท.บ. ประมง (เกียรตินิยมอันดับ 2)
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Ph.D.
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Ph.D.

3
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)
ลงทะเบี ย นเรี ย นรายวิ ช าด้ า นประสบการณ์ ภ าคสนาม ประกอบด้ ว ยรายวิ ช า 201191
ปฏิบัติงานภาคสนาม 1 โดยฝึกงานภาคสนามด้านการประมง ในพื้นที่ปฏิบัติการสาขาวิชาการประมง
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา รายวิชา 201291 ปฏิบัติงานภาคสนาม
2 โดยฝึก งานในหน่ ว ยงานราชการ หรือสถานประกอบการภาครัฐ /เอกชนที่ เกี่ ย วข้อ งทางด้ านการ
เพาะพันธุ์สัตว์น้าทั้งสัตว์นาจื
้ ด และสัตว์ทะเล
รายวิชา 201492 การฝึ ก งาน ไม่ น้ อยกว่า 600 ชั่วโมง หรือรายวิชา 201494 สหกิ จ ศึก ษา
จานวน 6 หน่ วยกิ ต โดยฝึก งานในหน่วยงานราชการหรือ สถานประกอบการภาครัฐ /ภาคเอกชนที่
เกี่ ย วข้องทางด้านการเพาะพั นธุ์สั ตว์น้าทั้งสัตว์น้าจืดและสัตว์ท ะเล ด้านทรัพ ยากรสัตว์น้าและการ
จัดการทรัพยากร ฝึกงานตามภารกิจของสถานที่ฝกึ / สถานประกอบการ
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
4.1.1 มีวนิ ัยและความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
4.1.2 เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม
4.1.3 สามารถวิเคราะห์ปัญ หารวมทั้ งประยุ ก ต์ค วามรู้ ทั ก ษะ การใช้ เครื่องมือ และ
สามารถแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม
4.1.4 มี ม นุ ษ ยสั มพั นธ์ ที่ ดี สามารถสื่อ สารกั บ กลุ่ม คนหลากหลายทั้ งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษได้อย่างเหมาะสม
4.1.5 มีภาวะความเป็นผู้นาและผู้ตาม สามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้เหมาะสม ทางาน
เป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.2 ช่วงเวลา
4.2.1 รายวิชา 201191 ปฏิบัติงานภาคสนาม 1 ภาคการศึกษาต้น ชั้นปีที่ 1
4.2.2 รายวิชา 201291 ปฏิบัติงานภาคสนาม 2 ภาคการศึกษาฤดูร้อน ชั้นปีที่ 2
4.2.3 รายวิชา 201492 การฝึกงาน หรือรายวิชา 201494 สหกิจศึกษา
ภาคการศึกษาปลาย ชั้นปีที่ 4
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
4.3.1 รายวิชา 201191 ปฏิบัติงานภาคสนาม 1
4.3.2 รายวิชา 201291 ปฏิบัติงานภาคสนาม 2
4.3.3 รายวิชา 201492 การฝึกงาน หรือรายวิชา 201494 สหกิจศึกษา
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5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
การก าหนดหัวข้อและวัตถุป ระสงค์ของงานวิจัย การสืบค้นข้อมูล หลักการวิจัยเบื้องต้น
การออกแบบและการวิเคราะห์ทางสถิติเพื่อการวิจัยทางการประมง การปฏิบัติการวิจัย การเก็บข้อมูล
และการวิเคราะห์ข้อมูล จัดทารายงาน และนาเสนอผลงาน
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
(1) มีองค์ความรู้และประสบการณ์เพิ่มเติมจากการทาปัญหาพิเศษ/ การศึกษาอิสระ
(2) สามารถวางแผน ทดลอง วิเคราะห์และสรุปผลได้อย่างมีระบบ
(3) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล
(4) สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ผลการทดลองทางสถิติ
(5) สามารถปรับตัวทางานร่วมกับผู้อื่น
(6) มีความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาเขียนและภาษาพูด
5.3 ช่วงเวลา
รายวิชา 201495 ปัญหาพิเศษทางการประมง ภาคการศึกษาต้น ชั้นปีที่ 4
รายวิชา 201493 การศึกษาอิสระ ภาคการศึกษาปลาย ชั้นปีที่ 4
5.4 จานวนหน่วยกิต
รายวิชา 201495 ปัญหาพิเศษทางการประมง จานวน 3 หน่วยกิต หรือรายวิชา 201493
การศึกษาอิสระ จานวน 6 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
(1) อาจารย์ทาหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อให้คาแนะนาแก่นิสิตทุกคน โดยนิสิตเป็นผู้เลือก
อาจารย์ที่ปรึกษาซึ่งมีความเชี่ยวชาญในเรื่องที่ตนสนใจ
(2) อาจารย์จัดตารางเวลาเพื่อให้คาปรึกษาและติดตามการทางานของนิสิต
(3) จัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือให้เพียงพอต่อการใช้งาน มีเจ้าหน้าที่ดูแลอุปกรณ์เครื่องมือ
ให้ อ ยู่ในสภาพพร้อ มใช้ งาน รวมถึ งการจั ด ตั้ งระเบี ย บข้ อ บั งคั บ ในการใช้เครื่อ งมื อ
อุปกรณ์ สารเคมีและห้องปฏิบัติการ
(4) มีคอมพิวเตอร์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์บริการในศูนย์คอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย
5.6 กระบวนการประเมินผล
(1) ประเมินข้อเสนอปัญหาพิเศษต่ออาจารย์ประจารายวิชาปัญหาพิเศษ
(2) รายงานความก้าวหน้าให้แก่อาจารย์ที่ปรึกษาปัญหาพิเศษ
(3) ประเมินผลสั มฤทธิ์ ของปัญ หาพิ เศษด้ วยรูป แบบรายงานฉบับ สมบูรณ์ และน าเสนอ
ผลงานภาคบรรยายหรือภาคโปสเตอร์ (เลือกทาอย่างใดอย่างหนึ่ง)
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต
1. ด้านบุคลิกภาพ
1.1 สนับสนุนให้มีการนาเสนอผลงานแบบปากเปล่าและแบบ
โปสเตอร์
1.2 ส่งเสริมการแต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบและกาลเทศะ
2. ด้านคุณธรรมจริยธรรม และ
2.1 สอดแทรกความมีวินัย และความรับผิดชอบต่อตนเองและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ
สังคมในวิชาเรียนทุกรายวิชา
2.2 มอบหมายงานให้นสิ ิตรับผิดชอบในกิจกรรมต่างๆ
3. ด้านภาวะผู้นา
3.1 การทางานเป็นทีมในชัน้ เรียน
3.2 การมอบหมายงานให้ทาเป็นกิจกรรมนอกชัน้ เรียน
2.การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) มีความกตัญญู และนาคุณธรรม จริยธรรม มาใช้ในการดาเนินชีวติ
(2) ตระหนักและสานึกในความเป็นไทย
(3) เคารพสิทธิศักดิ์ศรี และคุณค่าของตนเองและผู้อ่นื
(4) มีจิตอาสาและสานึกสาธารณะ เป็นพลเมืองที่มคี ุณค่าของสังคม
2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) การเรียนรูจ้ ากสถานการณ์จริง
(2) สอดแทรกในเนื้อหาวิชาเรียน
(3) การเป็นแบบอย่างที่ดีของอาจารย์
(4) จัดกิจกรรมพิเศษเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
(5) การสอนแบบอภิปรายจากตัวอย่างกรณีศกึ ษา
2.1.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) ประเมินโดยอาจารย์จากการสังเกตพฤติกรรมการแสดงออกตามปกติของนิสิต
เช่น การให้คะแนนการตรงต่อเวลาเข้าชั้นเรียนและส่งรายงาน และตรวจสอบ
การทาทุจริตในการสอบ เป็นต้น
(2) ผูใ้ ช้บัณฑิตประเมินคุณธรรมจริยธรรมและความอดทนของบัณฑิต
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2.2 ความรู้
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) มีความรูแ้ ละความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สาคัญในเนือ้ หาที่ศึกษา
(2) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และมีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชา
ที่ศึกษาเพื่อให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลงและเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ ๆ
(3) สามารถบูรณาการความรู้ที่ศกึ ษากับความรูใ้ นศาสตร์อ่นื ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) การให้ภาพรวมของความรู้ก่อนเข้าสู่บทเรียน การสรุปย้าความรู้ใหม่ หลังบทเรียน
พร้อมกับเชื่อมโยงความรู้ใหม่กับความรู้เดิม การเชื่อมโยงความรู้จากวิชาหนึ่งไปสู่
อีกวิชาหนึ่งในระดับที่สูงขึ้น การเลือกใช้วธิ ีการสอนที่เหมาะสมกับเนื้อหาสาระ
(2) ใช้ก ารสอนหลายรูป แบบ ตามลัก ษณะของเนื้อหาสาระ ได้แก่ การบรรยาย
การทบทวน การฝึก ปฏิบัติก าร และเทคนิค การสอนอื่น ๆ ที่เน้น ผู้เรีย นเป็น
สาคัญ เช่น การเรียนแบบร่วมมือ การเรีย นแบบใช้ปัญ หาเป็นฐาน การเรีย น
โดยการค้นคว้าด้วยตนเอง
(3) การเรี ย นรู้ จ ากสถานการณ์ จริ ง จากการฝึ ก งานในอุ ต สาหกรรมและ
การทั ศ นศึ ก ษา จากวิ ท ยากรภาคอุ ต สาหกรรมและนัก วิ ชาการนอกสถาบั น
ในหัวข้อที่น่าสนใจและทันสมัย
(4) การถาม-ตอบปัญหาทางวิชาการในห้องเรียน
2.2.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) ประเมิ น จากผลงานระหว่างภาคการศึ ก ษา เช่น การบ้ าน การเขีย นรายงาน
การสอบย่อย การนาเสนอรายงานการค้นคว้าหน้าชั้น
(2) ประเมินจากการสอบข้อเขียน การสอบปฏิบัติ
(3) ประเมินความพึงพอใจของบัณฑิต และผูใ้ ช้บัณฑิตต่อหลักสูตร
2.3 ทักษะทางปัญญา
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) มีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดแบบองค์รวม คิดสร้างสรรค์ และคิด
อย่างเป็นระบบ
(2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา รวมทั้งประยุกต์ความรูท้ ักษะ และการใช้เครื่องมือ
เหมาะสมกับการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม
(3) สามารถสืบค้น รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาเพื่อใช้ใน
การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์

48
(4) ใช้ประสบการณ์ทางภาคปฏิบัติมาหาแนวทางใหม่ในการแก้ปัญหาได้อย่าง
เหมาะสม
2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) การแนะนาและฝึกกระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์เมื่อเริ่มเข้าศึกษา เริ่มจาก
โจทย์ที่ง่าย และเพิ่มความยากตามระดับชั้นเรียนที่สูงขึน้ ในรายวิชาที่เหมาะสม
(2) การมอบหมายงานการแก้ ปั ญ หาจากโจทย์ ปั ญ หาและกรณี ศึ ก ษา หรื อ
สถานการณ์จาลอง
(3) การจัด ให้มีรายวิชาที่เสริมสร้างการพัฒ นาทัก ษะทางเชาวน์ปัญ ญา ให้ได้ฝึก
สืบค้น รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาเพื่อใช้ในการแก้ปัญหา
อย่างสร้างสรรค์ในสาขาวิชา ได้แก่ วิชาปัญหาพิเศษ การศึกษาอิสระ
(4) การสอนแบบเน้ น ผู้ เ รี ย นเป็ น ส าคั ญ ที่ เปิ ด โอกาสให้ มี ก ารอภิ ป รายแสดง
ความคิดเห็นได้มากขึ้น
2.3.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) ประเมินจากผลงานการแก้ไขปัญหาที่ได้รับมอบหมาย
(2) ประเมินโดยการสอบข้อเขียนด้วยโจทย์ที่ตอ้ งใช้ทักษะทางปัญญา
(3) ประเมิ น ผลการน าเสนอและรายงานผลการศึ ก ษาในรายวิ ช าปั ญ หาพิ เศษ
ทางการประมง หรือการศึกษาอิสระ
2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
(2) สามารถวางตัวและแสดงความคิดเห็นพร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างเหมาะสมตาม
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ
(3) มีภาวะความเป็นผู้นาและผูต้ าม สามารถปรับตัวเข้ากับผูอ้ ื่นได้เหมาะสม ทางาน
เป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(4) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรูท้ ั้งตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
(5) มีทักษะในการดาเนินชีวติ ในพหุวัฒนธรรม
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2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) ใช้ ก ารสอนแบบกลุ่ ม ร่ ว มมื อ ซึ่ ง ต้ อ งแนะน ากฎ กติ ก า มารยาท บทบาท
ความรับผิดชอบของแต่ละคนในการเรียนรู้ร่วมกัน
(2) มอบหมายการทางานแบบกลุ่มย่อย ที่สลับหมุนเวียนสมาชิกกลุ่ม และตาแหน่ง
หน้าที่ในกลุ่ม
(3) ยกตั ว อย่ า งผลกระทบของทั ก ษะด้ า นนี้ ที่ มี ต่ อ ตนเองและสั ง คม สอดแทรก
ในเนื้อหาวิชาเรียน
2.4.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
(1) มอบหมายนิสิตประเมินตนเองและเพื่อนในกลุ่ม สรุปผลการประเมินโดยใช้เสียง
ส่วนใหญ่
(2) สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน
2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จาเป็นที่มอี ยู่ในปัจจุบันต่อการทางานที่เกี่ยวข้องกับ
การใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีส่อื สารอย่างมีประสิทธิภาพและรู้เท่าทัน
(2) สามารถแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือนาสถิติ
มาประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวติ และแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์
(3) มีทักษะการใช้ภาษาในการสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) มอบหมายงานที่ ต้ อ งใช้ ทั ก ษะในการวิเคราะห์ ห รื อ ค านวณในบางรายวิช าที่
ต้องฝึกทักษะ โดยอาจารย์ผู้สอนต้องแนะนาวิธีการ ติดตามตรวจสอบงาน และ
ตรวจแก้พร้อมให้คาแนะนา
(2) มอบหมายงานที่ ต้ อ งมี ก ารเรี ย บเรี ย งน าเสนอเป็ น ภาษาเขี ย น และที่ ต้ อ งมี
การนาเสนอด้วยวาจาทั้งแบบปากเปล่าและใช้ส่อื ประกอบการนาเสนอ
(3) มอบหมายงานที่ตอ้ งมีการสืบค้นข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(4) การจัดรายวิชาสัมมนาให้นิสิตสืบค้นข้อมูล เรียบเรียงเป็นรายงาน และนาเสนอ
ด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์
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2.5.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) ประเมินจากผลงานกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสืบค้น
ข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่มอบหมายแต่ละบุคคล
(2) ประเมินจากการสอบข้อเขียนในการแก้โจทย์ปัญหาเชิงตัวเลข
(3) ประเมิ น ทั ก ษะการสื่ อ สารด้ ว ยภาษาเขี ย นจากรายงานแต่ ล ะบุ ค คลหรื อ
รายงานกลุ่มในส่วนที่นสิ ิตนัน้ รับผิดชอบ
(4) ประเมิ นทั ก ษะการสื่ อสารด้วยภาษาพู ดจากพั ฒ นาการการนาเสนอรายงาน
ในชั้นเรียน การนาเสนอสัมมนา
(5) สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน
2.6. สุนทรียภาพ
2.6.1 ผลการเรียนรู้ด้านสุนทรียภาพ
มีความรู้ ความเข้าใจและซาบซึง้ ในคุณค่าของศาสตร์ที่ศกึ ษา ศิลปะและวัฒนธรรม
2.6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านสุนทรียภาพ
มีการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่ก่อให้เกิดความซาบซึ้งในคุณค่าของศิลปะ
ดนตรีและวัฒนธรรม
2.6.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านสุนทรียภาพ
ประเมิ น จากผลงานที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายด้ านสุ น ทรี ย ภาพ เช่ น การออกแบบและ
จัดตูป้ ลาสวยงามในรายวิชาการเลีย้ งปลาสวยงาม
2.7. ทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ
2.7.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ
(1) มีสุขนิสัยที่ส่งเสริมต่อการดูแลรักษาสุขภาพ
(2) สามารถพัฒนาบุคลิกภาพได้อย่างเหมาะสม
2.7.2 กลยุ ท ธ์ ก ารสอนที่ ใช้ ในการพั ฒ นาการเรี ย นรู้ ด้ า นทั ก ษะการส่ งเสริ ม
สุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ
มีก ารจัด การเรียนการสอนในรายวิชาที่ก่อให้เกิดการส่งเสริมสุขภาพและพัฒ นา
บุคลิกภาพ
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2.7.3 วิธีก ารวัด และประเมินผลการเรียนรู้ด้ านทัก ษะการส่ งเสริม สุ ขภาพและ
พัฒนาบุคลิกภาพ
ประเมิ น ผลจากการแสดงพฤติ ก รรม เช่ น บุ ค ลิ ก ภาพในการน าเสนอผลงาน
ทางวิชาการ
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
• ความรับผิดชอบหลัก

1. คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา

(1)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
001101 การใช้ภาษาไทย
001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
001103 ภาษาอังกฤษสูโ่ ลกกว้าง
001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
002201 พลเมืองใจอาสา
002202 สังคมพหุวัฒนธรรม
003201 การสื่อสารในสังคม
ดิจิทัล
003202 การจัดการสุขภาพและ
สิ่งแวดล้อม
004101 ศิลปะในการดาเนินชีวติ

(2) (3) (4)

  






   
 


5. ทักษะการ
7. ทักษะ
วิเคราะห์เชิง
การ
4. ทักษะความสัมพันธ์
ตัวเลข การ
6.
ส่งเสริม
2. ความรู้
3. ทักษะทางปัญญา ระหว่างบุคคลและความ
สื่อสาร และ สุนทรีย สุขภาพ
รับผิดชอบ
การใช้
ภาพ
และ
เทคโนโลยี
พัฒนา
สารสนเทศ
บุคลิกภาพ
(1) (2) (3) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3)
(1)
(1) (2)














 






  
 
   

    




 ความรับผิดชอบรอง



    






















 



   
   
 
 

  
  








 

















52

53

รายวิชา

5. ทักษะการ
7. ทักษะ
วิเคราะห์เชิง
การ
4. ทักษะความสัมพันธ์
ตัวเลข การ
6.
ส่งเสริม
1. คุณธรรม
2. ความรู้
3. ทักษะทางปัญญา ระหว่างบุคคลและความ
สื่อสาร และ สุนทรีย สุขภาพ
จริยธรรม
รับผิดชอบ
การใช้
ภาพ
และ
เทคโนโลยี
พัฒนา
สารสนเทศ
บุคลิกภาพ
(1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3)
(1)
(1) (2)
 
    





004201 บุคลิกภาพและการ
แสดงออกในสังคม
หมวดวิชาเฉพาะด้าน
กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
241111 คณิตศาสตร์ 1


 
 

242103 เคมีทั่วไปและเคมีอินทรีย์

  
  
243101 ชีววิทยา 1




361101 จุลชีววิทยาทั่วไป


  
 
 

 
365215 ชีวเคมีทั่วไป


      
กลุ่มวิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน
146132 การฟังและการพูดใน
    

 
ชีวติ ประจาวัน

 


201111 การประมงทั่วไป



201121 หลักการก่อสร้างทางการ 
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1. คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา

(1)
ประมง
201221 หลักการเพาะเลีย้ งสัตว์นา้
201242 มีนวิทยา
201321 คุณภาพน้าสาหรับการ
เพาะเลีย้ งสัตว์นา้
201322 โภชนศาสตร์สัตว์นา้
201323 โรคและปรสิตของสัตว์นา้
201325 พันธุศาสตร์เพื่อการ
เพาะเลีย้ งสัตว์นา้
201343 นิเวศวิทยาทางน้า
201441 การจัดการทรัพยากร
ประมง
207211 ความปลอดภัยทางอาหาร
และการจัดการการเกษตรอย่าง

(2) (3) (4)

5. ทักษะการ
7. ทักษะ
วิเคราะห์เชิง
การ
4. ทักษะความสัมพันธ์
ตัวเลข การ
6.
ส่งเสริม
2. ความรู้
3. ทักษะทางปัญญา ระหว่างบุคคลและความ
สื่อสาร และ สุนทรีย สุขภาพ
รับผิดชอบ
การใช้
ภาพ
และ
เทคโนโลยี
พัฒนา
สารสนเทศ
บุคลิกภาพ
(1) (2) (3) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3)
(1)
(1) (2)
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1. คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา

(1)
ยั่งยืน
248212 ว่ายน้าและการช่วยชีวติ
ทางน้า
กลุ่มวิชาเอกบังคับ
201191 ปฏิบัตงิ านภาคสนาม 1
201241 สัตว์ไม่มกี ระดูกสันหลังใน
แหล่งน้า
201324 เทคโนโลยีชวี ภาพทางการ
ประมง
201341 ชีววิทยาประมง
201342 ระเบียบวิธีวิจัย
201291 ปฏิบัตงิ านภาคสนาม 2
201421 การจัดการธุรกิจการประมง
201491 สัมมนา

(2) (3) (4)

5. ทักษะการ
7. ทักษะ
วิเคราะห์เชิง
การ
4. ทักษะความสัมพันธ์
ตัวเลข การ
6.
ส่งเสริม
2. ความรู้
3. ทักษะทางปัญญา ระหว่างบุคคลและความ
สื่อสาร และ สุนทรีย สุขภาพ
รับผิดชอบ
การใช้
ภาพ
และ
เทคโนโลยี
พัฒนา
สารสนเทศ
บุคลิกภาพ
(1) (2) (3) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3)
(1)
(1) (2)
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รายวิชา

201492 การฝึกงาน
201493 การศึกษาอิสระ
201494 สหกิจศึกษา
201495 ปัญหาพิเศษทางการ
ประมง
กลุ่มวิชาเอกเลือก
201361 การใช้ยา เคมีภัณฑ์และ
ผลิตภัณฑ์ทางเลือกเพื่อการ
เพาะเลีย้ ง
201362 การเลีย้ งปลาสวยงาม
201363 เครื่องมือทาการประมง
201364 การวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมด้านทรัพยากรทางน้า
201365 การจัดการแหล่งน้าและ

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
4. ทักษะความสัมพันธ์
ตัวเลข การ
6.
1. คุณธรรม
2. ความรู้
3. ทักษะทางปัญญา ระหว่างบุคคลและความ
สื่อสาร และ สุนทรีย
จริยธรรม
รับผิดชอบ
การใช้
ภาพ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
(1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3)
(1)





















7. ทักษะ
การ
ส่งเสริม
สุขภาพ
และ
พัฒนา
บุคลิกภาพ
(1) (2)
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1. คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา

(1)
มลพิษแหล่งน้า
201366 อนุกรมวิธานปลา
201367 การเพาะเลีย้ งสัตว์นาตาม
้
แนวเศรษฐกิจพอเพียง
201368 สรีรวิทยาของสัตว์น้า
201369 ความหลากหลายทาง
ชีวภาพของสัตว์นาและสั
้
ตว์สะเทิน
น้าสะเทินบก

(2) (3) (4)

5. ทักษะการ
7. ทักษะ
วิเคราะห์เชิง
การ
4. ทักษะความสัมพันธ์
ตัวเลข การ
6.
ส่งเสริม
2. ความรู้
3. ทักษะทางปัญญา ระหว่างบุคคลและความ
สื่อสาร และ สุนทรีย สุขภาพ
รับผิดชอบ
การใช้
ภาพ
และ
เทคโนโลยี
พัฒนา
สารสนเทศ
บุคลิกภาพ
(1) (2) (3) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3)
(1)
(1) (2)
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน
การวัดผลและการสาเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสิตยังไม่สาเร็จการศึกษา
มีการทวนสอบในระดับรายวิชา โดยหัวหน้าสาขาวิชาแต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบของ
สาขาวิชา ประเมิน ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes) ตามมาตรฐาน (AUN QA)
รวมทั้งประเมินความสอดคล้องของข้อสอบกับผลการเรียนรู้ที่กาหนดไว้ในรายวิชา ความเหมาะสมของ
การให้คะแนนในกระดาษคาตอบ และการให้ระดับคะแนน
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตสาเร็จการศึกษา
มีการทวนสอบระดั บหลักสูตร โดยจัดให้มีการประเมินความพึ งพอใจของบัณฑิ ต และผู้ใช้
บัณฑิต
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
16.1 ในภาคการศึกษาสุดท้ายที่นสิ ิตจะสาเร็จการศึกษา นิสติ จะต้องยื่นใบรายงานคาด
ว่าจะสาเร็จการศึกษา โดยผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาต่อมหาวิทยาลัยภายในระยะเวลา 1 เดือน นับจากวัน
เปิดภาคเรียน
16.2 นิสติ ที่ได้รับการเสนอให้ได้รับปริญญาตรี ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
16.2.1 เรียนรายวิชาต่าง ๆ ครบตามหลักสูตรและเงื่อนไขของสาขาวิชานั้น และ
ไม่มรี ายวิชาใด ได้รับอักษร I หรืออักษร P
16.2.2 ใช้ระยะเวลาเรียน ดังนี้
- 16.2.2.3 หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี สาเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 6
ภาคการศึกษาปกติ สาหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและไม่ก่อน 14 ภาคการศึกษาปกติ สาหรับการ
ลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา
16.2.3 มีคา่ ระดับขั้นสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่นอ้ ยกว่า 2.00
16.2.4 ไม่มพี ันธะเรื่องเกี่ยวกับการเงินหรือพันธะอื่นใดกับมหาวิทยาลัย
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
1.1 กาหนดให้อาจารย์ใหม่ทุกคนจะต้องเข้าปฐมนิเทศของมหาวิทยาลัย
1.2 ชี้ แ จงและมอบเอกสารที่ เกี่ ย วข้ อ ง ได้ แ ก่ รายละเอี ย ดหลั ก สู ต ร ซึ่ ง แสดงถึ ง ปรั ช ญา
ความส าคั ญ และวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องหลั ก สู ต ร กฎระเบี ย บการศึ ก ษา คู่ มื อ นิ สิ ต คู่ มื อ อาจารย์ ฯลฯ
ให้อาจารย์ใหม่
1.3 ชี้ แ จงและมอบเอกสารรายละเอี ย ดรายวิ ช า ซึ่ ง แสดงถึ งผลการเรี ย นรู้ ที่ ค าดหวัง จาก
รายวิชา และกลยุทธ์การสอนและการประเมินผล ให้แก่อาจารย์ผู้สอนทั้งอาจารย์ใหม่ และอาจารย์
พิเศษ
1.4 กาหนดให้อาจารย์ใหม่ต้องผ่านการฝึกอบรม (หลักสูตรสาหรับอาจารย์ใหม่) เรื่องกลยุทธ์
และวิธีการสอนแบบต่างๆ กลยุทธ์การประเมินผลสัมฤทธิ์ของนิสติ
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
1. การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติด้านการจัดการเรียนการสอน (กลยุทธ์การสอน วิธีการสอน)
การวัด และประเมินผล ซึ่งจัด เป็นประจาทุก ปีโดยกองบริการการศึก ษาของมหาวิท ยาลัยหรือคณะ
โดยกาหนดให้อาจารย์ทั้งหมดในสาขาต้องเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรสาหรับอาจารย์ใหม่ในปีแรกที่
เข้าทางาน และเข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มเติมหรือฟื้นฟูทุกปี
2. การประชุม แลกเปลี่ ย นเรีย นรู้ป ระสบการณ์ อภิป รายปั ญ หาและแนวทางการแก้ไข
ระหว่างอาจารย์ในสาขาวิชาอย่างน้อย 1 ครั้งต่อภาคการศึกษา
3. การสนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมประชุม/ฝึกอบรมภายนอกสถาบัน และนาการเรีย นรู้
มาถ่ ายทอดในสาขาวิชา หรือ คณะ หรือ นิ สิ ต หรือ บุ ค ลากร หรือ มี ก ารแลกเปลี่ ย นเอกสาร ข้ อ มู ล
ระหว่างอาจารย์
4. อาจารย์ ใหม่ เข้ า ไปเรี ย นรู้ เทคนิ ค การสอนและการประเมิ น ผลจากอาจารย์ เก่ า ที่ มี
ประสบการณ์การสอน และมีสว่ นร่วมสอนในวิชากากับ
5. การสนั บ สนุ น การวิ จั ย เพื่ อ การพั ฒ นาการเรี ย นการสอน และเผยแพร่ ผ ลงานวิ จั ย
ในเว็บไซต์ของคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ (www.agri.up.ac.th)
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2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ
1. การสนับสนุนการเข้าร่วมฟัง และนาเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมวิชาการ
2. การฝึ ก อบรมการพั ฒ นาข้ อ เสนอโครงการวิ จั ย และการเขี ย นบทความวิ จั ย ตี พิ ม พ์
ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ
3. การสนับสนุนการร่วมมือในงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ
4. การสนับสนุนการเข้ารับการฝึกอบรม การประชุมสัมมนาเพิ่มพูนความรู้
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกากับมาตรฐาน
มีก ารแต่ งตั้ งคณะกรรมการรับ ผิด ชอบหลัก สู ตร โดยมี หน้ าที่เสนอหลั ก สู ตรใหม่ หลั ก สู ต ร
ปรับปรุง หรือเสนอปิดหลักสูตร ตลอดจนดาเนินการบริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลัก สูตรระดั บอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 กรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
และการประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตร
2. บัณฑิต
คณะจัดให้มีแบบสอบถามสาหรับหน่วยงาน หรือองค์กรที่เป็นนายจ้างของบัณฑิต เพื่อประเมิน
ความพึงพอใจและความสามารถของบัณฑิต เพื่อนาข้อมูลมาเป็นส่วนหนึ่งในการปรับปรุงการเรียนการ
สอน ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานอย่างแท้จริง
3. นิสิต
3.1 การให้คาปรึกษาด้านวิชาการและอื่นๆแก่นิสิต
3.1.1 คณะพิ จ ารณาแต่ งตั้ งอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาทางวิ ช าการให้ กั บ นิ สิ ต ทุ ก คนพร้ อ ม
จัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษาและอัตราส่วนอาจารย์ตอ่ นิสิตไม่เกินเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
3.1.2 จัดอาจารย์ที่ปรึกษาด้านอื่นๆตามความเหมาะสม เพื่อให้คาปรึกษาแนะนาในการ
จัดทากิจกรรมเสริมหลักสูตรแก่นสิ ิต
4. คณาจารย์
4.1 การรับอาจารย์ใหม่
มีระบบการสรรหาและคัดเลือกอาจารย์ใหม่ ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย โดย
อาจารย์ใหม่จะต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกขึ้นไปและ/หรือมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาหรือที่
เกี่ยวข้อง
4.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตร
มีระบบการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตร โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
ผู้สอนประชุมร่วมกันในการออกแบบ วางแผนการจัดการเรียนการสอน การวัด และประเมินผล การ
รวบรวมข้อมูล เพื่อการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษา หารือแนวทางที่จะทาให้บรรลุเป้าหมายตาม
หลักสูตร และได้บัณฑิตตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์
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4.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ
พิ จารณาจั ด หาอาจารย์ พิ เศษที่ มี ป ระสบการณ์ แ ละความเชี่ ย วชาญเฉพาะด้ าน หรือ มี วุ ฒิ
การศึกษาขั้นต่าระดับปริญ ญาเอกหรือตาแหน่งทางวิชาการในระดับรองศาสตราจารย์ เพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมการฯในการพิจารณาอนุมัติ และดาเนินการเรียนเชิญเป็นอาจารย์พิเศษต่อไป
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
หลักสูตร มหาวิท ยาลัยพะเยาจัดให้มีการรายงานผลการดาเนินการหลักสูตร ซึ่งจะรายงาน
ข้อมูลการดาเนินการต่าง ๆ ของหลักสูตรในทุกปี โดยจะคลอบคลุมเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ อัตราการ
สาเร็จการศึกษา จานวนและร้อยละนัก ศึกษาที่ สอบผ่านตามแผนการศึกษาของหลักสู ตรในแต่ละป
ปั จจั ย /สาเหตุ ที่ มี ผลกระทบต่ อ จ านวนนิสิ ต ตามแผนการศึ ก ษา การเปลี่ ย นแปลงต่ าง ๆ ทั้ งภายใน
ภายนอกที่มีผลกระทบต่อหลักสูตร การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนผิดปกติ การบริหารหลักสูตร
การประเมิ นหลั ก สู ต รจากผู้ ส าเร็จการศึ ก ษา การประเมิ น จากผู้ มี ส่ วนได้ส่ วนเสี ย รวมถึ งแผนการ
ดาเนินการใหม่สาหรับปีถัดไป ซึ่งจะควบคุมโดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
การเรีย นการสอน มหาวิท ยาลัย พะเยาจัดให้มีก ารประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ โดย
คลอบคลุมเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ การวางแผนการสอน วิธีการสอนและพฤติกรรมการสอน ผลการ
สอน และสิ่ งสนั บ สนุ น การเรี ย นการสอน ทั้ งนี้ เพื่ อให้ ผู้ส อนและคณะฯได้ รับ ทราบข้อ มู ล และน าไป
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนต่อไป
การประเมินผู้เรียน กรณีที่นสิ ิตมีความสงสัยเกี่ยวกับการประเมินรายวิชาใด สามารถที่จะยื่นคา
ร้องขอดูกระดาษคาตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่ละรายวิชา
ได้ ทั้งนีเ้ ป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยกาหนด
6. สิง่ สนับสนุนการเรียนรู้
6.1 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม
มหาวิทยาลัยพะเยาจัดให้มีห้องเรียนและห้องปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการเรียน
การสอนดังต่อไปนี้
1. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ใช้ร่วมกันของมหาวิทยาลัยห้องละ 100 เครื่อง 3 ห้องเรียน ณ
อาคารเรียนรวมใหม่หลังที่ 3
2. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ใช้ร่วมกันของมหาวิทยาลัยห้องละ 80 เครื่อง 2 ห้องเรียน ณ
อาคารเรียนและปฏิบัติการด้านภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. ห้อ งปฏิ บั ติ ก ารเครือ ข่ายใช้ร่วมกั น ของคณะประกอบด้ วยเครื่องลู ก ข่าย 10 เครื่องและ
อุป กรณ์ เครือข่ายแลน 2 ชุด การทดลอง ณ อาคารเรีย นและปฏิบั ติ ก ารด้านภาษาและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
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มหาวิทยาลัยพะเยายังเตรียมทรัพยากรให้บริการในการค้นคว้าศึกษาด้วยตนเอง สืบค้นข้อมูล
และสื่อสารสนเทศดังต่อไปนี้
1. ห้อ งคอมพิ ว เตอร์เชื่อ มต่อ เครือ ข่าย 8 ห้ อง รวม 680 เครื่อ ง พร้อมเชื่อมต่ อระบบ
เครือข่ายความเร็วในการรับส่งข้อมูล 100 Mbps ณ ห้อง self-access และศูนย์บรรณ
สารและสื่อการศึกษา
2. บริการ Wireless Access Point จานวน 456 จุดครอบคลุมพื้นที่ภายในอาคารเรียนและ
หอพักที่ความเร็วในการรับส่งข้อมูล 45/100/300 Mbps
จานวนทรัพยากรสารสนเทศที่มีให้บริการในมหาวิทยาลัย พะเยา ประกอบด้วยหนังสือจานวน
110,949 เล่ ม และสื่ อ โสตทั ศ น์ จ านวน 8,131 รายการ โดยเมื่ อ รวมกั บ วิ ท ยานิ พ นธ์ แ ละหนั ง สื อ
อิเล็ ก ทรอนิ ก ส์ จะมี จานวนกว่า 250,000 รายการ ซึ่ งเกิ นจ านวนที่ ก าหนดโดย ประกาศส านัก งาน
คณะกรรมการอุดมศึกษาเรื่อง มาตรฐานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2544 นิสิตสามารถค้นและ
จองหนั ง สื อ จากเว็ บ ไซด์ ข องศู น ย์ บ รรณสารและสื่ อ การศึ ก ษา ผ่ า นระบบเครื อ ข่ า ยออนไลน์ ไ ด้
นอกจากนั้นยั งมีฐานข้อมูล ออนไลน์ที่เกี่ย วข้องกั บ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้นิสิตได้ค้นคว้า
งานวิ จั ย ได้ อาทิ เช่ น ฐานข้ อ มู ล ACM Digital Library, Academic Search Premier, Emerald, Science
Direct, และ Springer Link เป็ น ต้ น โดยนิ สิ ต สามารถเข้ า ใช้ ผ่ า นเว็ บ ไซด์ ข องศู น ย์ บ รรณสารและ
สื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยได้เช่นเดียวกัน
6.2 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
6.2.1 มีการศึกษาความต้องการ และนามาวางแผนการจัดหาและแผนการใช้ทรัพยากร
การเรียนการสอน
6.2.2 อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชามีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือตลอดจน
สื่อประกอบการเรียนการสอน
6.2.3 ติดตามการใช้ทรัพยากรการเรียนการสอนเพื่อปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
6.3 การประเมินความความเพียงพอของทรัพยากร
6.3.1 ประเมิ น ความเพี ย งพอของทรั พ ยากร วางแผน จั ด หา และติ ด ตามการใช้
ทรัพยากรการเรียนการสอน โดยให้อาจารย์ นิสติ มีสว่ นร่วม
6.3.2 ประเมินความพึงพอใจต่อความเพียงพอของทรัพยากร ของอาจารย์ นิสติ
6.3.3 ติดตามการใช้ทรัพยากร ทั้งตารา วารสาร สื่อ และอุปกรณ์ ตามความเหมาะสม
และสถานการณ์ของมหาวิทยาลัย
6.3.4 นาผลการประเมินความเพียงพอของทรัพยากรมาปรับปรุงแผนและการบริหาร
จัดการทรัพยากรในปีต่อไป
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7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)

ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
1. อาจารย์ประจาหลักสูตร อย่างน้อยร้อยละ 80 มีสว่ น
ร่วมในการประชุมวางแผน เพื่อติดตาม และทบทวนการ
ดาเนินการของหลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2
ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)
3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ
มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
4. จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และ
รายงานผลการดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลัง
สิน้ สุดภาคการศึกษา ที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
5. จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร
ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ที่กาหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี)
อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปี
การศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน
กลยุทธ์ การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้จากผล
การประเมินการดาเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว
8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือ
คาแนะนาด้านการจัดการเรียนการสอน
9. อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ
และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

ปีท่ี 1

ปีท่ี 2

ปีท่ี 3

ปีท่ี 4

ปีท่ี 5
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ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
10. จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี)
ได้รับการพัฒนาวิชาการและ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ต่อปี
11. ระดับความพึงพอใจของนิสติ ปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มี
ต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนน
เต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีตอ่ บัณฑิต
ใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0
รวมตัวบ่งชี้ (ข้อ) ในแต่ละปี
ตัวบ่งชีบ้ ังคับ (ข้อที่)
ตัวบ่งชีต้ ้องผ่านรวม (ข้อ)

ปีท่ี 1

ปีท่ี 2

ปีท่ี 3

ปีท่ี 4

ปีท่ี 5
















9
1-5
9

10
1-5
9

10
1-5
9

11
1-5
9

12
1-5
9
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
1. การประชุมร่วมของอาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและขอคาแนะนา/
ข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่มีความรูใ้ นการใช้กลยุทธ์การสอน
2. อาจารย์ รั บ ผิ ด ชอบ/อาจารย์ ผู้ ส อนรายวิ ช า ขอความคิ ด เห็ น และข้ อ เสนอแนะจาก
อาจารย์ท่านอื่น หลังการวางแผนกลยุทธ์การสอนสาหรับรายวิชา
3. การสอบถามจากนิ สิ ต ถึ ง ประสิ ท ธิ ผ ลของการเรี ย นรู้ จ ากวิ ธี ก ารที่ ใ ช้ โดยใช้
แบบสอบถามหรือการสนทนากับกลุ่มนิสติ ระหว่างภาคการศึกษา โดยอาจารย์ผู้สอน
4. ประเมินจากการเรียนรู้ของนิสิต จากพฤติกรรมการแสดงออก การทากิจกรรม และผล
การสอบ
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
1. การประเมินการสอนโดยนิสติ ทุกปลายภาคการศึกษา จัดทาโดยมหาวิทยาลัย
2. การประเมินการสอนของอาจารย์จากการสังเกตในชั้นเรียนถึงวิธีการสอน กิจกรรม
งานที่มอบหมายแก่นสิ ิต โดยคณะกรรมการวิชาการคณะฯ
3. การประเมินการสอนโดยอาจารย์ผู้รว่ มสอนในรายวิชา จากการสังเกตการสอน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 โดยนิสิตปัจจุบัน และบัณฑิตที่จบการศึกษาในหลักสูตร
การประเมิ น หลั ก สู ต รในภาพรวม โดยนิ สิ ต ชั้ น ปี ที่ 4 ในภาคการศึ ก ษาปลายก่ อ นจบ
การศึกษา โดยรูปแบบสอบถาม หรือ การประชุมตัวแทนนิสติ กับตัวแทนอาจารย์
2.2 โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษา และ/หรือจากผู้ประเมิน
การประเมินจากการเยี่ยมชมและข้อมูลในร่างรายงานผลการดาเนินการหลักสูตร
2.3 โดยนายจ้าง และ/หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆ
แบบประเมิน ความพึ งพอใจต่อ คุ ณ ภาพของบั ณ ฑิ ต โดยผู้ ใช้บั ณ ฑิ ต และการประชุ ม
ทบทวนหลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ผูใ้ ช้งานนิสติ บัณฑิต และนิสติ
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3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การประเมินคุ ณ ภาพการศึก ษาประจาปี ตามตัวบ่ งชี้ในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพภายในระดับสาขาวิชา ประกอบด้วยกรรมการ 3 คน โดยเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร อย่างน้อย 1 คน
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร
1. อาจารย์ป ระจาวิชาทบทวนผลการประเมิน ประสิท ธิผลของการสอนในวิชาที่ รับ ผิ ดชอ บ
ในระหว่างภาค ปรับปรุงทันทีจากข้อมูลที่ได้รับ เมื่อสิ้นภาคการศึกษา จัดทารายงานผลการดาเนินการ
รายวิชาเสนอหัวหน้าสาขาวิชาผ่านอาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร
2. อาจารย์ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รติ ด ตามผลการด าเนิ น การตามตั ว บ่ งชี้ ใ นหมวดที่ 7 ข้ อ 7
จากการประเมินคุณภาพภายในสาขาวิชา
3. อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตรสรุปผลการดาเนินการหลักสูตรประจาปี โดยรวบรวมข้อมูล
การประเมินประสิทธิผลของการสอน รายงานรายวิชา รายงานผลการประเมินการสอนและสิ่งอานวย
ความสะดวก รายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิต รายงานผลการประเมินหลักสูตร รายงานผล
การประเมินคุณภาพภายใน ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ จัดทารายงานผลการดาเนินการหลักสูตร
ประจาปี เสนอหัวหน้าสาขาวิชา
4. ประชุ ม อาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต ร พิ จ ารณาทบทวนสรุ ป ผลการด าเนิ น การหลั ก สู ต ร
จากร่างรายงานผลการด าเนิน การหลัก สูตรและความคิดเห็น ของผู้ท รงคุณ วุฒิ ระดมความคิดเห็ น
วางแผนปรับปรุงการดาเนินการเพื่อใช้ในรอบการศึก ษาต่อไป จัดทารายงานผลการดาเนินการของ
หลักสูตร เสนอต่อคณบดี
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ภาคผนวก ก
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553
และแก้ไขเพิ่มเติม
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ภาคผนวก ข
ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรเก่าปรับปรุง พ.ศ. 2555 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
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โครงสร้างหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแก้ไข เมื่อเปรียบเทียบกับโครงสร้างเดิม และเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี ปรากฏดังนี้
หมวดวิชา

เกณฑ์มาตรฐานของ สกอ.

1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไปบังคับ
1.2 หมวดวิชาศึกษาทั่วไปเลือก
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน
ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต
2.1 กลุ่ม วิชาพื้นฐานด้ านวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์
2.2 กลุ่มวิชาพืน้ ฐานเฉพาะด้าน
2.3 กลุ่มวิชาเอกบังคับ
2.4 กลุ่มวิชาเอกเลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต
4.รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต (ถ้ามี)
รวม (หน่วยกิต) ไม่น้อยกว่า
120 หน่วยกิต

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2555
30
21
9
91
26

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2560
30
30
91
19

31
28
6
6
-

34
26
12
6
-

127

127
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ตารางเปรียบเทียบรายละเอียดหลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2555 และหลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2560
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ
กลุ่มวิชาภาษา
9 หน่วยกิต
001103 ทักษะภาษาไทย
3(3-0)
Thai Language Skills
001111
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
3(3-0)
Fundamental of English
001112
ภาษาอังกฤษพัฒนา
3(3-0)
Developmental English
กลุ่มวิชาสังคมศึกษา
3 หน่วยกิต
003134 อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน่
3(3-0-6)
Civilization and Indigenous
Wisdom
กลุ่มวิชาพลานามัย
1 หน่วยกิต บังคับเลือก
004150 กอล์ฟ
1(0-2-1)
Golf
004151 เกม
1(0-2-1)
Game
004152 บริหารกาย
1(0-2-1)
Body Conditioning
004153 กิจกรรมเข้าจังหวะ
1(0-2-1)
Rhythmic Activities
004154 ว่ายน้า
1(0-2-1)
Swimming
004155 ลีลาศ
1(0-2-1)
Ballroom Dance
004156 ตะกร้อ
1(0-2-1)
Takraw
004157 นันทนาการ
1(0-2-1)
Recreation
004158 ซอฟท์บอล
1(0-2-1)
Softball
004159 เทนนิส
1(0-2-1)
Tennis
004160 เทเบิลเทนนิส
1(0-2-1)
Table Tennis
004161 บาสเกตบอล
1(0-2-1)
Basketball

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

สาระที่ปรับปรุง

ปิดรายวิชา

ปิดรายวิชา

1 หน่วยกิต
ปิดรายวิชา
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
004162 แบดมินตัน
Badminton
004163 ฟุตบอล
Football
004164 วอลเลย์บอล
Volleyball
004165 ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว
Art of Self Defense
กลุ่มวิชาบูรณาการ
8 หน่วยกิต
005171 ชีวติ และสุขภาพ
Life and Health
005172 การจัดการการดาเนินชีวิต
Living Management
005173 ทักษะชีวติ
Life Skills

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
1(0-2-1)

สาระที่ปรับปรุง
ปิดรายวิชา

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

3(3-0-6)

ปิดรายวิชา

3(2-2-5)
2(1-2-3)

วิชาศึกษาทั่วไปเลือก ไม่น้อยกว่า
9 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาภาษา
001113 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
3(3-0-6)
English for Academic Purposes
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
002121 สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา
3(3-0-6)
ค้นคว้า
Information Science for Study and Research
002122 ปรัชญาเพื่อชีวิต
3(3-0-6)
Philosophy for Life
002123 ภาษา สังคมและวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Language Society and Culture
002124 ปริทัศน์ศิลปะการแสดงไทย
3(3-0-6)
Thai Performing Arts
002125 ดุรยิ างควิจักขณ์
3(3-0-6)
Music Appreciation
002126 ศิลปะในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
Arts in Daily Life
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
003131 กฎหมายพืน้ ฐานเพื่อคุณภาพชีวติ
3(3-0-6)
Fundamental Laws for Quality of Life
003132 ไทยกับประชาคมโลก
3(3-0-6)
Thai and the World Community

ปิดรายวิชา

ปิดรายวิชา

ปิดรายวิชา
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003133

วิถีไทย วิถีทัศน์
3(3-0-6)
Thai Way and Vision
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
003135 การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
3(3-0-6)
Politics Economy and Society
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
006140 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Man and Environment
006141 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน
3(2-2-5)
Introduction to Computer Information Science
006142 คณิตศาสตร์สาหรับชีวติ ในยุค
3(3-0-6)
สารสนเทศ
Mathematics for Life in the Information Age
006143 ยาและสารเคมีในชีวติ ประจาวัน
3(3-0-6)
Drugs and Chemicals in Daily Life
006144 อาหารและวิถีชวี ติ
3(3-0-6)
Food and Life Style
006145 พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว
3(3-0-6)
Energy and Technology Around Us
006245 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
Science in Daily Life
กลุ่มวิชาบูรณาการ
005170 พฤติกรรมมนุษย์
3(3-0-6)
Human Behavior
วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ
001101

