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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาการประมง 

Bachelor of Science Program in Fisheries 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา     มหาวิทยาลัยพะเยา 

คณะ/วิทยาลัย    คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 

 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 

 รหัสหลักสูตร     :     0600 

 ภาษาไทย        :     หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาการประมง 

 ภาษาอังกฤษ     :     Bachelor of Science Program in Fisheries 
 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  

 ชื่อเต็ม (ไทย)   :     วิทยาศาสตรบัณฑิต (การประมง) 

 ชื่อย่อ (ไทย)    :     วท.บ. (การประมง) 

 ชื่อเต็ม (อังกฤษ)  :     Bachelor of Science (Fisheries) 

 ชื่อย่อ (อังกฤษ)   :     B.Sc. (Fisheries) 
 

3. วิชาเอก 

 ไม่ม ี
 

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

 ไม่น้อยกว่า 127 หนว่ยกิต 
 

5. รูปแบบของหลักสูตร 

 5.1  รูปแบบ 

  หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี 

 5.2  ประเภทของหลักสูตร 

   หลักสูตรทางวิชาการ 

            5.3  ภาษาที่ใช้ 

  ภาษาไทย 
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 5.4  การรับเข้าศึกษา 

  รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศกึษาต่างชาติ 

 5.5  ความร่วมมือกับสถาบันอื่น 

 ไม่ม ี

 5.6  การให้ปรญิญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

     ให้ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑติ (การประมง) มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

  6.1  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เปิดสอน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560 ปรับปรุง

มาจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาการประมง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

  6.2 คณะกรรมการประจ าคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ เห็นชอบหลักสูตร 

ในการประชุม ครั้งที ่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 อนุมัตหิลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 5/2560   

    วันที่ 16 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560   

  

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

 หลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแหง่ชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2562 

 

8. อาชีพที่สามารถปฏิบัติได้หลังส าเร็จการศึกษา 

 8.1  นักวิชาการประมง/นักวิจัยสังกัดหน่วยงานราชการหรือเอกชน 

8.2  พนักงานรัฐวิสาหกิจหรอืองค์การมหาชน 

 8.3  บุคลากรทางการศกึษา/อาจารย์สาขาการประมง และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 

 8.4  พนักงานบริษัทเอกชนที่เกี่ยวข้องกับสัตว์น้ าและการประมง 

 8.5  เจา้หน้าที่ประจ าด่านศุลกากร 

 8.6  ธุรกิจส่วนตัว เช่น ฟาร์มเพาะเลีย้งสัตว์น้ า เจา้ของธุรกิจเกี่ยวกับสัตว์น้ าด้านต่างๆ เป็นต้น 

 8.7  อื่นๆ 
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9. ชื่อ – นามสกุล  เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒกิารศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 

ล าดับ ชื่อ – สกุล 

เลขบัตร

ประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

วิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน 
ป ี

1 นางสาวกัญญาณัฐ  

สุนทรประสิทธิ์ 

31909003xxxxx ผูช่้วยศาสตราจารย์ ปร.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

วิทยาศาสตร์การประมง 

การจัดการประมง 

ประมง (เกียรตนิิยมอันดับ 2) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

2551 

2544 

2542 

2 นางสาวดุจฤดี  

ปานพรหมมินทร์ 

31899000xxxxx ผูช่้วยศาสตราจารย์ ปร.ด. 

วท.ม. 

 

วท.บ. 

เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร 

เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อ

การพัฒนาทรัพยากร 

ประมง 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหดิล 

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

2551 

2542 

 

2538 

3 นายเกรียงไกร สตีะพันธุ์ 35699001xxxxx อาจารย์ ปร.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

ชีววิทยา 

การประมง 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยแมโ่จ้ 

2559 

2544 

2541 

4 นายฉัตรมงคล สุวรรณภูมิ 15099001xxxxx  อาจารย์ วท.ด. 

 

วท.ม. 

วท.บ. 

ความหลากหลายทางชีวภาพ

และชีววทิยาชาติพันธุ์ 

ชีววิทยา 

การประมง 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยแมโ่จ้ 

2555 

 

2552 

2550 
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ล าดับ ชื่อ – สกุล 

เลขบัตร

ประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

วิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน 
ป ี

5 นายไพบูลย์ ปะนาเส 34407002xxxxx  อาจารย์ ปร.ด. 

 

วท.ม. 

วท.บ. 

เทคโนโลยีการประมงและ

ทรัพยากรทางน้ า 

ชีววิทยา  

การประมง 

มหาวิทยาลัยแมโ่จ้ 

 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยแมโ่จ้ 

2558 

 

2551 

2549 
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10.  สถานที่จัดการเรียนการสอน 

         10.1 มหาวิทยาลัยพะเยา 

         10.2 นอกสถานที่ตัง้ 

 ไม่มี 

 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

 11.1 สถานการณ์หรอืการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

 การประมงเป็นภาคการผลิตที่มีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง สามารถท ารายได้เข้าประเทศเป็น

มูลค่าปีละหลายแสนล้านบาท และเป็นแหล่งสร้างงานที่ส าคัญโดยมีผู้ประกอบอาชีพอยู่ในภาคประมง 

และประเทศไทยจัดเป็นประเทศที่มีการประมงช้ันน าติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลก ตั้งแต่ปี 2536 ตราบจน

ปัจจุบัน มูลค่าการส่งออกของอุตสาหกรรมการประมงของไทยมีมูลค่าประมาณ 3,285 ล้านยูโร หรือ

ประมาณ 114,975 ล้านบาท ในปี 2556 ประเทศไทยมีผลผลิตจากการประมง 2.8 ล้านตันต่อปี      

(กรมประมง, 2559) โดยรวมผลผลิตจากสัตว์น้ าที่จับในประเทศ และจากน่านน้ าในต่างประเทศ รวมทั้ง

จากการเพาะเลี้ยง การประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจึงมีบทบาทส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของ

ประเทศ ประกอบกับสภาวการณ์ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงทั้งสภาพภูมิอากาศและพื้นที่ท าการประมง

ที่ลดน้อยลง รวมถึงปัจจุบันประเทศไทยได้เป็นส่วนหนึ่งในสมาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยหมายถึงสังคม

และเศรษฐกิจเป็นหนึ่งเดียวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ซึ่งจะมีผลต่อการเคลื่อนย้ายบุคลากรที่

มีคุณภาพทางด้านประมง กอปรกับการรองรับการแก้ปัญหาการท าประมงที่ผิดกฎหมาย การประมงที่

ขาดการรายงานและการประมงที่ไร้การควบคุม (Illegal Unreported and Unregulated Fishing: IUU 

Fishing) และเพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิดการพัฒนาการเกษตรตามนโยบาย Thailand 4.0  ดังนั้น      

จึงจ าเป็นต้องมีการพัฒนาบุคลากรทางด้านการประมงที่มีศักยภาพ ตลอดจนสามารถปรับตัวและ

จัดการกับสถานการณท์ี่เปลี่ยนแปลงนั้นได้ 

 

 11.2 สถานการณ์หรอืการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

 การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของประเทศไทยในปัจจุบัน ส่งผลโดยตรงต่อการพัฒนา

สังคมและวัฒนธรรมในอนาคต นิสิตจ าเป็นต้องเรียนรู้ และเข้าใจถึงความแตกต่างทางภาษา สังคม และ

วัฒนธรรม ด้านต่างๆ เพื่อให้สามารถด ารงตนอยู่ในกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมและวัฒนธรรม  

ที่ก าลังเกิดขึ้น นอกจากนี้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันได้ส่งผลกระทบต่อการ

เปลี่ยนแปลงของโลกอย่างต่อเนื่อง โดยผลกระทบดังกล่าวได้ส่งผลต่อฐานทรัพยากรความหลากหลาย

ทางชีวภาพอย่างรุนแรง ซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี้จะส่งผลกระทบต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์ 

โดยเฉพาะการขาดแคลนอาหารของมนุษย์ สิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยที่หลักสูตรต้องค านึงถึงนอกเหนือจาก

นิสิตจะต้องมีความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการแล้ว นิสิตควรจะต้องมีความตระหนักถึงการรักษา

สิ่งแวดล้อม เพื่อให้สามารถประกอบอาชีพโดยใช้ความรู้ที่ไม่ส่งผลให้เกิดปัญหาต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึง
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ใช้ความรู้ในการช่วยแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมได้ต่อไปในอนาคต ดังนั้น การปรับปรุงหลักสูตรนี้จึงมีความ

จ าเป็นต้องค านึงถึงบริบทของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างตน้ เพื่อก่อให้เกิดหลักสูตร และกระบวนการ

เรียนการสอนในรูปแบบที่ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถที่หลากหลาย ทั้งทางด้านวิชาการ 

วิชาชีพ ภาษา วัฒนธรรม เพื่อให้นิสิตสามารถปรับตัวเข้าท างานในสภาพแวดล้อมของสังคมและ

วัฒนธรรมที่หลากหลายของนานาประเทศได้ 

 

12.  ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจ               

ของสถาบัน 

 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

 การพัฒนาหลักสูตรเชิงรุกและรับที่มีศักยภาพในการผลิตบุคลากรด้านการประมง เพื่อสนอง

ความต้องการทรัพยากรบุคคลที่มีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานได้ทันที และมีศักยภาพสูงในการพัฒนา

ตนเองให้เข้ากับลักษณะงานที่จะไปปฏิบัติ รวมทั้งปรับตัวเข้ากับสภาวการณ์เปลี่ยนแปลงของโลกได้ 

ตลอดจนสามารถที่จะเป็นผู้ประกอบการอย่างมอือาชีพ 

 

            12.2 ความเกี่ยวพันกับพันธกิจของสถาบัน 

   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการประมง คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

จัดการการศึกษา วิจัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยมุ่งเน้นพัฒนาและถ่ายทอด

เทคโนโลยีการประมง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าและการจัดการทรัพยากรประมง เพื่อเพิ่มผลผลิตแหล่ง

โปรตีนในท้องถิ่นและการเพิ่มรายได้ รวมทั้งสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ าแก่ชุมชน อัน

น ามาซึ่งการปกป้องสิ่งแวดล้อมทางน้ าอย่างยั่งยืน 
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13.  ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นท่ีเปิดสอนในคณะ/ สาขาวิชาอื่นของสถาบัน 

 13.1 กลุ่มวิชา/ รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/ สาขาวิชา/ หลักสูตรอื่น 

                    13.1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

           001101 การใชภ้าษาไทย     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 พลเมอืงใจอาสา 3(2-2-5) 

    Citizen Mind by Citizenship 

  002202 สังคมพหุวัฒนธรรม    3(2-2-5) 

    Multicultural Society 

003201  การสื่อสารในสังคมดิจทิัล   3(2-2-5) 

    Communication in Digital Society 

  003202 การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม  3(2-2-5) 

    Health and Environmental Management  

004101  ศลิปะในการด าเนินชีวติ    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 คณิตศาสตร ์1 

Mathematics I 

3 (2-2-5) 

242103 เคมีทั่วไปและเคมีอินทรีย์ 

General and Organic Chemistry 

4 (3-3-8) 

243101 ชีววิทยา 1 

Biology I 

4 (3-3-8) 

248212   ว่ายน้ าและการช่วยชีวติทางน้ า 1(0-2-1) 
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Swimming and Life Saving 

                   13.1.2.2 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะวิทยาศาสตรก์ารแพทย์ 
 

361101 จุลชีววิทยาทั่วไป 

General Microbiology 

4 (3-3-8) 

365215 ชีวเคมีทั่วไป 

General Biochemistry 

4 (3-3-8) 

 

          13.1.2.3 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะศลิปศาสตร์ 
 

146132 การฟังและการพูดในชีวติประจ าวัน 

Listening and Speaking in Daily Life 

3 (2-2-5) 

 13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น  

    ไม่ม ี

 13.3 กลุ่มวิชา/รายวิชาที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น 

    ไม่ม ี

 13.4 การบรหิารจัดการ 

   13.4.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

มหาวิทยาลัยพะเยาก าหนดนโยบายให้จัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

จ านวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ในโครงสร้างหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตร และได้ด าเนินการ

แตง่ตัง้คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

1) คณะกรรมการบริหารหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยมี อธิการบดี เป็นประธาน  คณบดี 

เป็นกรรมการ และรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นกรรมการและเลขานุการ ท าหน้าที่ ก าหนดนโยบาย

และพิจารณาการด าเนินการ การจัดการเรียนการสอน หมวดวิชาศกึษาทั่วไปของมหาวิทยาลัย 

2) คณะกรรมการด าเนินงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยมี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

เป็นประธาน รองคณบดี เป็นกรรมการ ท าหน้าที่ พัฒนากระบวนการเรียนการสอน ก ากับ ติดตาม  

ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ตลอดจน

ประสานงาน เพื่อใหก้ารจัดการเรียนการสอนด าเนนิไปในทิศทางเดียวกัน 

3) คณะกรรมการประจ ารายวิชา ท าหนา้ที่ ประสานงานการจัดการเรยีนการสอน 
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   13.4.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

  1) รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์ 

  คณะวิทยาศาสตร์เปิดสอนในกลุ่มวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ มีการ

จัดการเรียนการสอนและประเมินผลการเรียนโดยผู้จัดการรายวิชา ผู้ประสานงานรายวิชาหรืออาจารย์

ผูส้อนของคณะวิทยาศาสตร์ 

  2) รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

  คณะวทิยาศาสตร์การแพทย์เปิดสอนในรายวิชาเฉพาะสาขามีการจัดการเรียนการสอน

และประเมินผลการเรียนโดยผู้จัดการรายวิชา ผูป้ระสานงานรายวิชาหรอือาจารย์ผู้สอนของคณะ

วิทยาศาสตร์การแพทย์ 

  3) รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะศลิปศาสตร์ 

  คณะศิลปศาสตร์เปิดสอนในรายวิชาเฉพาะสาขา มีการจัดการเรียนการสอนและ

ประเมินผลการเรียนโดยผู้จัดการรายวิชา ผู้ประสานงานรายวิชาหรืออาจารย์ผู้สอนของคณะ          

ศลิปศาสตร ์
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 

1. ปรัชญา ความส าคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

 1.1 ปรัชญาของหลักสูตร 

ผลิตทรัพยากรบุคคลทางเทคโนโลยีการประมงที่มีความรู้ความสามารถทางด้านการเพาะเลี้ยง

สัตว์น้ า และการจัดการทรัพยากรทางน้ า รวมทั้งสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ า 

 

 1.2 ความส าคัญ 

การประมงเป็นภาคการผลิตที่มีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง โดยประเทศไทยมีผลผลิตจากการ

ประมง 2.8 ล้านตันต่อปี (กรมประมง, 2559) สามารถท ารายได้เข้าประเทศเป็นมูลค่าการส่งออกของ

อุตสาหกรรมการประมงของไทยประมาณ 3,285 ล้านยูโร หรือประมาณ 114,975 ล้านบาท และเป็น

แหล่งสร้างงานที่ส าคัญ กอปรกับการรองรับการแก้ปัญหาการท าประมงที่ผิดกฎหมาย การประมงที่

ขาดการรายงานและการประมงที่ไร้การควบคุม ( Illegal Unreported and Unregulated Fishing: IUU 

Fishing) และเพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิดการพัฒนาการเกษตรตามนโยบาย Thailand 4.0 นอกจากนี ้

ประเทศไทยได้เป็นส่วนหนึ่งในสมาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยหมายถึงสังคมและเศรษฐกิจเป็นหนึ่งเดียว

ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ซึ่งจะมีผลต่อการเคลื่อนย้ายบุคลากรที่มีคุณภาพทางด้านประมง 

ประกอบกับสภาวการณ์ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงทั้งสภาพภูมิอากาศและพื้นที่ท าการประมงที่ลด

น้อยลง อนึ่ง มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ในจังหวัดพะเยาซึ่งมีแหล่งน้ าที่ส าคัญ ทั้งกว๊านพะเยา และอยู่ในเขต  

อนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องมีการพัฒนาบุคลากรทางด้านการประมงที่มีศักยภาพ 

ตลอดจนสามารถปรับตัวและจัดการกับสถานการณท์ี่เปลี่ยนแปลงนั้นได้ 

 

 1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

 1.3.1 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ด้านวิชาการทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติการด้านการเพาะเลี้ยง

สัตว์น้ า โดยเฉพาะสัตว์น้ าที่มคีุณค่าทางเศรษฐกิจ  

 1.3.2 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ด้านวิชาการทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติการด้านการจัดการ

ทรัพยากรทางน้ าอย่างมอือาชีพ 

 1.3.3 เพื่อให้สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้และสนับสนุนการเกษตรยังชีพแบบเศรษฐกิจ

พอเพียง รวมทั้งระบบการเพิ่มผลผลติทางธุรกิจด้านการประมง 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง 

 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

1. ปรับปรุงหลักสูตรให้มคีวาม  

สอดคล้องกับความต้องการของ

ประเทศ 

1. ติดตามความเปลี่ยนแปลงด้าน

ความตอ้งการของผู้ใชบ้ัณฑิต และ

ผูป้ระกอบการ 

1.1 รายงานผลการประเมิน

ความพึงพอใจในการใชบ้ัณฑติ

ของสถานประกอบการ 

1.2 ความพึงพอใจในทักษะ 

ความรูค้วามสามารถในการ

ท างานของบัณฑิต โดยเฉลี่ย

ในระดับดี (3.51 ขึ้นไป) 

2. ปรับปรุงผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้

ของนสิิต 

2.1 ปรับโครงสรา้งหลักสูตรและ

แผนการเรียนให้สอดคล้องกับ

ผูเ้รียน 

2.2 มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การ

เรียนการสอนทุกปีการศึกษา เพื่อ

ใช้ในการปรับปรุงการเรียนการ

สอนในปีการศึกษาถัดไป 

2.1 จ านวนนิสติคงอยู่ในปีที่ 2 

ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 70 ของ

นิสติที่ลงทะเบียนเรียนชัน้ปีที่ 1  

2.2 จ านวนนิสิต สอบผ่าน

(ระดับคะแนนสะสมไม่ต่ ากว่า 

1.75) ตั้งแต่ช้ันปีที่ 2 ไม่น้อย

กว่าร้อยละ 70 ของปี

การศกึษานั้น 

3. ยกระดับทรัพยากรสายวิชาการ

เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ของนสิิต 

3. อาจารย์ผูส้อนต้องเข้าอบรม 

เกีย่วกับหลักสูตรการสอนรูปแบบ

ต่างๆ และการวัดผลประเมินผล 

เพื่อให้มคีวามรูค้วามสามารถใน

การประเมนิผลได้เป็นอย่างดี  

3. อาจารย์ทุกคนต้องเข้า

อบรม และสามารถน าความรู้

ที่ได้จากการอบรมมาปรับปรุง

การเรียนการสอน  
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

1. ระบบการจัดการศึกษา 

          1.1 ระบบ 

  ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติ 

มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษา

ระดับปริญญาตร ีพ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

 1.2 การจัดการศึกษาภาคการศึกษาฤดูร้อน 

มีระยะเวลาศึกษา ไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา  ว่าด้วย 

การศกึษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

 1.3 การเทยีบเคยีงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  

ไม่ม ี

 

2. การด าเนินการหลักสูตร 

 2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 

  ภาคการศกึษาต้น เดือน สิงหาคม – ธันวาคม 

ภาคการศกึษาปลาย เดือน มกราคม – พฤษภาคม 

ภาคการศกึษาฤดูร้อน เดือน มิถุนายน – สิงหาคม 

 

 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

      ข้อ  4  คุณสมบัติของผู้เข้าศกึษา 

                         4.1  ส าเร็จช้ันประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรอืเทียบเท่าซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ

รับรอง 

                         4.2  ส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าหรอืระดับปริญญาตรีหรือ

เทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาช้ันสูงทั้งในประเทศหรือต่างประเทศซึ่งสภามหาวิทยาลัยรับรอง 

                         4.3  เป็นผู้ที่มสีุขภาพร่างกายไม่เป็นอุปสรรคต่อการศกึษา 

                         4.4  ไม่เคยต้องโทษตามค าพพิากษาของศาลถึงที่สุดให้จ าคุกเว้นแตค่วามผิดที่

กระท าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 

                         4.5  ไม่เคยถูกคัดชื่อออก หรอืถูกไล่ออกจากสถาบันการศกึษาใด ๆ เพราะความผิด

ทางความประพฤติ 

                ข้อ  5  การสอบคัดเลือก หรอืการคัดเลือกเข้าเป็นนิสติ 
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                         5.1  มหาวิทยาลัยจะท าการสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกผู้ส าเร็จการศึกษาช้ัน

มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าเข้าเป็นนิสิตเป็นคราวๆ ไป ตามประกาศ และรายละเอียดที่

มหาวิทยาลัย หรอืที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษาก าหนด 

                          5.2  มหาวิทยาลัยอาจท าการสอบคัดเลือก หรือคัดเลือกผู้ที่ได้รับอนุปริญญาหรือ

เทียบเท่า หรอืผู้ที่ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าเข้าเป็นนิสิต เพื่อศึกษาขอรับปริญญาตรีสาขาวิชาหนึ่ง

สาขาวิชาใดของมหาวิทยาลัยตามระเบียบ หรอืตามเงื่อนไขของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวกับสาขาวิชานั้น ๆ 

                และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี                      

พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

  การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 

     เป็นไปตามระเบียบการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย

พะเยา 

 

2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า 

 นิสิตที่รับ เข้าศึกษาต่อมีพื้นฐานความรู้แตกต่างกัน ทั้ งด้านวิชาวิทยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร์พื้นฐาน ภาษาอังกฤษ และทักษะภาษาไทย จึงจ าเป็นต้องปรับตัวจากการเรียนในระดับ

มัธยมศึกษา มาเป็นการเรียนที่มีรูปแบบแตกต่างไปจากเดิมที่คุ้นเคย มีสังคมกว้างขึ้น ต้องดูแลตนเอง

มากขึ้น มีกิจกรรมทั้งการเรียนในห้องและกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่นิสิตต้องสามารถจัดแบ่งเวลาให้

เหมาะสม 

 

2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ ข้อจ ากัดของนิสิตในข้อ 2.3 

2.4.1 จัดโครงการปรับพื้ นฐานด้ านวิชาวิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์พื้ นฐาน 

ภาษาอังกฤษ และทักษะภาษาไทยใหก้ับนิสิตใหม่เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนิสิตก่อนเข้าศกึษาในภาค

การศกึษาต้น โดยส่วนกลางของมหาวิทยาลัย 

2.4.2 จัดการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ แนะน าการวางเป้าหมายชีวิต เทคนิคการเรียนใน

มหาวิทยาลัย การท ากิจกรรมระหว่างเรียน การแบ่งเวลาและการใชชี้วติในมหาวิทยาลัย 

2.4.3 มอบหมายหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษา ท าหน้าที่สอดส่องดูแล ตักเตือน ให้ค าปรึกษา

แนะแนวการเรียน เช่น การจับประเด็นจากการอ่านหนังสือ การจดโน้ต การจัดระบบความคิด         

การด ารงชีวติในมหาวิทยาลัย ให้แก่นสิิตที่มปีัญหาและขอความช่วยเหลือ 

2.4.4 จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดูแลนิสิต เช่น วันแรกพบระหว่างนิสิตกับอาจารย์     

วันพบผู้ปกครอง การติดตามการเรียนของนิสิตช้ันปีที่ 1 ของอาจารย์ที่ปรึกษา และจัดกิจกรรมสอน

เสริม เป็นต้น 

 

 2.5  แผนการรับนสิิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป ี
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จ านวนนิสิต 
จ านวนนิสิตในแต่ละปีการศึกษา (คน) 

2560 2561 2562 2563 2564 

ช้ันปีที่ 1 40 40 40 40 40 

ช้ันปีที่ 2  40 40 40 40 

ช้ันปีที่ 3   40 40 40 

ช้ันปีที่ 4    40 40 

รวม 40 80 120 160 160 

คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา    40 40 

 

2.6 งบประมาณตามแผน 

 

จ านวนนิสิต 
ปีงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 2564 

 1. งบบุคลากร      

     1.1 หมวดเงินเดือน 4,965,468 5,213,741 5,474,428 5,748,150 6,035,557 

     1.2 หมวดค่าจ้างประจ า - - - - - 

 2. งบด าเนินการ      

     2.1 หมวดค่าตอบแทน 22,000 23,100 24,255 25,468 26,741 

     2.2 หมวดค่าใช้สอย 90,000 94,500 99,225 104,186 109,396 

     2.3 หมวดค่าวัสดุ 98,000 102,900 108,045 113,447 119,120 

     2.4 หมวดสาธารณูปโภค 30,000 31,500 33,075 34,729 36,465 

 3. งบลงทุน 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 

 4. งบเงินอุดหนุน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

รวมรายจ่าย 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 

                แบบช้ันเรยีน 

                แบบทางไกลผา่นสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 

                แบบทางไกลผา่นสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 

   แบบทางไกลทางอเิล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (e – Learning) 

   แบบทางไกลทางอนิเทอร์เน็ต 

   อื่นๆ (ระบุ) 

 

2.8  การเทยีบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรยีนข้ามมหาวิทยาลัย 

        เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศกึษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553  

และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

 

3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

 3.1  หลักสูตร 

  3.1.1 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 127 หนว่ยกิต 

  3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

          โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่ก าหนดไว้ในเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศกึษาธิการ ดังนี้ 
 

หมวดวิชา เกณฑ์มาตรฐานของ สกอ. 
หลักสูตรปรับปรงุ 

พ.ศ. 2555 

หลักสูตรปรับปรงุ 

พ.ศ. 2560 

1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 30 30 

   1.1 หมวดวชิาศกึษาท่ัวไปบังคบั  21 30 

   1.2 หมวดวชิาศกึษาท่ัวไปเลอืก  9 - 

2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน  ไม่น้อยกว่า 72 หนว่ยกติ 91 91 

   2.1  กลุ่มวิชาพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์

และคณิตศาสตร์ 

 26 19 

   2.2  กลุ่มวิชาพืน้ฐานเฉพาะดา้น  31 34 

   2.3  กลุ่มวชิาเอกบังคับ  28 26 

   2.4  กลุ่มวิชาเอกเลือก  6 12 

3. หมวดวิชาเลือกเสร ี ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 6 6 

4.รายวิชาบังคับไม่นับหนว่ยกติ (ถ้าม)ี  - - 

รวม  (หน่วยกิต)   ไม่น้อยกวา่ 120 หนว่ยกติ 127 127 

3.1.3 รายวิชา  
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     1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     ไม่น้อยกว่า           30  หน่วยกิต 

    หมวดวิชาศกึษาทั่วไปบังคับ                     30  หน่วยกติ 

001101 การใชภ้าษาไทย  

Usage of Thai Language 

3(2-2-5) 

001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม  

Ready English  

3(2-2-5) 

