หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการประมง
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
มหาวิทยาลัยพะเยา

สารบัญ
หน้า
หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
3. วิชาเอก
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
5.2 ภาษาที่ใช้
5.3 การรับเข้าศึกษา
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัต/ิ เห็นชอบหลักสูตร
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มคี ุณภาพและมาตรฐาน
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
9. ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประจาตัวประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษา
ของอาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตร
10.สถานที่จัดการเรียนการสอน
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณา
ในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและ
ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
13.ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของสถาบัน
13.1 กลุ่มวิชา/ รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/ สาขาวิชา/ หลักสูตรอื่น
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น
13.3 กลุ่มวิชา/รายวิชาที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น
13.4 การบริหารจัดการ
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สารบัญ (ต่อ)
หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญาของหลักสูตร
1.2 ความสาคัญ
1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
1.2 การจัดการศึกษาภาคการศึกษาฤดูร้อน
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน–เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
2.2 คุณสมบัติของผูเ้ ข้าศึกษา
2.3 ปัญหาของนิสติ แรกเข้า
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจากัดของนิสิตในข้อ 2.3
2.5 แผนการรับนิสิตและผูส้ าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
2.6 งบประมาณตามแผน
2.7 ระบบการศึกษา
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย
3. หลักสูตรและอาจารย์ผสู้ อน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
3.1.3 รายวิชา
3.1.4 แผนการศึกษา
3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
3.2 ชื่อ สกุล เลขบัตรประจาตัวประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร
3.2.2 อาจารย์พิเศษ
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สารบัญ (ต่อ)
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
5.3 ช่วงเวลา
5.4 จานวนหน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
5.6 กระบวนการประเมินผล
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.2 ความรู้
2.3 ทักษะทางปัญญา
2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.6 สุนทรียภาพ
2.7 ทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตร46
สู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสติ
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสติ
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูข้ ณะนิสติ ยังไม่สาเร็จการศึกษา
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตสาเร็จการศึกษา
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
2. การพัฒนาความรูแ้ ละทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัด และการประเมินผล
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ
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สารบัญ (ต่อ)
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกากับมาตรฐาน
2. บัณฑิต
3. นิสติ
3.1 การให้คาปรึกษาด้านวิชาการและอื่นๆ แก่นิสติ
3.2 การอุทธรณ์ของนิสติ
4. คณาจารย์
4.1 การรับอาจารย์ใหม่
4.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตาและทบทวนหลักสูตร
4.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเ้ รียน
5.1 หลักสูตร
5.2 การเรียนการสอน
5.3 การประเมินผูเ้ รียน
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
6.1 การบริหารงบประมาณ
6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มอี ยู่เดิม
6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
7. ตัวบ่งชีผ้ ลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
หมวดที่ 8 การประเมินและการปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 โดยนิสิตปัจจุบัน และมหาบัณฑิตที่จบการศึกษาในหลักสูตร
2.2 โดยนายจ้าง และ/หรือผูม้ ีสว่ นเกี่ยวข้องอื่น ๆ
2.3 การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
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เอกสารภาคผนวก
ภาคผนวก ก ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561
ภาคผนวก ข ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ
ในการเทียบโอนผลการเรียน ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554
ภาคผนวก ค ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การสอบผ่านความรู้
ภาษาอังกฤษของนิสิต ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562
ภาคผนวก ง คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
ภาคผนวก จ รายงานการประชุมวิพากษ์หลักสูตร
ภาคผนวก ฉ ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร
ภาคผนวก ช ภาระการสอนของอาจารย์ประจาหลักสูตร
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78
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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการประมง
Master of Science Program in Fisheries Technology and Innovation
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ/วิทยาลัย

มหาวิทยาลัยพะเยา
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป

1. รหัสและชือ่ หลักสูตร
รหัสหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

:
:
:

0654
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
และนวัตกรรมการประมง
Master of Science Program in Fisheries Technology
and Innovation