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

สาระที่ปรับปรุง
ปิดรายวิชา

ปิดรายวิชา

ปิดรายวิชา

การใช้ภาษาไทย
Usage of Thai Language

3(2-2-5) เปิดรายวิชาใหม่

85
การสื่ อ สารด้ ว ยค า วลี การแต่ ง ประโยค
ส านวน และโวหารในภาษาไทย การจับ ใจความ
สาคัญ จากการฟังและการอ่าน การเขียนย่อหน้า
การสรุปความ และการแสดงความคิดผ่านทักษะ
การใช้ภาษาไทยที่เหมาะสม
Communicative skill through word, phrase,
sentence, idiom, and prose in Thai language
usage, identifying main idea from listening and
reading, paragraph writing, brief summarizing
including thinking expression through the use of
appropriate Thai

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
001102

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
Ready English

สาระที่ปรับปรุง
3(2-2-5) เปิดรายวิชาใหม่

ค าศั พ ท์ ภ าษ าอั งก ฤ ษ ในชี วิ ต ป ระจ าวั น
หลั ก การใช้ ภ าษาอั ง กฤษเพื่ อ การฟั ง พู ด อ่ า น
เขี ย นตามสถานการณ์ ที่ ก าหนด และไวยากรณ์
ภาษาอั ง กฤษระดั บ ต้ น เพื่ อ เป็ น พื้ น ฐานในการ
พัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษในระดับต่อไป
English vocabulary in daily life, English
usage for listening, speaking, reading and
writing in specific situations, as well as basic
English grammar to help students further
develop their English language skills
001103

ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
Explorative English

3(2-2-5)
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ทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน
ค าศัพ ท์ในชีวิต ประจาวัน และไวยากรณ์ พื้ น ฐาน
ตลอดจนการสื่ อสารในสถานการณ์ รอบตั วเพื่ อ
เป็นพื้นฐานในการพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
ในระดับที่สูงขึน้ และการดาเนินชีวติ ในอนาคต
Four skills of English language: listening,
speaking, reading, and speaking, including
vocabularies in daily life and basic English
grammar to help students use English in different
situations communicatively and effectively and be
prepared for further study and life
001204

ภาษาอังกฤษก้าวหน้า

3(2-2-5)

Step UP English
ค าศั พ ท์ ภ าษ าอั งก ฤ ษ ในชี วิ ต ป ระจ าวั น
หลั ก การใช้ ภ าษาอั ง กฤษเพื่ อ การฟั ง พู ด อ่ า น
เขี ย นตามสถานการณ์ ที่ ก าหนด และไวยากรณ์
ภาษาอังกฤษระดับที่สูงขึ้น เพื่อประยุกต์ใช้ในการ
พัฒ นาการใช้ภ าษาอัง กฤษในการเรียนรู้ระดั บ ที่
สูงขึน้ ต่อไป

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

002201

สาระที่ปรับปรุง

English vocabulary in daily life, English usage เปิดรายวิชาใหม่
for listening, speaking, reading and writing in
specific situations, as well as higher level of
English grammar to apply in the further develop
their English language skills in higher level
พลเมืองใจอาสา
3(2-2-5)
Citizen Mind by Citizenship

87

002202

003201

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

สิทธิและหน้าที่ของพลเมืองในสังคมทุกระดับ
จิต อาสา ส านึ ก สาธารณะ คุ ณ ธรรม จริย ธรรม
การปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ
วัฒนธรรม ความกตัญญู และค่านิยม 12 ประการ
Rights and duties of citizens in Thailand and
world community, volunteerism, moral,
consciousness, the changing society, cultural
appreciation, gratitude, and values of
12 commandments
สังคมพหุวัฒนธรรม
3(2-2-5)
Living in Multicultural Society
มนุษ ย์กับสั งคม สั งคมพหุวัฒ นธรรม กระแส
การเปลี่ ย นแปลงในสั ง คมและวั ฒ นธรรมโลก
อาเซี ย น ตลอดจนสั ง คมและวั ฒ นธรรมของ
ท้องถิ่นไทย 4 ภาคและพะเยา
Man and society, multicultural society, social
and cultural trends in global, ASEAN, Thailand’s
regional, and Phayao dimensions
การสื่อสารในสังคมดิจิตอล
3(2-2-5)
Communication in Digital Society
แนวโน้ ม ก ารพั ฒ นาแ ล ะนวั ต ก รรม ของ
เทคโนโลยีสารสนเทศฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ระบบ
ความรู้พื้ น ฐานเทคโนโลยี ฮ าร์ ด แวร์ ซอฟต์ แ วร์
และระบบเครือข่าย นวัตกรรมของเศรษฐกิจดิจิทัล
ธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การใช้โปรแกรม
สานักงานอัตโนมัติ และโปรแกรมประยุกต์เพื่อการ
ผลิต สื่อผสม การสืบค้น คัดกรอง และเลือกสรร
ข้อมูลเพื่อนามาใช้ในการทางานและชีวิตประจาวัน
การสื่ อ สารในเครื อ ข่ า ยสั ง คมออนไลน์ อ ย่ า งมี
จริยธรรมและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
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Fundamentals of technology: hardware, เปิดรายวิชาใหม่
software and networking, innovation in the
digital economy, electronic commerce
transaction, office automation program and
software application for multimedia production,
search, screening and selection data for work
and daily life, communication through online
social networking in accordance with ethical and
legal regulation
การจัดการสุขภาพและสิง่ แวดล้อม
3(2-2-5)
Health and Environment
Management
ภาวะสุ ข ภาพ การดู แ ลสุ ข ภาพกายแล ะ
สุ ข ภาพจิ ต สิ่ ง แวดล้ อ มกั บ การส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพ
อุบัติเหตุ อุบัติภัย ภัยธรรมชาติ สถานการณ์โรค
State of health, mental and physical health,
environment for health promotion, accident,
danger, natural disaster and disease situation
ศิลปะในการดาเนินชีวติ
3(2-2-5)
Arts of Living
การสร้ า งแรงบั น ดาลใจ การเห็ น คุ ณ ค่ า ใน
ตนเองและผู้ อ่ืน การตั้ ง เป้ า หมายชี วิต และการ
วางแผน กระบวนการคิด การควบคุม และการ
จัดการอารมณ์
Inspiration making, appreciation in self value
and others, goal setting in life and planning,
thinking system, emotion control and
management
บุคลิกภาพและการแสดงออกใน
3(2-2-5)
สังคม
Socialized Personality
การเสริมสร้างบุคลิกภาพ มารยาท วัฒนธรรม
ไทย คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยพะเยา การอยู่ร่วมกันในสังคม การ
ปรับตัวในบริบทสังคมไทยและสังคมโลก
Personality development, manners, Thai
culture, desired traits relating to University of
Phayao's identity, living in a society, selfadaptation in the Thai and global social context
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หมวดวิชาเฉพาะสาขา จานวน 96 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
จานวน 35 หน่วยกิต
247221 สถิติวเิ คราะห์
3 (2-2-5)
Statistical Analysis
แนวคิด ขอบเขตและประโยชน์ของสถิติ การนา
สถิติไปใช้ในชีวิตประจาวัน ระเบียบวิธีการทางสถิติ
หลั ก เบื้ อ งต้ น ของการส ารวจด้ ว ยตั ว อย่ า ง สถิ ติ
พรรณนา ความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่มและความน่าจะ
เป็ น ของตั วแปรสุ่ ม การแจกแจงของตั วสถิ ติ การ
ประมาณ ค่ า และการทดสอบสมมุ ติ ฐ าน การ
วิเคราะห์ความแปรปรวนเบื้องต้น การวิเคราะห์การ
ถดถอยและสหสั มพันธ์เชิงเส้น การทดสอบด้วยไค
ก าลั ง สอง สถิ ติ ไ ม่ อิ ง พารามิ เ ตอร์ และการใช้
โปรแกรมสาเร็จรูปในการวิเคราะห์และแปลผล
Concept, extent and utility of statistics, the
application of statistics in daily life, statistical
methodology, principle of sample survey,
descriptive statistics, probability, random variable
and probability distribution, sampling distribution,
estimation and hypothesis test, elementary
analysis of variance, linear regression and
correlation
analysis,
chi-square
test,
nonparametric statistics, the use of statistical
package program to analyze and interpret the
data
244103 ฟิสิกส์เบือ้ งต้น
4(3-3-8)
Introductory Physics
คณิ ต ศาสตร์ที่ ใช้ในฟิ สิ ก ส์ กลศาสตร์เบื้ องต้ น
กฎการเคลื่ อ นที่ แรงโน้ ม ถ่ ว ง งานและพลั ง งาน
โมเมนตัมและการชนการเคลื่อนที่แบบหมุน สมบั ติ
ของสสาร กลศาสตร์ ข องไหล คลื่ น และการสั่ น
เทอร์โมไดนามิกส์ แม่เหล็กไฟฟ้า วงจรไฟฟ้า ฟิสิกส์
ยุคใหม่
Mathematics for physics, introduction of
mechanics, law of motion, gravitational force,
work and energy, momentum and collisions,
rotation motion, properties of matter, fluids
mechanics, wave and vibration, thermodynamics,
electromagnetics, electric circuits, modern physics
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สาระที่
ปรับปรุง

หมวดวิชาเฉพาะสาขา จานวน 91 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
จานวน 19 หน่วยกิต
ปิดรายวิชา

244103

ฟิสิกส์เบือ้ งต้น
4(3-3-8) ปิดรายวิชา
Introductory Physics
คณิ ต ศาสตร์ที่ใช้ในฟิสิก ส์ กลศาสตร์เบื้องต้ น
กฎการเคลื่ อ นที่ แรงโน้ ม ถ่ ว ง งานและพลั ง งาน
โมเมนตัมและการชนการเคลื่อนที่แบบหมุน สมบัติ
ของสสาร กลศาสตร์ ข องไหล คลื่ น และการสั่ น
เทอร์โมไดนามิกส์ แม่เหล็กไฟฟ้า วงจรไฟฟ้า ฟิสิกส์
ยุคใหม่
Mathematics for physics, introduction of
mechanics, law of motion, gravitational force,
work and energy, momentum and collisions,
rotation motion, properties of matter, fluids
mechanics, wave and vibration, thermodynamics,
electromagnetics, electric circuits, modern physics
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361201

จุลชีววิทยาทั่วไป
4 (3-3-8) 361101
จุลชีววิทยาทั่วไป
4 (3-3-8)
General Microbiology
General Microbiology
โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์จุลินทรีย์ อาหาร
โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์จุลินทรีย์ อาหาร
การเจริ ญ และการสื บ พั น ธุ์ เมแทบอลิ ซึ ม วิ ธี ก าร
การเจริญ และการสื บ พั น ธุ์ เมแทบอลิ ซึ ม วิธี ก าร
ควบคุมจุลินทรีย์ การจัดหมวดหมู่ และพันธุศาสตร์
ควบคุม การจัดหมวดหมู่ พันธุศาสตร์ ความสาคัญ
ค ว า ม ส า คั ญ ข อ ง จุ ลิ น ท รี ย์ ใน ด้ า น อ า ห า ร
ข อ งจุ ลิ น ท รี ย์ ใน ด้ าน อ าห าร อุ ต ส าห ก รรม
อุ ต ส าห ก รรม สิ่ งแ วด ล้ อ ม ก ารแ พ ท ย์ แ ล ะ
สิ่งแวดล้อม การแพทย์ และสาธารณสุข
สาธารณสุข
Structure and function of microbial cell,
Structures and functions of microbial cell,
nutrition, growth and reproduction, metabolism,
nutrition, growth and reproduction, metabolism,
control, classification, genetics, their significance
microbial control, classification and genetics,
on food, industry, environment, medicine, and
significance of microorganisms in food, industry,
public health
environment, medicine, and public health
กลุ่มวิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน 31 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน 34 หน่วยกิต
146111

การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
เชิงปฏิบัติ Practical Reading and
Writing
ศึ ก ษาหลั ก การเบื้ อ งต้ น ของการอ่ า น และการ
เขียน รวมทั้งฝึกอ่านและเขียนโดยเริ่มศึกษาหลักการ
และปัญหาในการอ่านและเขียน ตั้งระดับ คา วลี อนุ
ประโยค จนถึงประโยคประเภทต่างๆ รวมทั้งฝึกอ่าน
เพื่ อ วิ เ คราะห์ ป ระโยคที่ ไ ม่ ส มบู ร ณ์ แ ละการใช้
เครื่ อ งหมายวรรคตอน และการแบ่ ง ประโยค เพื่ อ
แก้ ไขปั ญ หาดั ง กล่ า วผ่ า นการเขี ย นตามหลั ก การ
เกี่ยวกับการเขียนเบือ้ งต้น
Study basic principles of reading and writing as
well as practice reading and writing focusing on
principles and problems in reading at lexical level,
types of phrases, clauses and sentences. Practice
reading focusing on problems on incomplete
sentences and the use of punctuation marks then
use the knowledge in practicing writing to correct
the mistakes found

สาระที่
ปรับปรุง
เปลี่ยนรหัส
รายวิชา

ปิดรายวิชา

146132

การฟังและการพูดใน
3(2-2-5) เปิดรายวิชา
ชีวติ ประจาวัน Listening and
ใหม่
Speaking in Daily Life
ทั ก ษะการฟั ง และพู ด ภาษาอั ง กฤษเพื่ อ การ
สื่อสารในชีวิตประจาวัน
English listening and speaking skills for
communication in daily life
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การประมงทั่วไป
3(2-3-6) 201111
General Fishery
การประมงทั่วไปในประเทศและต่างประเทศ ชล
ส ม บั ติ แ ล ะก ารใช้ ป ระโยชน์ ก ารจั บ สั ต ว์ น้ า
การเพาะเลี้ ย งสั ต ว์ น้ า การแปรรูป และการถนอม
อาหารจากสัต ว์น้าการตลาดและการขนส่งสัตว์น้า
องค์ ก ารสะพานปลา สหกรณ์ ป ระมง หน่ วยงานที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ การประมง นโยบายการประมงและ
กฎหมายประมงของประเทศและต่างประเทศ
General fisheries in Thailand and other
countries, aquatic resources and their utilization,
fishing, aquaculture, fish processing and
preservation, fish marketing and transportation,
fish marketing organization, fisherman cooperative, fisheries related organizations, fisheries
policy in Thailand and other countries
201121

หลักการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
Principles of Aquaculture

4(3-3-8)

หลั ก การเพาะเลี้ ยงสั ต ว์น้า ประวัติ เทคโนโลยี
เกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดและชายฝั่ง สภาวะ
ปัจจุบันเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดและสัตว์น้า
ชายฝั่งในประเทศไทย ความรู้เกี่ยวกับ ดิน น้า พัน ธุ์
สัต ว์น้า และอาหารเพื่อการเลี้ยงสั ตว์น้า ตลอดจน
ชนิดของสัตว์น้าจืดและสัตว์น้าชายฝั่งที่นิยมเลี้ยง
Principle of aquaculture, history, technology on