001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง  

Explorative English 

3(2-2-5) 

001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า 

Step UP English 

3(2-2-5) 

002201 พลเมอืงใจอาสา 

Citizen Mind by Citizenship 

3(2-2-5) 

002202 สังคมพหุวัฒนธรรม  

Multicultural Society 

3(2-2-5) 

003201 การสื่อสารในสังคมดิจทิัล 

Communication in Digital Society 

3(2-2-5) 

003202 การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 

Health and Environment Management  

3(2-2-5) 

004101 ศลิปะในการด าเนินชีวติ 

Arts of Living 

3(2-2-5) 

004201 บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม 

Socialized Personality 

3(2-2-5) 

 

              2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน 91 หน่วยกิต 

                  กลุ่มวิชาพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 19 หน่วยกิต 

     241111 คณิตศาสตร ์1 

Mathematics I 

3 (2-2-5) 

     242103 เคมีทั่วไปและเคมีอินทรีย์ 

General and Organic Chemistry 

4 (3-3-8) 

     243101 ชีววิทยา 1 

Biology I 

 

4 (3-3-8) 
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     361101 จุลชีววิทยาทั่วไป 

General Microbiology 

4 (3-3-8) 

     365215 ชีวเคมีทั่วไป 

General Biochemistry 

4 (3-3-8) 

 

   กลุ่มวิชาพื้นฐาน 34 หน่วยกิต 

      146132 การฟังและการพูดในชีวติประจ าวัน 

Listening and Speaking in Daily Life 

3 (2-2-5) 

     201111 การประมงทั่วไป 

General Fisheries 

2 (2-0-4) 

     201121 หลักการก่อสร้างทางการประมง 

Principles for Fishery Construction 

2 (2-2-5) 

     201221 หลักการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

Principles of Aquaculture 

3 (2-3-6) 

     201242 มีนวิทยา 

Ichthyology 

3 (2-3-6) 

     201321 คุณภาพน้ าส าหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

Water Quality for Aquaculture 

3 (2-3-6) 

     201322 โภชนศาสตร์สัตว์น้ า 

Aquatic Animal Nutrition 

3 (2-3-6) 

     201323 โรคและปรสิตของสัตว์น้ า 

Diseases and Parasites of Aquatic Animals 

3 (2-3-6) 

     201325 พันธุศาสตร์เพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

Genetics for Aquaculture 

3 (2-3-6) 

     201343 นิเวศวิทยาทางน้ า 

Aquatic Ecology 

3 (2-3-6) 

     201441 

 

การจัดการทรัพยากรประมง 

Fishery Resource Management 

3 (2-3-6) 

     207211 ความปลอดภัยทางอาหารและการจัดการการเกษตรอย่างยั่งยืน 

Food safety and Sustainable Agriculture management 

     2 (2-0-4) 

     248212 ว่ายน้ าและการช่วยชีวติทางน้ า    

Swimming and Life Saving   

1 (0-2-1) 
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                  กลุ่มวิชาเอกบังคับ  26 หน่วยกิต 

     201191 ปฏิบัติงานภาคสนาม 1 

Field Work 1 

1 (0-6-3) 

 

     201241 สัตว์ไม่มกีระดูกสันหลังในแหล่งน้ า 

Aquatic Invertebrate 

3 (2-3-6) 

     201324 เทคโนโลยีชีวภาพทางการประมง 

Fishery Biotechnology 

3 (2-3-6) 

     201341 ชีววิทยาประมง 

Fishery Biology 

3 (2-3-6) 

     201342 ระเบียบวิธีวิจัย 

Research Methodology 

3 (2-3-6) 

     201291 ปฏิบัติงานภาคสนาม 2 

Field Work 2 

1 (0-6-3) 

 

     201421 การจัดการธุรกิจการประมง 

Fishery Business Management 

3 (3-0-6) 

     201491 สัมมนา 

Seminar 

1 (0-2-1) 

     201492 การฝึกงาน* 

Training 

6 หนว่ยกิต 

     201493 การศกึษาอิสระ* 

Independent Study 

6 หนว่ยกิต 

     201494 สหกิจศึกษา* 

Co-operative Education 

6 หนว่ยกิต 

     201495 ปัญหาพเิศษทางการประมง 

Special Problem in Fisheries 

2 (2-2-5) 

           หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา  

 กลุ่มวิชาเอกเลือก 12 หน่วยกิต 

201361 การใชย้า เคมีภัณฑแ์ละผลิตภัณฑ์ทางเลือกเพื่อการเพาะเลี้ยง 

Application of Drugs Chemicals and Alternative Products for 

Aquaculture 

 

3 (2-3-6) 
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201362 การเลีย้งปลาสวยงาม 

Ornamental Fish Culture 

3 (2-3-6) 

201363 เครื่องมือท าการประมง 

Fishing Gears  

3 (2-3-6) 

201364 การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ด้านทรัพยากรทางน้ า 

Aquatic Resources Impact Assessment 

3 (2-3-6) 

201365 การจัดการแหล่งน้ าและมลพิษแหล่งน้ า  

Water Management and Pollution  

3 (2-3-6) 

201366 อนุกรมวิธานปลา 

Fish Taxonomy 

3 (2-3-6) 

201367 การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

Aquaculture in Sufficiency Economy 

3 (2-3-6) 

201368 สรีรวทิยาของสัตว์น้ า 

Physiology of Aquatic Animals 

3 (2-3-6) 

201369 ความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์น้ าและสัตว์สะเทินน้ า  

สะเทินบก 

Biodiversity for Aquatic Animals and Amphibians 

3 (2-3-6) 

 

  3) หมวดวิชาเลือกเสรี                                  6  หน่วยกิต 

                 นิ สิ ต ส ามารถ เลื อ ก เรี ยน รายวิ ชาที่ เปิ ด สอน ในมหาวิ ท ยาลั ยพ ะเย า  ห รื อ

สถาบันอุดมศกึษาอื่นที่มหาวิทยาลัยรับรอง ยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศกึษาทั่วไป 
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3.1.4 แผนการศึกษา  

ชั้นปีที่  1 

ภาคการศึกษาต้น 

001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม 

Ready English 

3 (2-2-5) 

004101 ศลิปะในการด าเนินชีวติ 

Art of Living 

3 (2-2-5) 

201111 การประมงทั่วไป 

General Fisheries 

2 (2-0-4) 

201191 ปฏิบัติงานภาคสนาม 1 

Field Work 1 

1 (0-6-3) 

241111 คณิตศาสตร ์1 

Mathematics I 

3 (2-2-5) 

243101 ชีววิทยา 1 

Biology I 

4 (3-3-8) 

 รวม 16 หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย 

001101 การใชภ้าษาไทย 

Usage of Thai Language 

3 (2-2-5) 

001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง 

Exploration English 

3 (2-2-5) 

003202 การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 

Health and Environment Management 

3 (2-2-5) 

201241 สัตว์ไม่มกีระดูกสันหลังในแหล่งน้ า 

Aquatic Invertebrate 

3 (2-3-6) 

      201121 หลักการก่อสร้างทางการประมง 

Principles for Fishery Construction 

2 (2-2-5) 

     248212 ว่ายน้ าและการช่วยชีวติทางน้ า    

Swimming and Life Saving   

1 (0-2-1) 

 

 รวม 15 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาต้น 

001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า 

Step Up English 

3 (2-2-5) 

002202 สังคมพหุวัฒนธรรม 

Multicultural Society 

3 (2-2-5) 

003201 การสื่อสารในสังคมดิจทิัล 

Communication in Digital Society 

3 (2-2-5) 

201221 หลักการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

Principles of Aquaculture 

3 (2-3-6) 

242103 เคมีทั่วไปและเคมีอินทรีย์ 

General and Organic Chemistry 

4 (3-3-8) 

 รวม 16 หน่วยกิต 

ภาคการศึกษาปลาย 

002201 พลเมอืงใจอาสา 

Citizen Mind by Citizenship 

3 (2-2-5) 

004201 บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม 

Socialized Personality 

3 (2-2-5) 

146132 การฟังและการพูดในชีวติประจ าวัน 

Listening and Speaking in Daily Life 

3 (2-2-5) 

201242 มีนวิทยา 

Ichthyology 

3 (2-3-6) 

207211 ความปลอดภัยทางอาหารและการจัดการการเกษตรอย่างยั่งยืน 

Food safety and Sustainable Agriculture management 

2 (2-0-4) 

361101 จุลชีววิทยาทั่วไป 

General Microbiology 

4 (3-3-8) 

 รวม 18 หน่วยกิต 

ภาคฤดูร้อน 

      201291 ปฏิบัติงานภาคสนาม 2 

Field Work 2 

1 (0-6-3) 

 รวม 1 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่ 3 

ภาคการศึกษาต้น 

201321 คุณภาพน้ าส าหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

Water Quality for Aquaculture 

3 (2-3-6) 

201322 โภชนศาสตร์สัตว์น้ า 

Aquatic Animal Nutrition 

3 (2-3-6) 

201342 ระเบียบวิธีวิจัย 

Research Methodology 

3 (2-3-6) 

201343 นิเวศวิทยาทางน้ า 

Aquatic Ecology 

3 (2-3-6) 

365215 ชีวเคมีทั่วไป 

General Biochemistry 

4 (3-3-8) 

201XXX วิชาเอกเลือก 

Major Elective 

3 (X-X-X) 

 รวม 19 หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย 

201323 โรคและปรสิตของสัตว์น้ า 

Diseases and Parasites of Aquatic Animals 

3 (2-3-6) 

201324 เทคโนโลยีชีวภาพทางการประมง 

Fishery Biotechnology 

3 (2-3-6) 

201325 พันธุศาสตร์เพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

Genetics for Aquaculture 

3 (2-3-6) 

201341 ชีววิทยาประมง 

Fishery Biology 

3 (2-3-6) 

201XXX วิชาเอกเลือก 

Major Elective 

3 (X-X-X) 

XXXXXX วิชาเลือกเสรี 

Free Elective 

3 (X-X-X) 

 รวม 18 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่ 4 

ภาคการศึกษาต้น 

201421 การจัดการธุรกิจการประมง 

Fishery Business Management 

3 (3-0-6) 

201441 การจัดการทรัพยากรประมง 

Fishery Resource Management 

3 (2-3-6) 

201491 สัมมนา 

Seminar 

1 (0-2-1) 

201495 ปัญหาพเิศษทางการประมง 

Special Problem in Fisheries 

2 (2-2-5) 

201XXX วิชาเอกเลือก 

Major Elective 

3 (X-X-X) 

201XXX วิชาเอกเลือก 

Major Elective 

3 (X-X-X) 

XXXXXX วิชาเลือกเสรี 

Free Elective 

3 (X-X-X) 

 รวม 18 หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย 

       ให้นิสติเลือกเรียนรายวิชาต่อไปนีเ้พียง 1 รายวิชา 

201492 การฝึกงาน 

Training 

6 หนว่ยกิต 

 

201493 การศกึษาอิสระ  

Independent Study 

6 หนว่ยกิต 

 

201494 สหกิจศึกษา 

Co-operative Education 

6 หนว่ยกิต 

 

 รวม 6 หน่วยกิต 
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3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา  

 

001101 การใช้ภาษาไทย        3(2-2-5) 

 Usage of Thai Language 

  การสื่อสารด้วยค า วลี การแต่งประโยค ส านวน และโวหารในภาษาไทย การจับใจความส าคัญ

จากการฟังและการอ่าน การเขียนย่อหน้า การสรุปความ และการแสดงความคิดผ่านทักษะการใช้

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 ภาษาอังกฤษเตรยีมพร้อม       3(2-2-5)

 Ready English 

 ค าศัพท์และไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ หลักการใช้ภาษาอังกฤษของการฟัง พูด อ่าน เขียน      

การพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน ได้แก่ การแนะน าตนเองและบุคคลอื่น การตอบรับและ

การปฏิเสธการเชิญชวน การถามทาง การบอกทางและการวางแผนเดินทาง การสนทนาในร้านอาหาร 

การเลือกซือ้สินค้า 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  

 ทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ค าศัพท์และไวยกรณ์ในการสื่อสารตาม

สถานการณ์ต่างๆ ในบริบทสากล ได้แก่ การวางแผนการเดินทาง การจองโรงแรม ผ่านอินเทอร์เน็ต 

การโทรศัพท์ในการสื่อสารระหว่างประเทศ การใช้ภาษาอังกฤษในสนามบิน ประกาศของสนามบิน   

การสื่อสาร ณ ด่านตรวจคนเข้าเมือง ศุลกากร การเข้าพักในโรงแรม การอธิบายเหตุการณ์ไม่พึง

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  

 ค าศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับข่าวสารและสื่อในชีวิตประจ าวัน หลักการใช้ภาษาอังกฤษ

ในการฟัง พูด อ่าน เขียน ได้แก่ การเขียนอีเมล์ การเขียนสรุปความจากสื่อ การอ่านและถ่ายทอดข่าว 

การอา่นกราฟและตาราง การตคีวามและการน าเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ตอ่การศกึษาและอาชีพ 

 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 

 สิทธิ  บทบาทและหน้าที่ ของพลเมืองในสังคมทุกระดับ  จิตอาสา ส านึกสาธารณะ           

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 

กระแสการเปลี่ยนแปลงในสังคมและวัฒนธรรมโลก อาเซียน ความหลากหลายทางสังคมและ

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 การใช้โปรแกรมส านักงานอัตโนมัติ และโปรแกรมประยุกต์เพื่อ

การผลิตสื่อผสม การสืบค้น คัดกรอง และเลือกสรรข้อมูลเพื่อน ามาใช้ในการท างานและชีวิตประจ าวัน 

การสื่อสารในเครือขา่ยสังคมออนไลน์อย่างมจีรยิธรรมและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 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 

การวิเคราะห์และวางแผนการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ ผลิตภัณฑ์สุขภาพในชีวิตประจ าวัน 

ความสัมพันธ์ระหว่างอารมณ์กับสุขภาพ นันทนาการและการออกก าลังกาย โรคระบาด โรคติดต่อทาง

เพศสัมพันธ์ อุบัติเหตุทางจราจร การรับมือกับอุบัติภัย ภัยธรรมชาติ การวางแผนและการจัดการน้ าใน

ชีวติประจ าวัน การจัดการและแปรรูปขยะและการใชพ้ลังงานอย่างประหยัด 

 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 
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004101 ศิลปะในการด าเนินชีวติ  3(2-2-5) 

 Arts of Living 

 การสร้างแรงบันดาลใจ การตั้งเป้าหมายและการวางแผนการด าเนินชีวิต การเห็นคุณค่าใน

ตนเองและผู้อื่น หลักเศรษฐกิจพอเพียง การด าเนินชีวิตด้วยแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง กระบวนการคิด

เชงิบวก คิดวิเคราะห ์คิดสร้างสรรค ์การควบคุมและการจัดการอารมณ ์

 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 

 ความส าคัญของบุคลิกภาพ การเสริมสร้างบุคลิกภาพ การพัฒนาบุคลิกภาพทางกาย วาจา ใจ 

มารยาท วัฒนธรรมไทย ทักษะการพูดในที่ ชุมชน คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามอัตลักษณ์ของ

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   การฟังและการพูดในชีวติประจ าวัน      3(2-2-5) 

     Listening and Speaking in Daily Life 

  ทักษะการฟังและพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน 

    English listening and speaking skills for communication in daily life  

 

201111 การประมงทั่วไป        2(2-0-4) 

 General Fisheries 

 การประมงทั่วไปในประเทศและต่างประเทศ ชลสมบัติและการใช้ประโยชน์ การจับสัตว์น้ า       

การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า การแปรรูปและการถนอมอาหารจากสัตว์น้ าการตลาดและการขนส่งสัตว์น้ า องค์การ

สะพานปลา สหกรณ์ประมง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการประมง นโยบายและกฎหมายประมงของประเทศ

ไทยและสากล 
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 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 การค านวณก าลังไฟฟ้า การค านวณค่า

ไฟฟ้า การคัดเลือกต าแหน่งและจ านวนของเครื่องให้อากาศในบ่อเพาะเลีย้งสัตว์น้ า การส ารวจพื้นที่และ

การสรา้งบ่อเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

  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 ความรู้เบื้องต้นในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า การเพาะพันธุ์

และอนุบาลสัตว์น้ า ความหมายและความเป็นมาของแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง และการจัดการฟาร์มสัตว์น้ า

เบือ้งต้น 

 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 หลักการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า       3(2-3-6) 

 Principles of Aquaculture 

 หลักการเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ประวัติ เทคโนโลยีเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดและ

ชายฝั่ง สภาวะปัจจุบันเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดและสัตว์น้ าชายฝั่งในประเทศไทย ความรู้เกี่ยวกับ

ดิน น้ า พันธุ์สัตว์น้ า อาหารเพื่อการเลีย้งสัตว์น้ า ตลอดจนชนิดของสัตว์น้ าจดืและสัตว์น้ าชายฝั่งที่นยิมเลีย้ง 

 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 



29 

 

 

201241 สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในแหล่งน้ า      3(2-3-6) 

 Aquatic Invertebrate 

 ชีววิทยาของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในน้ า การจ าแนกหมวดหมู่ การแพร่กระจายและความส าคัญ

ทางการประมง บทบาทของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังต่อระบบนิเวศน้ าจืด น้ ากร่อย 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 และปลาที่ส าคัญในเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

 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 

 เพาะพันธุ์และอนุบาลสัตว์น้ าทางเศรษฐกิจ การวางแผนการเลี้ยงสัตว์น้ าแบบต่างๆ เตรียมบ่อ

เลี้ยงสัตว์น้ า วิเคราะห์คุณภาพน้ า การให้อาหาร การคัดเลือกและ ดูแลพ่อ-แม่พันธุ์ การผสมเทียม ณ 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลีย้งสัตว์น้ าจืด 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 คุณภาพน้ าส าหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า      3(2-3-6) 

 Water Quality for Aquaculture 

 คุณภาพน้ าทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ ส าหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า น้ าที่ใช้ในการเพาะเลี้ยง

สัตว์น้ า ปัจจัยที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ า การจัดการคุณภาพน้ าเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า  

การให้อากาศ การใช้วัสดุปูน การใช้ปุ๋ย การปนเปื้อนสารพิษในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ า ดินตะกอนและการจัดการ

ตะกอนก้นบ่อ การวิเคราะหค์ุณภาพน้ า มาตรฐานคุณภาพน้ าทิ้งจากฟาร์มเพาะเลีย้งสัตว์น้ า 
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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 โภชนศาสตร์สัตว์น้ า        3(2-3-6) 

 Aquatic Animal Nutrition 

 อาหารและสารอาหารต่อการเจริญเติบโตและการสืบพันธุ์ของสัตว์น้ า ชีวเคมีทางโภชนาการของ

อาหารสัตว์น้ า การเน่าเสีย การเสื่อมสภาพของสารอาหาร วัตถุดิบ และการสร้างสูตรอาหารสัตว์น้ า 

เทคโนโลยีการผลิตอาหารสัตว์น้ าเบือ้งต้น การประเมินคุณค่าทางโภชนาการอาหารสัตว์น้ า 

 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 โรคและปรสิตของสัตว์น้ า       3(2-3-6) 

 Diseases and Parasites of Aquatic Animals 

 สาเหตุของการเกิดโรคและปรสิต ลักษณะอาการของสัตว์น้ าที่เกิดโรคและปรสิต ชีวประวัติของ

โรคและปรสิต ความสัมพันธ์ระหว่างโรคและปรสิตกับสัตว์น้ า ผลกระทบที่เกิดจากโรคและปรสิตชนิดต่างๆ

ที่มตี่อสัตว์น้ าที่นยิมเลีย้ง การป้องกันก าจัด การรักษาโรคและปรสิตของสัตว์น้ า 

 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 เทคโนโลยีชวีภาพทางการประมง      3(2-3-6) 

 Fishery Biotechnology 

 หลักเทคโนโลยีชีวภาพเบื้องต้น พันธุวิศวกรรม ชีวสารสนเทศศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพในการ

เพาะขยายพันธุ์สาหร่ายและการเลี้ยง การเพาะเลี้ยงกุ้งและปลา การจัดการชุดโครโมโซมของสัตว์น้ า       

การตัดแต่งพันธุกรรมในสัตว์น้ าและความปลอดภัยทางชีวภาพ การประยุกต์ใช้เทคนิคทางพันธุศาสตร์

โมเลกุลในการเพาะเลีย้งสัตว์น้ า 

 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 พันธุศาสตร์เพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า      3(2-3-6) 

 Genetics for Aquaculture 

 บทบาทของพันธุศาสตร์ต่อการประมง ลักษณะคุณภาพและลักษณะปริมาณในสัตว์น้ า การ

ปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้ าโดยวิธีการคัดพันธุ์ ระบบการผสมพันธุ์ เทคนิคการจัดการชุดโครโมโซม และเทคนิค

พันธุวิศวกรรม เซลล์พันธุศาสตร์ของปลา การจัดการพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ า พันธุศาสตร์ประชากรเพื่อการ

เพาะเลีย้งสัตว์น้ า 

 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 หลักการพื้นฐานของการประมงการท าการประมง เทคนิคการ

ประเมินสัตว์น้ า ประเมินสัตว์น้ าในด้านอายุ การเติบโต การตาย และความอุดมสมบูรณ์ และผลของการ

ประมงที่มตี่อประชากรสัตว์น้ า 

 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 าคัญของสถิติต่อการประมง การค้นคว้าและเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสาร 

ความส าคัญของสถิติเพื่อการประมง การวางแผน การวิเคราะห์ข้อมูล การน าเสนอผลการวิจัย 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 นิเวศวิทยาทางน้ า        3(2-3-6) 

 Aquatic Ecology 

 องค์ประกอบของระบบนิเวศ การจ าแนกระบบนิเวศ การถ่ายทอดพลังงานและการหมุนเวียนของ

แร่ธาตุ ห่วงโซ่อาหารและสายใยอาหารในระบบนิเวศทางน้ า ระบบนิเวศน้ าจืด ระบบนิเวศทางทะเลและ

ชายฝั่ง แหล่งน้ ากร่อย พื้นที่ชุ่มน้ า สิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศทางน้ า ประชากรและสังคมสิ่งมีชีวิต ปัจจัยที่มีผล

ต่อการด ารงชีวิตของสิ่งมีชีวติในน้ า 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 

 ชนิดและประเภทของยาและสารเคมีที่ใช้ในการปรับปรุงคุณภาพน้ า และการป้องกันรักษาโรค  

สัตว์น้ า หลักเกณฑ์ในการเลือกใช้ยาและสารเคมี ผลของคุณภาพน้ าต่อปฏิกิริยาของสารเคมี และผล

สารเคมีและยาต่อระบบนิเวศน์ในบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า และการใช้ยา เคมีภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์ทางเลือกเพื่อ

การผลิตสัตว์น้ าอินทรีย์  

 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 การเพาะขยายพันธุ์ปลา ชนิดของ

สาหร่ายและพรรณไม้น้ าที่ใช้ประดับในการเลี้ยงปลาสวยงาม 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  เคร่ืองมือท าการประมง       3(2-3-6) 

   Fishing Gears 

 สภาวะการประมงของประเทศไทยและต่างประเทศ ชนิดเครื่องมือท าการประมงและการจ าแนก 

วิธีการท าประมง ประสิทธิภาพเครื่องมือท าการประมง เทคโนโลยีทางการประมง 

 Fishery in Thailand and international, types of fishing gears and methods operation, the potential 

of fishing gears, fishery technology 

 

201364 การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านทรัพยากรทางน้ า   3(2-3-6) 

 Aquatic Resources Environmental Impact Assessment 

 หลักการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการ

วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์ผลกระทบจากโครงการพัฒนา ต่อระบบนิเวศน้ าจืด น้ ากร่อย 

ชายฝั่ง และระบบนิเวศทางทะเล เครื่องมือและวิธีการที่ใช้ในการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้าน

ทรัพยากรทางน้ า มาตรการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม การติดตามตรวจสอบภายหลังการวิเคราะห์

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 การจัดการแหล่งน้ าและมลพิษแหล่งน้ า     3(2-3-6) 

 Water Management and Pollution  

 ทฤษฎีและหลักในการอนุรักษ์ทรัพยากร ระบบนิเวศและการใช้ทรัพยากรประมงในแหล่งน้ าของ

ประเทศไทย ปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อทรัพยากรทางน้ า ชนิดและแหล่งก าเนิดของมลภาวะทางน้ า 

การเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ า ความสัมพันธ์ระหว่างห่วงโซ่อาหารในแหล่งน้ า ผลของการเกิดยูโทรฟิเคชั่น   

ในแหล่งน้ า และการจัดการมลพิษแหล่งน้ าเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรประมง 

 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 

 

 

 



34 

 

 

201366 อนุกรมวิธานปลา        3(2-3-6) 

 Fish Taxonomy 

 ระบบอนุกรมวิธาน ศัพท์บัญญั ติ  และกฎเกณฑ์การตั้ งชื่อ การเก็บรักษาตัวอย่างปลา               

วิธีการศึกษาเพื่อรวบรวมข้อมูลที่ใช้ในทางอนุกรมวิธาน ลักษณะเด่นของปลาและ การใช้รูปวิธานใน             

การวิเคราะห์ชนิดและจัดจ าแนกหลักการวาดรูปปลา 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 การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง    3(2-3-6) 

 Aquaculture in Sufficiency Economy  

 ความหมาย ความเป็นมา คุณลักษณะ เงื่อนไข และประเด็นส าคัญของแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ระบบการเลี้ยงสัตว์น้ าแบบ

ผสมผสาน การเลี้ยงสัตว์น้ าร่วมกับสัตว์น้ าชนิดอื่น ปศุสัตว์ และการปลูกพืช ปัญหา แนวทางแก้ไข และ

ศกึษาดูงานนอกสถานที ่

 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 สรรีวิทยาของสัตว์น้ า        3(2-3-6) 

 Physiology of Aquatic Animals 

 ลักษณะ หน้าที่และกลไกการท างานของระบบอวัยวะต่างๆ ภายในร่างกายขณะที่สัตว์น้ ายังมีชีวิต

อยู่ ได้แก่ ระบบขับถ่าย ระบบหายใจ ระบบหมุนเวียนโลหิต เป็นต้น การปรับตัวของสัตว์น้ าในสภาวะที่ไม่

เหมาะสมเพื่อการด ารงชีวติ  

 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 ความหลากหลายทางชีวภาพสัตว์น้ าและสัตว์สะเทินน้ าสะเทินบก  3(2-3-6) 

 Biodiversity for Aquatic Animals and Amphibians 

 ความเป็นมา บทบาทของความหลากหลายทางชีวภาพต่อสัตว์น้ าและสัตว์สะเทินน้ าสะเทินบก 

ชนิดของความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์สะเทินน้ าสะเทินบก 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

สินค้าสัตว์น้ า หลักการท าบัญชีขั้นพื้นฐานส าหรับธุรกิจการประมง ระบบคุณภาพการผลิตสัตว์น้ า ระบบ   

โลจสิติกส์และการจัดการห่วงโซ่อุปทานสินค้าสัตว์น้ า กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการท าธุรกิจทางการประมง 

 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 

 พื้นฐานสภาพแวดล้อมและทรัพยากรประมง ปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรประมง 

หลักการในการอนุรักษ์ทรัพยากรประมง เป้าหมายในการจัดการประมง แหล่งท าการประมง หลักการ

ค านวณผลผลิตและสถิติประชากรสัตว์น้ า ระเบียบและบริหารการประมงและพื้นที่ ชุ่มน้ 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 การน าเสนอ การอภิปราย และ 

การตอบข้อซักถามในประเด็นทางด้านการประมง 

 Searching, collecting data, analyzing, report writing, presenting, discussing and answering 

question in fisheries 

 

201492 การฝึกงาน         6 หน่วยกิต 

 Training 

 การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับการประมงในสถาน

ประกอบการ องค์กรภาครัฐหรอืเอกชน  

 Training, learning, gaining experience, improving working skills in fisheries at private or 

government sectors  

 

201493 การศึกษาอิสระ        6 หน่วยกิต 

 Independent Study 

 การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิจัย การวิเคราะห์ การเขียนรายงาน การน าเสนอ และ      

การอภปิราย ในหัวข้อทางด้านการประมง 

 Studying, collecting data, researching, analyzing, report writing, presenting and discussing in 

fisheries 

 

201494 สหกิจศึกษา         6 หน่วยกิต 

 Co-operative Education 

 การปฏิบัติงาน เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับการประมงในฐานะ

พนักงานฝกึหัดในสถานประกอบการ 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

น าเสนอผลงาน 

  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 าคัญของห่วงโซ่อาหารและความมั่นคงทางอาหาร การผลิตพืช สัตว์บก สัตว์น้ าและ

อาหารแปรรูป อันตรายและหลักปฏิบัติที่ดีในการผลิตพืช สัตว์บก สัตว์น้ า และอาหารแปรรูป แนวทาง

เกษตรอินทรีย์และการจัดการเกษตรอย่างยั่งยืน บทบาทของผูบ้ริโภคต่อความปลอดภัยของอาหาร 

 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 คณติศาสตร์ 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 เคมีทั่วไปและเคมีอินทรยี์       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 

 ระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร์ คุณสมบัติ การจัดระบบ และสารเคมีของชีวิต เซลล์และ          

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    ว่ายน้ าและการช่วยชีวติทางน้ า      1(0-2-1) 

  Swimming and Life Saving           

              สมรรถภาพทางกายที่เกี่ยวข้องกับการว่ายน้ า ทักษะเบื้องต้นของการว่ายน้ า การช่วยชีวิตทางน้ า

เบือ้งต้น การปรับใช้ทักษะต่างๆ ในการว่ายน้ าส าหรับบริบททางวิชาชีพ  

              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 การเจริญและการสืบพันธุ์ เมแทบอลิซึม 

วิธีการควบคุมจุลินทรีย์ การจัดหมวดหมู่ และพันธุศาสตร์ ความส าคัญของจุลินทรีย์ในด้านอาหาร 

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 

 นิยามและหลักการของชีวเคมี  คุณสมบัติทางเคมี ชนิด โครงสร้าง และเมแทบอลิซึมของ 

คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ลิพิด และนิวคลีโอไทด์ คุณสมบัติและการท างานของเอนไซม์ 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.  เลขสามล าดับแรก หมายถึง สาขาวิชา 

 2. เลขในล าดับที่ 4  หมายถึง ระดับช้ันปีของการศกึษา 

  2.1 เลข 1            หมายถึง   รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 1 

  2.2 เลข 2            หมายถึง   รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 2 

  2.3 เลข 3            หมายถึง   รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 3 

  2.4 เลข 4            หมายถึง รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 4 

 3. เลขในล าดับที่ 5    หมายถึง  กลุ่มวชิา 

  3.1 เลข 1   หมายถึง   กลุ่มวชิาทั่วไป 

  3.2 เลข 2-3          หมายถึง   กลุ่มวชิาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

  3.3 เลข 4-5          หมายถึง   กลุ่มวชิานิเวศวิทยาแหล่งน้ า 

  3.4 เลข 6-8          หมายถึง กลุ่มวชิาเอกเลือก 

  3.5 เลข 9              หมายถึง กลุ่มวชิาฝกึปฏิบัติและปัญหาพเิศษ 

 4. เลขในล าดับที่ 6     หมายถึง   ล าดับในกลุ่มวิชา 
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3.2  ชื่อ สกุล เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒขิองอาจารย์ 

  3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ล าดับ ชื่อ – สกุล 
เลขบัตรประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

วิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน 
ป ี

1* นางสาวกัญญาณัฐ  

สุนทรประสิทธิ์ 

3190900xxxxx ผูช่้วยศาสตราจารย์ ปร.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

วิทยาศาสตร์การประมง 

การจัดการประมง 

ประมง (เกียรตนิิยมอันดับ 2) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

2551 

2544 

2542 

2* นางสาวดุจฤดี  

ปานพรหมมินทร์ 

31899000xxxxx ผูช่้วยศาสตราจารย์ ปร.ด. 

วท.ม. 

 

วท.บ. 

เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร 

เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการ

พัฒนาทรัพยากร 

ประมง 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหดิล 

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

2551 

2542 

 

2538 

3 นายสันธิวัฒน์  

พิทักษ์พล 

31005002xxxxx ผูช่้วยศาสตราจารย์ Ph.D. 

M.Sc. 

วท.บ. 

Aquatic Environment Science 

Agriculture 

ประมง (เกียรตนิิยมอันดับ 2) 

EHIME UNIVERSITY, Japan 

KAGAWA UNIVERSITY, Japan 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

2543 

2540 

2536 

4 นางสาวกรทิพย์  

กันนิการ์ 

55702000xxxxx อาจารย์ ปร.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

เทคโนโลยีการประมง 

การประมง  

(เกียรตนิิยมอันดับ 2) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยแมโ่จ้ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร  

 

2560 

2550 

2546 
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ล าดับ ชื่อ – สกุล 
เลขบัตรประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

วิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน 
ป ี

5* นายเกรียงไกร  

สีตะพันธุ์ 

35699001xxxxx อาจารย์ ปร.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

ชีววิทยา 

การประมง 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยแมโ่จ้ 

2559 

2544 

2541 

6* นายฉัตรมงคล  

สุวรรณภูมิ 

15099001xxxxx อาจารย์ วท.ด. 

 

วท.ม. 

วท.บ. 

ความหลากหลายทางชีวภาพ

และชีววิทยาชาติพันธุ์ 

ชีววิทยา 

การประมง 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยแมโ่จ้ 

2555 

 

2552 

2550 

7* นายไพบูลย์  

ปะนาเส 

34407002xxxxx อาจารย์ ปร.ด. 

 

วท.ม. 

วท.บ. 

เทคโนโลยีการประมงและ

ทรัพยากรทางน้ า 

ชีววิทยา 

การประมง 

มหาวิทยาลัยแมโ่จ้ 

 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยแมโ่จ้ 

2558 

 

2551 

2549 

8 นางศิริลักษณ์  

วลัญช์เพียร 

32501005xxxxx อาจารย์ วท.ม. 

วท.บ. 

วิทยาศาสตร์การประมง 

การประมง  

(เกียรตนิิยมอันดับ 2) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

2545 

2542 

หมายเหตุ  * อาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตร 
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3.2.2 อาจารย์พิเศษ 

ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่งวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชา 

1 นางจารุมาศ  เมฆสัมพันธ์ รองศาสตราจารย์ Ph.D. 

M.S. 

วท.บ. 

Environmental Sciences 

Agriculture 

ประมง (เกียรตนิิยมอันดับ 1) 

2 นายนนทวิทย์  อารีย์ชน รองศาสตราจารย์ Ph.D. 

 

M.S. 

วท.บ. 

Aquatic Animal Health 

Management 

Fish Diseases 

ประมง  

3 นายนิวุฒิ  หวังชัย รองศาสตราจารย์ Ph.D. 

วท.ม. 

วท.บ. 

Applied Biochemistry 

วิทยาศาสตร์การประมง 

วารชิศาสตร์ 

4 นางสาวสุภาวดี  พุ่มพวง รองศาสตราจารย์ Ph.D. 

 

M.S. 

วท.บ. 

Wildlife and Fisheries 

Science 

Animal Science 

ประมง 

5 นายชนกันต์  จติมนัส ผูช่้วยศาสตราจารย์ วท.ด. 

 

M.Sc. 

วท.บ.  

การจัดการสิ่งแวดล้อม

(หลักสูตรนานาชาติ) 

Medical Microbiology 

วารชิศาสตร์ 
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ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่งวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชา 

6 นางทิพสุคนธ์  พิมพ์พมิล ผูช่้วยศาสตราจารย์ M.Sc. 

 

วท.บ. 

Marine Science and 

Fisheries 

ประมง 

7 นายอภินันท์  สุวรรณรักษ์ ผูช่้วยศาสตราจารย์ Ph.D. 

 

 

วท.ด. 

วท.ม. 

ทษ.บ. 

Applies Fish Ecology, 

Evolution, Diversity and 

Biology  

วิทยาศาสตรการประมง 

วิทยาศาสตรการประมง 

ประมง 

8 นายอุปถัมภ์  ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม - Ph.D. 

M.S. 

วท.บ. 

Recourse Management  

Fisheries Management 

ประมง 
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4.  องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรอืสหกิจศึกษา) 

 ลงทะเบียนเรียนรายวิชาด้านประสบการณ์ภาคสนาม ประกอบด้วยรายวิชา 201191 

ปฏิบัติงานภาคสนาม 1 โดยฝึกงานภาคสนามด้านการประมง ในพื้นที่ปฏิบัติการสาขาวิชาการประมง 

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา รายวิชา 201291 ปฏิบัติงานภาคสนาม 

2 โดยฝึกงานในหน่วยงานราชการ หรือสถานประกอบการภาครัฐ /เอกชนที่เกี่ยวข้องทางด้านการ

เพาะพันธุ์สัตว์น้ าทั้งสัตว์น้ าจดื และสัตว์ทะเล 

รายวิชา 201492 การฝึกงาน ไม่น้อยกว่า 600 ช่ัวโมง หรือรายวิชา 201494 สหกิจศึกษา 

จ านวน 6 หน่วยกิต โดยฝึกงานในหน่วยงานราชการหรือ สถานประกอบการภาครัฐ /ภาคเอกชนที่

เกี่ยวข้องทางด้านการเพาะพันธุ์สัตว์น้ าทั้งสัตว์น้ าจืดและสัตว์ทะเล ด้านทรัพยากรสัตว์น้ าและการ

จัดการทรัพยากร ฝกึงานตามภารกิจของสถานที่ฝกึ/ สถานประกอบการ 

 4.1  มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 

4.1.1  มีวนิัยและความรับผดิชอบต่อตนเองและสังคม 

4.1.2  เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม 

4.1.3  สามารถวิเคราะห์ปัญหารวมทั้งประยุกต์ความรู้  ทักษะ  การใช้ เครื่องมือและ

สามารถแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

4.1.4  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี  สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายทั้งภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษได้อย่างเหมาะสม 

4.1.5  มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม  สามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้เหมาะสม ท างาน

เป็นทีมได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

4.2  ช่วงเวลา 

 4.2.1  รายวิชา 201191 ปฏิบัติงานภาคสนาม 1 ภาคการศกึษาต้น ช้ันปีที่ 1 

 4.2.2  รายวิชา 201291 ปฏิบัติงานภาคสนาม 2 ภาคการศกึษาฤดูร้อน ช้ันปีที่ 2 

 4.2.3  รายวิชา 201492 การฝึกงาน หรือรายวิชา 201494 สหกิจศึกษา    

                           ภาคการศกึษาปลาย ช้ันปีที่ 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. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรอืงานวิจัย 

 5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 

  การก าหนดหัวข้อและวัตถุประสงค์ของงานวิจัย การสืบค้นข้อมูล หลักการวิจัยเบื้องต้น 

การออกแบบและการวิเคราะห์ทางสถิติเพื่อการวิจัยทางการประมง การปฏิบัติการวิจัย การเก็บข้อมูล

และการวิเคราะหข์้อมูล จัดท ารายงาน และน าเสนอผลงาน 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

(1) มอีงค์ความรู้และประสบการณเ์พิ่มเติมจากการท าปัญหาพเิศษ/ การศกึษาอิสระ 

(2) สามารถวางแผน ทดลอง วิเคราะหแ์ละสรุปผลได้อย่างมรีะบบ 

(3) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสบืค้นขอ้มูล 

(4) สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ผลการทดลองทางสถิติ 

(5) สามารถปรับตัวท างานร่วมกับผู้อื่น 

(6) มีความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาเขียนและภาษาพูด 

5.3 ช่วงเวลา 

รายวิชา 201495 ปัญหาพิเศษทางการประมง ภาคการศกึษาต้น ชั้นปีที่ 4 

รายวิชา 201493 การศกึษาอิสระ ภาคการศกึษาปลาย ช้ันปีที่ 4 

5.4 จ านวนหน่วยกิต 

รายวิชา 201495 ปัญหาพิเศษทางการประมง จ านวน 3 หนว่ยกิต หรอืรายวิชา 201493 

การศกึษาอิสระ จ านวน 6 หนว่ยกิต 

5.5 การเตรยีมการ 

(1) อาจารย์ท าหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อให้ค าแนะน าแก่นิสิตทุกคน โดยนิสิตเป็นผู้เลือก

อาจารย์ที่ปรึกษาซึ่งมีความเชี่ยวชาญในเรื่องที่ตนสนใจ 

(2) อาจารย์จัดตารางเวลาเพื่อให้ค าปรึกษาและติดตามการท างานของนิสิต 

(3) จัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องมอืให้เพียงพอต่อการใช้งาน มีเจ้าหน้าที่ดูแลอุปกรณ์เครื่องมือ 

ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน รวมถึงการจัดตั้งระเบียบข้อบังคับในการใช้เครื่องมือ 

อุปกรณ์ สารเคมีและหอ้งปฏิบัติการ 

(4) มีคอมพวิเตอร์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์บริการในศูนย์คอมพวิเตอร์ของมหาวิทยาลัย 

5.6 กระบวนการประเมินผล 

(1) ประเมินขอ้เสนอปัญหาพเิศษต่ออาจารย์ประจ ารายวิชาปัญหาพเิศษ 

(2) รายงานความก้าวหน้าให้แก่อาจารย์ที่ปรึกษาปัญหาพเิศษ 

(3) ประเมินผลสัมฤทธิ์ของปัญหาพิเศษด้วยรูปแบบรายงานฉบับสมบูรณ์และน าเสนอ

ผลงานภาคบรรยายหรอืภาคโปสเตอร์ (เลือกท าอย่างใดอย่างหนึ่ง)   
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หมวดที่ 4   ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล 

 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรอืกิจกรรมของนิสิต 

1. ด้านบุคลิกภาพ 1.1 สนับสนุนให้มีการน าเสนอผลงานแบบปากเปล่าและแบบ

โปสเตอร์ 

1.2 ส่งเสริมการแต่งกายใหถู้กต้องตามระเบียบและกาลเทศะ 

2. ด้านคุณธรรมจริยธรรม และ

จรรยาบรรณวิชาชีพ 

2.1 สอดแทรกความมีวินัย และความรับผดิชอบต่อตนเองและ

สังคมในวิชาเรียนทุกรายวิชา  

2.2 มอบหมายงานให้นสิิตรับผดิชอบในกิจกรรมตา่งๆ 

3. ด้านภาวะผู้น า 3.1 การท างานเป็นทีมในชัน้เรียน  

3.2 การมอบหมายงานให้ท าเป็นกิจกรรมนอกชัน้เรียน 
 

 

2.การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

 2.1  คุณธรรม จริยธรรม 

2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

 (1)  มีความกตัญญู และน าคุณธรรม จรยิธรรม มาใช้ในการด าเนินชีวติ 

 (2)  ตระหนักและส านกึในความเป็นไทย 

 (3)  เคารพสิทธิศักดิ์ศรี และคุณค่าของตนเองและผู้อื่น 

 (4)  มีจิตอาสาและส านึกสาธารณะ เป็นพลเมืองที่มคีุณค่าของสังคม 

2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรยีนรู้ด้านคุณธรรม จรยิธรรม 

(1) การเรียนรูจ้ากสถานการณจ์ริง 

(2) สอดแทรกในเนื้อหาวิชาเรียน 

(3) การเป็นแบบอย่างที่ดีของอาจารย์ 

(4) จัดกิจกรรมพิเศษเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 

(5) การสอนแบบอภปิรายจากตัวอย่างกรณีศกึษา 

2.1.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

(1) ประเมินโดยอาจารย์จากการสังเกตพฤติกรรมการแสดงออกตามปกติของนิสิต 

เช่น การให้คะแนนการตรงต่อเวลาเข้าช้ันเรียนและส่งรายงาน และตรวจสอบ

การท าทุจริตในการสอบ เป็นต้น 

(2) ผูใ้ช้บัณฑิตประเมินคุณธรรมจรยิธรรมและความอดทนของบัณฑิต 
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2.2  ความรู้ 

2.2.1  ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

 (1) มีความรูแ้ละความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนือ้หาที่ศึกษา 

(2) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และมีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชา 

     ที่ศึกษาเพื่อใหเ้ล็งเห็นการเปลี่ยนแปลงและเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ ๆ 

    (3) สามารถบูรณาการความรู้ที่ศกึษากับความรูใ้นศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

  2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 

(1) การให้ภาพรวมของความรู้ก่อนเข้าสู่บทเรียน การสรุปย้ าความรู้ใหม่ หลังบทเรียน

พร้อมกับเชื่อมโยงความรู้ใหม่กับความรู้เดิม การเชื่อมโยงความรู้จากวิชาหนึ่งไปสู่

อีกวิชาหนึ่งในระดับที่สูงขึ้น การเลือกใช้วธิีการสอนที่เหมาะสมกับเนื้อหาสาระ 

(2) ใช้การสอนหลายรูปแบบ ตามลักษณะของเนื้อหาสาระ ได้แก่ การบรรยาย    

การทบทวน การฝึกปฏิบัติการ และเทคนิคการสอนอื่นๆ  ที่เน้นผู้เรียนเป็น

ส าคัญ เช่น การเรียนแบบร่วมมือ การเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน การเรียน

โดยการค้นคว้าด้วยตนเอง 

(3) การเรียนรู้จากสถานการณ์ จริง จากการฝึกงานในอุตสาหกรรมและ            

การทัศนศึกษา จากวิทยากรภาคอุตสาหกรรมและนักวิชาการนอกสถาบัน      

ในหัวข้อที่น่าสนใจและทันสมัย 

(4) การถาม-ตอบปัญหาทางวิชาการในห้องเรียน 

  2.2.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้  

(1) ประเมินจากผลงานระหว่างภาคการศึกษา เช่น การบ้าน การเขียนรายงาน    

การสอบย่อย การน าเสนอรายงานการค้นคว้าหน้าช้ัน 

(2) ประเมินจากการสอบข้อเขียน การสอบปฏิบัติ 

(3) ประเมินความพึงพอใจของบัณฑิต และผูใ้ช้บัณฑิตต่อหลักสูตร 

 

 2.3  ทักษะทางปัญญา 

  2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

(1) มีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดแบบองค์รวม คิดสร้างสรรค์ และคิด

อย่างเป็นระบบ 

(2) สามารถวิเคราะหป์ัญหา รวมทั้งประยุกต์ความรูท้ักษะ และการใชเ้ครื่องมือ 

    เหมาะสมกับการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

(3) สามารถสืบค้น รวบรวม ศกึษา วเิคราะห ์และสรุปประเด็นปัญหาเพื่อใช้ใน         

    การแก้ปัญหาอย่างสรา้งสรรค์ 
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(4) ใช้ประสบการณท์างภาคปฏิบัติมาหาแนวทางใหมใ่นการแก้ปัญหาได้อย่าง 

เหมาะสม 

  2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรยีนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

(1) การแนะน าและฝึกกระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์เมื่อเริ่มเข้าศึกษา เริ่มจาก

โจทย์ที่ง่าย และเพิ่มความยากตามระดับช้ันเรยีนที่สูงขึน้ ในรายวิชาที่เหมาะสม 

(2) การมอบหมายงานการแก้ปัญหาจากโจทย์ปัญหาและกรณีศึกษา หรือ

สถานการณจ์ าลอง 

(3) การจัดให้มีรายวิชาที่เสริมสร้างการพัฒนาทักษะทางเชาวน์ปัญญา ให้ได้ฝึก

สืบค้น รวบรวม ศึกษา วเิคราะห ์และสรุปประเด็นปัญหาเพื่อใช้ในการแก้ปัญหา

อย่างสรา้งสรรคใ์นสาขาวิชา ได้แก่ วิชาปัญหาพเิศษ การศกึษาอิสระ 

(4) การสอนแบบเน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ ที่ เปิดโอกาสให้มีการอภิปรายแสดง       

ความคิดเห็นได้มากขึ้น 

2.3.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

(1) ประเมินจากผลงานการแก้ไขปัญหาที่ได้รับมอบหมาย 

(2) ประเมินโดยการสอบข้อเขียนด้วยโจทย์ที่ตอ้งใชท้ักษะทางปัญญา 

(3) ประเมินผลการน าเสนอและรายงานผลการศึกษาในรายวิชาปัญหาพิเศษ

ทางการประมง หรอืการศกึษาอิสระ 

  

 2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

  2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

 (1) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 

 (2) สามารถวางตัวและแสดงความคดิเห็นพร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างเหมาะสมตาม  

บทบาทหนา้ที่และความรับผดิชอบ 

 (3) มภีาวะความเป็นผู้น าและผูต้าม สามารถปรับตัวเข้ากับผูอ้ื่นได้เหมาะสม ท างาน 

เป็นทีมได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

 (4) มีความรับผดิชอบการพัฒนาการเรียนรูท้ั้งตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

 (5) มีทักษะในการด าเนินชีวติในพหุวัฒนธรรม 
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2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ 

ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

(1) ใช้การสอนแบบกลุ่มร่วมมือ ซึ่งต้องแนะน ากฎ กติกา มารยาท บทบาท      

ความรับผดิชอบของแตล่ะคนในการเรียนรู้ร่วมกัน 

(2) มอบหมายการท างานแบบกลุ่มย่อย ที่สลับหมุนเวียนสมาชิกกลุ่ม และต าแหน่ง

หนา้ที่ในกลุ่ม 

(3) ยกตัวอย่างผลกระทบของทักษะด้านนี้ที่มีต่อตนเองและสังคม สอดแทรก        

ในเนื้อหาวิชาเรียน 

    2.4.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

(1) มอบหมายนิสิตประเมินตนเองและเพื่อนในกลุ่ม สรุปผลการประเมินโดยใช้เสียง

ส่วนใหญ่ 

(2) สังเกตพฤติกรรมในช้ันเรยีน 

 

 2.5  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จ าเป็นที่มอียู่ในปัจจุบันต่อการท างานที่เกี่ยวข้องกับ 

     การใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพและรู้เท่าทัน 

(2) สามารถแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรอืน าสถิติ 

     มาประยุกต์ใชใ้นการด าเนินชีวติและแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์ 

      (3) มทีักษะการใชภ้าษาในการสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรยีนรู้ด้านทักษะการวเิคราะห์  

เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) มอบหมายงานที่ต้องใช้ทักษะในการวิเคราะห์หรือค านวณในบางรายวิชาที่     

ต้องฝึกทักษะ โดยอาจารย์ผู้สอนต้องแนะน าวิธีการ ติดตามตรวจสอบงาน และ

ตรวจแก้พร้อมให้ค าแนะน า 

(2) มอบหมายงานที่ต้องมีการเรียบเรียงน าเสนอเป็นภาษาเขียน และที่ต้องมี      

การน าเสนอด้วยวาจาทั้งแบบปากเปล่าและใช้สื่อประกอบการน าเสนอ 

(3) มอบหมายงานที่ตอ้งมกีารสบืค้นขอ้มูลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(4) การจัดรายวิชาสัมมนาให้นิสิตสืบค้นข้อมูล เรียบเรียงเป็นรายงาน และน าเสนอ

ด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
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2.5.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข  

การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) ประเมินจากผลงานกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสืบค้น

ข้อมูลดว้ยเทคโนโลยีสารสนเทศที่มอบหมายแต่ละบุคคล 

(2) ประเมินจากการสอบข้อเขียนในการแก้โจทย์ปัญหาเชิงตัวเลข 

(3) ประเมินทักษะการสื่อสารด้วยภาษาเขียนจากรายงานแต่ละบุคคลหรือ       

รายงานกลุ่มในส่วนที่นสิิตนัน้รับผิดชอบ 

(4) ประเมินทักษะการสื่อสารด้วยภาษาพูดจากพัฒนาการการน าเสนอรายงาน     

ในชั้นเรียน การน าเสนอสัมมนา 

(5) สังเกตพฤติกรรมในช้ันเรยีน 

 

 2.6. สุนทรียภาพ 

  2.6.1 ผลการเรียนรู้ด้านสุนทรยีภาพ 

มีความรู้ ความเข้าใจและซาบซึง้ในคุณค่าของศาสตรท์ี่ศกึษา ศลิปะและวัฒนธรรม 

2.6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านสุนทรยีภาพ 

มีการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่ก่อให้เกิดความซาบซึ้งในคุณค่าของศิลปะ 

ดนตรีและวัฒนธรรม 

2.6.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรยีนรู้ด้านสุนทรยีภาพ 

ประเมินจากผลงานที่ได้รับมอบหมายด้านสุนทรียภาพ เช่น การออกแบบและ       

จัดตูป้ลาสวยงามในรายวิชาการเลีย้งปลาสวยงาม 

 

       2.7. ทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ 

  2.7.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสรมิสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ 

(1)  มีสุขนิสัยที่ส่งเสริมต่อการดูแลรักษาสุขภาพ 

(2)  สามารถพัฒนาบุคลิกภาพได้อย่างเหมาะสม 

2.7.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริม

สุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ 

มีการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่ก่อให้เกิดการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนา

บุคลิกภาพ 
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2.7.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริมสุขภาพและ

พัฒนาบุคลิกภาพ 

ประเมินผลจากการแสดงพฤติกรรม เช่นบุคลิกภาพในการน าเสนอผลงาน          

ทางวิชาการ 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

       • ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง  

รายวิชา 

1. คุณธรรม 

จริยธรรม 
2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และ

การใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

สุนทรีย 

ภาพ 

7. ทักษะ

การ

ส่งเสริม

สุขภาพ

และ

พัฒนา

บุคลิกภาพ 

(1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (1) (1) (2) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