201221

การประมงทั่วไป
2(2-0-4)
General Fisheries
การประมงทั่ ว ไปในประเทศและต่ า งประเทศ
ชลสมบั ติ แ ละการใช้ ป ระโยชน์ การจั บ สั ต ว์ น้ า
การเพาะเลี้ ย งสั ต ว์ น้ า การแปรรูป และการถนอม
อาหารจากสัต ว์น้าการตลาดและการขนส่งสั ต ว์น้า
องค์ ก ารสะพานปลา สหกรณ์ ป ระมง หน่ วยงานที่
เกี่ยวข้องกับการประมง นโยบายและกฎหมายประมง
ของประเทศไทยและสากล
General fisheries in Thailand and other
countries, aquatic resources and their utilization,
fishing, aquaculture, fish processing and
preservation, fish marketing and transportation, fish
marketing organization, fisherman co-operative,
fishery related organizations, fishery policy in
Thailand and worldwide
หลักการก่อสร้างทางการประมง
2(2-2-5)
Principles for fishery construction
หลั ก การทางฟิ สิ ก ส์ เ บื้ อ งต้ น เพื่ อ การประมง
ได้ แ ก่ การเปลี่ ย นหน่ ว ยในระบบ SI (International
System of Units) การใช้เครื่องกลอย่างง่ายเพื่อการ
ประมง การค านวณก าลั ง ไฟฟ้ า การค านวณค่ า
ไฟฟ้า การคัดเลือกตาแหน่งและจานวนของเครื่องให้
อากาศในบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้า การสารวจพื้นที่และ
การสร้างบ่อเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
Physics principles for fisheries such as unit
conversion of the SI system (International System
of Units), using a simple machine for fisheries,
computing electric power, computing electric
charge, the positional selection and number of
aerators in aquaculture ponds and area survey
and pond construction for aquaculture
หลักการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
3(2-3-6)
Principles of Aquaculture
หลั ก การเพาะเลี้ยงสั ต ว์น้า ประวัติ เทคโนโลยี
เกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงสัตว์นาจื
้ ดและชายฝั่ง สภาวะ
ปัจจุบันเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดและสัตว์น้า
ชายฝั่งในประเทศไทย ความรู้เกี่ยวกับดิน น้า พันธุ์
สัตว์น้า อาหารเพื่อการเลี้ยงสัตว์น้า ตลอดจนชนิด
ของสัตว์น้าจืดและสัตว์น้าชายฝั่งที่นิยมเลี้ยง
Principle of aquaculture, history, technology

สาระที่
ปรับปรุง
ปรับหน่วย
กิต ชื่อวิชา
ภาษา
อังกฤษและ
คาอธิบาย
รายวิชา

เปิดรายวิชา
ใหม่

ปรับหน่วย
กิต
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201242

201323

freshwater and coastal aquaculture, current
conditions of freshwater and coastal aquaculture in
Thailand, knowledge on soil, water, seed, feed for
aquaculture and common cultured of freshwater
and coastal species
มีนวิทยา
3(2-3-6) 201242
Ichthyology
วิชาบังคับก่อน : 243101ชีววิทยา 1
Prerequisite: 243101 Biology 1
ชีววิทยา สัณฐานวิทยาและกายวิภาค สรีรวิทยา
พฤติ ก รรม วิ วั ฒ นาการ ระบบอนุ ก รมวิ ธ าน และ
กฎเกณฑ์ของชื่อวิทยาศาสตร์ และการกระจายพันธุ์
ของป ลาทะเล และปลาที่ ส าคั ญ ในเขตเอเชี ย
ตะวันออกเฉียงใต้
Biology, internal and external characters,
physiology, behavior and evolution of fishes
included taxonomy and zoogeography of economic
importance fish emphasizing the Southeast Asian
fishes
คุณภาพน้าสาหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์ 3(2-3-6) 201321
น้า
Water Quality for Aquaculture
คุ ณ ภาพน้ าทางกายภาพ เคมี และชี ว ภาพ
ส าห รั บ ก ารเพ าะเลี้ ย งสั ตว์ น้ า น้ าที่ ใ ช้ ใ นก าร
เพาะเลี้ยงสัตว์น้า ปัจจัยที่ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
คุ ณ ภ าพ น้ า ก ารจั ด ก ารคุ ณ ภ าพ น้ าเพื่ อก าร
เพาะเลี้ยงสัตว์นา้ การให้อากาศ, การใช้วัสดุปูน การ
ใช้ปุ๋ ย การปนเปื้ อนสารพิ ษ ในบ่ อ เลี้ย งสั ต ว์น้ า ดิ น
ตะกอนและการจัดการตะกอนก้นบ่อ การวิเคราะห์
คุ ณ ภาพน้ า มาตรฐานคุ ณ ภาพน้ าทิ้ ง จากฟาร์ ม
เพาะเลี้ยงสัตว์น้า
Physical, chemical and biological water quality
parameters for aquaculture, water resource for
aquaculture, factors affecting changes in water
quality, water quality management, aeration,
limestone application, fertilizer application, toxic
substances contamination in aquaculture pond,
sediment and its management, water analysis,
aquaculture farm wastewater standard
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สาระที่
ปรับปรุง

on freshwater and coastal aquaculture, current
conditions of freshwater and coastal aquaculture
in Thailand, knowledge on soil, water, seed, feed
for aquaculture common cultured of freshwater
and coastal species
มีนวิทยา
3(2-3-6)
ไม่มีวชิ า
Ichthyology
บังคับก่อน
และปรับคา
บรรยาย
ชี ว วิ ท ย า สั ณ ฐ า น วิ ท ย า แ ล ะก า ย วิ ภ า ค รายวิชา
พฤติก รรม วิวัฒ นาการ ระบบอนุ ก รมวิธ าน และ
กฎเกณฑ์ของชื่อวิทยาศาสตร์ และการกระจายพันธุ์
ของปลาทะเล และปลาที่ ส าคั ญ ในเขตเอเชี ย
ตะวันออกเฉียงใต้
Biology, internal and external characters,
behavior and evolution of fishes included
taxonomy and zoogeography of economic
importance fish emphasizing the Southeast Asian
fishes
คุณ ภาพน้าส าหรับ การเพาะเลี้ยง 3(2-3-6)
ปรับรหัส
สัตว์น้า
รายวิชา
Water Quality for Aquaculture
คุ ณ ภาพน้ าทางกายภาพ เคมี และชี ว ภาพ
ส าหรั บ การเพ าะเลี้ ย งสั ตว์ น้ า น้ าที่ ใ ช้ ใ นก าร
เพาะเลี้ยงสัตว์น้า ปัจจัยที่ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
คุ ณ ภ าพ น้ า ก ารจั ด การคุ ณ ภาพ น้ าเพื่ อก าร
เพาะเลี้ ย งสั ต ว์น้ า การให้ อ ากาศ, การใช้ วัส ดุ ปู น
การใช้ปุ๋ย การปนเปื้ อ นสารพิษ ในบ่อเลี้ยงสั ต ว์น้ า
ดิ น ตะกอนและการจั ด การตะกอนก้ น บ่ อ การ
วิเคราะห์คุณภาพน้า มาตรฐานคุณภาพน้าทิ้งจาก
ฟาร์มเพาะเลีย้ งสัตว์น้า
Physical, chemical and biological water quality
parameters for aquaculture, water resource for
aquaculture, factors affecting changes in water
quality, water quality management, aeration,
limestone application, fertilizer application, toxic
substances contamination in aquaculture pond,
sediment and its management, water analysis,
aquaculture farm wastewater standard
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201324

201325

201329

โภชนศาสตร์สัตว์น้า
3(2-3-6) 201322
Aquatic Animal Nutrition
อาหารและสารอาหารต่อการเจริ ญเติบโต และ
การสืบพันธุ์ของสัตว์น้า ชีวเคมี ทางโภชนาการของ
อาหารสั ต ว์ น้ า การเน่ า เสี ย การเสื่ อ มสภาพของ
สารอาหาร วัตถุดิบ และการสร้างสูตรอาหารสัตว์นา้
เทคโนโลยี ก ารผลิ ต อาหารสั ต ว์ น้ าเบื้ อ งต้ น การ
ประเมินคุณค่าทางโภชนาการอาหารสัตว์น้า
Feed and nutrients for growth and
reproduction of aquatic animals, aquatic animal
nutrition, decay of feed, feed stuff and feed
formulation, principle of aquatic animal feed
technology, nutritional value evaluation
โรคและปรสิตของสัตว์น้า
3(2-3-6) 201323
Diseases and Parasites of Aquatic
Animals
สาเหตุ ข องการเกิ ด โรคและปรสิ ต ลั ก ษณะ
อาการของสัตว์น้าที่เกิดโรคและปรสิต ชีวประวัติของ
โรคและปรสิต ความสัมพันธ์ระหว่างโรคและปรสิต
กับสัตว์น้า ผลกระทบที่เกิดจากโรคและปรสิตชนิ ด
ต่า งๆที่ มี ต่ อสั ต ว์ น้าที่ นิ ยมเลี้ย ง การป้ องกั น ก าจั ด
การรักษาโรคและปรสิตของสัตว์น้า
Causes of disease and parasites, symptom of
aquatic animals infected, natural history of
diseases and parasites, relationship between
diseases and aquatic animals, impacts of diseases
to commercial aquaculture, protection and
treatment of animals from diseases and parasites
พันธุศาสตร์เพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า 3(2-3-6) 201325
Genetics for Aquaculture
บทบาทของพันธุศาสตร์ต่อการประมง ลักษณะ
คุณภาพและลักษณะปริมาณในสัตว์นา้ การปรับปรุง
พันธุ์สัตว์น้าโดยวิธีการคัดพันธุ์ ระบบการผสมพันธุ์
เทคนิค การจั ด การชุ ด โครโมโซม และเทคนิค พั น ธุ
วิศวกรรม เซลล์พันธุศาสตร์ของปลา การจัดการพ่อ
แม่ พั น ธุ์ สั ต ว์ น้ า พั น ธุ ศ าสตร์ ป ระชากรเพื่ อ การ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้า
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โภชนศาสตร์สัตว์น้า
3(2-3-6)
Aquatic Animal Nutrition
อาหารและสารอาหารต่อการเจริญ เติบโตและ
การสืบพันธุ์ของสัตว์น้า ชีวเคมีทางโภชนาการของ
อาหารสั ต ว์ น้ า การเน่ า เสี ย การเสื่ อ มสภาพของ
สารอาหาร วัตถุดิบ และการสร้างสูตรอาหารสัตว์
น้า เทคโนโลยีการผลิตอาหารสัตว์น้าเบื้องต้น การ
ประเมินคุณค่าทางโภชนาการอาหารสัตว์น้า
Feed and nutrients for growth and
reproduction of aquatic animals, aquatic animal
nutrition, decay of feed, feed stuff and feed
formulation, principle of aquatic animal feed
technology, nutritional value evaluation
โรคและปรสิตของสัตว์น้า
3(2-3-6)
Diseases and Parasites of
Aquatic Animals
สาเหตุ ข องการเกิ ด โรคและปรสิ ต ลั ก ษณะ
อาการของสั ต ว์น้ าที่เกิด โรคและปรสิต ชีวประวัติ
ของโรคและปรสิต ความสั ม พัน ธ์ระหว่า งโรคและ
ปรสิตกับสัตว์น้า ผลกระทบที่เกิดจากโรคและปรสิต
ชนิ ด ต่ า งๆที่ มี ต่ อ สั ต ว์ น้ าที่ นิ ย มเลี้ ย ง การป้ อ งกั น
กาจัด การรักษาโรคและปรสิตของสัตว์น้า
Causes of disease and parasites, symptom of
aquatic animals infected, natural history of
diseases and parasites, relationship between
diseases and aquatic animals, impacts of diseases
to commercial aquaculture, protection and
treatment of animals from diseases and parasites
พันธุศาสตร์เพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า 3(2-3-6)
Genetics for Aquaculture
บทบาทของพันธุศาสตร์ต่อการประมง ลักษณะ
คุ ณ ภาพและลั ก ษณ ะปริ ม าณ ในสั ต ว์ น้ า การ
ปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้าโดยวิธี การคัดพันธุ์ ระบบการ
ผสมพั น ธุ์ เทคนิ ค การจั ด การชุ ด โครโมโซม และ
เทคนิค พั น ธุ วิศวกรรม เซลล์พั น ธุ ศาสตร์ของปลา
การจัดการพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้า พันธุศาสตร์ประชากร
เพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า

สาระที่
ปรับปรุง
ปรับรหัส
รายวิชา

ปรับรหัส
รายวิชา

ปรับรหัส
รายวิชา
และเปลี่ยน
กลุ่ม
รายวิชา
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201344

201446

Roles of genetics in fisheries, qualitative and
quantitative traits, genetic improvement of aquatic
stocks by selection, breeding systems,
chromosomal set manipulation techniques and
genetic engineering, cytogenetics of fish,
broodstock management, population genetic for
aquaculture
นิเวศวิทยาทางน้า
3(2-3-6) 201343
Aquatic Ecology
องค์ป ระกอบของระบบนิเวศ การจาแนกระบบ
นิเวศ การถ่ายทอดพลังงานและการหมุนเวียนของแร่
ธาตุ ห่วงโซ่อาหารและสายใยอาหารในระบบนิเวศ
ทางน้า ระบบนิเวศน้าจืด ระบบนิเวศทางทะเลและ
ชายฝั่ง แหล่งน้ากร่อย พื้นที่ชุ่มน้า สิ่งมีชีวิตในระบบ
นิเวศทางน้า ประชากรและสังคมสิ่งมีชีวิต ปัจจัยที่มี
ผลต่อการด ารงชีวิต ของสิ่งมีชีวิต ในน้า สาเหตุ ของ
ความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศทางน้า
Ecosystem
components,
ecosystem
classification, energy flow and nutrient cycles, food
chain and food web in aquatic ecosystems,
freshwater ecosystem, marine and coastal
ecosystems, estuarine, wetland, life in aquatic
ecosystems, population and community,
environmental factors affecting aquatic living,
causes of aquatic ecosystem degradation
การจัดการทรัพยากรประมง
3(2-3-6) 201441
Fishery Resource Management
พื้ น ฐานสภาพแวดล้ อ มและทรัพ ยากรประมง
ปั ญ หาความเสื่ อ มโทรมของทรั พ ยากรประมง
หลักการในการอนุรักษ์ทรัพยากรเหล่านั้น เป้าหมาย
ในการจัดการประมง แหล่ งทาการประมง หลักการ
ค านวณผลผลิต และสถิติป ระชากรสั ต ว์น้า วิธีวาง
ระเบียบและบริหารการประมง ระบบสารสนเทศทาง
ภู มิ ศ าสตร์ เ พื่ อ การจั ด การประมง และวิ ธี ก าร
พัฒนาการประมงของประเทศไทย
Basic of environment and fishery resource,
problem of stock depletion, principle of fishery
resource conservation, Objective of fishery
management, fishery resource; principle of yield
calculation and statistics of fishery population,
organization and management of fishery,
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Roles of genetics in fisheries, qualitative and
quantitative traits, genetic improvement of
aquatic stocks by selection, breeding systems,
chromosomal set manipulation techniques and
genetic engineering, cytogenetics of fish,
broodstock management, population genetic for
aquaculture
นิเวศวิทยาทางน้า
3(2-3-6)
Aquatic Ecology
องค์ประกอบของระบบนิเวศ การจาแนกระบบ
นิเวศ การถ่ายทอดพลังงานและการหมุนเวียนของ
แร่ ธ าตุ ห่ ว งโซ่ อ าหารและสายใยอาหารในระบบ
นิเวศทางน้า ระบบนิเวศน้าจืด ระบบนิเวศทางทะเล
และชายฝั่ง แหล่งน้ากร่อย พื้นที่ชุ่มน้า สิ่งมีชีวิตใน
ระบบนิ เวศทางน้ า ประชากรและสั ง คมสิ่ ง มี ชี วิ ต
ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ การด ารงชี วิ ต ของสิ่ ง มี ชี วิ ต ในน้ า
สาเหตุของความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศทางน้า
Ecosystem
components,
ecosystem
classification, energy flow and nutrient cycles,
food chain and food web in aquatic ecosystems,
freshwater ecosystem, marine and coastal
ecosystems, estuarine, wetland, life in aquatic
ecosystems, population and community,
environmental factors affecting aquatic living,
causes of aquatic ecosystem degradation
การจัดการทรัพยากรประมง
3(2-3-6)
Fishery Resource Management
พื้ น ฐานสภาพแวดล้ อ มและทรั พ ยากรประมง
ปั ญ หาความเสื่ อ มโทรมของทรั พ ยากรประมง
หลักการในการอนุรักษ์ทรัพยากรประมง เป้าหมาย
ในการจัดการประมง แหล่งทาการประมง หลักการ
คานวณผลผลิตและสถิติประชากรสัตว์น้า ระเบียบ
และบริห ารการประมงและพื้น ที่ชุ่ม น้า กฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับประมง ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
เพื่อการจัดการประมง และวิธีการพัฒนาการประมง
ของประเทศไทย
Basic of environment and fishery resource,
problem of stock depletion, principle of fishery
resource conservation, Objective of fishery
management, fishery resource; principle of yield
calculation and statistics of fishery population,

สาระที่
ปรับปรุง

ปรับรหัส
รายวิชา

ปรับรหัส
รายวิชา
และ
คาอธิบาย
รายวิชา
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geographic information systems for fisheries
management and development of Thai fishery

207211

248212

กลุ่มวิชาเอกบังคับ 28 หน่วยกิต
201191

ปฏิบัติงานภาคสนาม
1 (0-6-3)
Field Work
ฝึกปฏิบัติงานพืน้ ฐานทางด้านการประมง ความรู้
เบือ้ งต้นในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า การเพาะพันธุ์และ
อนุบาลสัตว์น้าและการจัดการฟาร์ม สัตว์นาเบื
้ อ้ งต้น
Practical training on fishery, introductory to
aquaculture, breeding and nursing of aquatic
animals, and basic of farm management

201191

organization and management of fisheries and
wetlands, fishery law, geographic information
systems for fishery management and
development of Thai fisheries
ความปลอดภัยทางอาหารและการ
2(2-0-4)
จัดการการเกษตรอย่างยั่งยืน
Food Safety and Sustainable
Agriculture Management
ความสาคัญ ของห่วงโซ่อาหารและความมั่นคง
ทางอาหาร การผลิตพืช สัตว์บก สัตว์น้าและอาหาร
แปรรูป อันตรายและหลักปฏิ บั ติที่ดีในการผลิตพืช
สัตว์บก สัตว์น้า และอาหารแปรรูป แนวทางเกษตร
อินทรีย์และการจัดการเกษตรอย่างยั่งยืน บทบาท
ของผู้บริโภคต่อความปลอดภัยของอาหาร
Importance of food chain and food security,
production of plants, livestock, aquatic animals
and processed foods, hazards and good
agricultural/manufacturing practice in production
of plants, livestock, aquatic animals and
processed foods, guidance on organic agriculture
and sustainable agriculture management, roles of
consumer on food safety
ว่ายน้าและการช่วยชีวติ ทางน้า
1(0-2-1)
Swimming and Life Saving
สมรรถภาพทางกายที่เกี่ยวข้องกับ การว่ายน้า
ทักษะเบื้องต้นของการว่ายน้า การช่วยชีวิตทางน้า
เบื้ อ งต้ น การปรั บ ใช้ ทั ก ษะต่ า งๆ ในการว่ า ยน้ า
สาหรับบริบททางวิชาชีพ
Physical fitness for swimming, motor skill for
swimming, basic live saving, swimming skill
applied for vocation context
กลุ่มวิชาเอกบังคับ 26 หน่วยกิต

สาระที่
ปรับปรุง

เปิดรายวิชา
ใหม่

เปิดรายวิชา
ใหม่

ภาคสนาม 1
1(0-6-3)
ปรับ
Field Work 1
คาอธิบาย
ฝึ ก ปฏิ บั ติ ง านพื้ น ฐานทางด้ า นการประมง รายวิชา
ความรู้ เ บื้ อ งต้ น ในการเพาะเลี้ ย งสั ต ว์ น้ า การ
เพาะพันธุ์และอนุบาลสัตว์น้า ความหมายและความ
เป็ น มาของแนวคิ ด เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง และการ
จัดการฟาร์มสัตว์น้าเบือ้ งต้น
Practical training on fishery, introductory to
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201326

201343

สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในแหล่งน้า
3(2-3-6) 201241
Aquatic Invertebrate
ชีววิทยาของสั ตว์ไม่มี กระดู กสั นหลังในน้า การ
จาแนกหมวดหมู่ การแพร่กระจายและความสาคัญ
ทางการประมง บทบาทของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
ต่อระบบนิเวศน้าจืด น้ากร่อย และน้าทะเล
Biology and classification of aquatic
invertebrates, distribution and its role in fishery
and aquatic ecosystems
เทคโนโลยี ชี ว ภาพทางการประมง 3(2-3-6) 201324
Fishery Biotechnology
หลั กเทคโนโลยีชี วภาพเบื้ องต้น พั นธุ วิศวกรรม
ชีวสารสนเทศศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพในการเพาะ
ขยายพั นธุ์ส าหร่ายและการเลี้ยง การเพาะเลี้ยงกุ้ ง
และปลา การจัดการชุดโครโมโซมของสัตว์นา้ การตัด
แต่ ง พั น ธุ ก รรมในสั ต ว์ น้ าและความปลอดภั ย ทาง
ชี ว ภาพ การประยุ ก ต์ ใช้ เทคนิ ค ทางพั น ธุ ศ าสตร์
โมเลกุลในการเพาะเลี้ยงสัตว์นา้
Introductory biotechnology, genetic engineering,
bioinformatics, algal culture and utilization,
biotechnology in fish and shrimp production system,
chromosome manipulation in aquatic animals,
transgenic fish and biosafety and application of
molecular genetic techniques to aquaculture
ระบบสารสนเทศและการวิจัยทางการ 3(2-3-6) 201342
ประมง
Information System and Research in
Fishery Science
บทบาทและความสาคัญทางระบบสารสนเทศต่อ
การประมง การค้ น คว้ า และเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล
ข่าวสาร ความสาคัญของการวิจัย การวางแผน การ
วิ เคราะห์ ข้ อ มู ล การน าเสนอผลการวิ จั ย การน า
ข้อมู ล ข่าวสาร ความรู้ และผลการวิจัยไปใช้ในการ
ประมง

Role and importance of information system on
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aquaculture, breeding and nursing of aquatic
animals, definition and background of sufficiency
economy concept and basic of farm management
สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในแหล่งน้า
3(2-3-6)
Aquatic Invertebrate
ชี ว วิ ท ยาของสั ต ว์ ไม่ มี ก ระดู ก สั น หลั ง ในน้ า การ
จาแนกหมวดหมู่ การแพร่กระจายและความสาคัญ
ทางการประมง บทบาทของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
ต่อระบบนิเวศน้าจืด น้ากร่อย และน้าทะเล
Biology and classification of aquatic
invertebrates, distribution and its role in fishery and
aquatic ecosystems
เทคโนโลยี ชีวภาพทางการประมง 3(2-3-6)
Fishery Biotechnology
หลักเทคโนโลยีชีวภาพเบื้องต้น พันธุ วิศวกรรม
ชีวสารสนเทศศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพในการเพาะ
ขยายพั นธุ์สาหร่ายและการเลี้ยง การเพาะเลี้ยงกุ้ ง
และปลา การจัดการชุดโครโมโซมของสัตว์น้า การ
ตัดแต่งพันธุกรรมในสัตว์น้าและความปลอดภัยทาง
ชี ว ภาพ การประยุ ก ต์ ใช้ เทคนิ ค ทางพั น ธุ ศ าสตร์
โมเลกุลในการเพาะเลี้ยงสัตว์นา้
Introductory
biotechnology,
genetic
engineering, bioinformatics, algal culture and
utilization, biotechnology in fish and shrimp
production system, chromosome manipulation in
aquatic animals, transgenic fish and biosafety and
application of molecular genetic techniques to
aquaculture
ระเบียบวิธีวจิ ัย
3(2-3-6)
Research Methodology

สาระที่
ปรับปรุง

ปรับ
คาอธิบาย
รายวิชา

ปรับรหัส
รายวิชา

เปลี่ยนชื่อ
รหัส
รายวิชา
และคา
บทบาทและความสาคัญของสถิติต่อการประมง บรรยาย
ก ารค้ นค ว้ า แล ะเก็ บ รวบ รวม ข้ อมู ล ข่ า วส าร รายวิชา
ความส าคัญ ของสถิติเพื่อการประมง การวางแผน
การวิเคราะห์ข้อมูล การนาเสนอผลการวิจัย การนา
ข้อมู ลข่าวสาร ความรู้ และผลการวิจัยไปใช้ในการ
ประมง
Role and importance of statistic on fisheries,
research and collection of data news, importance of
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201392

201445

201493

201494

fishery, research and collection of data news,
importance of research, design, data analysis,
resulted presentation, application of data news,
knowledge and result on fishery science
ฝึกงาน
2(0-6-3)
Training
เพาะพั น ธุ์ แ ละอนุ บ าลสั ต ว์ น้ าที่ มี คุ ณ ค่ า ทาง
เศรษฐกิจ การวางแผนการเลี้ยงสั ต ว์น้าแบบต่างๆ
เตรียมบ่อเลี้ยงสัตว์น้า วิเคราะห์คุณภาพน้า การให้
อาหาร การคัดเลือกและ ดูแลพ่อ-แม่พันธุ์ การผสม
เทียม ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
จืด และชายฝั่ง หรือฟาร์มเอกชน
Practical training on breeding, artificial breeding
and nursing of aquatic animals, hatchery and farm
management, water quality analysis, aquatic
animal feeding, broodstock selection and culturing
การจัดการธุรกิจการประมง
3(3-0-6)
Fishery Business Management
แนวคิดเบื้องต้นทางธุรกิจ ธุรกิจการประมงของ
ไทย การเป็ น ผู้ป ระกอบการ แผนธุ รกิจ การตลาด
สิน ค้า สั ต ว์น้ า หลั ก การท าบั ญ ชีขั้น พื้น ฐานส าหรับ
ธุ ร กิ จ การประมง ระบบคุ ณ ภาพการผลิ ต สั ต ว์น้ า
ระบบโลจิสติกส์และการจัดการห่วงโซ่อุปทานสินค้า
สั ต ว์ น้ า กฎระเบี ย บที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การท าธุ ร กิ จ
ทางการประมง
Basic concept in business, fishery business in
Thailand, entrepreneurship, business plan, fishery
products marketing, basic account for fishery
business, logistics and supply chain management
for fishery products, related regulations for fishery
business
สัมมนา
1(0-2-1)
Seminar
การสื บ ค้ น การรวบรวมข้ อ มู ล การวิ เคราะห์
การเขียนรายงาน การน าเสนอ การอภิป ราย และ
การตอบข้อซักถามในประเด็นทางด้านการประมง
Searching, collecting data, analyzing, report
writing, presenting, discussing and answering
question in fisheries
การฝึกงานเฉพาะด้าน
6(0-18-9)
Professional Training
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สาระที่
ปรับปรุง

statistic for fisheries, design, data analysis, resulted
presentation, application of data news, knowledge
and result on fishery science
201291

201421

201491

201492

ปฏิบัติงานภาคสนาม 2
1(0-6-3)
Field Work 2
เพาะพั น ธุ์ แ ละอนุ บ าลสั ต ว์ น้ าที่ มี คุ ณ ค่ า ทาง
เศรษฐกิจ การวางแผนการเลี้ยงสัต ว์น้าแบบต่างๆ
เตรียมบ่อเลี้ยงสัตว์น้า วิเคราะห์คุณภาพน้า การให้
อาหาร การคัดเลือกและดูแลพ่อ-แม่พันธุ์ การผสม
เทียม และการเลี้ยงสัตว์น้า
Practical training on breeding, artificial
breeding and nursing of aquatic animals, hatchery
and farm management, water quality analysis,
aquatic animal feeding, brood-stock selection and
culturing
การจัดการธุรกิจการประมง
3(3-0-6)
Fishery Business Management
แนวคิดเบื้องต้นทางธุรกิจ ธุรกิจการประมงของ
ไทย การเป็ นผู้ป ระกอบการ แผนธุรกิจ การตลาด
สิน ค้าสั ต ว์น้า หลั กการท าบั ญ ชีขั้น พื้น ฐานส าหรับ
ธุ รกิ จการประมง ระบบคุ ณ ภาพการผลิ ต สั ต ว์ น้ า
ระบบ โลจิ ส ติ ก ส์แ ละการจัด การห่ วงโซ่อุ ป ทาน
สินค้าสัตว์น้า กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการทาธุรกิจ
ทางการประมง
Basic concept in business, fishery business in
Thailand, entrepreneurship, business plan,
fishery products marketing, basic account for
fishery business, logistics and supply chain
management for fishery products, related
regulations for fishery business
สัมมนา
1(0-2-1)
Seminar
การสื บ ค้ น การรวบรวมข้ อ มู ล การวิ เคราะห์
การเขียนรายงาน การน าเสนอ การอภิป ราย และ
การตอบข้อซักถามในประเด็นทางด้านการประมง
Searching, collecting data, analyzing, report
writing, presenting, discussing and answering
question in fisheries
การฝึกงาน
6(0-18-9)
Training

ปรับรหัส
ชื่อรายวิชา
คาอธิบาย
รายวิชา
และลด
จานวน
หน่วยกิต

ปรับรหัส
รายวิชา

ปรับรหัส
รายวิชา

ปรับรหัส
และชื่อ
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201495

201496

201498

การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูน ประสบการณ์และ
ทั ก ษะในงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การประมงในสถาน
ประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือเอกชน
Training, learning, gaining experience,
improving working skills in fisheries in private or
government sectors
การศึกษาอิสระ
6(0-18-9) 201493
Independent Study
การค้ น คว้า การรวบรวมข้ อมู ล การวิจั ย การ
วิเคราะห์ การเขียนรายงาน การนาเสนอ และ การ
อภิปราย ในหัวข้อทางด้านการประมง
Studying, collecting data, researching,
analyzing, report writing, presenting and
discussing in fisheries
สหกิจศึกษา
6(0-18-9) 201494
Co-operative Education
การปฏิบัติงาน เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และ
ทั ก ษะในงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การประมงในฐานะ
พนักงานฝึกหัดในสถานประกอบการ องค์กรภาครั ฐ
หรือเอกชน
Working, learning, gaining experience,
improving working skills in fisheries as an
apprentice in private or government sectors
ปัญหาพิเศษทางการประมง
3(2-3-6) 201495
Special Problem
การกาหนดหัวข้อและวัตถุประสงค์ของงานวิจัย
การสื บ ค้ น ข้ อ มู ล หลั ก การวิ จั ย เบื้ อ งต้ น การ
ออกแบบและการวิเคราะห์ ท างสถิ ติ เพื่ อ การวิ จั ย
ทางการประมง การปฏิบั ติก ารวิจัย การเก็บข้อมู ล
และการวิเคราะห์ข้อมูล จัด ทารายงาน และนาเสนอ
ผลงาน
Select topic and objective research, search,
research methodology, experimental design and
data analysis in fishery, compile into report and
presentation

กลุ่มวิชาเอกเลือก 6 หน่วยกิต
201335

เครื่องมือทาการประมง

สาระที่
ปรับปรุง
การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และ รายวิชา
ทั ก ษะในงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การประมงในสถาน
ประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือเอกชน
Training, learning, gaining experience,
improving working skills in fisheries at private or
government sectors
การศึกษาอิสระ
6(0-18-9) ปรับรหัส
Independent Study
รายวิชา
การค้น คว้า การรวบรวมข้อมู ล การวิจัย การ
วิ เ คราะห์ การเขี ย นรายงาน การน าเสนอ และ
การอภิปราย ในหัวข้อทางด้านการประมง
Studying, collecting data, researching,
analyzing, report writing, presenting and
discussing in fisheries
สหกิจศึกษา
6(0-18-9) ปรับรหัส
Co-operative Education
รายวิชา
การปฏิบัติงาน เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และ
ทั ก ษะในงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การประมงในฐานะ
พนักงานฝึกหัดในสถานประกอบการ องค์กรภาครัฐ
หรือเอกชน
Working, learning, gaining experience,
improving working skills in fisheries as an
apprentice at private or government sectors
ปัญหาพิเศษทางการประมง
2(2-2-5) ปรับรหัส
Special Problem
รายวิชา
การกาหนดหัวข้อและวัตถุประสงค์ของงานวิจัย และจานวน
การสื บ ค้ น ข้ อ มู ล หลั ก การวิ จั ย เบื้ อ งต้ น การ หน่วยกิต
ออกแบบและการวิ เคราะห์ ท างสถิ ติ เพื่ อ การวิจั ย
ทางการประมง การปฏิบั ติการวิจัย การเก็บข้อมู ล
และการวิเคราะห์ข้อมูล จัดทารายงาน และนาเสนอ
ผลงาน
Select topic and objective research, search,
research methodology, experimental design and
data analysis in fisheries, compile into report and
presentation
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กลุ่มวิชาเอกเลือก 12 หน่วยกิต
3(2-3-6)