001101 การใช้ภาษาไทย                       

001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม                       

001103 ภาษาอังกฤษสูโ่ลกกว้าง                       

001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า                       

002201 พลเมอืงใจอาสา                       

002202 สังคมพหุวัฒนธรรม                       

003201 การสื่อสารในสังคม 

ดิจิทัล 

                      

003202 การจัดการสุขภาพและ

สิ่งแวดลอ้ม 

                      

004101 ศลิปะในการด าเนินชวีติ                       
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รายวิชา 

1. คุณธรรม 

จริยธรรม 
2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และ

การใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

สุนทรีย 

ภาพ 

7. ทักษะ

การ

ส่งเสริม

สุขภาพ

และ

พัฒนา

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 

                      

หมวดวิชาเฉพาะดา้น  

กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร ์

241111 คณิตศาสตร์ 1                        

242103 เคมีท่ัวไปและเคมีอินทรีย์                       

243101 ชีววทิยา 1                       

361101 จุลชวีวทิยาท่ัวไป                       

365215 ชีวเคมีท่ัวไป                       

กลุ่มวิชาพื้นฐานเฉพาะดา้น 

146132 การฟังและการพูดใน

ชวีติประจ าวัน 
    

 

                  

201111 การประมงท่ัวไป                       

201121 หลักการก่อสร้างทางการ                       
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รายวิชา 

1. คุณธรรม 

จริยธรรม 
2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และ

การใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

สุนทรีย 

ภาพ 

7. ทักษะ

การ

ส่งเสริม

สุขภาพ

และ

พัฒนา

บุคลิกภาพ 

(1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (1) (1) (2) 

ประมง 

201221 หลักการเพาะเลีย้งสัตว์น้ า                       

201242 มนีวทิยา                       

201321 คุณภาพน้ าส าหรับการ

เพาะเลีย้งสัตวน์้ า 

                      

201322 โภชนศาสตร์สัตวน์้ า                       

201323 โรคและปรสิตของสัตวน์้ า                       

201325 พันธุศาสตร์เพื่อการ

เพาะเลีย้งสัตวน์้ า 

                      

201343 นเิวศวทิยาทางน้ า                       

201441 การจัดการทรัพยากร

ประมง 

                      

207211 ความปลอดภัยทางอาหาร

และการจัดการการเกษตรอย่าง
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รายวิชา 

1. คุณธรรม 

จริยธรรม 
2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และ

การใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

สุนทรีย 

ภาพ 

7. ทักษะ

การ

ส่งเสริม

สุขภาพ

และ

พัฒนา

บุคลิกภาพ 

(1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (1) (1) (2) 

ยั่งยืน 

248212 วา่ยน้ าและการชว่ยชวีติ

ทางน้ า 
                      

กลุ่มวิชาเอกบังคับ 

201191 ปฏิบัตงิานภาคสนาม 1                       

201241 สัตว์ไม่มกีระดูกสันหลังใน

แหลง่น้ า 

                      

201324 เทคโนโลยชีวีภาพทางการ

ประมง 
                      

201341 ชวีวทิยาประมง                       

201342 ระเบียบวิธีวิจัย                       

201291 ปฏิบัตงิานภาคสนาม 2                       

201421 การจัดการธุรกิจการประมง                       

201491 สัมมนา                       
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รายวิชา 

1. คุณธรรม 

จริยธรรม 
2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และ

การใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

สุนทรีย 

ภาพ 

7. ทักษะ

การ

ส่งเสริม

สุขภาพ

และ

พัฒนา

บุคลิกภาพ 

(1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (1) (1) (2) 

201492 การฝึกงาน                       

201493 การศึกษาอิสระ                       

201494 สหกิจศกึษา                       

201495 ปัญหาพิเศษทางการ

ประมง 

                      

กลุ่มวิชาเอกเลือก 

201361 การใช้ยา เคมีภัณฑ์และ

ผลิตภัณฑท์างเลือกเพ่ือการ

เพาะเลีย้ง 

                      

201362 การเลีย้งปลาสวยงาม                       

201363 เครื่องมอืท าการประมง                       

201364 การวเิคราะห์ผลกระทบ

สิ่งแวดลอ้มด้านทรัพยากรทางน้ า 

                      

201365 การจัดการแหลง่น้ าและ                       
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รายวิชา 

1. คุณธรรม 

จริยธรรม 
2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และ

การใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

สุนทรีย 

ภาพ 

7. ทักษะ

การ

ส่งเสริม

สุขภาพ

และ

พัฒนา

บุคลิกภาพ 

(1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (1) (1) (2) 

มลพิษแหลง่น้ า 

201366 อนุกรมวธิานปลา                       

201367 การเพาะเลีย้งสัตวน์้ าตาม

แนวเศรษฐกิจพอเพยีง 

                      

201368 สรีรวทิยาของสัตว์น้ า                       

201369 ความหลากหลายทาง

ชวีภาพของสัตวน์้ าและสัตวส์ะเทิน

น้ าสะเทินบก 
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หมวดที่ 5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนสิิต 

 

1. กฎระเบียบหรอืหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน 

 การวัดผลและการส าเร็จการศกึษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษา

ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
  

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 

 2.1  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสิตยังไม่ส าเร็จการศึกษา 

มีการทวนสอบในระดับรายวิชา โดยหัวหน้าสาขาวิชาแต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบของ

สาขาวิชา ประเมินผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes) ตามมาตรฐาน (AUN QA) 

รวมทั้งประเมินความสอดคล้องของข้อสอบกับผลการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ในรายวิชา ความเหมาะสมของ

การให้คะแนนในกระดาษค าตอบ และการให้ระดับคะแนน   

 2.2  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตส าเร็จการศึกษา 

มีการทวนสอบระดับหลักสูตร โดยจัดให้มีการประเมินความพึงพอใจของบัณฑิต และผู้ใช้

บัณฑติ 
 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

  เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา  ว่าด้วย 

การศกึษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

  16.1  ในภาคการศกึษาสุดท้ายที่นสิิตจะส าเร็จการศึกษา นิสติจะต้องยื่นใบรายงานคาด

ว่าจะส าเร็จการศกึษา โดยผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาต่อมหาวิทยาลัยภายในระยะเวลา 1 เดือน นับจากวัน

เปิดภาคเรียน 

                     16.2  นิสติที่ได้รับการเสนอใหไ้ด้รับปริญญาตรี ต้องมคีุณสมบัติดังตอ่ไปนี้ 

                             16.2.1  เรียนรายวิชาต่าง ๆ ครบตามหลักสูตรและเงื่อนไขของสาขาวิชานั้น และ

ไม่มรีายวิชาใด ได้รับอักษร I หรอือักษร P 

                             16.2.2  ใช้ระยะเวลาเรียน ดังนี้                                           

                                        -     16.2.2.3  หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี ส าเร็จการศกึษาได้ไม่ก่อน 6 

ภาคการศกึษาปกติ ส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและไม่ก่อน 14 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับการ

ลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 

                             16.2.3  มีคา่ระดับขั้นสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่นอ้ยกว่า 2.00 

                              16.2.4  ไม่มพีันธะเรื่องเกี่ยวกับการเงนิหรอืพันธะอื่นใดกับมหาวิทยาลัย 
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หมวดที่ 6  การพัฒนาคณาจารย์ 

 

1. การเตรยีมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 

 1.1  ก าหนดให้อาจารย์ใหม่ทุกคนจะต้องเข้าปฐมนิเทศของมหาวิทยาลัย 

1.2  ชี้แจงและมอบเอกสารที่ เกี่ยวข้อง ได้แก่ รายละเอียดหลักสูตร ซึ่งแสดงถึงปรัชญา 

ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร กฎระเบียบการศึกษา คู่มือนิสิต คู่มืออาจารย์ ฯลฯ         

ให้อาจารย์ใหม่  

1.3  ชี้แจงและมอบเอกสารรายละเอียดรายวิชา ซึ่งแสดงถึงผลการเรียนรู้ที่คาดหวังจาก

รายวิชา และกลยุทธ์การสอนและการประเมินผล  ให้แก่อาจารย์ผู้สอนทั้งอาจารย์ใหม่ และอาจารย์

พิเศษ 

1.4  ก าหนดให้อาจารย์ใหม่ต้องผ่านการฝึกอบรม (หลักสูตรส าหรับอาจารย์ใหม่) เรื่องกลยุทธ์

และวิธีการสอนแบบต่างๆ กลยุทธ์การประเมินผลสัมฤทธิ์ของนิสติ 

 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์  

 2.1  การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

1. การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติด้านการจัดการเรียนการสอน (กลยุทธ์การสอน วิธีการสอน) 

การวัดและประเมินผล  ซึ่งจัดเป็นประจ าทุกปีโดยกองบริการการศึกษาของมหาวิทยาลัยหรือคณะ     

โดยก าหนดให้อาจารย์ทั้งหมดในสาขาต้องเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรส าหรับอาจารย์ใหม่ในปีแรกที่

เข้าท างาน และเข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มเติมหรอืฟื้นฟูทุกปี  

2. การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ อภิปรายปัญหาและแนวทางการแก้ไข 

ระหว่างอาจารย์ในสาขาวิชาอย่างนอ้ย 1 ครั้งต่อภาคการศกึษา 

3. การสนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมประชุม/ฝึกอบรมภายนอกสถาบัน และน าการเรียนรู้   

มาถ่ายทอดในสาขาวิชา หรือคณะ หรือนิสิต หรือบุคลากร หรือมีการแลกเปลี่ยนเอกสาร ข้อมูล

ระหว่างอาจารย์ 

4. อาจารย์ใหม่เข้าไปเรียนรู้เทคนิคการสอนและการประเมินผลจากอาจารย์เก่าที่มี

ประสบการณก์ารสอน และมีสว่นร่วมสอนในวิชาก ากับ 

5. การสนับสนุนการวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน และเผยแพร่ผลงานวิจัย        

ในเว็บไซต์ของคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ (www.agri.up.ac.th) 
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 2.2  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ 

1. การสนับสนุนการเข้าร่วมฟัง และน าเสนอผลงานทางวชิาการในที่ประชุมวิชาการ 

2. การฝึกอบรมการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยและการเขียนบทความวิจัยตีพิมพ์        

ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ 

3. การสนับสนุนการรว่มมอืในงานวจิัยทั้งในและตา่งประเทศ 

4. การสนับสนุนการเข้ารับการฝึกอบรม การประชุมสัมมนาเพิ่มพูนความรู้ 
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 

1. การก ากับมาตรฐาน 

 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร โดยมีหน้าที่เสนอหลักสูตรใหม่ หลักสูตร

ปรับปรุง หรือเสนอปิดหลักสูตร ตลอดจนด าเนินการบริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 

และการประกันคุณภาพการศกึษาของหลักสูตร 

 

2. บัณฑิต 

คณะจัดให้มีแบบสอบถามส าหรับหน่วยงาน หรอืองค์กรที่เป็นนายจ้างของบัณฑิต เพื่อประเมิน

ความพึงพอใจและความสามารถของบัณฑิต เพื่อน าข้อมูลมาเป็นส่วนหนึ่งในการปรับปรุงการเรียนการ

สอน ให้สอดคล้องกับความตอ้งการของตลาดแรงงานอย่างแท้จริง 
 

3. นิสิต 

 3.1 การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและอื่นๆแก่นิสิต 

  3.1.1 คณะพิจารณาแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้กับนิสิตทุกคนพร้อม

จัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษาและอัตราส่วนอาจารย์ตอ่นิสิตไม่เกินเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

  3.1.2 จัดอาจารย์ที่ปรึกษาด้านอื่นๆตามความเหมาะสม เพื่อให้ค าปรึกษาแนะน าในการ

จัดท ากิจกรรมเสริมหลักสูตรแก่นสิิต 
 

4. คณาจารย์ 

4.1 การรับอาจารย์ใหม่ 

 มีระบบการสรรหาและคัดเลือกอาจารย์ใหม่ ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย โดย

อาจารย์ใหมจ่ะต้องมวีุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกขึ้นไปและ/หรอืมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาหรอืที่

เกี่ยวข้อง 

4.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตร 

 มีระบบการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตร โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ

ผู้สอนประชุมร่วมกันในการออกแบบ วางแผนการจัดการเรียนการสอน การวัด  และประเมินผล การ

รวบรวมข้อมูล เพื่อการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษา หารอืแนวทางที่จะท าให้บรรลุเป้าหมายตาม

หลักสูตร และได้บัณฑิตตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์  
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 4.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ 

 พิจารณาจัดหาอาจารย์พิเศษที่มีประสบการณ์และความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน  หรือมีวุฒิ

การศึกษาขั้นต่ าระดับปริญญาเอกหรือต าแหน่งทางวิชาการในระดับรองศาสตราจารย์  เพื่อเสนอต่อ

คณะกรรมการฯในการพิจารณาอนุมัติ และด าเนนิการเรียนเชญิเป็นอาจารย์พิเศษต่อไป 

 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรยีน 

 หลักสูตร มหาวิทยาลัยพะเยาจัดให้มีการรายงานผลการด าเนินการหลักสูตร ซึ่งจะรายงาน

ข้อมูลการด าเนินการต่าง ๆ ของหลักสูตรในทุกปี โดยจะคลอบคลุมเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ อัตราการ

ส าเร็จการศึกษา จ านวนและร้อยละนักศึกษาที่สอบผ่านตามแผนการศึกษาของหลักสูตรในแต่ละป 

ปัจจัย/สาเหตุที่มีผลกระทบต่อจ านวนนิสิตตามแผนการศึกษา  การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ทั้งภายใน

ภายนอกที่มีผลกระทบต่อหลักสูตร การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนผิดปกติ การบริหารหลักสูตร 

การประเมินหลักสูตรจากผู้ส าเร็จการศึกษา การประเมินจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงแผนการ

ด าเนนิการใหมส่ าหรับปีถัดไป ซึ่งจะควบคุมโดยอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร 

การเรียนการสอน มหาวิทยาลัยพะเยาจัดให้มีการประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ โดย

คลอบคลุมเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ การวางแผนการสอน วิธีการสอนและพฤติกรรมการสอน ผลการ

สอน และสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ทั้งนี้เพื่อให้ผู้สอนและคณะฯได้รับทราบข้อมูลและน าไป

ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนตอ่ไป 

การประเมินผู้เรียน กรณีที่นสิิตมคีวามสงสัยเกี่ยวกับการประเมินรายวิชาใด สามารถที่จะยื่นค า

ร้องขอดูกระดาษค าตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่ละรายวิชา

ได้ ทั้งนีเ้ป็นไปตามหลักเกณฑแ์ละวิธีการที่มหาวิทยาลัยก าหนด  

 

6. สิง่สนับสนุนการเรียนรู้ 

6.1 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 

 มหาวิทยาลัยพะเยาจัดให้มีห้องเรียนและห้องปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการเรียน

การสอนดังตอ่ไปนี ้ 

1. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ใช้ร่วมกันของมหาวิทยาลัยห้องละ 100 เครื่อง 3 ห้องเรียน ณ 

อาคารเรยีนรวมใหม่หลังที่ 3 

2. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ใช้ร่วมกันของมหาวิทยาลัยห้องละ 80 เครื่อง 2 ห้องเรียน ณ 

อาคารเรยีนและปฏิบัติการดา้นภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3. ห้องปฏิบัติการเครือข่ายใช้ร่วมกันของคณะประกอบด้วยเครื่องลูกข่าย 10 เครื่องและ

อุปกรณ์เครือข่ายแลน 2 ชุดการทดลอง ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการด้านภาษาและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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 มหาวิทยาลัยพะเยายังเตรียมทรัพยากรให้บริการในการค้นคว้าศึกษาด้วยตนเอง สืบค้นข้อมูล

และสื่อสารสนเทศดังตอ่ไปนี้ 

1. ห้องคอมพิวเตอร์เชื่อมต่อเครือข่าย 8 ห้อง รวม 680 เครื่อง พร้อมเชื่อมต่อระบบ

เครือข่ายความเร็วในการรับส่งข้อมูล 100 Mbps ณ ห้อง self-access และศูนย์บรรณ

สารและสื่อการศกึษา 

2. บริการ Wireless Access Point จ านวน 456 จุดครอบคลุมพื้นที่ภายในอาคารเรียนและ

หอพักที่ความเร็วในการรับส่งขอ้มูล 45/100/300 Mbps 

 จ านวนทรัพยากรสารสนเทศที่มีให้บริการในมหาวิทยาลัยพะเยา ประกอบด้วยหนังสือจ านวน 

110,949 เล่ม และสื่อโสตทัศน์จ านวน 8,131 รายการ โดยเมื่อรวมกับวิทยานิพนธ์และหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส์จะมีจ านวนกว่า 250,000 รายการ ซึ่งเกินจ านวนที่ก าหนดโดย ประกาศส านักงาน

คณะกรรมการอุดมศึกษาเรื่อง มาตรฐานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2544 นิสิตสามารถค้นและ

จองหนังสือจากเว็บไซด์ของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ผ่านระบบเครือข่ายออนไลน์ได้  

นอกจากนั้นยังมีฐานข้อมูลออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้นิสิตได้ค้นคว้า

งานวิจัยได้ อาทิเช่น ฐานข้อมูล ACM Digital Library, Academic Search Premier, Emerald, Science 

Direct, และ Springer Link เป็นต้น โดยนิสิตสามารถเข้าใช้ผ่าน เว็บไซด์ของศูนย์บรรณสารและ

สื่อการศกึษาของมหาวิทยาลัยได้เชน่เดียวกัน 

 

 6.2 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 

  6.2.1 มีการศึกษาความต้องการ และน ามาวางแผนการจัดหาและแผนการใช้ทรัพยากร

การเรียนการสอน 

  6.2.2 อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชามีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือตลอดจน

สื่อประกอบการเรียนการสอน 

  6.2.3 ติดตามการใชท้รัพยากรการเรียนการสอนเพื่อปรับปรุงและพัฒนาอย่างตอ่เนื่อง 

 

6.3 การประเมินความความเพียงพอของทรัพยากร 

  6.3.1 ประเมินความเพียงพอของทรัพยากร วางแผน จัดหา และติดตามการใช้

ทรัพยากรการเรียนการสอน โดยใหอ้าจารย์ นิสติ มีสว่นร่วม 

  6.3.2 ประเมินความพึงพอใจต่อความเพียงพอของทรัพยากร ของอาจารย์ นิสติ 

  6.3.3 ตดิตามการใช้ทรัพยากร ทั้งต ารา วารสาร สื่อ และอุปกรณ์ ตามความเหมาะสม

และสถานการณข์องมหาวิทยาลัย 

  6.3.4 น าผลการประเมินความเพียงพอของทรัพยากรมาปรับปรุงแผนและการบริหาร

จัดการทรัพยากรในปีต่อไป 
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7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators)  

 

 

 ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที ่2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตร อย่างนอ้ยร้อยละ 80 มีสว่น

ร่วมในการประชุมวางแผน เพื่อตดิตาม และทบทวนการ

ด าเนนิการของหลักสูตร  

     

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2  

ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษา

แหง่ชาติ หรอืมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

     

3. มรีายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ

ประสบการณภ์าคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ 

มคอ.4  อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค

การศกึษาให้ครบทุกรายวิชา 

     

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และ

รายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม 

(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลัง

สิน้สุดภาคการศกึษา  ที่เปิดสอนใหค้รบทุกรายวิชา 

     

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร               

ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศกึษา 

     

6. มกีารทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนสิิตตามมาตรฐาน           

ผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) 

อย่างนอ้ยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแตล่ะปี

การศกึษา 

     

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรยีนการสอน      

กลยุทธ์ การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้จากผล

การประเมนิการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

     

8. อาจารย์ใหม ่(ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนเิทศหรือ

ค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 

     

9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ 

และ/หรอืวิชาชีพ อย่างนอ้ยปีละหนึ่งครั้ง 
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 ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที ่2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) 

ได้รับการพัฒนาวิชาการและ/หรอืวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 50 ต่อปี 

     

11. ระดับความพึงพอใจของนิสติปีสุดท้าย/บัณฑติใหม่ที่มี

ต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนน

เต็ม 5.0 

     

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใชบ้ัณฑิตที่มีตอ่บัณฑติ

ใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

     

รวมตัวบ่งช้ี (ข้อ) ในแต่ละปี 9 10 10 11 12 

ตัวบ่งชีบ้ังคับ (ข้อที่) 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 

ตัวบ่งชีต้้องผ่านรวม (ข้อ) 9 9 9 9 9 
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หมวดที่ 8  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

 1.1  การประเมินกลยุทธ์การสอน 

1. การประชุมร่วมของอาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและขอค าแนะน า/

ข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่มีความรูใ้นการใช้กลยุทธ์การสอน 

2. อาจารย์รับผิดชอบ/อาจารย์ผู้สอนรายวิชา ขอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจาก

อาจารย์ท่านอื่น หลังการวางแผนกลยุทธ์การสอนส าหรับรายวิชา 

3. การสอบถามจากนิสิต ถึ งประสิทธิผลของการเรียนรู้จากวิธีการที่ ใช้  โดยใช้

แบบสอบถามหรือการสนทนากับกลุ่มนิสติ ระหว่างภาคการศกึษา โดยอาจารย์ผู้สอน 

4. ประเมินจากการเรียนรู้ของนิสิต จากพฤติกรรมการแสดงออก การท ากิจกรรม และผล

การสอบ 

 1.2  การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

1. การประเมนิการสอนโดยนิสติทุกปลายภาคการศกึษา จัดท าโดยมหาวิทยาลัย 

2. การประเมินการสอนของอาจารย์จากการสังเกตในช้ันเรียนถึงวิธีการสอน กิจกรรม 

งานที่มอบหมายแก่นสิิต โดยคณะกรรมการวิชาการคณะฯ 

3. การประเมนิการสอนโดยอาจารย์ผู้รว่มสอนในรายวิชา จากการสังเกตการสอน 

 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

 2.1 โดยนิสิตปัจจุบัน และบัณฑิตที่จบการศึกษาในหลักสูตร 

 การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยนิสิตช้ันปีที่ 4 ในภาคการศึกษาปลายก่อนจบ

การศกึษา โดยรูปแบบสอบถาม หรอื การประชุมตัวแทนนิสติกับตัวแทนอาจารย์ 

 2.2 โดยผู้ทรงคุณวุฒ ิที่ปรึกษา และ/หรอืจากผู้ประเมิน 

 การประเมนิจากการเยี่ยมชมและขอ้มูลในร่างรายงานผลการด าเนนิการหลักสูตร 

 2.3 โดยนายจ้าง และ/หรอืผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆ  

 แบบประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพของบัณฑิต โดยผู้ใช้บัณฑิต และการประชุม

ทบทวนหลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ผูใ้ช้งานนิสติ บัณฑติ และนิสติ 
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3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

การประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปี ตามตัวบ่งชี้ในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการ

ประเมินคุณภาพภายในระดับสาขาวิชา ประกอบด้วยกรรมการ 3 คน โดยเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร อย่างนอ้ย 1 คน 

 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร 

1. อาจารย์ประจ าวิชาทบทวนผลการประเมินประสิทธิผลของการสอนในวิชาที่รับผิดชอบ      

ในระหว่างภาค ปรับปรุงทันทีจากข้อมูลที่ได้รับ เมื่อสิ้นภาคการศึกษา จัดท ารายงานผลการด าเนินการ

รายวิชาเสนอหัวหน้าสาขาวิชาผ่านอาจารย์รับผดิชอบหลักสูตร 

2. อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตรติดตามผลการด าเนินการตามตัวบ่งชี้ในหมวดที่  7 ข้อ 7       

จากการประเมินคุณภาพภายในสาขาวิชา 

3. อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตรสรุปผลการด าเนินการหลักสูตรประจ าปี โดยรวบรวมข้อมูล   

การประเมินประสิทธิผลของการสอน รายงานรายวิชา รายงานผลการประเมินการสอนและสิ่งอ านวย

ความสะดวก รายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิต รายงานผลการประเมินหลักสูตร รายงานผล

การประเมินคุณภาพภายใน ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ จัดท ารายงานผลการด าเนินการหลักสูตร

ประจ าปี เสนอหัวหน้าสาขาวิชา 

4. ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร พิจารณาทบทวนสรุปผลการด าเนินการหลักสูตร          

จากร่างรายงานผลการด าเนินการหลักสูตรและความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ ระดมความคิดเห็น 

วางแผนปรับปรุงการด าเนินการเพื่อใช้ในรอบการศึกษาต่อไป จัดท ารายงานผลการด าเนินการของ

หลักสูตร เสนอต่อคณบดี 
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ภาคผนวก ก  

ข้อบงัคบัมหาวทิยาลยัพะเยา ว่าดว้ย การศกึษาระดบัปรญิญาตร ีพ.ศ. 2553  

และแก้ไขเพิ่มเติม 
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ภาคผนวก ข  

ตารางเปรยีบเทยีบหลกัสตูรเก่าปรบัปรุง พ.ศ. 2555 และหลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2560 
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โครงสร้างหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแก้ไข เมื่อเปรียบเทยีบกับโครงสร้างเดิม และเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี ปรากฏดังนี้ 
 

หมวดวิชา เกณฑ์มาตรฐานของ สกอ. 
หลักสูตรปรับปรงุ 

พ.ศ. 2555 

หลักสูตรปรับปรงุ 

พ.ศ. 2560 

1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 30 30 

   1.1 หมวดวชิาศึกษาทั่วไปบังคบั  21 30 

   1.2 หมวดวชิาศึกษาทั่วไปเลอืก  9 - 

2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน  ไม่น้อยกว่า 72 หนว่ยกติ 91 91  

   2.1  กลุ่มวิชาพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์

และคณิตศาสตร์ 

 26 19 

   2.2  กลุ่มวิชาพืน้ฐานเฉพาะดา้น  31 34 

   2.3  กลุ่มวชิาเอกบังคับ  28 26 

   2.4  กลุ่มวิชาเอกเลือก  6 12 

3. หมวดวิชาเลือกเสร ี ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 6 6 

4.รายวิชาบังคับไม่นับหนว่ยกติ (ถ้าม)ี  - - 

รวม  (หน่วยกิต)   ไม่น้อยกวา่ 120 หนว่ยกติ 127 127 
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ตารางเปรยีบเทยีบรายละเอียดหลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2555 และหลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2560 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 สาระที่ปรับปรุง 

วชิาศกึษาท่ัวไปบังคับ              

กลุ่มวิชาภาษา                               9  หน่วยกิต 

001103 ทักษะภาษาไทย         

Thai Language Skills                        

         3(3-0)  ปิดรายวิชา 

001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน  

Fundamental of English                                

3(3-0) 

001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา    

Developmental English                                 

3(3-0) 

กลุ่มวิชาสงัคมศึกษา                        3  หน่วยกิต 

003134 อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน่ 3(3-0-6)  ปิดรายวิชา 

 Civilization  and  Indigenous  

Wisdom 

 

กลุ่มวิชาพลานามัย                           1 หน่วยกิต    บังคับเลือก         1 หน่วยกิต 

004150 กอล์ฟ 

Golf 

1(0-2-1)  

 

ปิดรายวิชา 

004151 เกม 

Game 

1(0-2-1) 

004152 บรหิารกาย 

Body Conditioning 

1(0-2-1) 

004153 กิจกรรมเข้าจังหวะ  

Rhythmic Activities 

1(0-2-1) 

004154 ว่ายน้ า     

Swimming 

1(0-2-1) 

004155 ลีลาศ    

Ballroom Dance 

1(0-2-1) 

004156 ตะกร้อ   

Takraw  

1(0-2-1) 

004157 นันทนาการ 

Recreation 

1(0-2-1) 

004158 ซอฟท์บอล 

Softball 

1(0-2-1) 

004159 เทนนิส   

Tennis 

1(0-2-1) 

004160 เทเบิลเทนนิส  

Table Tennis 

1(0-2-1) 

004161 บาสเกตบอล 

Basketball 

      1(0-2-1) 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 สาระที่ปรับปรุง 

004162 แบดมินตัน 

Badminton 

1(0-2-1)  ปิดรายวิชา 

004163 ฟุตบอล  

Football 

1(0-2-1) 

004164 วอลเลย์บอล 

Volleyball 

1(0-2-1) 

004165 ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว  

Art of Self Defense           

1(0-2-1) 

กลุ่มวิชาบูรณาการ                          8 หน่วยกิต 

005171 ชีวติและสขุภาพ    

Life  and  Health              

3(3-0-6)  ปิดรายวิชา 

005172 การจัดการการด าเนินชีวิต 

Living Management 

3(2-2-5) 

005173 ทักษะชีวติ  

Life Skills  

2(1-2-3) 

วชิาศกึษาท่ัวไปเลือก   ไม่น้อยกว่า       9    หน่วยกิต      

กลุ่มวิชาภาษา 

001113 ภาษาอังกฤษเชงิวิชาการ 

English for Academic Purposes 

    3(3-0-6)  ปิดรายวิชา 

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 

002121 สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา

ค้นคว้า 

    3(3-0-6)  ปิดรายวิชา 

 Information Science for Study and Research 

002122 ปรัชญาเพื่อชวีิต 

Philosophy for Life 

3(3-0-6) 

002123 ภาษา สังคมและวัฒนธรรม 

Language Society and Culture 

3(3-0-6) 

002124 ปรทิัศน์ศิลปะการแสดงไทย 

Thai Performing Arts 

3(3-0-6) 

002125 ดุรยิางควิจักขณ์ 

Music Appreciation 

3(3-0-6) 

002126 ศิลปะในชีวิตประจ าวัน 

Arts in Daily Life 

3(3-0-6) 

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 

003131 กฎหมายพืน้ฐานเพื่อคุณภาพชีวติ    3(3-0-6)  ปิดรายวิชา 

 Fundamental Laws for Quality of Life        

003132 ไทยกับประชาคมโลก    3(3-0-6) 

 Thai and the World Community                         
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003133 วิถีไทย วถิีทัศน์                               3(3-0-6) 

Thai Way and Vision 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 สาระที่ปรับปรุง 

003135 การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม     

Politics  Economy and Society             

3(3-0-6)  ปิดรายวิชา 

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

006140 มนุษยก์ับสิ่งแวดล้อม    

Man and Environment 

3(3-0-6)  ปิดรายวิชา 

006141 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน 3(2-2-5) 

 Introduction to Computer Information Science 

006142 คณิตศาสตร์ส าหรับชีวติในยุค

สารสนเทศ   

3(3-0-6) 

 Mathematics for Life in the Information Age  

006143 ยาและสารเคมีในชีวติประจ าวัน    3(3-0-6) 

 Drugs and Chemicals in Daily Life             

006144 อาหารและวิถีชวีติ 

Food  and  Life  Style 

3(3-0-6) 

006145 พลังงานและเทคโนโลยใีกล้ตัว 3(3-0-6) 

 Energy and Technology  Around  Us 

006245 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 

Science in Daily Life 

3(3-0-6) 

กลุ่มวิชาบูรณาการ 

005170 พฤติกรรมมนุษย์   

Human Behavior                  

3(3-0-6)  ปิดรายวิชา 

วชิาศกึษาท่ัวไปบังคับ              

  

 

 001101 การใชภ้าษาไทย   

Usage of Thai Language 

3(2-2-5) เปิดรายวิชาใหม่ 
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     การสื่ อสารด้วยค า วลี  การแต่งประโยค 

ส านวน และโวหารในภาษาไทย การจับใจความ

ส าคัญจากการฟังและการอ่าน การเขียนย่อหน้า 

การสรุปความ และการแสดงความคิดผ่านทักษะ

การใชภ้าษาไทยที่เหมาะสม 

     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 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 สาระที่ปรับปรุง 

   001102 ภาษาอังกฤษเตรยีมพรอ้ม  

Ready English 

3(2-2-5) เปิดรายวิชาใหม่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ค าศั พ ท์ ภ าษ าอั งกฤษ ในชี วิ ตป ระจ าวั น 

หลักการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการฟัง พูด อ่าน 

เขียนตามสถานการณ์ที่ก าหนด และไวยากรณ์

ภาษาอังกฤษระดับต้น เพื่อเป็นพื้นฐานในการ

พัฒนาการใชภ้าษาอังกฤษในระดับต่อไป 

     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 อา่น เขียน 

ค าศัพท์ในชีวิตประจ าวัน และไวยากรณ์พื้นฐาน

ตลอดจนการสื่อสารในสถานการณ์รอบตัวเพื่อ

เป็นพื้นฐานในการพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

ในระดับที่สูงขึน้ และการด าเนินชีวติในอนาคต 

     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 ภาษาอังกฤษก้าวหนา้                         3(2-2-5) 

Step UP English 

     ค าศั พ ท์ ภ าษ าอั งกฤษ ในชี วิ ตป ระจ าวั น 

หลักการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการฟัง พูด อ่าน 

เขียนตามสถานการณ์ที่ก าหนด และไวยากรณ์

ภาษาอังกฤษระดับที่สูงขึ้น เพื่อประยุกต์ใช้ในการ

พัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนรู้ระดับที่

สูงขึน้ต่อไป 

 

 

 

 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 สาระที่ปรับปรุง 

   

     English vocabulary in daily life, English usage 

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 

เปิดรายวิชาใหม่ 

 

 

 

 

 

 
  

002201 พลเมืองใจอาสา   

Citizen Mind by Citizenship 

3(2-2-5) 
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     สิทธิและหน้าที่ของพลเมืองในสังคมทุกระดับ 

จิตอาสา ส านึกสาธารณะ คุณธรรม จริยธรรม 

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 

 

 

 

 

 

 

  

002202 สังคมพหุวัฒนธรรม                                     

Living in Multicultural Society 

3(2-2-5) 

     มนุษย์กับสังคม สังคมพหุวัฒนธรรม กระแส

การเปลี่ยนแปลงในสังคมและวัฒนธรรมโลก 

อาเซียน ตลอดจนสังคมและวัฒนธรรมของ

ท้องถิ่นไทย 4 ภาคและพะเยา 

     Man and society, multicultural society, social 

and cultural trends in global, ASEAN, Thailand’s 

regional, and Phayao dimensions 

  

003201 การสื่อสารในสังคมดิจิตอล  

Communication in Digital Society 

3(2-2-5) 

     แนวโน้ ม การพัฒ นาและนวัตกรรมของ

เทคโนโลยีสารสนเทศฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ระบบ

ความรู้พื้นฐานเทคโนโลยีฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ 

และระบบเครือข่าย นวัตกรรมของเศรษฐกิจดิจิทัล 

ธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การใช้โปรแกรม

ส านักงานอัตโนมัติ และโปรแกรมประยุกต์เพื่อการ

ผลิตสื่อผสม การสืบค้น คัดกรอง และเลือกสรร

ข้อมูลเพื่อน ามาใช้ในการท างานและชีวิตประจ าวัน 

การสื่อสารในเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างมี

จริยธรรมและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
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     Fundamentals of technology: hardware, 

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 

เปิดรายวิชาใหม่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

003201 การจัดการสุขภาพและสิง่แวดล้อม 

Health and Environment 

Management 

3(2-2-5) 

     ภาวะสุ ขภาพ  การดู แลสุ ขภาพกายและ

สุขภาพจิต สิ่งแวดล้อมกับการส่งเสริมสุขภาพ 

อุบัติเหตุ อุบัติภัย ภัยธรรมชาติ สถานการณ์โรค    

     State of health, mental and physical health, 

environment for health promotion, accident, 

danger, natural disaster and disease situation 

  

004101 ศิลปะในการด าเนินชีวติ  

Arts of Living 

3(2-2-5) 

     การสร้างแรงบันดาลใจ  การเห็นคุณค่าใน

ตนเองและผู้อื่น  การตั้งเป้าหมายชีวิตและการ

วางแผน  กระบวนการคิด  การควบคุมและการ

จัดการอารมณ์ 

     Inspiration making, appreciation in self value 

and others, goal setting in life and planning, 

thinking system, emotion control and 

management 

  

004201 บุคลิกภาพและการแสดงออกใน

สังคม 

Socialized Personality 

3(2-2-5) 

     การเสรมิสร้างบุคลิกภาพ 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, self-

adaptation in the Thai and global social context 
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ปรับปรุง 
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หมวดวิชาเฉพาะสาขา จ านวน 96 หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะสาขา จ านวน 91 หน่วยกิต  

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  

จ านวน 35 หน่วยกิต 

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    

จ านวน 19 หน่วยกิต 

 

247221 สถิติวเิคราะห์                            

Statistical Analysis  

3 (2-2-5) 

 

  ปิดรายวิชา 

     แนวคิด ขอบเขตและประโยชน์ของสถิติ การน า

สถิติไปใช้ในชีวิตประจ าวัน ระเบียบวิธีการทางสถิติ 

หลักเบื้องต้นของการส ารวจด้วยตัวอย่าง สถิติ

พรรณนา ความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่มและความน่าจะ

เป็นของตัวแปรสุ่ม การแจกแจงของตัวสถิติ การ

ประมาณค่าและการทดสอบสมมุติ ฐาน  การ

วิเคราะห์ความแปรปรวนเบื้องต้น การวิเคราะห์การ

ถดถอยและสหสัมพันธ์เชิงเส้น การทดสอบด้วยไค

ก าลั งสอง สถิติ ไม่ อิ งพารามิ เตอร์ และการใช้

โปรแกรมส าเร็จรูปในการวิเคราะห์และแปลผล 

     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 ฟิสิกส์เบือ้งต้น             4(3-3-8) 

Introductory Physics 

     คณิตศาสตร์ที่ใช้ในฟิสิกส์ กลศาสตร์เบื้องต้น 

กฎการเคลื่อนที่  แรงโน้มถ่วง งานและพลังงาน     

โมเมนตัมและการชนการเคลื่อนที่แบบหมุน สมบัติ

ของสสาร กลศาสตร์ของไหล คลื่นและการสั่น          

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 

244103 ฟิสิกส์เบือ้งต้น             4(3-3-8) 

Introductory Physics 

     คณิตศาสตร์ที่ใช้ในฟิสิกส์ กลศาสตร์เบื้องต้น 

กฎการเคลื่อนที่  แรงโน้มถ่วง งานและพลังงาน     

โมเมนตัมและการชนการเคลื่อนที่แบบหมุน สมบัติ

ของสสาร กลศาสตร์ของไหล คลื่นและการสั่น          

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 

ปิดรายวิชา 
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361201 จุลชีววทิยาทั่วไป  

General Microbiology 

4 (3-3-8) 361101 จุลชีววทิยาทั่วไป  

General Microbiology 

4 (3-3-8) เปลี่ยนรหัส

รายวชิา 

     โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์จุลินทรีย์ อาหาร 

การเจริญและการสืบพันธุ์ เมแทบอลิซึม วิธีการ

ควบคุมจุลินทรีย์ การจัดหมวดหมู่ และพันธุศาสตร์ 

ค ว า ม ส า คั ญ ข อ งจุ ลิ น ท รี ย์ ใน ด้ า น อ าห า ร 

อุ ต ส าหกรรม  สิ่ งแ วดล้ อม  ก ารแพท ย์  แล ะ

สาธารณสุข 

     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 

     โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์จุลินทรีย์ อาหาร 

การเจริญและการสืบพันธุ์ เมแทบอลิซึม วิธีการ

ควบคุม การจัดหมวดหมู่ พันธุศาสตร์ ความส าคัญ

ขอ งจุ ลิ น ท รี ย์ ใน ด้ าน อ าห าร  อุ ต ส าห ก รรม

สิ่งแวดล้อม การแพทย ์และสาธารณสุข 

     Structure and function of microbial cell, 

nutrition, growth and reproduction, metabolism, 

control, classification, genetics, their significance 

on food, industry, environment, medicine, and 

public health 

กลุ่มวิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน  31  หน่วยกิต  กลุ่มวิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน 34 หน่วยกิต  

146111 

      

การอา่นและการเขียนภาษาอังกฤษ

เชิงปฏิบัต ิPractical Reading and 

Writing 

3 (3-0-6)  ปิดรายวิชา 

     ศึกษาหลักการเบื้องต้นของการอ่าน และการ

เขียน รวมทั้งฝึกอ่านและเขียนโดยเร่ิมศึกษาหลักการ

และปัญหาในการอ่านและเขียน ตั้งระดับ ค า วลี อนุ

ประโยค จนถึงประโยคประเภทต่างๆ รวมทั้งฝึกอ่าน

เพื่ อวิ เคราะห์ประโยคที่ ไม่สมบู รณ์  แ ละการใช้

เคร่ืองหมายวรรคตอน และการแบ่งประโยค เพื่อ

แก้ไขปัญหาดังกล่าวผ่านการเขียนตามหลักการ

เกี่ยวกับการเขียนเบือ้งต้น       

     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   

 146132 การฟังและการพูดใน

ชีวติประจ าวัน Listening and 

Speaking in Daily Life 

    3(2-2-5) เปิดรายวิชา

ใหม่ 

     ทักษะการฟังและพูดภาษาอังกฤษเพื่อการ

สื่อสารในชีวิตประจ าวัน 

     English listening and speaking skills for 

communication in daily life   
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201111 การประมงทั่วไป             3(2-3-6) 

General Fishery 

     การประมงทั่วไปในประเทศและต่างประเทศ ชล

สมบั ติ แ ล ะก ารใช้ ป ระ โยชน์  ก ารจั บ สั ต ว์ น้ า         

การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า การแปรรูปและการถนอม

อาหารจากสัตว์น้ าการตลาดและการขนส่งสัตว์น้ า 

องค์การสะพานปลา สหกรณ์ประมง หน่วยงานที่

เกี่ยวข้องกับการประมง 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 co-

operative, fisheries related organizations, fisheries 

policy in Thailand and other countries 

201111 การประมงทั่วไป             2(2-0-4) 

General Fisheries 

     การประมงทั่วไปในประเทศและต่างประเทศ     

ชลสมบัติ และการใช้ประโยชน์  การจับสัตว์น้ า             

การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า การแปรรูปและการถนอม

อาหารจากสัตว์น้ าการตลาดและการขนส่งสัตว์น้ า 

องค์การสะพานปลา สหกรณ์ประมง หน่วยงานที่

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 

ปรับหน่วย

กิต ชื่อวชิา

ภาษา 

อังกฤษและ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

 

 

 201121 หลักการก่อสรา้งทางการประมง 

Principles for fishery construction 

2(2-2-5) เปิดรายวิชา

ใหม่ 

       หลักการทางฟิสิกส์เบื้องต้นเพื่อการประมง 

ได้แก่ การเปลี่ยนหน่วยในระบบ SI (International 

System of Units) การใช้เคร่ืองกลอย่างง่ายเพื่อการ

ประมง การค านวณก าลังไฟฟ้า การค านวณค่า

ไฟฟา้ การคัดเลือกต าแหน่งและจ านวนของเคร่ืองให้

อากาศในบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า การส ารวจพื้นที่และ

การสรา้งบ่อเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

     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         

201221   หลักการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า    

Principles of Aquaculture 

4(3-3-8) 201221   หลักการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า    

Principles of Aquaculture 

3(2-3-6) ปรับหน่วย

กิต  

     หลักการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ประวัติ เทคโนโลยี

เกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดและชายฝ่ัง สภาวะ

ปัจจุบันเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดและสัตว์น้ า

ชายฝ่ังในประเทศไทย ความรู้เกี่ยวกับดิน น้ า พันธุ์

สัตว์น้ า และอาหารเพื่อการเลี้ยงสัตว์น้ า ตลอดจน

ชนิดของสัตว์น้ าจืดและสัตว์น้ าชายฝ่ังที่นิยมเลี้ยง  

     Principle of aquaculture, history, technology on 

     หลักการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ประวัติ เทคโนโลยี

เกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดและชายฝ่ัง สภาวะ

ปัจจุบันเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดและสัตว์น้ า

ชายฝ่ังในประเทศไทย ความรู้เกี่ยวกับดิน น้ า พันธุ์

สัตว์น้ า อาหารเพื่อการเลี้ยงสัตว์น้ า ตลอดจนชนิด

ของสัตว์น้ าจืดและสัตว์น้ าชายฝ่ังที่นิยมเลี้ยง 

     Principle of aquaculture, history, technology 
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ปรับปรุง 

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          

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 

201242 มีนวิทยา 

Ichthyology 

วิชาบังคับก่อน : 243101ชีววทิยา 1 

Prerequisite: 243101 Biology 1 

3(2-3-6) 201242 มีนวิทยา 

Ichthyology 

 

3(2-3-6) ไม่มีวชิา

บังคับก่อน

และปรับค า

บรรยาย

รายวิชา      ชีววิทยา สัณฐานวิทยาและกายวิภาค สรีรวิทยา 

พฤติกรรม วิวัฒนาการ ระบบอนุกรมวิธาน และ

กฎเกณฑ์ของชื่อวิทยาศาสตร์ และการกระจายพันธุ์

ของปลาทะเล  และปลาที่ ส าคัญ ใน เขต เอ เชีย

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 

     ชี ว วิ ท ย า  สั ณ ฐาน วิ ท ย าแ ล ะก าย วิ ภ าค 

พฤติกรรม วิวัฒนาการ ระบบอนุกรมวิธาน และ

กฎเกณฑ์ของชื่อวทิยาศาสตร์ และการกระจายพันธุ์

ของปลาทะเล และปลาที่ ส าคัญ ในเขตเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้ 

     Biology, internal and external characters, 

behavior and evolution of fishes included 

taxonomy and zoogeography of economic 

importance fish emphasizing the Southeast Asian 

fishes 

201323 คุณภาพน้ าส าหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์

น้ า 

Water Quality for Aquaculture 

3(2-3-6) 201321 คุณภาพน้ าส าหรับการเพาะเลี้ยง

สัตว์น้ า 

Water Quality for Aquaculture 

3(2-3-6) ปรับรหัส

รายวิชา 

     คุณภาพน้ าทางกายภาพ เคมี  และชีวภาพ 

ส าห รับการเพ าะเลี้ ยงสั ต ว์น้ า  น้ าที่ ใช้ ในการ

เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ปัจจัยที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

คุณ ภาพน้ า  ก ารจัดการคุณ ภาพน้ า เพื่ อการ

เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า การให้อากาศ, การใช้วัสดุปูน การ

ใช้ปุ๋ย การปนเปื้อนสารพิษในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ า ดิน

ตะกอนและการจัดการตะกอนก้นบ่อ การวิเคราะห์

คุณภาพน้ า มาตรฐานคุณภาพน้ าทิ้งจากฟาร์ม

เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

     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 

     คุณภาพน้ าทางกายภาพ เคมี  และชีวภาพ 

ส าห รับการเพาะเลี้ ยงสั ตว์น้ า  น้ าที่ ใช้ ในการ

เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ปัจจัยที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

คุณ ภาพน้ า  ก ารจัดการคุณ ภาพน้ า เพื่ อการ

เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า การให้อากาศ , การใช้วัสดุปูน 

การใช้ปุ๋ย การปนเปื้อนสารพิษในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ า 

ดินตะกอนและการจัดการตะกอนก้นบ่อ การ

วิเคราะห์คุณภาพน้ า มาตรฐานคุณภาพน้ าทิ้งจาก

ฟาร์มเพาะเลีย้งสัตว์น้ า 

     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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ปรับปรุง 

201324 โภชนศาสตร์สัตว์น้ า 

Aquatic Animal Nutrition 

3(2-3-6) 201322 โภชนศาสตร์สัตว์น้ า  

Aquatic Animal Nutrition 

3(2-3-6) ปรับรหัส

รายวิชา 

     อาหารและสารอาหารต่อการเจริญเติบโต และ

การสืบพันธุ์ของสัตว์น้ า ชีวเคมีทางโภชนาการของ

อาหารสัตว์น้ า การเน่าเสีย การเสื่อมสภาพของ

สารอาหาร วัตถุดิบ และการสรา้งสูตรอาหารสัตว์น้ า 

เทคโนโลยีการผลิตอาหารสัตว์น้ าเบื้องต้น การ

ประเมินคุณค่าทางโภชนาการอาหารสัตว์น้ า 

     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 

     อาหารและสารอาหารต่อการเจริญเติบโตและ

การสืบพันธุ์ของสัตว์น้ า ชีวเคมีทางโภชนาการของ

อาหารสัตว์น้ า การเน่าเสีย การเสื่อมสภาพของ

สารอาหาร วัตถุดิบ และการสร้างสูตรอาหารสัตว์

น้ า เทคโนโลยีการผลิตอาหารสัตว์น้ าเบื้องต้น การ

ประเมินคุณค่าทางโภชนาการอาหารสัตว์น้ า 

     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 

201325 

  

โรคและปรสิตของสัตว์น้ า 

Diseases and Parasites of Aquatic 

Animals 

3(2-3-6) 201323

  

โรคและปรสิตของสัตว์น้ า 

Diseases and Parasites of 

Aquatic Animals 

3(2-3-6) ปรับรหัส

รายวิชา 

     สาเหตุของการเกิดโรคและปรสิต ลักษณะ

อาการของสัตว์น้ าที่เกิดโรคและปรสิต ชีวประวัติของ

โรคและปรสิต ความสัมพันธ์ระหว่างโรคและปรสิต

กับสัตว์น้ า ผลกระทบที่เกิดจากโรคและปรสิตชนิด

ต่างๆที่มีต่อสัตว์น้ าที่นิยมเลี้ยง การป้องกันก าจัด 

การรักษาโรคและปรสิตของสัตว์น้ า 

     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 

     สาเหตุของการเกิดโรคและปรสิต ลักษณะ

อาการของสัตว์น้ าที่เกิดโรคและปรสิต ชีวประวัติ

ของโรคและปรสิต ความสัมพันธ์ระหว่างโรคและ

ปรสิตกับสัตว์น้ า ผลกระทบที่เกิดจากโรคและปรสิต

ชนิดต่างๆที่มีต่อสัตว์น้ าที่นิยมเลี้ยง การป้องกัน

ก าจัด การรักษาโรคและปรสิตของสัตว์น้ า 

     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 

201329

  

พันธุศาสตร์เพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

Genetics for Aquaculture  

3(2-3-6) 201325 

 

 

 

 

 

 

พันธุศาสตร์เพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

Genetics for Aquaculture 

3(2-3-6) ปรับรหัส

รายวิชา

และเปลี่ยน

กลุ่ม

รายวิชา 

     บทบาทของพันธุศาสตร์ต่อการประมง ลักษณะ

คุณภาพและลักษณะปรมิาณในสัตว์น้ า การปรับปรุง

พันธุ์สัตว์น้ าโดยวิธีการคัดพันธุ์ ระบบการผสมพันธุ์ 

เทคนิคการจัดการชุดโครโมโซม และเทคนิคพันธุ

วิศวกรรม เซลล์พันธุศาสตร์ของปลา การจัดการพ่อ

แม่พันธุ์สัตว์น้ า  พันธุศาสตร์ประชากรเพื่อการ

เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

 

 

 

 

     บทบาทของพันธุศาสตร์ต่อการประมง ลักษณะ

คุณภาพและลักษณะปริมาณ ในสัตว์น้ า  การ

ปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้ าโดยวิธีการคัดพันธุ์ ระบบการ

ผสมพันธุ์ เทคนิคการจัดการชุดโครโมโซม และ

เทคนิคพันธุวิศวกรรม เซลล์พันธุศาสตร์ของปลา 

การจัดการพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ า พันธุศาสตร์ประชากร

เพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
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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 

     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 

201344 นิเวศวิทยาทางน้ า 

Aquatic Ecology 

3(2-3-6) 201343 นิเวศวิทยาทางน้ า 

Aquatic Ecology 

3(2-3-6) ปรับรหัส

รายวิชา 

     องค์ประกอบของระบบนิเวศ การจ าแนกระบบ

นิเวศ การถ่ายทอดพลังงานและการหมุนเวียนของแร่

ธาตุ ห่วงโซ่อาหารและสายใยอาหารในระบบนิเวศ

ทางน้ า ระบบนิเวศน้ าจืด ระบบนิเวศทางทะเลและ

ชายฝ่ัง แหล่งน้ ากร่อย พื้นที่ชุ่มน้ า สิ่งมีชีวิตในระบบ

นิเวศทางน้ า ประชากรและสังคมสิ่งมีชีวิต ปัจจัยที่มี

ผลต่อการด ารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตในน้ า สาเหตุของ

ความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศทางน้ า  

     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 

     องค์ประกอบของระบบนิเวศ การจ าแนกระบบ

นิเวศ การถ่ายทอดพลังงานและการหมุนเวียนของ

แร่ธาตุ ห่วงโซ่อาหารและสายใยอาหารในระบบ

นิเวศทางน้ า ระบบนิเวศน้ าจืด ระบบนิเวศทางทะเล

และชายฝ่ัง แหล่งน้ ากร่อย พื้นที่ชุ่มน้ า สิ่งมีชีวิตใน

ระบบนิเวศทางน้ า ประชากรและสังคมสิ่งมีชีวิต 

ปัจจัยที่มีผลต่อการด ารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตในน้ า 

สาเหตุของความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศทางน้ า  

     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 

201446 การจัดการทรัพยากรประมง 

Fishery Resource Management 

3(2-3-6) 201441 การจัดการทรัพยากรประมง 

Fishery Resource Management 

3(2-3-6) ปรับรหัส

รายวิชา

และ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

     พื้นฐานสภาพแวดล้อมและทรัพยากรประมง 

ปัญหาความเสื่ อมโทรมของทรัพยากรประมง 

หลักการในการอนุรักษ์ทรัพยากรเหล่านั้น เป้าหมาย

ในการจัดการประมง แหล่งท าการประมง หลักการ

ค านวณผลผลิตและสถิติประชากรสัตว์น้ า วิธีวาง

ระเบียบและบรหิารการประมง ระบบสารสนเทศทาง

ภูมิศาสตร์เพื่ อการจัดการประมง และวิธีการ

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, 

     พื้นฐานสภาพแวดล้อมและทรัพยากรประมง 

ปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรประมง 

หลักการในการอนุรักษ์ทรัพยากรประมง เป้าหมาย

ในการจัดการประมง แหล่งท าการประมง หลักการ

ค านวณผลผลิตและสถิติประชากรสัตว์น้ า ระเบียบ

และบริหารการประมงและพื้นที่ชุ่มน้ า 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, 
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ปรับปรุง 

geographic information systems for fisheries 

management and development of Thai fishery 

organization and management of fisheries and 

wetlands, fishery law, geographic information 

systems for fishery management and 

development of Thai fisheries 

  207211 ความปลอดภัยทางอาหารและการ

จัดการการเกษตรอย่างย่ังยืน 

Food Safety and Sustainable 

Agriculture Management   

    2(2-0-4) เปิดรายวิชา

ใหม่ 

     ความส าคัญของห่วงโซ่อาหารและความมั่นคง

ทางอาหาร การผลิตพืช สัตว์บก สัตว์น้ าและอาหาร

แปรรูป อันตรายและหลักปฏิบัติที่ดีในการผลิตพืช 

สัตว์บก สัตว์น้ า และอาหารแปรรูป แนวทางเกษตร

อินทรีย์และการจัดการเกษตรอย่างย่ังยืน 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 

  248212                    ว่ายน้ าและการช่วยชีวติทางน้ า

Swimming and Life Saving 

         1(0-2-1) 

 

เปิดรายวิชา

ใหม่ 

      สมรรถภาพทางกายที่เกี่ยวข้องกับการว่ายน้ า 

ทักษะเบื้องต้นของการว่ายน้ า การช่วยชีวิตทางน้ า

เบื้องต้น การปรับใช้ทักษะต่างๆ ในการว่ายน้ า

ส าหรับบริบททางวิชาชีพ  

     Physical fitness for swimming, motor skill for 

swimming, basic live saving, swimming skill 

applied for vocation context 

กลุ่มวิชาเอกบังคับ 28 หน่วยกิต   กลุ่มวิชาเอกบังคับ 26 หน่วยกิต 

201191

  

ปฏิบัติงานภาคสนาม                       1 (0-6-3) 

Field Work 

     ฝึกปฏิบัติงานพืน้ฐานทางด้านการประมง ความรู้

เบือ้งต้นในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า การเพาะพันธุ์และ

อนุบาลสัตว์น้ าและการจัดการฟาร์ม สัตว์น้ าเบือ้งต้น 

     Practical training on fishery, introductory to 

aquaculture, breeding and nursing of aquatic 

animals, and basic of farm management 

201191 ภาคสนาม 1      1(0-6-3) 

Field Work 1 

     ฝึกปฏิบัติ งานพื้ นฐานทางด้านการประมง 

ความ รู้เบื้ องต้นในการเพาะเลี้ ยงสัตว์น้ า  การ

เพาะพันธุ์และอนุบาลสัตว์น้ า ความหมายและความ

เป็นมาของแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง และการ

จัดการฟาร์มสัตว์น้ าเบือ้งต้น 

     Practical training on fishery, introductory to 

ปรับ

ค าอธิบาย

รายวิชา 
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ปรับปรุง 

 aquaculture, breeding and nursing of aquatic 

animals, definition and background of sufficiency 

economy concept and basic of farm management 

201241 

  

สัตว์ไม่มีกระดูกสนัหลงัในแหล่งน้ า 

Aquatic Invertebrate 

3(2-3-6) 201241 สัตว์ไม่มีกระดูกสนัหลงัในแหล่งน้ า           3(2-3-6) 

Aquatic Invertebrate 

ปรับ

ค าอธิบาย

รายวิชา       ชีววิทยาของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในน้ า การ

จ าแนกหมวดหมู่ การแพร่กระจายและความส าคัญ

ทางการประมง บทบาทของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง

ต่อระบบนิเวศน้ าจดื น้ ากร่อย และน้ าทะเล 

     Biology and classification of aquatic 

invertebrates, distribution and its role in fishery 

and aquatic ecosystems 

 ชีววิทยาของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในน้ า  การ

จ าแนกหมวดหมู่ การแพร่กระจายและความส าคัญ

ทางการประมง บทบาทของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง

ต่อระบบนิเวศน้ าจดื น้ ากร่อย และน้ าทะเล 

     Biology and classification of aquatic 

invertebrates, distribution and its role in fishery and 

aquatic ecosystems 

201326 เทคโนโลยีชีวภาพทางการประมง 

Fishery Biotechnology 

3(2-3-6) 201324 เทคโนโลยีชีวภาพทางการประมง 

Fishery Biotechnology 

3(2-3-6) ปรับรหัส

รายวิชา 

     หลักเทคโนโลยีชีวภาพเบื้องต้น พันธุวิศวกรรม   

ชีวสารสนเทศศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพในการเพาะ

ขยายพันธุ์สาหร่ายและการเลี้ยง การเพาะเลี้ยงกุ้ง

และปลา การจดัการชุดโครโมโซมของสัตว์น้ า การตัด

แต่งพันธุกรรมในสัตว์น้ าและความปลอดภัยทาง

ชีวภาพ การประยุกต์ใช้ เทคนิคทางพันธุศาสตร์

โมเลกุลในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

     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  

     หลักเทคโนโลยีชีวภาพเบื้องต้น พันธุวิศวกรรม   

ชีวสารสนเทศศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพในการเพาะ

ขยายพันธุ์สาหร่ายและการเลี้ยง การเพาะเลี้ยงกุ้ง

และปลา การจัดการชุดโครโมโซมของสัตว์น้ า การ

ตัดแต่งพันธุกรรมในสัตว์น้ าและความปลอดภัยทาง

ชีวภาพ การประยุกต์ใช้เทคนิคทางพันธุศาสตร์

โมเลกุลในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

     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 

201343 ระบบสารสนเทศและการวิจัยทางการ

ประมง 

Information System and Research in 

Fishery Science 

3(2-3-6) 201342 ระเบียบวิธีวจิัย 

Research Methodology 

3(2-3-6) เปลี่ยนชื่อ

รหัส

รายวิชา

และค า

บรรยาย

รายวิชา 

     บทบาทและความส าคัญทางระบบสารสนเทศต่อ

การประมง การค้นคว้าและเก็บรวบรวมข้อมูล

ข่าวสาร ความส าคัญของการวิจัย การวางแผน การ

วิเคราะห์ข้อมูล การน าเสนอผลการวิจัย การน า

ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ และผลการวิจัยไปใช้ในการ

ประมง 

 

 

     Role and importance of information system on 

     บทบาทและความส าคัญของสถิติต่อการประมง 

การค้ นคว้ าแล ะเก็ บ รวบรวมข้ อมู ล ข่ าวสาร 

ความส าคัญของสถิติเพื่อการประมง การวางแผน 

การวิเคราะห์ข้อมูล การน าเสนอผลการวิจัย การน า

ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ และผลการวิจัยไปใช้ในการ

ประมง 

 

     Role and importance of statistic on fisheries, 

research and collection of data news, importance of 



97 
 

 

 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
สาระที่

ปรับปรุง 

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  

statistic for fisheries, design, data analysis, resulted 

presentation, application of data news, knowledge 

and result on fishery science  

201392 ฝึกงาน 

Training 

2(0-6-3) 201291 ปฏิบัติงานภาคสนาม 2  

Field Work 2 

    1(0-6-3) 

 

ปรับรหัส 

ชื่อรายวิชา 

ค าอธิบาย

รายวิชา

และลด

จ านวน

หน่วยกิต 

     เพาะพันธุ์และอนุบาลสัตว์น้ าที่มีคุณค่าทาง

เศรษฐกิจ การวางแผนการเลี้ยงสัตว์น้ าแบบต่างๆ 

เตรียมบ่อเลี้ยงสัตว์น้ า วิเคราะห์คุณภาพน้ า การให้

อาหาร การคัดเลือกและ ดูแลพ่อ-แม่พันธุ์ การผสม

เทียม ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า

จืด และชายฝ่ัง 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 

     เพาะพันธุ์และอนุบาลสัตว์น้ าที่มีคุณค่าทาง

เศรษฐกิจ การวางแผนการเลี้ยงสัตว์น้ าแบบต่างๆ 

เตรียมบ่อเลี้ยงสัตว์น้ า วิเคราะห์คุณภาพน้ า การให้

อาหาร การคัดเลือกและดูแลพ่อ-แม่พันธุ์ การผสม

เทียม และการเลี้ยงสัตว์น้ า  

     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  

201445 การจัดการธุรกิจการประมง 

Fishery Business Management 

3(3-0-6) 201421 การจัดการธุรกิจการประมง 

Fishery Business Management 

3(3-0-6) ปรับรหัส

รายวิชา 

     แนวคิดเบื้องต้นทางธุรกิจ ธุรกิจการประมงของ

ไทย การเป็นผู้ประกอบการ แผนธุรกิจ การตลาด

สินค้าสัตว์น้ า หลักการท าบัญชีขั้นพื้นฐานส าหรับ

ธุรกิจการประมง ระบบคุณภาพการผลิตสัตว์น้ า 

ระบบโลจิสติกส์และการจัดการห่วงโซ่อุปทานสินค้า

สัตว์น้ า กฎระเบียบที่ เกี่ยวข้องกับการท าธุรกิจ

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 

     แนวคิดเบื้องต้นทางธุรกิจ ธุรกิจการประมงของ

ไทย การเป็นผู้ประกอบการ แผนธุรกิจ การตลาด

สินค้าสัตว์น้ า หลักการท าบัญชีขั้นพื้นฐานส าหรับ

ธุรกิจการประมง ระบบคุณภาพการผลิตสัตว์น้ า 

ระบบ   โลจิสติกส์และการจัดการห่วงโซ่อุปทาน

สินค้าสัตว์น้ า กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการท าธุรกิจ

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 

201493 สัมมนา 

Seminar 

1(0-2-1) 201491 สัมมนา 

Seminar 

1(0-2-1) 

 

ปรับรหัส

รายวิชา 

     การสืบค้น การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ 

การเขียนรายงาน การน าเสนอ การอภิปราย และ

การตอบข้อซักถามในประเด็นทางด้านการประมง 

     Searching, collecting data, analyzing, report 

writing, presenting, discussing and answering 

question in fisheries 

     การสืบค้น การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ 

การเขียนรายงาน การน าเสนอ การอภิปราย และ

การตอบข้อซักถามในประเด็นทางด้านการประมง 

     Searching, collecting data, analyzing, report 

writing, presenting, discussing and answering 

question in fisheries 

201494 การฝึกงานเฉพาะด้าน 

Professional Training 

 6(0-18-9) 201492 การฝึกงาน  

Training 

  6(0-18-9) ปรับรหัส

และชื่อ
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ปรับปรุง 

     การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และ

ทักษะในงานที่ เกี่ยวข้องกับการประมงในสถาน

ประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือเอกชน 

     Training, learning, gaining experience, 

improving working skills in fisheries in private or 

government sectors 

     การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และ

ทักษะในงานที่ เกี่ยวข้องกับการประมงในสถาน

ประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือเอกชน  

     Training, learning, gaining experience, 

improving working skills in fisheries at private or 

government sectors 

รายวิชา 

201495 การศึกษาอิสระ 

Independent Study 

 6(0-18-9) 201493 การศึกษาอิสระ  

Independent Study 

  6(0-18-9) ปรับรหัส

รายวิชา 

     การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิจัย การ

วิเคราะห์ การเขียนรายงาน การน าเสนอ และ  การ

อภิปราย ในหัวข้อทางด้านการประมง 

     Studying, collecting data, researching, 

analyzing, report writing, presenting and 

discussing in fisheries 

     การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิจัย การ

วิเคราะห์  การเขียนรายงาน การน าเสนอ และ      

การอภิปราย ในหัวข้อทางด้านการประมง 

     Studying, collecting data, researching, 

analyzing, report writing, presenting and 

discussing in fisheries 

201496 สหกิจศกึษา 

Co-operative Education 

 6(0-18-9) 201494 สหกิจศกึษา 

Co-operative Education 

  6(0-18-9) ปรับรหัส

รายวิชา 

     การปฏิบัติงาน เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และ

ทักษะในงานที่ เกี่ยวข้องกับการประมงในฐานะ

พนักงานฝึกหัดในสถานประกอบการ องค์กรภาครัฐ

หรือเอกชน 

     Working, learning, gaining experience, 

improving working skills in fisheries as an 

apprentice in private or government sectors 

     การปฏิบัติงาน เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และ

ทักษะในงานที่ เกี่ยวข้องกับการประมงในฐานะ

พนักงานฝกึหัดในสถานประกอบการ องค์กรภาครัฐ

หรือเอกชน 

     Working, learning, gaining experience, 

improving working skills in fisheries as an 

apprentice at private or government sectors 

201498 ปัญหาพิเศษทางการประมง 

Special Problem 

 3(2-3-6) 201495 ปัญหาพิเศษทางการประมง 

Special Problem 

    2(2-2-5) ปรับรหัส

รายวิชา

และจ านวน

หน่วยกิต 

     การก าหนดหัวข้อและวัตถุประสงค์ของงานวิจัย 

การสืบค้นข้อมูล หลักการวิจัยเบื้องต้น      การ

ออกแบบและการวิเคราะห์ทางสถิติเพื่อการวิจัย

ทางการประมง การปฏิบัติการวิจัย การเก็บข้อมูล

และการวิเคราะห์ข้อมูล จัดท ารายงาน และน าเสนอ

ผลงาน     

     Select topic and objective research, search, 

research methodology, experimental design and 

data analysis in fishery, compile into report and 

presentation 

     การก าหนดหัวข้อและวัตถุประสงค์ของงานวิจัย 

การสืบค้นข้อมู ล  หลักการวิจัย เบื้ อ งต้น  การ

ออกแบบและการวิเคราะห์ทางสถิติเพื่อการวิจัย

ทางการประมง การปฏิบัติการวิจัย การเก็บข้อมูล

และการวิเคราะห์ข้อมูล จัดท ารายงาน และน าเสนอ

ผลงาน 

     Select topic and objective research, search, 

research methodology, experimental design and 

data analysis in fisheries, compile into report and 

presentation 

 

 

 

กลุ่มวิชาเอกเลือก  6  หน่วยกิต กลุ่มวิชาเอกเลือก  12  หน่วยกิต 

201335  เคร่ืองมือท าการประมง 3(2-3-6) 201363 เคร่ืองมือท าการประมง                       3(2-3-6) ปรับรหัส
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
สาระที่

ปรับปรุง 

Fishing Gears Fishing Gears       

     สภ าวะก ารประม งของป ระ เทศ ไท ยและ

ต่างประเทศ ชนิดเคร่ืองมือท าการประมงและการ

จ าแนก วิธีการท าประมง ประสิทธิภาพเคร่ืองมือท า

การประมง เทคโนโลยทีางการประมง 

     Fishery in Thailand and international, types of 

fishing gears and methods operation, the potential 

of fishing gears, fishery technology 

รายวิชา

และ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

     สภาวะการประมงของประเทศไทย เคร่ืองมือท า

การประมงและการจ าแนก วิธีการท าประมง 

ประสิทธิภาพเคร่ืองมือท าการประมง  

     Fishery in Thailand, types of fishing gears and 

methods operation, the potential of fishing gears 

201333  การส่งเสรมิการประมง 

Fishery Extension 

3(2-3-6)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปิดรายวิชา 

     หลักและแนวทางในการด าเนินงานส่งเสริมการ

ประมง ตลอดจนศึกษาถึงปัญหาและแนวทางการ

แก้ไขของงานด้านการประมง การเพาะเลี้ยง การ

สื่อสารและวิธีการ  แนวทางการมีส่วนร่วมในการ

ส่งเสริมการประมง การวางแผนและประเมินผล 

โครงการส่งเสริม หลักการใช้โสตทัศนูปกรณ์ในการ

ส่งเสรมิ  

     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 การใช้ยา เคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์

ท าง เลื อก เพื่ อ ก าร เพ าะ เลี้ ย ง

Application of Drugs Chemicals 

and Alternative Products for 

Aquaculture 

3(2-3-6) เปิดรายวิชา

ใหม่ 

     ชนิดและประเภทของยาและสารเคมีที่ใช้ในการ

ปรับปรุงคุณภาพน้ า และการป้องกันรักษาโรค  สัตว์

น้ า หลักเกณฑ์ในการเลือกใช้ยาและสารเคม ีผลของ

คุณภาพน้ าต่อปฏิกิริยาของสารเคมี และผลสารเคมี

และยาต่อระบบนิเวศน์ในบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า และ

การใช้ยา เคมีภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์ทางเลือกเพื่อ

การผลิตสัตว์น้ าอนิทรีย์  

     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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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
สาระที่

ปรับปรุง 

drugs, chemicals and alternative products to use 

for organic freshwater aquaculture 

 

201328 การเลี้ยงปลาสวยงาม  

Ornamental Fish Culture 

  3(2-3-6) 201362 

      

 

การเลี้ยงปลาสวยงาม  

Ornamental Fish Culture 

     3(2-3-6) ปรับรหัส

รายวิชา

และ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

     ประเภทและชนิดของปลาสวยงาม ความ

ต้องการของตลาด การเพาะขยายพันธุ์ปลา การ

คัดเลือกชนิดของพืชที่ใช้ประดับในการเลี้ยงปลา

สวยงาม การจัดตู้ปลาสวยงาม การให้คะแนนตัดสิน

ปลาสวยงาม การต่อตู้ปลา การให้อาหาร และการ

บรรจุเพื่อส่งออกจ าหน่าย 

     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  

     ประเภทและชนิดของปลาสวยงาม ความ

ต้องการของตลาด การเพาะขยายพันธุ์ปลา ชนิด

ของสาหร่ายและพรรณไม้น้ าที่ใช้ประดับในการเลี้ยง

ปลาสวยงาม การจัดตู้ปลาสวยงาม การให้คะแนน

ตัดสินปลาสวยงาม การต่อตู้ปลา 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 

201330 การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ด้านทรัพยากรทางน้ า 

Aquatic Resources Environmental 

Impact Assessment 

  3(2-3-6) 201364 การวิเคราะห์ผลกระทบ

สิ่งแวดล้อมด้านทรัพยากรทางน้ า 

Aquatic Resources Environmental 

Impact Assessment 

    3(2-3-6) ปรับรหัส

รายวิชา 

     หลักการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น 

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์ผลกระทบจาก

โครงการพัฒนา ต่อระบบนิเวศน้ าจืด น้ ากร่อย 

ชายฝ่ัง และระบบนิเวศทางทะเล เคร่ืองมือและ

วิธีการที่ใช้ในการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ด้านทรัพยากรทางน้ า มาตรการบรรเทาผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม การติดตามตรวจสอบภายหลังการ

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 

     หลักการวิ เคราะห์ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม

เบื้องต้น กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการ

วิเคราะห์ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม การวิเคราะห์

ผลกระทบจากโครงการพัฒนา ต่อระบบนิเวศน้ าจืด 

น้ ากร่อย ชายฝ่ัง และระบบนิเวศทางทะเล เคร่ืองมือ

แล ะวิ ธี ก ารที่ ใช้ ใน ก ารวิ เค ราะห์ ผล ก ระท บ

สิ่งแวดล้อมด้านทรัพยากรทางน้ า มาตรการป้องกัน

ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม การติดตามตรวจสอบ

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 

201332 อนุกรมวิธานปลา 

Fish Taxonomy  

  3(2-3-6) 201366 อนุกรมวิธานปลา 

Fish Taxonomy  

    3(2-3-6) ปรับรหัส

รายวิชา 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
สาระที่

ปรับปรุง 

     ระบบอนุกรมวิธาน ศัพท์บัญญัติ และกฎเกณฑ์

การตั้งชื่อ การเก็บรักษาตัวอย่างปลา  วิธีการศึกษา

เพื่อรวบรวมข้อมูลที่ใช้ในทางอนุกรมวิธาน ลักษณะ

เด่นของปลาและ การใชรู้ปวิธานในการวิเคราะห์ชนิด

และจัดจ าแนกหลักการวาดรูปปลา 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 

     ระบบอนุกรมวิธาน ศัพท์บัญญัติ และกฎเกณฑ์

การตั้งชื่อ การเก็บรักษาตัวอย่างปลา วิธีการศึกษา

เพื่อรวบรวมข้อมูลที่ใช้ในทางอนุกรมวิธาน ลักษณะ

เด่นของปลาและ การใช้รูปวิธานในการวิเคราะห์

ชนิดและจัดจ าแนกหลักการวาดรูปปลา 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 

201331  มลพิษแหล่งน้ าและการ                

จัดการแหลง่น้ า 

Water Pollution and Management 

3 (2-3-6) 201365 การจัดการแหล่งน้ าและมลพิษ

แหล่งน้ า  

Water Management and Pollution  

   3 (2-3-6) เปลี่ยนชื่อ

รายวิชา    

ค าอธิบาย

รายวิชา

และปรับ

รหัส

รายวิชา 

     ทฤษฎีและหลักในการอนุรักษ์ทรัพยากร ระบบ

นิเวศและการใช้ทรัพยากรประมงในแหล่งน้ าของ

ประเทศไทย ชนิดและแหล่งก าเนิดของมลภาวะทาง

น้ า การเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ า ความสัมพันธ์

ระหว่างลูกโซ่อาหารในแหล่งน้ า ผลของการเกิดยู

โทรฟิเคชั่นในแหล่งน้ า และการจัดการมลพิษแหล่ง

น้ าเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรประมง      

     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 

     ทฤษฎีและหลักในการอนุรักษ์ทรัพยากร ระบบ

นิเวศและการใช้ทรัพยากรประมงในแหล่งน้ าของ

ประเทศไทย ปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อ

ทรัพยากรทางน้ า ชนิดและแหล่งก าเนิดของมลภาวะ

ทางน้ า การเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ า ความสัมพันธ์

ระหว่างห่วงโซ่อาหารในแหล่งน้ า ผลของการเกิดยู

โทรฟิเคชั่นในแหล่งน้ า และการจัดการมลพิษแหล่ง

น้ าเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากร           

     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 

  201367 การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าตามแนว

เศรษฐกิจพอเพียง 

Aquaculture in Sufficiency Economy 

3(2-3-6) เปิดรายวิชา

ใหม่ 

     ความหมาย ความเป็นมา คุณลักษณะ เงื่อนไข 

และประเด็นส าคัญของแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดเศรษฐกิจ

พอเพียงต่อการพัฒนาที่ย่ังยืน ระบบการเลี้ยงสัตว์

น้ าแบบผสมผสาน การเลี้ยงสัตว์น้ าร่วมกับสัตว์น้ า

ชนิดอื่น ปศุสัตว์ และการปลูกพืช ปัญหา แนว
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
สาระที่

ปรับปรุง 

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 

201334 สรรีวิทยาของสัตว์น้ า 

Physiology of Aquatic Animals 

     3(2-3-6) 201368 สรรีวิทยาของสัตว์น้ า 

Physiology of Aquatic Animals 

    3(2-3-6) ปรับรหัส

รายวิชา

และ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

     ลักษณะ หน้าที่และกลไกการท างานของระบบ

อวัยวะต่างๆ ภายในร่างกายขณะที่ปลายังมีชีวิตอยู่ 

การปรับตัวของปลาในสภาวะที่ไม่เหมาะสมเพื่อการ

ด ารงชีวติ 

     Physiology of aquatic animals, characteristics, 

functions and mechanism of internal organs in 

living aquatic animals, animal’s adaptation in 

unfavorable environment 

     ลักษณะ หน้าที่และกลไกการท างานของระบบ

อวัยวะต่างๆ ภายในร่างกายขณะที่สัตว์น้ ายังมีชีวิต

อ ยู่  ได้ แก่  ระบบขับถ่ าย  ระบบหายใจ  ระบบ

หมุนเวียนโลหิต เป็นต้น การปรับตัวของสัตว์น้ าใน

สภาวะที่ไม่เหมาะสมเพื่อการด ารงชีวติ  

     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 

  201369 ความหลากหลายทางชีวภาพสัตว์

น้ าและสัตว์สะเทินน้ าสะเทินบก    

Biodiversity for Aquatic Animals 

and Amphibians 

    3(2-3-6) เปิดรายวิชา

ใหม่ 

     สาเหตุที่ต้องมีการศึกษาความหลากหลายทาง

ชีวภาพ ชนิดของความหลากหลายทางชีวภาพ 

ประโยชน์ของความหลากหลายทางชีวภาพ สาเหตุ

และผลกระทบของการเสื่ อม โทรมของความ

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 กรรมวิธีแปรรูปสัตว์น้ า 

Fish Processing 

     3(2-3-6)    ปิดรายวิชา 

     ค าจ ากัดความ ความส าคัญ ของหลักการ  
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
สาระที่

ปรับปรุง 

เบื้ องต้น ในการยืดอายุการเก็บ รักษาสัตว์น้ า , 

ก ระบ วน ก ารแ ป ร รูป ต่ า งๆ  แ ล ะ เค ร่ื อ งมื อ , 

อุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น้ าที่มีความส าคัญต่อ

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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 ตารางเปรียบเทยีบแผนการศึกษา 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

 

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2555 

ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาตน้ 

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2560 

ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาตน้ 

001111 ภาษาอังกฤษพืน้ฐาน 3 (3-0-6) 001102 ภาษาอังกฤษ

เตรียมพร้อม 

3 (3-0-6) 

241111 คณิตศาสตร์ 1 3 (2-2-5) 241111 คณิตศาสตร์ 1 3 (2-2-5) 

001134 อารยธรรมและภูมิ

ปัญญาทอ้งถิ่น 

3 (3-0-6) 004101 ศลิปะในการด าเนินชวีติ 3 (3-0-6) 

201111 การประมงท่ัวไป 3 (2-3-6) 201111 การประมงท่ัวไป 2 (2-0-4) 

201191 ปฏบัิตงิานภาคสนาม  1 (0-6-3) 201191 ปฏบัิตงิานภาคสนาม 1 1 (0-6-3) 

001103 ทักษะภาษาไทย 3 (3-0-6) - - - 

   243101 ชวีวทิยา 1 4 (3-3-8) 

 รวม 16 หน่วยกิต  รวม 16 หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย ภาคการศึกษาปลาย 

001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา 3 (3-0-6) 001103 ภาษาอังกฤษสูโ่ลกกว้าง 3 (3-0-6) 

244103 ฟิสิกสเ์บือ้งต้น 4 (3-3-8) - - - 

0041xx กลุ่มวิชาพลานามัย*  1 (0-2-1)  248212 วา่ยน้ าและการช่วยชีวิต

ทางน้ า   

1 (0-2-1) 