201363

เครื่องมือทาการประมง

3(2-3-6) ปรับรหัส
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Fishing Gears
สภาวะการประมงของประเทศไทย เครื่องมือทา
การประมงและการจ าแนก วิ ธี ก ารท าประมง
ประสิทธิภาพเครื่องมือทาการประมง
Fishery in Thailand, types of fishing gears and
methods operation, the potential of fishing gears
201333

การส่งเสริมการประมง
3(2-3-6)
Fishery Extension
หลักและแนวทางในการดาเนินงานส่งเสริมการ
ประมง ตลอดจนศึก ษาถึงปั ญ หาและแนวทางการ
แก้ไขของงานด้ านการประมง การเพาะเลี้ ยง การ
สื่อสารและวิธีก าร แนวทางการมี ส่ วนร่วมในการ
ส่ ง เสริ ม การประมง การวางแผนและประเมิ น ผล
โครงการส่งเสริม หลักการใช้โสตทัศนูปกรณ์ในการ
ส่งเสริม
Principles on fishery extension, problems and
solutions of the fishery and aquaculture, communication
and methods participatory approaches in fishery
extension, planning and evaluation of extensional
projects, audio-visual aids for extension work
201361

สาระที่
ปรับปรุง
Fishing Gears
รายวิชา
ส ภ าวะก ารป ระม งขอ งป ระเท ศ ไท ยแ ล ะ และ
ต่างประเทศ ชนิด เครื่องมือทาการประมงและการ คาอธิบาย
จาแนก วิธีการทาประมง ประสิทธิภาพเครื่องมือทา รายวิชา
การประมง เทคโนโลยีทางการประมง
Fishery in Thailand and international, types of
fishing gears and methods operation, the potential
of fishing gears, fishery technology
ปิดรายวิชา
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การใช้ยา เคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ 3(2-3-6)
เปิดรายวิชา
ท างเลื อ ก เพื่ อ ก ารเพ าะเลี้ ย ง
ใหม่
Application of Drugs Chemicals
and Alternative Products for
Aquaculture
ชนิดและประเภทของยาและสารเคมีที่ใช้ในการ
ปรับปรุงคุณภาพน้า และการป้องกันรักษาโรค สัตว์
น้า หลักเกณฑ์ในการเลือกใช้ยาและสารเคมี ผลของ
คุณภาพน้าต่อปฏิกิริยาของสารเคมี และผลสารเคมี
และยาต่อระบบนิเวศน์ในบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้า และ
การใช้ย า เคมี ภั ณ ฑ์ และผลิต ภั ณ ฑ์ ท างเลือกเพื่ อ
การผลิตสัตว์น้าอินทรีย์
Type of dungs and chemicals used to improve
water quality, prevention and treatment of
aquatic animals diseases, the effective
administration of drugs and chemicals for proper
use will be studied, the effect of water quality to
chemical reactions, the effects of chemical and
dungs on aquatic ecosystem, the applications of
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สาระที่
ปรับปรุง

drugs, chemicals and alternative products to use
for organic freshwater aquaculture
201328

การเลี้ยงปลาสวยงาม
3(2-3-6) 201362
Ornamental Fish Culture
ประเภทและชนิ ด ของปลาสวยงาม ความ
ต้ อ งการของตลาด การเพาะขยายพั น ธุ์ ป ลา การ
คั ด เลื อ กชนิ ด ของพื ช ที่ ใช้ ป ระดั บ ในการเลี้ ย งปลา
สวยงาม การจัดตู้ปลาสวยงาม การให้คะแนนตัดสิน
ปลาสวยงาม การต่อตู้ปลา การให้อาหาร และการ
บรรจุเพื่อส่งออกจาหน่าย
Ornamental fish species and market demands,
breeding, nursing and culturing techniques,
aquatic plants species selection in fish aquarium,
scoring of ornamental fish contest, small aquarium
production, ornamental fish feeding, packing and
transportation

201330

การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3(2-3-6) 201364
ด้านทรัพยากรทางน้า
Aquatic Resources Environmental
Impact Assessment
หลักการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น
กฎหมายและระเบี ยบที่ เกี่ย วข้องกับ การวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์ผลกระทบจาก
โครงการพั ฒ นา ต่ อ ระบบนิ เ วศน้ าจื ด น้ ากร่ อ ย
ชายฝั่ ง และระบบนิ เวศทางทะเล เครื่ อ งมื อ และ
วิธี ก ารที่ ใช้ในการวิเคราะห์ ผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ ม
ด้านทรัพยากรทางน้า มาตรการบรรเทาผลกระทบ
สิ่ ง แวดล้ อ ม การติ ด ตามตรวจสอบภายหลั ง การ
วิเคราะห์ผลกระทบ
Principle of Environmental Impact Assessment
(EIA), EIA related laws and regulations,
assessment of environmental impact from
developmental projects to freshwater ecosystems,
estuary, coastal and marine ecosystems, tools and
methodology for assessing environmental impact
to aquatic resources, mitigation measures of
environmental impacts, post-audit monitoring
อนุกรมวิธานปลา
3(2-3-6) 201366
Fish Taxonomy

201332

การเลี้ยงปลาสวยงาม
3(2-3-6)
Ornamental Fish Culture
ประเภทและชนิ ด ของปลาสวยงาม ความ
ต้องการของตลาด การเพาะขยายพั น ธุ์ป ลา ชนิ ด
ของสาหร่ายและพรรณไม้น้าที่ใช้ประดับในการเลี้ยง
ปลาสวยงาม การจัดตู้ปลาสวยงาม การให้คะแนน
ตั ด สิน ปลาสวยงาม การต่อตู้ป ลา โรคและการให้
อาหาร และการบรรจุเพื่อการขนส่ง
Ornamental fish species and market
demands, breeding, fish propagation, nursing and
culturing techniques, algae and aquatic plants
species in fish aquarium, scoring of ornamental
fish contest, small aquarium production,
ornamental fish disease, feeding and packing for
transportation
การวิเคราะห์ผลกระทบ
3(2-3-6)
สิ่งแวดล้อมด้านทรัพยากรทางน้า
Aquatic Resources Environmental
Impact Assessment
หลั ก การวิ เ คราะห์ ผ ลกระท บสิ่ ง แวดล้ อ ม
เบื้องต้น กฎหมายและระเบียบที่เกี่ ยวข้องกั บ การ
วิ เ คราะห์ ผ ลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ ม การวิ เ คราะห์
ผลกระทบจากโครงการพัฒนา ต่อระบบนิเวศน้าจืด
น้ากร่อย ชายฝั่ง และระบบนิเวศทางทะเล เครื่องมือ
แ ล ะวิ ธีก ารที่ ใช้ ใ น ก ารวิ เ ค ราะห์ ผ ล ก ระท บ
สิ่งแวดล้อมด้านทรัพยากรทางน้า มาตรการป้องกัน
ผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ ม การติ ด ตามตรวจสอบ
ภายหลังการวิเคราะห์ผลกระทบ
Principle of Environmental Impact Assessment
(EIA), EIA related laws and regulations,
assessment of environmental impact from
developmental projects to freshwater ecosystems,
estuary, coastal and marine ecosystems, tools
and methodology for assessing environmental
impact to aquatic resources, mitigation measures
of environmental impacts, post-audit monitoring
อนุกรมวิธานปลา
3(2-3-6)
Fish Taxonomy

ปรับรหัส
รายวิชา
และ
คาอธิบาย
รายวิชา

ปรับรหัส
รายวิชา

ปรับรหัส
รายวิชา
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ระบบอนุกรมวิธาน ศัพท์บัญญัติ และกฎเกณฑ์
การตั้งชื่อ การเก็บรักษาตัวอย่างปลา วิธีการศึกษา
เพื่อรวบรวมข้อมูลที่ใช้ในทางอนุกรมวิธาน ลักษณะ
เด่นของปลาและ การใช้รูปวิธานในการวิเคราะห์ชนิด
และจัด จาแนกหลั ก การวาดรูป ปลา และการเขียน
รายงานทางอนุกรมวิธาน
Classification, terminology and scientific
nomenclature, preservation of fish specimens and
methods in sample collection, diagnostic
characters, and identification of fish by literature
review including principle in fish drawing and
taxonomic report
มลพิษแหล่งน้าและการ
3 (2-3-6) 201365
จัดการแหล่งน้า
Water Pollution and Management
ทฤษฎีและหลักในการอนุรักษ์ท รัพยากร ระบบ
นิเวศและการใช้ท รั พ ยากรประมงในแหล่ ง น้ าของ
ประเทศไทย ชนิดและแหล่งกาเนิดของมลภาวะทาง
น้ า การเปลี่ ย นแปลงคุ ณ ภาพน้ า ความสั ม พั น ธ์
ระหว่า งลู ก โซ่ อาหารในแหล่ งน้า ผลของการเกิด ยู
โทรฟิเคชั่นในแหล่งน้า และการจัดการมลพิษแหล่ง
น้าเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรประมง
Principle of natural resources conservation,
aquatic ecology and the use of fishery resources
in Thailand waters, types and sources of water
pollution, water quality changes, relationship of
aquatic food chains in waters resource, effects of
eutrophication in waters resource and
management water pollution for conserving of
fishery resources

201367

ระบบอนุกรมวิธาน ศัพท์บัญญัติ และกฎเกณฑ์
การตั้งชื่อ การเก็บรักษาตัวอย่างปลา วิธีการศึกษา
เพื่อรวบรวมข้อมูลที่ใช้ในทางอนุกรมวิธาน ลักษณะ
เด่ น ของปลาและ การใช้ รูป วิ ธ านในการวิเคราะห์
ชนิด และจัด จาแนกหลั ก การวาดรูป ปลา และการ
เขียนรายงานทางอนุกรมวิธาน
Classification, terminology and scientific
nomenclature, preservation of fish specimens and
methods in sample collection, diagnostic
characters, and identification of fish by literature
review including principle in fish drawing and
taxonomic report
การจั ด การแหล่ ง น้ าและมลพิ ษ
3 (2-3-6)
แหล่งน้า
Water Management and Pollution
ทฤษฎีและหลักในการอนุรักษ์ทรัพยากร ระบบ
นิเวศและการใช้ ท รัพ ยากรประมงในแหล่ง น้าของ
ประเทศไทย ปั จ จั ย สิ่ ง แวดล้ อ มที่ มี ผ ลกระทบต่ อ
ทรัพยากรทางน้า ชนิดและแหล่งกาเนิดของมลภาวะ
ทางน้า การเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้า ความสัมพันธ์
ระหว่างห่วงโซ่อาหารในแหล่งน้า ผลของการเกิดยู
โทรฟิเคชั่นในแหล่งน้า และการจัดการมลพิษแหล่ง
น้าเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากร
Principle of natural resources conservation,
aquatic ecology and the use of fishery resources
in Thailand waters, Effects of environmental
factors to water resources, types and sources of
water pollution, water quality changes,
relationship of aquatic food chains in waters
resource, effects of eutrophication in waters
resource and management water pollution for
conserving of fishery resources
การเพาะเลี้ ย งสั ต ว์ น้ าตามแนว
3(2-3-6)
เศรษฐกิจพอเพียง
Aquaculture in Sufficiency Economy
ความหมาย ความเป็นมา คุณลักษณะ เงื่อนไข
และประเด็ น ส าคัญ ของแนวคิด เศรษฐกิจพอเพี ยง
รวมทั้ ง ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งแนวคิ ด เศรษฐกิ จ
พอเพียงต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ระบบการเลี้ยงสัตว์
น้าแบบผสมผสาน การเลี้ยงสัตว์น้าร่วมกับสัตว์น้า
ชนิ ด อื่ น ปศุ สั ต ว์ และการปลู ก พื ช ปั ญ หา แนว

สาระที่
ปรับปรุง

เปลี่ยนชื่อ
รายวิชา
คาอธิบาย
รายวิชา
และปรับ
รหัส
รายวิชา

เปิดรายวิชา
ใหม่
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สรีรวิทยาของสัตว์น้า
3(2-3-6) 201368
Physiology of Aquatic Animals
ลักษณะ หน้าที่แ ละกลไกการท างานของระบบ
อวัยวะต่างๆ ภายในร่างกายขณะที่ปลายังมีชีวิตอยู่
การปรับตัวของปลาในสภาวะที่ไม่เหมาะสมเพื่ อการ
ดารงชีวติ
Physiology of aquatic animals, characteristics,
functions and mechanism of internal organs in
living aquatic animals, animal’s adaptation in
unfavorable environment

201369

ทางแก้ไข และศึกษาดูงานนอกสถานที่
Definition, background, conditions and major
aspects of sufficiency economy concept; its
relations to and impact on sustainable
development; integrated aquaculture systems;
aquatic animal farming with other animals,
livestock and agriculture; problems and resolution;
including laboratory work coordinated with lecture
materials and field trips
สรีรวิทยาของสัตว์น้า
3(2-3-6)
Physiology of Aquatic Animals
ลักษณะ หน้าที่และกลไกการทางานของระบบ
อวัยวะต่างๆ ภายในร่างกายขณะที่ สัตว์น้ายังมีชีวิต
อยู่ ได้แก่ ระบ บ ขั บ ถ่ า ย ระบบ ห ายใจ ระบ บ
หมุนเวียนโลหิต เป็ นต้น การปรับตั วของสัตว์น้าใน
สภาวะที่ไม่เหมาะสมเพื่อการดารงชีวติ
Physiology of aquatic animals, characteristics,
functions and mechanism of internal organs in
living aquatic animals such as excretion,
respiration and circulation systems etc., animal’s
adaptation in unfavorable environment
ความหลากหลายทางชีวภาพสัตว์
3(2-3-6)
น้าและสัตว์สะเทินน้าสะเทินบก
Biodiversity for Aquatic Animals

สาระที่
ปรับปรุง

ปรับรหัส
รายวิชา
และ
คาอธิบาย
รายวิชา

เปิดรายวิชา
ใหม่

and Amphibians
สาเหตุที่ต้องมีการศึกษาความหลากหลายทาง
ชี ว ภาพ ชนิ ด ของความหลากหลายทางชี ว ภาพ
ประโยชน์ของความหลากหลายทางชีวภาพ สาเหตุ
และผลกระทบของการเสื่ อ มโทรมของความ
หลากหลายทางชีวภาพ ทิศทางและนโยบายของการ
อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและการวิจัยใน
อนาคต
Factors in the case study in biodiversity
conservation, type of biodiversity, usefulness of
biodiversity, cause and consequence of
biodiversity diminishing, trends and policy in
biodiversity conservation and future research
201336

กรรมวิธีแปรรูปสัตว์น้า
3(2-3-6)
Fish Processing
ค าจ ากั ด ความ ความส าคั ญ ของหลั ก การ

ปิดรายวิชา

103
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
เบื้ อ งต้ น ในการยื ด อายุ ก ารเก็ บ รั ก ษาสั ต ว์ น้ า ,
ก ร ะบ ว น ก า รแ ป รรู ป ต่ าง ๆ แ ล ะเค รื่ อ ง มื อ ,
อุ ต สาหกรรมแปรรู ป สั ต ว์ น้ าที่ มี ค วามส าคั ญ ต่ อ
เศรษฐกิจของประเทศไทย
Definition and importance of principle fish
processing, type of processing, processing
equipment and tools, fish processing industries
with Thai economic
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สาระที่
ปรับปรุง
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ตารางเปรียบเทียบแผนการศึกษา
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001111
241111
001134
201111
201191
001103

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2555
ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษพืน้ ฐาน
3 (3-0-6)

001102

คณิตศาสตร์ 1
อารยธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
การประมงทั่วไป
ปฏิบัตงิ านภาคสนาม
ทักษะภาษาไทย

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

241111
004101

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

201111
201191
243101

รวม

16 หน่วยกิต

001112
244103
0041xx

ภาคการศึกษาปลาย
ภาษาอังกฤษพัฒนา
3 (3-0-6)
ฟิสิกส์เบือ้ งต้น
4 (3-3-8)
กลุ่มวิชาพลานามัย*
1 (0-2-1)