005171 ชวีติและสุขภาพ 3 (3-0-6) 003201 การจัดการสุขภาพและ

สิ่งแวดลอ้ม 

3 (3-0-6) 

005173 ทักษะชีวิต 2 (1-2-3) - - - 

243101 ชวีวทิยา 1 4 (3-3-8) - - - 

   201241 สัตว์ไม่มกีระดูกสันหลัง

ในแหล่งน้ า 

3 (2-3-6) 

   001101 การใช้ภาษาไทย 3 (3-0-6) 

   201121 หลักการก่อสร้าง

ทางการประมง 

2 (2-2-5) 

 รวม 17 หน่วยกิต  รวม 15 หนว่ยกติ 
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แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2555 

ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาตน้ 

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2560 

ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาตน้ 

201221 หลักการเพาะเลีย้ง 

สัตว์น้ าจืด 

4 (3-3-8) 201221 หลักการเพาะเลี้ยงสัตว์

น้ า 

3 (2-3-6) 

242103 เคมีท่ัวไปและเคมีอินทรีย์ 4 (3-3-8)  242103 เคมีท่ัวไปและเคมี

อนิทรีย์ 

4 (3-3-8) 

00xxxx วชิาศึกษาทั่วไป เลอืก 3 (x-x-x) 002202 สังคมพหุวัฒนธรรม 3 (2-2-5) 

001172 การจัดการการด าเนนิ

ชวีติ 

3 (2-2-5) 003201 การสื่อสารในสังคม

ดจิิทัล 

3 (2-2-5) 

201242 มนีวทิยา 3 (2-3-6) - - - 

241211 สถิตวิเิคราะห ์ 3 (2-2-5) - - - 

   001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า 3 (2-2-5) 

 รวม 20 หน่วยกิต  รวม 16 หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย ภาคการศึกษาปลาย 

00xxxx วชิาศึกษาทั่วไป เลอืก 3 (x-x-x) 002201 พลเมอืงใจอาสา 3 (2-2-5) 

00xxxx วชิาศึกษาทั่วไป เลอืก 3 (x-x-x) 004201 บุคลิกภาพและการ

แสดงออกในสังคม 

3 (3-0-6) 

146111 การอา่นและการเขียน

ภาษาอังกฤษเชงิปฏบัิติ 

3 (3-0-6) 146132 การฟังและการพูดใน

ชวีติประจ าวัน 

3 (2-2-5) 

361201  จุลชวีวทิยาท่ัวไป 4 (3-3-8) 361101 จุลชวีวทิยาท่ัวไป 4 (3-3-8) 

201241 สัตว์ไม่มกีระดูกสันหลัง

ในแหล่งน้ า 

3 (2-3-6) - - - 

   207211 ความปลอดภัยทาง

อาหารและการจัดการ

การเกษตรอย่างย่ังยนื 

   2 (2-0-4) 

   201242 มนีวทิยา 3 (2-3-6) 

 รวม 16 หน่วยกิต  รวม 18 หนว่ยกติ 

      

ภาคฤดูร้อน ภาคฤดูร้อน 

201392 ฝึกงาน 2 (0-6-3) 201291 ปฏบัิตงิานภาคสนาม 2 1 (0-6-3) 
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 รวม 2 หนว่ยกติ  รวม 1 หนว่ยกติ 

 

 

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2555 

ชั้นปีที่ 3 

ภาคการศึกษาตน้ 

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2560 

ชั้นปีที่ 3 

ภาคการศึกษาตน้ 

201323 คุณภาพน้ าส าหรับการ

เพาะเลีย้งสัตวน์้ า  

3 (2-3-6) 201321 คุณภาพน้ าส าหรับการ

เพาะเลีย้งสัตวน์้ า 

3 (2-3-6) 

201343 ระบบสารสนเทศและการ

วจิัยทางการประมง 

3 (2-3-6) 201342 ระเบียบวธีิวิจัยทางการ

ประมง 

3 (2-3-6) 

201344 นเิวศวทิยาทางน้ า 3 (2-3-6) 201343 นเิวศวทิยาทางน้ า 3 (2-3-6) 

365215 ชวีเคมท่ัีวไป 4 (3-3-8) 365215 ชวีเคมีท่ัวไป 4 (3-3-8) 

146131 ภาษาอังกฤษเพื่อการ

สื่อสาร 

3 (2-2-5) - - - 

   201322 โภชนศาสตร์สัตวน์้ า 3 (2-3-6) 

   201XXX วชิาเอกเลอืก 3 (X-X-X) 

 รวม 16 หน่วยกิต  รวม 19 หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย ภาคการศึกษาปลาย 

201324 โภชนศาสตร์สัตวน์้ า 3 (2-3-6) - - - 

201325 โรคและปรสิตของสัตวน์้ า 3 (2-3-6) 201323 โรคและปรสิตของสัตว์

น้ า 

3 (2-3-6) 

201326 เทคโนโลยชีวีภาพทาง 

การประมง 

3 (2-3-6) 201324 เทคโนโลยชีวีภาพ

ทางการประมง 

3 (2-3-6) 

201341 ชวีวทิยาประมง 3 (2-3-6) 201341 ชวีวทิยาประมง 3 (2-3-6) 

2013xx วชิาเอกเลอืก 3 (x-x-x) 201XXX วชิาเอกเลอืก 3 (X-X-X) 

xxxxxx วชิาเลอืกเสรี 3 (x-x-x) XXXXXX วชิาเลอืกเสรี 3 (X-X-X) 

   201325 พันธุศาสตร์เพื่อการ

เพาะเลีย้งสัตวน์้ า 

3 (2-3-6) 

 รวม 18 หนว่ยกติ  รวม 18 หน่วยกิต 
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แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2555 

ชั้นปีที่ 4 

ภาคการศึกษาตน้ 

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2560 

ชั้นปีที่ 4 

ภาคการศึกษาตน้ 

201445 การจัดการธุรกิจการประมง 3 (3-0-6) 201421 การจัดการธุรกิจการ

ประมง 

3 (3-0-6) 

201493 สัมมนา 1 (0-2-1) 201491 สัมมนา 1 (0-2-1) 

201446 การจัดการทรัพยากรประมง 3 (2-3-6) 201441 การจัดการทรัพยากร

ประมง 

3 (2-3-6) 

201498 ปัญหาพิเศษทางการประมง 3 (2-3-6) 201495 ปัญหาพิเศษทางการ

ประมง 

2 (2-2-5) 

xxxxxx วชิาเลอืกเสรี 3 (x-x-x) XXXXXX วชิาเลอืกเสรี 3 (X-X-X) 

2013xx วชิาเอกเลอืก 3 (x-x-x) 201XXX วชิาเอกเลอืก 3 (X-X-X) 

   201XXX วชิาเอกเลอืก 3 (X-X-X) 

 รวม 16 หน่วยกิต  รวม 18 หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย ภาคการศึกษาปลาย 

ให้นิสติเลอืกเรียนเพยีง 1 รายวิชา ดังตอ่ไปน้ี ให้นิสติเลอืกเรียนเพยีง 1 รายวิชา ดังตอ่ไปน้ี 

201494 การฝึกงานเฉพาะด้าน 

 

6 หน่วยกิต 

หรือ 

201492 การฝึกงาน 

 

6 (X-X-X) 

หรือ 

201495 การศึกษาอิสระ 

 

6 หน่วยกิต 

หรือ 

201493 การศึกษาอิสระ 

 

6 (X-X-X) 

หรือ 

201496 สหกิจศกึษา 6 หน่วยกิต 201494 สหกิจศกึษา 6 (X-X-X) 

 รวม 6 หน่วยกิต  รวม 6 หน่วยกิต 
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ภาคผนวก ค  

ค าสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลกัสูตรและ 

ค าสั่งคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร 
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ภาคผนวก ง  

รายงานการประชมุวพิากษห์ลกัสตูร 
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รายงานการประชุมวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประมง 

หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2560 

วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 เวลา 9.00 น. 

ณ บริษัทฟาร์มเชียงใหม่พัฒนา 
 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
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4 ผศ. ดร. สันธิวัฒน์   พิทักษ์พล  กรรมการ 

5 ดร. ดุจฤดี   ปานพรหมมินทร์ กรรมการ 

6 ดร. ไพบูลย์   ปะนาเส กรรมการ 

7 ดร. ฉัตรมงคล   สุวรรณภูมิ กรรมการ 

8 นายเปลี่ยน ศรวีิชัย กรรมการ 

9 นางศิริลักษณ์   วลัญช์เพียร กรรมการ 

10 นายศราวุธ บัวล้อม กรรมการ 
 

เริ่มประชุมเวลา 9. 00 น. 
 

 เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญญาณัฐ  สุนทรประสิทธิ์ หัวหน้าสาขาวิชา

การประมง น าเสนอภาพรวมของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประมง หลักสูตรปรับปรุง 

ปี พ.ศ. 2560 ให้ที่ประชุมรับทราบ พร้อมทั้งขอความคิดเห็นจากกรรมการวิพากษ์หลักสูตรโดย

กรรมการมขี้อคิดเห็นและขอ้เสนอแนะในหัวข้อต่างๆ ดังนี้ 
 

1. ความคิดเห็นต่อหลักสูตร 

 กรรมการฯ เห็นชอบต่อหลักสูตร แต่เสนอให้มีการปรับปรุงในบางรายวิชาเพื่อให้หลักสูตร      

มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับความตอ้งการของผู้ใช้บัณฑิตมากยิ่งขึน้ 

1.1  ความเหมาะสมของจ านวนหนว่ยกิต  

กรรมการฯ เห็นชอบกับจ านวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตร แต่มีข้อสังเกตให้พิจารณารายวิชา    

ที่ลงทะเบียนประเภทไม่นับหนว่ยกิต 

1.2 ความเหมาะสมของโครงสร้างหลักสูตร 
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 กรรมการฯ เห็นชอบต่อโครงสรา้งหลักสูตรในภาพรวม แตม่ีขอ้เสนอแนะในรายละเอียดดังนี้ 

  1.2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ควรเป็นรายวิชาที่นิสิตได้น าไปใช้ประโยชน์จริงในบาง

รายวิชาควรปรับเปลี่ยนให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ปัจจุบัน  และควรเพิ่มรายวิชาที่

เกี่ยวข้องกับการสืบค้นข้อมูลเนื่องจากมีความส าคัญและเป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพในยุค

ปัจจุบัน 

  1.2.2 หมวดวิชาเฉพาะสาขา  

  - กลุ่มวชิาพืน้ฐานวทิยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร์  

กรรมการฯ เห็นชอบที่เพิ่มรายวิชา 243261 พันธุศาสตร์ทั่วไป ในหลักสูตรแต่หาก

จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรมากเกินไปให้และไม่ผ่านความเห็นชอบจากกรรมการวิชาการ

มหาวิทยาลัย ให้พิจารณาตัดรายวิชานี้ออกได้ เนื่องจากมีรายวิชา 201329 พันธุศาสตร์เพื่อ           

การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ในกลุ่มวชิาเอกเลือก 

  - กลุ่มวชิาพืน้ฐานเฉพาะด้าน  

กรรมการฯ มีข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณาความจ าเป็นของรายวิชา 207211 ความ

ปลอดภัยทางอาหารและการจัดการการเกษตรอย่างยั่งยืน ที่จะบรรจุในกลุ่มวิชาพื้นฐานเฉพาะด้านของ

หลักสูตร โดยทางสาขาได้ช้ีแจงเหตุผลและความจ าเป็นให้ที่ประชุมรับทราบ 

ที่ประชุม เห็นชอบตามที่หลักสูตรเพิ่มรายวิชา 201192 ปฏิบัติงานภาคสนาม 2 ทั้งนี้เพื่อ

เป็นการเพิ่มประสบการณ์ภาคสนามให้นิสิต ส าหรับรายวิชา 201221 หลักการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ควรมี

การปรับเนื้อหาให้ครอบคลุมการเพาะเลีย้งในระบบปิด และตามที่หลักสูตร บรรจุรายวิชาภาษาอังกฤษ

เพื่อการสื่อสาร เป็นวิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน กรรมการฯ เสนอให้ทางหลักสูตรพิจารณาความจ าเป็น

เทียบกับรายวิชา การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติการ ทางหลักสูตร รับข้อเสนอแนะมา

พิจารณาต่อไป 

  - กลุ่มวชิาเอกบังคับ 

  กรรมการฯ เห็นชอบกับการจัดการเรียนการสอนกลุ่มวชิาเอกบังคับ  

- กลุ่มวชิาเอกเลือก  

กรรมการฯ มีความเห็นต่อรายวิชาในกลุ่มวิชาเอกเลือกว่ามีความเหมาะสม  โดยให้เหตุผล

สนับสนุนว่ามีรายวิชาหลากหลายที่ครอบคลุมทั้งด้านเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า และนิเวศวิทยาทางน้ า         

ตรงตามปรัชญาของหลักสูตร  

  1.2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี  

  กรรมการฯ เห็นชอบต่อรายวิชาในหมวดเลือกเสรี และไม่มขี้อเสนอแนะเพิ่มเติม  

 1.3 ความคิดเห็นต่อแผนการเรียน 

 กรรมการฯ เห็นชอบต่อแผนการเรียน และไม่มขี้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
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2. ความคิดเห็นอื่นๆ 

 กรรมการมขี้อคิดเห็นอื่นๆ ต่อหลักสูตรและการผลิตบัณฑิตของสาขาวิชาการประมง ดังนี้ 

 1. คุณภาพบัณฑิตสาขาการประมงที่ตรงตามความต้องการของผู้ประกอบการคือ มีความรู้

ความสามารถในวิชาชีพอย่างเช่ียวชาญ มีความสามารถในการวิเคราะห์ การแก้ปัญหา รับผิดชอบ 

ดังนัน้การผลิตบัณฑิตที่มคีุณภาพเป็นสิ่งส าคัญมากกว่าการค านึงถึงด้านปริมาณ 

 2. ความรูพ้ืน้ฐานดา้นวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษเป็นพืน้ฐานที่ส าคัญ 

 3. การฝึกปฏิบัติ ในรายวิชาปฏิบัติงานฟาร์ม รายวิชาการฝึกงานเป็นสิ่งจ าเป็นเพราะนอกจาก

นิสิตจะได้ความรู้ในวิชาชีพ ยังได้ท างานร่วมกัน สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ฝึกความรับผิดชอบ    

ความมนี้ าใจซึ่งเป็นพืน้ฐานของคุณภาพบัณฑติ 
 

เมื่อที่ประชุมไม่มีขอ้เสนอแนะและความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานปิดการประชุมวิพากษ์หลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประมง หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2560 เวลา 12.00 น. 

 

 

.................................... .................................... 

(นางศิรลิักษณ์  วลัญชเ์พียร) 

ผูบ้ันทึกรายงานการประชุม 

(ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.กัญญาณัฐ  สุนทรประสิทธิ์) 

ผูต้รวจรายงานการประชุม 
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ภาคผนวก จ  

ประวตัิและผลงานทางวิชาการของอาจารยป์ระจ าหลกัสตูร 
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พะเยา จังหวัดพะเยา. หนา้ 23-28. 
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กัญญาณั ฐ สุนทรประสิทธิ์  ศิริลักษณ์  วลัญ ช์เพียร และ สันธิ วัฒ น์  พิ ทั กษ์พล. 2556.  

ความหลากหลายของแมลงน้ าในแม่น้ าอิง. วารสารแก่นเกษตรปีที่ 41 ฉบับพิเศษ 1: 142-148. 

กัญญาณัฐ สุนทรประสิทธิ์. 2556. ความหลากหลายของแมลงน้ าในแหล่งน้ าบริเวณมหาวิทยาลัย

พะเยา จังหวัดพะเยา. ใน เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการวิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 5 

มหาวิทยาลัยพะเยา  4– 5 มีนาคม 2556  ณ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา.  

หนา้ 29-35. 

กัญญาณัฐ สุนทรประสิทธิ์. 2556. การวิเคราะห์ศักย์การผลิตทรัพยากรปลาเศรษฐกิจที่ส าคัญ 

ในกว๊านพะเยา. วารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง ปีที่ 7 ฉบับที่ 1: 79-89. 

กัญญาณัฐ สุนทรประสิทธิ์. 2556. ความหลากหลายทางชีวภาพของแมลงน้ าในพื้นที่ปกปัก

พันธุกรรมพืช มหาวิทยาลัยพะเยา. ในเรื่องเต็มการประชุมวิชาการชมรมคณะปฏิบัติงาน

วิทยาการ อพ.สธ. ครั้งที่ 6 วันที่ 21-23 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ณ ห้องประชุมวิชาการ 

เขื่อนศรีนครินทร์ อ.ศรสีวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี. หนา้ 32-40. 

กัญญาณัฐ สุนทรประสิทธิ์ . 2557. พลวัตประชากรบางประการของกุ้งฝอย (Macrobrachium 

lanchesteri) ในพื้นที่ ชุ่มน้ าหนองเล็งทราย จังหวัดพะเยา. วารสารแก่นเกษตรปีที่ 42           

ฉบับพิเศษ 1: 142-148. 

กัญญาณัฐ สุนทรประสิทธิ์ และ ธนะพล แสงศรีจันทร์. 2557. ประสิทธิภาพและการเลือกจับของ

เครื่องมือข่ายในอ่างเก็บน้ าแม่ต  า จังหวัดพะเยา. ใน เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ

พะเยาวิจัยครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยพะเยา วันที่ 23–24 มกราคม 2557 ณ มหาวิทยาลัย

พะเยา จังหวัดพะเยา. หนา้ 449-456. 

กัญญาณัฐ สุนทรประสิทธิ์ . 2557. สภาวการณ์ประมงกุ้งฝอยในพื้นที่ ชุ่มน้ าหนองเล็งทราย  

จั งหวัดพะเยา. ใน เรื่อ งเต็มการประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่ งชาติ  ครั้ งที่  3  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่  8 – 10 เมษายน 2557 ณ โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน  

จังหวัดเชยีงใหม่. หนา้ 239-242. 

กัญญาณัฐ สุนทรประสิทธิ์ . 2557. สภาวการณ์ประมงกุ้งฝอยในพื้นที่ ชุ่มน้ าหนองเล็งทราย  

จังหวัดพะเยา. วารสารสัตวศาสตร์แหง่ประเทศไทย ปีที่ 1 ฉบับพิเศษ 2: 239-242. 

 รุ่งกานต์ กล้าหาญ และกัญญาณัฐ  สุนทรประสิทธิ์. 2557. สภาวะการประมงในพื้นที่ชุ่มน้ าหนอง

เล็งทราย จังหวัดพะเยา. ใน เรื่องเต็มการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏเพชรบุรีวิจัย

เพื่อแผ่นดินไทยที่ยั่งยืน ครั้งที่ 4 วันที่ 23 สิงหาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

จังหวัดเพชรบุรี. หนา้ 601-606. 

กัญญาณัฐ สุนทรประสิทธิ์. 2557. ชีววิทยาบางประการของกุ้งฝอยในพื้นที่ชุ่มน้ าหนองเล็งทราย 

จังหวัดพะเยา. วารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-มิ.ย. 2557) :  

79-89. 
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กัญญาณัฐ สุนทรประสิทธิ์. 2558. พลวัตประชากรบางประการของปลาแป้นแก้ว (Parambassis 

siamensis) ในพื้นที่ ชุ่มน้ าหนองเล็งทราย จังหวัดพะเยา. วารสารแก่นเกษตรปีที่  43  

ฉบับพิเศษ 1: 529-535. 

กัญญาณัฐ สุนทรประสิทธิ์, สาธิน ีสร้อยจติ และ ขนิษฐา ตาซื่อตรง. 2559. การใชแ้มลงน้ าเป็นตัว  

            บ่งชี้คุณภาพน้ าในล าห้วยสาขาของกว๊านพะเยา. วารสารแก่นเกษตรปีที่ 44 ฉบับพิเศษ  

1: 723-730. 

กัญญาณัฐ สุนทรประสิทธิ์ ดุจฤดี ปานพรหมมินทร์ วัชระ ท้าวงาน และ ไพบูลย์ ปะนาเส . 2559. 

ประสิทธิภาพของเครื่องมือประมงกุ้งฝอยในกว๊านพะเยา. ใน เรื่องเต็มการประชุมทาง

วิ ช าก ารวิ ท ย าศ าสตร์ วิ จั ย  ค รั้ งที่  8  ระห ว่ า งวั น ที่  30–31 พฤษภาคม  2559   

ณ มหาวิทยาลัยพะเยา พะเยา. หนา้ 292-297. 

กัญญาณัฐ สุนทรประสิทธิ์ และ สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล. 2559. สภาวะการท าการประมงในกว๊าน

พะเยา จังหวัดพะเยา. วารสารวิทยาศาสตร์การประมง ฉบับที่ 3-4:101-114.  

กัญญาณัฐ สุนทรประสิทธิ์ ศิริลักษณ์ วลัญช์เพียร และกรทิพย์ กันนิการ์. 2559. การประเมินระดับ

ของมลพิษทางน้ าจากผลกระทบการใช้ประโยชน์ของชุมชน บริเวณกว๊านพะเยา  

จังหวัดพะเยา. วารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมงปีที่ 10 (2): 88-97. 

กัญญาณัฐ สุนทรประสิทธิ์ ลลิตา ข่วงบุญ และ ศิริลักษณ์ วลัญช์เพียร . 2560. ความสัมพันธ์           

ระหว่างปริมาณคลอโรฟิลล์ เอ และคุณภาพน้ าในล าน้ าสาขาและแม่น้ าอิงตอนล่าง . 

วารสารแก่นเกษตรปีที่ 45 ฉบับพิเศษ 1: 809-815. 

กัญญาณัฐ  สุนทรประสิทธิ์ และ ลลิตา ข่วงบุญ. 2560. ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณคลอโรฟิลล์ 

เอ และคุณภาพน้ าในพื้นที่ชุ่มน้ าหนองเล็งทราย จังหวัดพะเยา. ใน เรื่องเต็มการประชุมทาง

วิชาการครั้งที่ 55 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระหว่างวันที่ 31 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 

2560 เล่มที่ 3 (สาขาประมง) หน้า 713-720. 

กัญญาณัฐ สุนทรประสิทธิ์, ดุจฤดี ปานพรหมมนิทร์, กรทิพย์ กันนิการ์ และ ลลิตา ข่วงบุญ. 2560. 

องค์ประกอบชนิดสัตว์น้ าที่ได้จากเครื่องมือข่ายในกว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา. ในเรื่องเต็ม

การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏเพชรบุรีวิจัยเพื่อแผ่นดินไทยที่ยั่งยืน ครั้งที่  7               

“สหวิทยาการ สู่ไทยแลนด์ 4.0” มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วันเสาร์ ที่ 15 กรกฎาคม 

2560. หนา้ 327-332. 

รุ่งกานต์ กล้าหาญ และ กัญญาณัฐ สุนทรประสิทธิ์. 2560. ชีววิทยาบางประการและการทาประมง

กุ้งฝอยในกว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา. ในเรื่องเต็มการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏ

เพชรบุรีวิจัยเพื่ อแผ่นดินไทยที่ยั่ งยืน ครั้งที่  7  “สหวิทยาการ สู่ ไทยแลนด์  4.0” 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วันเสาร ์ที่ 15 กรกฎาคม 2560. หนา้ 379-385. 
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กัญญาณัฐ สุนทรประสิทธิ์ ศิริลักษณ์ วลัญช์เพียร สุกัญญา ฟักแก้ว และ ภัทมาศ อ่ าทอง. 2560. 

การใช้แมลงน้ าเป็นตัวบ่งชี้คุณภาพน้ าในล าห้วยสาขาของหนองเล็งทราย จังหวัดพะเยา.  

วารสารแกน่เกษตรปีที่ 45 ฉบับที่ 4: 653-662. 

กัญญาณัฐ สุนทรประสิทธิ์ กรทิพย์ กันนิการ์ และ ลลิตา ข่วงบุญ. 2560. การประเมินระดับของ

มลพิษทางน้ าจากผลกระทบของการใชป้ระโยชน์ของชุมชนต่อระบบนิเวศทางน้ าของหนอง

เล็งทราย จังหวัดพะเยา. วารสารแก่นเกษตรปีที่ 45 ฉบับที่ 4: 703-710. 
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ประวัติ 

นายเกรียงไกร  สีตะพันธุ์ 

Mr. Kriengkrai Seetapan 

 

ชื่อ – สกุล   เกรียงไกร  สตีะพันธุ์ 

รหัสประจ าตัวประชาชน  3 5699 00xxxxx x 

ต าแหน่งทางวิชาการ    อาจารย์ 

สถานที่ท างาน   สาขาวิชาการประมง คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 

    มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ต าบลแมก่า  

อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท์   054-466-666 ต่อ 445 

    089-850-0781  

E-mail    kook82@hotmail.com 

ประวัติการศึกษา   

 พ.ศ. 2559  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า)  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

 พ.ศ. 2544  วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (ชีววิทยา) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

 พ.ศ. 2541  วิทยาศาสตรบัณฑติ (การประมง)  

มหาวิทยาลัยแมโ่จ้  

ผลงานวิชาการ 

เกรียงไกร สีตะพันธุ์ อิฐสะราม แสนสุภา และ ชาติ ฐานิจสรณ์ . 2559. ความหลากชนิดของปลาใน

แม่น้ างิม (แม่น้ าสาขาของลุ่มแม่น้ ายมตอนบน) ในเขตอ าเภอปง จังหวัดพะเยา. ใน บทคัดย่อ 

การประชุมวิชาการ “การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ” ครั้งที่ 3.  

วันที่ 15-17 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรม ดิ อิมเพรส น่าน จังหวัดน่าน. 112-113. 

เจนจริา แก้วติ๊บ สิทธิศักดิ์ ปิ่นมงคลกุล และเกรียงไกร สีตะพันธุ์. 2560. การวิเคราะห์ทางเดินอาหาร

ของอึ่งเพ้าในพื้นที่ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช มหาวิทยาลัยพะเยา  จังหวัดพะเยา .  

ใน บทคัดย่อ การประชุมวิชาการ “การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ” 

ครั้งที่ 4. วันที่ 21-23 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมนภาลัย จังหวัดอุดรธานี. 58-59. 

อิฐสะราม แสนสุภา จักรพันธ์ ฐานิจสรณ์ สิทธิศักดิ์ ปิ่นมงคลกุล และเกรียงไกร สีตะพันธุ์. 2560.

ความหลากชนิดสัตว์สะเทินน้ าสะเทินบกในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  มหาวิทยาลัย
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พะเยา จังหวัดพะเยา. ใน บทคัดย่อ การประชุมวิชาการ “การบริหารจัดการความหลากหลาย

ท าง ชี วภ าพ แห่ งช าติ ” ค รั้ งที่  4. วั น ที่  21-23 มิ ถุ น ายน  2560 ณ  โร งแรมนภ าลั ย  

จังหวัดอุดรธานี. 140-141. 