001103
248212

005171

ชีวติ และสุขภาพ

3 (3-0-6)

003201

005173
243101

ทักษะชีวิต
ชีววิทยา 1

2 (1-2-3)
4 (3-3-8)

201241
001101
201121

รวม

17 หน่วยกิต

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2560
ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
เตรียมพร้อม
คณิตศาสตร์ 1
3 (2-2-5)
ศิลปะในการดาเนินชีวติ
3 (3-0-6)
การประมงทั่วไป
ปฏิบัตงิ านภาคสนาม 1
ชีววิทยา 1
รวม
ภาคการศึกษาปลาย
ภาษาอังกฤษสูโ่ ลกกว้าง
ว่ายน้าและการช่วยชีวิต
ทางน้า
การจัดการสุขภาพและ
สิ่งแวดล้อม
สัตว์ไม่มกี ระดูกสันหลัง
ในแหล่งน้า
การใช้ภาษาไทย
หลักการก่อสร้าง
ทางการประมง
รวม

2 (2-0-4)
1 (0-6-3)
4 (3-3-8)
16 หน่วยกิต

3 (3-0-6)
1 (0-2-1)
3 (3-0-6)
3 (2-3-6)
3 (3-0-6)
2 (2-2-5)
15 หน่วยกิต
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201221
242103
00xxxx
001172
201242
241211

00xxxx
00xxxx
146111
361201
201241

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2555
ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาต้น
หลักการเพาะเลีย้ ง
4 (3-3-8)
สัตว์น้าจืด
เคมีทั่วไปและเคมีอินทรีย์ 4 (3-3-8)

201221
242103

วิชาศึกษาทั่วไป เลือก
การจัดการการดาเนิน
ชีวติ
มีนวิทยา
สถิตวิ เิ คราะห์

3 (x-x-x)
3 (2-2-5)

002202
003201

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

001204

รวม

20 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
วิชาศึกษาทั่วไป เลือก
3 (x-x-x)
วิชาศึกษาทั่วไป เลือก
3 (x-x-x)
การอ่านและการเขียน
ภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติ
จุลชีววิทยาทั่วไป
สัตว์ไม่มกี ระดูกสันหลัง
ในแหล่งน้า

002201
004201

3 (3-0-6)

146132

4 (3-3-8)
3 (2-3-6)

361101
207211

16 หน่วยกิต

3 (2-3-6)
18 หน่วยกิต

2 (0-6-3)

ภาคฤดูร้อน
ปฏิบัตงิ านภาคสนาม 2

1 (0-6-3)

ภาคฤดูร้อน
201392

ฝึกงาน

ภาคการศึกษาปลาย
พลเมืองใจอาสา
3 (2-2-5)
บุคลิกภาพและการ
3 (3-0-6)
แสดงออกในสังคม
การฟังและการพูดใน
3 (2-2-5)
ชีวติ ประจาวัน
จุลชีววิทยาทั่วไป
4 (3-3-8)
ความปลอดภัยทาง
อาหารและการจัดการ
การเกษตรอย่างยั่งยืน
มีนวิทยา
รวม

201242
รวม

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2560
ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาต้น
หลักการเพาะเลี้ยงสัตว์ 3 (2-3-6)
น้า
เคมีทั่วไปและเคมี
4 (3-3-8)
อินทรีย์
สังคมพหุวัฒนธรรม
3 (2-2-5)
การสื่อสารในสังคม
3 (2-2-5)
ดิจิทัล
ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
3 (2-2-5)
รวม
16 หน่วยกิต

201291

2 (2-0-4)

106
รวม

201323
201343
201344
365215
146131

2 หน่วยกิต

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2555
ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาต้น
คุณภาพน้าสาหรับการ
3 (2-3-6)
เพาะเลีย้ งสัตว์นา้
ระบบสารสนเทศและการ
3 (2-3-6)
วิจัยทางการประมง
นิเวศวิทยาทางน้า
3 (2-3-6)
ชีวเคมีทั่วไป
4 (3-3-8)
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
3 (2-2-5)
สื่อสาร

รวม

201321
201342
201343
365215
201322
201XXX

รวม

201324
201325
201326
201341
2013xx
xxxxxx

ภาคการศึกษาปลาย
โภชนศาสตร์สัตว์นา้
โรคและปรสิตของสัตว์นา้

16 หน่วยกิต

1 หน่วยกิต

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2560
ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาต้น
คุณภาพน้าสาหรับการ 3 (2-3-6)
เพาะเลีย้ งสัตว์นา้
ระเบียบวิธีวิจัยทางการ 3 (2-3-6)
ประมง
นิเวศวิทยาทางน้า
3 (2-3-6)
ชีวเคมีทั่วไป
4 (3-3-8)
โภชนศาสตร์สัตว์นา้
วิชาเอกเลือก
รวม

3 (2-3-6)
3 (X-X-X)
19 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
3 (2-3-6)
3 (2-3-6)

201323

เทคโนโลยีชวี ภาพทาง
การประมง
ชีววิทยาประมง
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี

3 (2-3-6)

201324

3 (2-3-6)
3 (x-x-x)
3 (x-x-x)

201341
201XXX
XXXXXX
201325

รวม

18 หน่วยกิต

โรคและปรสิตของสัตว์
น้า
เทคโนโลยีชวี ภาพ
ทางการประมง
ชีววิทยาประมง
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี
พันธุศาสตร์เพื่อการ
เพาะเลีย้ งสัตว์นา้
รวม

3 (2-3-6)
3 (2-3-6)
3 (2-3-6)
3 (X-X-X)
3 (X-X-X)
3 (2-3-6)
18 หน่วยกิต
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201445

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2555
ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาต้น
การจัดการธุรกิจการประมง 3 (3-0-6)

201421

201493
201446

สัมมนา
1 (0-2-1)
การจัดการทรัพยากรประมง 3 (2-3-6)

201491
201441

201498

ปัญหาพิเศษทางการประมง

3 (2-3-6)

201495

xxxxxx
2013xx

วิชาเลือกเสรี
วิชาเอกเลือก

3 (x-x-x)
3 (x-x-x)

XXXXXX
201XXX
201XXX

รวม

16 หน่วยกิต

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2560
ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาต้น
การจัดการธุรกิจการ
3 (3-0-6)
ประมง
สัมมนา
1 (0-2-1)
การจัดการทรัพยากร
3 (2-3-6)
ประมง
ปัญหาพิเศษทางการ
2 (2-2-5)
ประมง
วิชาเลือกเสรี
3 (X-X-X)
วิชาเอกเลือก
3 (X-X-X)
วิชาเอกเลือก
3 (X-X-X)
รวม
18 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
ให้นิสติ เลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา ดังต่อไปนี้
201494
การฝึกงานเฉพาะด้าน
6 หน่วยกิต
หรือ
201495
การศึกษาอิสระ
6 หน่วยกิต
หรือ
201496
สหกิจศึกษา
6 หน่วยกิต
รวม
6 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
ให้นิสติ เลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา ดังต่อไปนี้
201492
การฝึกงาน
6 (X-X-X)
หรือ
201493
การศึกษาอิสระ
6 (X-X-X)
หรือ
201494
สหกิจศึกษา
6 (X-X-X)
รวม
6 หน่วยกิต
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ภาคผนวก ค
คาสัง่ แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและ
คาสั่งคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร
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ภาคผนวก ง
รายงานการประชุมวิพากษ์หลักสูตร
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รายงานการประชุมวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประมง
หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2560
วันจันทร์ท่ี 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 เวลา 9.00 น.
ณ บริษัทฟาร์มเชียงใหม่พัฒนา
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม
1 ดร. เกรียงไกร
2 ผศ. ดร.กัญญาณัฐ
3 ผศ. ดร. ชนกันต์
4 ผศ. ดร. สันธิวัฒน์
5 ดร. ดุจฤดี
6 ดร. ไพบูลย์
7 ดร. ฉัตรมงคล
8 นายเปลี่ยน
9 นางศิริลักษณ์
10 นายศราวุธ

สีตะพันธุ์
สุนทรประสิทธิ์
จิตมนัส
พิทักษ์พล
ปานพรหมมินทร์
ปะนาเส
สุวรรณภูมิ
ศรีวิชัย
วลัญช์เพียร
บัวล้อม

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

เริ่มประชุมเวลา 9. 00 น.
เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญญาณัฐ สุนทรประสิทธิ์ หัวหน้าสาขาวิชา
การประมง นาเสนอภาพรวมของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประมง หลักสูตรปรับปรุง
ปี พ.ศ. 2560 ให้ ที่ ป ระชุ ม รับ ทราบ พร้ อ มทั้ งขอความคิ ด เห็ น จากกรรมการวิพ ากษ์ ห ลั ก สู ต รโดย
กรรมการมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในหัวข้อต่างๆ ดังนี้
1. ความคิดเห็นต่อหลักสูตร
กรรมการฯ เห็นชอบต่อหลั ก สูตร แต่เสนอให้มีก ารปรับ ปรุงในบางรายวิชาเพื่อให้หลัก สูต ร
มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตมากยิ่งขึน้
1.1 ความเหมาะสมของจานวนหน่วยกิต
กรรมการฯ เห็นชอบกับจานวนหน่วยกิ ตรวมของหลักสูตร แต่มีข้อสังเกตให้พิจารณารายวิชา
ที่ลงทะเบียนประเภทไม่นับหน่วยกิต
1.2 ความเหมาะสมของโครงสร้างหลักสูตร
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กรรมการฯ เห็นชอบต่อโครงสร้างหลักสูตรในภาพรวม แต่มีขอ้ เสนอแนะในรายละเอียดดังนี้
1.2.1 หมวดวิชาศึ ก ษาทั่ วไป ควรเป็ น รายวิชาที่ นิ สิ ตได้ นาไปใช้ ป ระโยชน์ จริงในบาง
รายวิชาควรปรับ เปลี่ย นให้ ทันกั บ การเปลี่ย นแปลงของสถานการณ์ ปัจจุบัน และควรเพิ่ม รายวิชาที่
เกี่ ยวข้องกั บ การสืบค้นข้อมูล เนื่องจากมีความสาคัญ และเป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ ในยุ ค
ปัจจุบัน
1.2.2 หมวดวิชาเฉพาะสาขา
- กลุ่มวิชาพืน้ ฐานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
กรรมการฯ เห็ น ชอบที่ เพิ่ ม รายวิชา 243261 พั น ธุ ศ าสตร์ทั่ ว ไป ในหลั ก สู ต รแต่ ห าก
จ านวนหน่ ว ยกิ ต ตลอดหลั ก สู ต รมากเกิ น ไปให้ แ ละไม่ ผ่ า นความเห็ น ชอบจากกรรมการวิ ช าการ
มหาวิ ท ยาลั ย ให้ พิ จ ารณาตั ด รายวิ ช านี้ อ อกได้ เนื่ อ งจากมี ร ายวิ ช า 201329 พั น ธุ ศ าสตร์ เ พื่ อ
การเพาะเลี้ยงสัตว์นา้ ในกลุ่มวิชาเอกเลือก
- กลุ่มวิชาพืน้ ฐานเฉพาะด้าน
กรรมการฯ มี ข้ อ เสนอแนะเพื่ อ พิ จ ารณาความจ าเป็ น ของรายวิ ช า 207211 ความ
ปลอดภัยทางอาหารและการจัดการการเกษตรอย่างยั่งยืน ที่จะบรรจุในกลุ่มวิชาพื้นฐานเฉพาะด้านของ
หลักสูตร โดยทางสาขาได้ชี้แจงเหตุผลและความจาเป็นให้ที่ประชุมรับทราบ
ที่ประชุม เห็นชอบตามที่หลักสูตรเพิ่มรายวิชา 201192 ปฏิบัติงานภาคสนาม 2 ทั้งนี้เพื่อ
เป็นการเพิ่มประสบการณ์ภาคสนามให้นิสิต สาหรับรายวิชา 201221 หลักการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า ควรมี
การปรับเนื้อหาให้ครอบคลุมการเพาะเลีย้ งในระบบปิด และตามที่หลักสูตร บรรจุรายวิชาภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร เป็นวิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน กรรมการฯ เสนอให้ทางหลักสูตรพิจารณาความจาเป็น
เทียบกับรายวิชา การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติการ ทางหลักสูตร รับข้อเสนอแนะมา
พิจารณาต่อไป
- กลุ่มวิชาเอกบังคับ
กรรมการฯ เห็นชอบกับการจัดการเรียนการสอนกลุ่มวิชาเอกบังคับ
- กลุ่มวิชาเอกเลือก
กรรมการฯ มีค วามเห็น ต่อรายวิชาในกลุ่ม วิชาเอกเลือกว่ามี ความเหมาะสม โดยให้เหตุผ ล
สนั บ สนุ น ว่ า มี ร ายวิ ช าหลากหลายที่ ค รอบคลุ ม ทั้ ง ด้ า นเพาะเลี้ ย งสั ต ว์ น้ า และนิ เวศวิ ท ยาทางน้ า
ตรงตามปรัชญาของหลักสูตร
1.2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี
กรรมการฯ เห็นชอบต่อรายวิชาในหมวดเลือกเสรี และไม่มขี ้อเสนอแนะเพิ่มเติม
1.3 ความคิดเห็นต่อแผนการเรียน
กรรมการฯ เห็นชอบต่อแผนการเรียน และไม่มขี ้อเสนอแนะเพิ่มเติม
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2. ความคิดเห็นอื่นๆ
กรรมการมีข้อคิดเห็นอื่นๆ ต่อหลักสูตรและการผลิตบัณฑิตของสาขาวิชาการประมง ดังนี้
1. คุณ ภาพบัณ ฑิตสาขาการประมงที่ตรงตามความต้องการของผู้ป ระกอบการคือ มีความรู้
ความสามารถในวิชาชีพ อย่างเชี่ยวชาญ มีความสามารถในการวิเคราะห์ การแก้ปัญ หา รับ ผิดชอบ
ดังนัน้ การผลิตบัณฑิตที่มคี ุณภาพเป็นสิ่งสาคัญมากกว่าการคานึงถึงด้านปริมาณ
2. ความรูพ้ ืน้ ฐานด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษเป็นพืน้ ฐานที่สาคัญ
3. การฝึกปฏิบัติ ในรายวิชาปฏิบัติงานฟาร์ม รายวิชาการฝึกงานเป็นสิ่งจาเป็นเพราะนอกจาก
นิสิ ตจะได้ค วามรู้ในวิชาชีพ ยั งได้ ท างานร่วมกั น สร้างความสัม พั น ธ์ที่ ดีต่ อกั น ฝึก ความรับ ผิด ชอบ
ความมีน้าใจซึ่งเป็นพืน้ ฐานของคุณภาพบัณฑิต
เมื่อที่ประชุมไม่มีขอ้ เสนอแนะและความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานปิดการประชุมวิพากษ์หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประมง หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2560 เวลา 12.00 น.

....................................
(นางศิรลิ ักษณ์ วลัญช์เพียร)
ผูบ้ ันทึกรายงานการประชุม

....................................
(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญญาณัฐ สุนทรประสิทธิ์)
ผูต้ รวจรายงานการประชุม
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ภาคผนวก จ
ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร
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Assistant Professor Kanyanat Soontornprasit
ชื่อ – สกุล
รหัสประจาตัวประชาชน
ตาแหน่งทางวิชาการ
สถานที่ทางาน

โทรศัพท์
E-mail
ประวัติการศึกษา
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กัญญาณัฐ สุนทรประสิทธิ์
3 1909 00xxxxx x
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เกรียงไกร สีตะพันธุ์ อิฐสะราม แสนสุภา และ ชาติ ฐานิจสรณ์ . 2559. ความหลากชนิดของปลาใน
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การประชุ ม วิ ช าการ “การบริห ารจั ด การความหลากหลายทางชี ว ภาพแห่ งชาติ ” ครั้งที่ 3.
วันที่ 15-17 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรม ดิ อิมเพรส น่าน จังหวัดน่าน. 112-113.
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ของอึ่ ง เพ้ า ในพื้ น ที่ โ ครงการอนุ รั ก ษ์ พั น ธุ ก รรมพื ช มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา จั ง หวั ด พะเยา.
ใน บทคัดย่อ การประชุมวิชาการ “การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ ”
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