Supiwong, W., A. Tanomtong, P. Supanuam, K. Seetapan, S. Khakhong and L. Sanoamuang. 

2013. Chromosomal characteristic of Nile tilapia (Oreochromis niloticus) from mitotic and 

meiotic cell division by T-Lymphocyte cell Culture. Cytologia 78(1); 1–6. 

Seetapan, K., N. Puanglarp and O. Meunpol. 2016. Effects of stocking density, hiding material 

and photoperiod manipulation on growth and survival rate of marble goby (Oxyeleotris 

marmorata Bleeker, 1852) juveniles. KU. Fish. Res. Bull. 40(3): 35-45. 
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ประวัติ 

ดร. ฉัตรมงคล สุวรรณภูมิ 

Dr. Chatmongkon Suwannapoom 

 

ชื่อ – สกุล   ฉัตรมงคล สุวรรณภูมิ 

รหัสประจ าตัวประชาชน  1 5099 00xxxxx x 

ต าแหน่งทางวิชาการ    อาจารย์ 

สถานที่ท างาน   สาขาวิชาการประมง คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 

    มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ต าบลแมก่า  

อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท์   054-466-666 ต่อ 445 

    095-697-4410 

E-mail    Suwannapoom_111@hotmail.com 

ประวัติการศึกษา   

 พ.ศ. 2555  วิทยาศาสตรดษุฎีบัณฑติ  

(ความหลากหลายทางชีวภาพและชีววิทยาชาติพันธุ์)  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   

 พ.ศ. 2552  วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (ชีววิทยา) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

 พ.ศ. 2550  วิทยาศาสตรบัณฑติ (การประมง)  

มหาวิทยาลัยแมโ่จ้ 

ผลงานวิชาการ 

Pradit, W., Suwannapoom C., Bowonchairit, K., Buddhachat, K., Tantithakura, O., Chomdej S. 

2017. Preliminary karyotype analysis of Amolops panhai and Sylvirana nigrovittata (Anura, 

Ranidae) from southern Thailand. Nucleus. 1-5. 

Chen J.M., Zhou W.W., Poyarkov N.A., Stuart B.L., Brown R.M., Lathrop A., Wang Y.Y., Yuan Z.Y.,  

Jiang K., Hou M., Chen H.M., Suwannapoom C., Nguyen S.N., Duong T.V., Theodore J. 

Papenfuss T.J., Murphy R.W., Zhang Y.P., Che J. 2016. A novel multilocus phylogenetic 

estimation reveals unrecognized diversity in Asian horned toads, genus Megophrys sensu 

lato (Anura: Megophryidae). Molecular Phylogenetics and Evolution. 106: 28–43. 
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Suwannapoom C., Yuan Z.Y., Poyarkov N.A., Yan F., Kamtaeja S, Murphy R.W., Che J. 2016. A 

new species of genus Fejervarya (Anura: Dicroglossidae) from northern Thailand. 

Zoological Research. 37: 329-339. 

Suwannapoom C., Yuan Z.Y., Chen J.M., Hou M., Zhao H.P., Wang L.J., Nguyen T.S., Nguyen 

T.Q., Murphy R.W., Sullivan J., McLeod D.S., Che J. 2016. Taxonomic revision of the 

Chinese Limnonectes (Anura, Dicroglossidae) with the description of a new species from 

China and Myanmar. Zootaxa. 4093: 181–200. 

Yuan Z.Y., Suwannapoom C., Yan F., Poyarkov N.A., Nguyen S.N., Chen H.M., Chomdej S., 

Murphy R.W., Che J. 2016. Red River barrier and Pleistocene climatic fluctuations shaped 

the genetic structure of Microhyla fissipes complex (Anura: Microhylidae) in southern China 

and Indochina. Current Zoology. 1–13. 

Chen J.M., Zhou W.W., Poyarkov N.A., Stuart B.L., Brown R.M., Lathrop A., Wang Y.Y., Yuan Z.Y.,  

Jiang K., Hou M., Chen H.M., Suwannapoom C., Nguyen S.N., Duong T.V., Theodore J. 

Papenfuss T.J., Murphy R.W., Zhang Y.P., Che J. 2016. A novel multilocus phylogenetic 

estimation reveals unrecognized diversity in Asian horned toads, genus Megophrys sensu 

lato (Anura: Megophryidae). Molecular Phylogenetics and Evolution. 106: 28–43. 

Yan F., Jiang K., Wang K., Jin J.Q., Suwannapoom C., Li C., Vindum J.V., Brown R.M., Che J. 

2016. The Australasian frog family Ceratobatrachidae in China, Myanmar and Thailand: 

discovery of a new Himalayan forest frog clade. Zoological Research. 37: 7–14. 

Osathanunkul M., Suwannapoom C., Osathanunkul K., Madesis P., Boer, H.D., 2016. Evaluation  

of DNA barcoding coupled high resolution melting for discrimination of closely related 

species in phytopharmaceuticals. Phytomedicine. 23: 156 – 165. 

Osathanunkul, M., Suwannapoom C., Khamyong, N., Pintakum, D., Na Lamphun, S., 

Triwitayakorn, K., Osathanunkul, K., Madesis, P. 2016. Hybrid analysis (barcode-high 

resolution melting) for authentication of Thai herbal products, Andrographis paniculata 

(Burm.f.) Wall.ex Nees. Pharmacognosy Magazine. 12: S71–S75. 

Osathanunkul M., Madesis P., Ounjai S., Pumiputavon K., Somboonchai R., Lithanatudom P., 

Chaowasku T., Wipasa J., Suwannapoom C. 2016. Identification of Uvaria sp. by 

Barcoding Coupled with High Resolution Melting Analysis (Bar-HRM). Genetics and 

Molecular Research. 1–12. 
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Osathanunkul M., Suwannapoom C., Madesis P., Khamyong N., Boer H.D. 2015. Refining DNA 

barcoding coupled high resolution melting for discrimination of 12 closely related Croton 

species. PLoS ONE. 1–14. 

Osathanunkul M., Madesis P., Ounjai S., Suwannapoom C., Jampeetong A. 2016. Rapid 

discrimination between four seagrass species using hybrid analysis. Genetics and 

Molecular Research. 14: 3957–3963. 

Kamtaeja S., Suwannapoom C., Sitasuwan N., Chomdej S. 2015. Moult in Stripe-throated 

Bulbul, Pycnonotus finlaysoni: sexual differences and timing. Chiang Mai Journal of 

Science. 42: 339–348. 

Osathanunkul M., Suwannapoom C., Singtonat S., Poomipoo N., Jampeetong A., Madesis P. 

2015. Rapid analysis for the identification of the seagrass Halophila ovalis 

(Hydrocharitaceae). African Journal of Biotechnology. 14: 649–656. 

Kunsorn A., Chomdej S., Sitasuwan N., Wangpakapattawong P., Suwannapoom C.,   Sandercock  

B.K. 2015. First Investigation on the Diet of the Eastern Grass Owl (Tyto longimembris) 

During the NestingPeriod in Thailand. The Raffles Bulletin of Zoology. 63: 27–32. 

Jiang K., Yan F., Suwannapoom C., Chomdej S., Che J. 2013. A New Species of the Genus 

Leptolalax (Anura: Megophryidae) from Northern Thailand. Asian Herpetological 

Research. 4: 100–108. 
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ประวัติ 

ผูช่้วยศาสตรจารย์ ดร. ดุจฤดี  ปานพรหมมินทร์ 

Assistant Professor Dutrudi  Panprommin 

 

ชื่อ – สกุล   ดุจฤดี  ปานพรหมมินทร์ 

รหัสประจ าตัวประชาชน  3 1899 00xxxxx x 

ต าแหน่งทางวิชาการ    ผูช่้วยศาสตรจารย์ 

สถานที่ท างาน   สาขาวิชาการประมง คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 

    มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ต าบลแมก่า 

อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท์   054-466-666 ต่อ 3445 

    089-789-2201 

E-mail    dutrudeep@yahoo.com 

ประวัติการศึกษา   

 พ.ศ. 2551  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

พ.ศ. 2542 วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการพัฒนา

ทรัพยากร) 

มหาวิทยาลัยมหดิล 

 พ.ศ. 2538  วิทยาศาสตรบัณฑติ (ประมง) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ผลงานวิชาการ 
         

Pornpun Poompoung, Dutrudi Panprommin, Prapansak Srisapoome and Supawadee 

Poompuang. 2014. Cloning and expression of two HSC70 genes in walking catfish 

Clarias macrocephalus (GÚnther, 1864) challenged with Aeromonas hydrophila. 

Aquaculture Research 45: 1319-1331. 

Dutrudi Panprommin, Santiwat Pithakpol, Siriluck Valunpion and Kanyanat Soontomprasit. 2015. 

Correlation of spawning season and maturational parameters, expression levels of 

vitellogenin genes in Notopterus notopterus and Anematichthys armatus in Kwan 

Phayao, Thailand. Kasetsart University Fisheries Research Bulletin 39(3): 1-14. 
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Dutrudi Panprommin, Wit Kaewpunnin and Danai Insee. 20 16 . Effects of holy basil (Ocimum 

sanctum) extract on the growth, immune response and disease resistance against 

Streptococcus agalactiae of Nile tilapia (Oreochromis niloticus). International Journal of 

Agriculture & Biology 18(4): 677-682. 

Dutrudi Panprommin and Nontree Panprommin. 2017. Assessment of the DNA barcoding for 

identification of Trigonostigma somphongsi, a critically endangered species in Thailand. 

Biochemical Systematics and Ecology 70: 200-204. 

ประภาส ยมเกิด และดุจฤดี ปานพรหมมินทร์. 2556. การศึกษาดีเอ็นเอบาร์โค้ดของปลาเศรษฐกิจ 

5 ชนิดในแมน่้ าปิง จังหวัดตาก. วารสารนเรศวรพะเยา 6(1): 64-70. 

ดุจฤดี ปานพรหมมินทร์. 2556. ดีเอ็นเอบาร์โค้ดในปลาและการประยุกต์ใช้. วารสารนเรศวรพะเยา 

6(3): 174-184. 

ดุจฤดี ปานพรหมมินทร์, บุษบง ศรีออ่นคง และนนทรี ปานพรหมมนิทร์. 2556. การจ าแนกชนิดปลา

ซิววงศย์่อย Rasborinae 12 ชนิด โดยใช้ดเีอ็นเอบาร์โค้ด. แก่นเกษตร 41 ฉบับพิเศษ 1, 459-465. 

ดุจฤดี ปานพรหมมินทร์ และนนทรี ปานพรหมมินทร์. 2557. ดีเอ็นเอบาร์โค้ดเพื่อการจ าแนกชนิด

ปลาวงศเ์สือตอ. แก่นเกษตร 42 ฉบับพิเศษ 1, 742-748. 27-28 มกราคม 2557. 

สมชาติ ธนะ และดุจฤดี ปานพรหมมินทร์. 2557. ล าดับนิวคลีโอไทด์บางส่วนของยีน CHD-W และ 

CHD-Z เพื่อการระบุเพศของนกปรอดหัวโขน. วารสาร Thai Journal of Genetics 7(2): 104-109. 

ดุจฤดี ปานพรหมมินทร์ และศิริภรณ์ อ่วมเจริญ. 2557. ดีเอ็นเอบาร์โค้ดเพื่อการจ าแนกชนิดปลาใน

พืน้ที่ปกปักพันธุกรรมพชื มหาวิทยาลัยพะเยา. วารสารนเรศวรพะเยา 7(3): 226-232. 

ดุจฤดี ปานพรหมมินทร์, มนัดดา แดงสิงห ์และนนทรี ปานพรหมมินทร์. 2557. ดีเอ็นเอบาร์โค้ดเพื่อ

การจ าแนกชนดิปลาหมู 14 ชนิด. วารสารเทคโนโลยีการประมง 8(2): 20-30. 

กัญญาณัฐ สุนทรประสิทธิ์ ดุจฤดี ปานพรหมมินทร์ วัชระ ท้าวงาน และ ไพบูลย์ ปะนาเส. 2559. 

ประสิทธิภาพของเครื่องมือประมงกุ้งฝอยในกว๊านพะเยา. ใน เรื่องเต็มการประชุมทาง

วิ ช าก ารวิ ท ย าศ าสต ร์ วิ จั ย  ค รั้ งที่  8  ร ะห ว่ า งวั น ที่  3 0 –3 1 พ ฤษ ภาค ม  2 559  

ณ มหาวิทยาลัยพะเยา พะเยา. 

กัญญาณัฐ สุนทรประสิทธิ์, ดุจฤดี ปานพรหมมินทร์, กรทิพย์ กันนิการ์ และ ลลิตา ข่วงบุญ. 2560. 

องค์ประกอบชนิดสัตว์น้ าที่ ได้ จาก เครื่อ งมือข่าย ในกว๊านพะเยา จั งหวัดพะเยา.  

ใน เรื่องเต็มการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏเพชรบุรีวิจัยเพื่อแผ่นดินไทยที่ยั่งยืน  

ครั้งที่  7 “สหวิทยาการ สู่ไทยแลนด์ 4.0” มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วันเสาร์ที่  15 

กรกฎาคม 2560. หนา้ 327-332. 
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ประวัติ 

ดร. ไพบูลย์ ปะนาเส 

Dr. Paiboon Panase 

 

ชื่อ – สกุล   ไพบูลย์ ปะนาเส 

รหัสประจ าตัวประชาชน  3 4407 00xxxxx x 

ต าแหน่งทางวิชาการ    อาจารย์ 

สถานที่ท างาน   สาขาวิชาการประมง คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 

    มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ต าบลแมก่า  

อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท์   054-466-666 ต่อ 445 

    086-6595477 

E-mail    tong33_panamagigas@hotmail.com 

ประวัติการศึกษา   

 พ.ศ. 2558  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ า)  

มหาวิทยาลัยแมโ่จ้ 

 พ.ศ. 2551  วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (ชีววิทยา) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 พ.ศ. 2549  วิทยาศาสตรบัณฑติ (การประมง)  

มหาวิทยาลัยแมโ่จ้ 

ผลงานวิชาการ 

กัญญาณัฐ สุนทรประสิทธิ์ ดุจฤดี ปานพรหมมินทร์ วัชระ ท้าวงาน และ ไพบูลย์ ปะนาเส. 2559. 

ประสิทธิภาพของเครื่องมือประมงกุ้งฝอยในกว๊านพะเยา. ในเรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ

วิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 8 ระหว่างวันที่ 30– 31 พฤษภาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา 

พะเยา. หนา้ 292-297. 

Panase P, Saenphet S and Saenphet K. 2017. Visceral and serum lysozyme activities in some 

freshwater fish (three catfish and two carps). Comp Clin Pathol. 26:169–173. 
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ประวัติ 

อาจารย์ศริิลักษณ์  วลัญชเ์พียร 

Mrs. Siriluck  Valunpion 

 

ชื่อ – สกุล   ศริิลักษณ์  วลัญช์เพียร 

รหัสประจ าตัวประชาชน  3 2501 00xxxxx x 

ต าแหน่งทางวิชาการ    อาจารย์ 

สถานที่ท างาน   สาขาวิชาการประมง คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 

    มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ต าบลแมก่า  

อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท์   054-466-666 ต่อ 445 

    081-665-6703 

E-mail    plagutt@yahoo.com 

ประวัติการศึกษา   

 พ.ศ. 2545  วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (วิทยาศาสตร์การประมง) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

 พ.ศ. 2542  วิทยาศาสตรบัณฑิต (การประมง) เกียรตนิิยมอันดับ 2 

มหาวิทยาลัยแมโ่จ้ 

ผลงานวิชาการ   

ศิริลักษณ์ วลัญช์เพียร และอภินันท์ สุวรรณรักษ์. 2556. ความหลากหลายของชนิดปลาในแม่น้ าอิง. 

วารสารแก่นเกษตร. 41 (ฉบับพิเศษ 1) : 116 - 122. 

กัญญ าณั ฐ  สุ นทรประสิทธิ์ , ศิ ริลั กษณ์  วลัญ ช์ เพี ย ร  และสั นธิ วัฒ น์  พิ ทั กษ์ พล . 2556.  

ความหลากหลายของแมลงน้ าในแม่น้ าอิง. วารสารแก่นเกษตร. 41 (ฉบับพิเศษ 1) : 142 – 148. 

ดุจฤดี ปานพรหมมินทร์, เบญจวรรณ สุรพล, สุชาดา ดานะ และศิริลักษณ์ วลัญช์เพียร. 2556.  

การใช้ดีเอนเอบาร์โค้ดในการจ าแนกชนิดปลาในแม่น้ าอิง อ าเภอขุนตาล จั งหวัดเชียงราย.  

การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเพชรบุรีวจิัยเพื่อแผ่นดินไทยที่ยั่งยืน ครั้งที่ 3. หน้า 225-260. 

ศิริลักษณ์ วลัญช์เพียร และสิทธิศักดิ์ ปิ่นมงคลกุล. 2556. ความหลากหลายของชนิดปลาในพื้นที่ 

ปกปักพันธุกรรมพืชมหาวิทยาลัยพะเยา. การประชุมวิชาการ คณะท างาน อพ.สธ. ทรัพยากรไทย 

น าสิ่งดีงามสู่สายตาโลก. หนา้ 701- 706.  

mailto:plagutt@yahoo.com
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ดุจฤดี ปานพรหมมินทร์ และศิริลักษณ์ วลัญช์เพียร. 2556. การจ าแนกชนิดปลาในพื้นที่ปกปัก

พันธุกรรมพืชมหาวิทยาลัยพะเยา โดยใช้ดีเอ็นเอบาร์โค้ด. การประชุมวิชาการ คณะท างาน 

อพ.สธ. ทรัพยากรไทย น าสิ่งดีงามสู่สายตาโลก. หนา้ 362 – 367. 

สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล, กัญญาณัฐ สุนทรประสิทธิ์ และศิริลักษณ์ วลัญช์เพียร. 2557. คุณภาพน้ าและ

ความหลากหลายของแพลงก์ตอนพืชในแม่น้ าอิง. วารสารแก่นเกษตร. 42 (ฉบับพิเศษ 1) : 778 – 784. 

ศิริลักษณ์ วลัญช์เพียร และณัฐวุฒิ งามสม. 2557. ฤดูกาลวางไข่ของปลาหมอช้างเหยียบ (Pristolepis 

fasciata) ในกว๊านพะเยา. วารสารแก่นเกษตร. 42 (ฉบับพิเศษ 1) : 768 – 772. 

ศิริลักษณ์ วลัญช์เพียร, จีรัสถ์  อ่ าอ าไพ, พลอยไพลิน  ทะแก้ว และเศกสรรค์  อุปพงศ์. 2560. 

ฤดูกาลวางไข่และนิสัยการกินอาหารของปลาแป้นแก้ว (Parambassis  siamensis) ในพืน้ที่ชุ่มน้ า

หนองเล็งทราย จังหวัดพะเยา. วารสารแก่นเกษตร. 45 (ฉบับพิเศษ 1) : 839 – 844. 
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ประวัติ 

ผูช่้วยศาสตรจารย์ ดร.สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล   

Assistant Professor Dr. Santiwat  Pithakpol 

 

ชื่อ – สกุล   สันธิวัฒน ์พิทักษ์พล   

รหัสประจ าตัวประชาชน  3 1005 00xxxxx x 

ต าแหน่งทางวิชาการ    ผูช่้วยศาสตรจารย์ 

สถานที่ท างาน   สาขาวิชาการประมง คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 

    มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ต าบลแมก่า  

อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท์   054-466-666 ต่อ 445 

    081-700-3612 

E-mail    santiwatp@hotmail.com 

ประวัติการศึกษา   

 พ.ศ. 2543  Ph.D. (Aquatic Environmental Science) 

Ehime University, Japan 

 พ.ศ. 2540  M.S. (Agriculture) 

Kagawa University, Japan  

 พ.ศ. 2536  วิทยาศาสตรบัณฑติ (ประมง) เกียรตินยิมอันดับ 2 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

ผลงานวิชาการ 

กัญญาณัฐ  สุนทรประสิทธิ์  ศิริลักษณ์  วลัญช์เพียร และ สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล . 2556. ความ

หลากหลายของแมลงน้ าในแม่น้ าอิง. วารสารแก่นเกษตรปีที่ 41 ฉบับพิเศษ 1: 142-148. 

กัญญาณัฐ  สุนทรประสิทธิ์ และ สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล. 2559. สภาวะการท าการประมงในกว๊าน

พะเยา จังหวัดพะเยา. วารสารวิทยาศาสตร์การประมง ฉบับที่ 3-4:101-114.  
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ประวัติ 

ดร.กรทิพย์  กันนิการ์ 

Dr. Korntip  Kannika 

 

ชื่อ – สกุล   กรทิพย์  กันนิการ์ 

รหัสประจ าตัวประชาชน  5 5702 00xxxxx x 

ต าแหน่งทางวิชาการ    อาจารย์ 

สถานที่ท างาน   สาขาวิชาการประมง คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 

    มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ต าบลแมก่า 

อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท์   054-466-666 ต่อ 3445 

    089-855-9684 

E-mail    klontip@hotmail.com 

ประวัติการศึกษา   

พ.ศ. 2560   ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า)  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเทศไทย 

พ.ศ. 2550  วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (เทคโนโลยีการประมง) 

มหาวิทยาลัยแมโ่จ้ ประเทศไทย 

 พ.ศ. 2546  วิทยาศาสตรบัณฑติ (การประมง) (เกียรตนิิยมอันดับ 2) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร  

 

ผลงานวิชาการ 
         

ศุภวรรณ เทพรินทร์, กรทพิย์ กันนิการ์, ประพันธ์ศักดิ์ ศรีษะภูมิ, ศศมินัส อุณจักร และ นนทวิทย์ อารีย์ชน. 

2560. การใช้ Adjuvant เพื่อเสริมประสิทธิภาพวัคซีนของเชื้อ Streptococcus agalactiae  

ในปลานิล (Oreochromis niloticus Linn.) ใน เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่  55  

ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระหว่างวันที่ 31 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2560. หน้า 645-655.   

Yougsun Lee, Prapansak Srisapoome, Sasimanas Unajak, Korntip Kannika and Nontawith 

Areechon. 2017. Innate and Adaptive Immunity Response of Nile Tilapia (Oreochromis 

niloticus Linn.) to Dietary supplementation of Vitamin C and β-glucan. In The Proceedings 

of 55th Kasetsart University Annual Conference. January 31-February 3, 2017. p. 617-

628.   
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Ho Thi Truong Thy, Nguyen Nhu Tri, Ong Moc Quy, K. Kannika, S. Unajak and  N. Areechon. 

2016. Effects of the dietary supplementation of mixed probiotic spores of Bacillus 

amylolique-faciens 54A, and Bacillus pumilus 47B on growth, innate immunity and stress 

responses of striped catfish (Pangasianodon hypophthalmus). Fish and Shellfish 

Immunology 60:391-399. 

Ho Thi Truong Thy, Nguyen Huu Thinh, Nguyen Nhu Tri, Ong Moc Quy, K. Kannika, S. Unajak 

and N. Areechon. 2017. Identification and characterization of potential probiotic Bacillus 

spp. for application in striped catfish (Pangasianodon hypophthalmus [Sauvage, 1878]). 

Journal of Fisheries and Environment 41(2): 20-36. 
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ภาคผนวก ฉ 

ภาระการสอนของอาจารยป์ระจ าหลกัสตูร 
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ล าดับ 

ชื่อ – สกุล 
เลขบัตรประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

ทางวชิาการ 

คุณวุฒิ 

 

ชั่วโมงภาระการสอน 

2560 2561 2562 2563 2564 

1 นางสาวกัญญาณัฐ  

สุนทรประสทิธิ์ 

31909003xxxxx ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปร.ด. (วิทยาศาสตรก์ารประมง)  

วท.ม. (การจัดการประมง),  

วท.บ. (ประมง)เกียรตินิยมอันดับ 2 

288 

(288) 

288 

(288) 

288 

(288) 

288 

(288) 

288 

(288) 

2 นางสาวดุจฤด ี  

ปานพรหมมินทร์ 

31899000xxxxx ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปร.ด. (เทคโนโลยีชวีภาพเกษตร) 

วท.ม.(เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมเพื่อการ

พัฒนาทรัพยากร) 

วท.บ. (ประมง) 

288 

(288) 

288 

(288) 

288 

(288) 

288 

(288) 

288 

(288) 

3 นายสันธิวัฒน์  พิทักษ์พล 31005002xxxxx ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Ph.D. (Aquatic Environmental Science) 

M.S.(Agriculture) 

วท.บ. (ประมง) เกียรตินิยมอันดับ 2  

294 

(294) 

294 

(294) 

294 

(294) 

294 

(294) 

294 

(294) 

4 นางสาวกรทิพย์ กันนิการ์ 5570200xxxxxx - ปร.ด. (เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า) 

วท.ม. (เทคโนโลยีการประมงและ

ทรัพยากรทางน้ า)  

วท.บ. (การประมง) เกียรตินิยมอันดับ 2 

270 

(270) 

270 

(270) 

270 

(270) 

270 

(270) 

270 

(270) 

5 นายเกรยีงไกร สีตะพันธุ์ 35699001xxxxx - ปร.ด. (เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า) 

วท.ม. (ชีววิทยา)  

วท.บ. (การประมง) 

270 

(270) 

270 

(270) 

270 

(270) 

270 

(270) 

270 

(270) 

6 นายฉัตรมงคล สุวรรณภูมิ 15099001xxxxx - วท.ด. (ความหลากหลายทางชีวภาพและ

ชีววิทยาชาติพันธุ์)  

วท.ม. (ชีววิทยา)  

วท.บ. (การประมง)  

270 

(270) 

270 

(270) 

270 

(270) 

270 

(270) 

270 

(270) 
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ล าดับ ชื่อ – สกุล 
เลขบัตรประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 

คุณวุฒิ 

 

ชั่วโมงภาระการสอน 

2560 2561 2562 2563 2564 

7 นายไพบูลย์ ปะนาเส 34407002xxxxx - ปร.ด. (เทคโนโลยีการประมงและ

ทรัพยากรทางน้ า) 

วท.ม. (ชีววิทยา)  

วท.บ. (การประมง) 

270 

(270) 

270 

(270) 

270 

(270) 

270 

(270) 

270 

(270) 

8 นางศริิลักษณ์  วลัญช์เพียร 32501005xxxxx - วท.ม. (วิทยาศาสตรก์ารประมง) 

วท.บ. (การประมง) 

เกียรตินิยมอันดับ 2  

327 

(327) 

327 

(327) 

327 

(327) 

327 

(327) 

327 

(327) 

    หมายเหตุ ; ตัวเลขนอกวงเล็บ หมายถึง ชั่วโมงภาระการสอนภาคบรรยาย 

   ตัวเลขในวงเล็บ หมายถึง ชั่วโมงภาระการสอนภาคปฏิบัติ 

  * อาจารย์ประจ าหลักสูตร
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