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย)
: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีและนวัตกรรมการประมง)
ชื่อย่อ (ไทย)
: วท.ม. (เทคโนโลยีและนวัตกรรมการประมง)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ)
: Master of Science (Fisheries Technology and Innovation)
ชื่อย่อ (อังกฤษ)
: M.Sc. (Fisheries Technology and Innovation)
3. วิชาเอก
ไม่มี
4. จานวนหน่วยกิตทีเ่ รียนตลอดหลักสูตร
แผน ก แบบ ก 1 จานวน 36(5) หน่วยกิต
แผน ก แบบ ก 2 จานวน 36(3) หน่วยกิต
แผน ข
จานวน 36(3) หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรปริญญาโท 2 ปี
5.2 ภาษาทีใ่ ช้
ภาษาไทย
5.3 การรับเข้าศึกษา
รับนิสิตไทยหรือต่างชาติทีใ่ ช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
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5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอืน่
ไม่มี
5.5 การให้ปริญญาแก่ผสู้ าเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีและนวัตกรรมการประมง)
มหาวิทยาลัยพะเยา
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัต/ิ เห็นชอบหลักสูตร
6.1 หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563 เปิดสอน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563
6.2 คณะกรรมการบริหารคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ อนุมัติหลักสูตร
ในการประชุมครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 13 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562
6.3 คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม
ครั้งที่ 13/2562 เมื่อวันที่ 16 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562
6.4 คณะกรรมการพิจราณากลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบหลักสูตร
ในการประชุม ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 18 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563
6.5 สภามหาวิทยาลัยพะเยา อนุมัติหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ …………………………
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มคี ณ
ุ ภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพหลักสูตรและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2564
8. อาชีพทีส่ ามารถปฏิบตั ไิ ด้หลังสาเร็จการศึกษา
8.1 นักวิชาการประมงสังกัดหน่วยงานราชการหรือเอกชน
8.2 พนักงานรัฐวิสาหกิจหรือองค์การมหาชน
8.3 บุคลากรทางการศึกษา/อาจารย์สาขาการประมง และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
8.4 นักวิจัย
8.5 พนักงานบริษัทเอกชนที่เกี่ยวข้องกับสัตว์นาและการประมง
้
8.6 เจ้าหน้าที่ประจาด่านศุลกากร
8.7 ธุรกิจส่วนตัว
8.8 อื่นๆ
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9. ชือ่ – นามสกุล เลขบัตรประจาตัวประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒกิ ารศึกษาของอาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบหลักสูตร
ลาดับ
1

2

3

เลขบัตรประจาตัว
ประชาชน
นายฉัตรมงคล สุวรรณภูมิ* 15099001xxxxx
ชื่อ – สกุล

นายไพบูลย์ ปะนาเส*

นายสันธิวัฒน์
พิทักษ์พล*

34407002xxxxx

31005002xxxxx

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

คุณวุฒิ
วท.ด.

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

วท.ม.
วท.บ.
ปร.ด.

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

วท.ม.
วท.บ.
Ph.D.
M.Sc.
วท.บ.

สาเร็จการศึกษา
จากสถาบัน
ความหลากหลายทางชีวภาพและ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ชีววิทยาชาติพันธุ์
ชีววิทยา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การประมง
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เทคโนโลยีการประมงและ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ทรัพยากรทางน้า
ชีววิทยา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การประมง
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Aquatic Environment Science
EHIME UNIVERSITY,
Japan
Agriculture
KAGAWA
UNIVERSITY, Japan
ประมง (เกียรตินิยมอันดับ 2)
มหาวิทยาลัยเกษตร
ศาสตร์
สาขาวิชา

ปี
2555
2552
2550
2558
2551
2549
2543
2540
2536
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10. สถานทีจ่ ัดการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยพะเยา
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาทีจ่ าเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
การประมงเป็นภาคการผลิตที่มีความสาคัญ เป็นอย่างยิ่ง สามารถทารายได้เข้าประเทศเป็น
มูล ค่าปีละหลายแสนล้านบาท โดยในปี พ.ศ. 2559 ประเทศไทยมีผลจับ สัตว์น้าทะเลและสัตว์น้าจืด
1,530,583 ตัน ผลผลิตจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า 962,571 ตัน (FAO, 2018) สามารถทารายได้เข้า
ประเทศเป็ นจานวนมากและมีมูล ค่าการส่งออกสัต ว์น้าถึง 193,395 ล้านบาท (กรมประมง, 2562)
รวมถึงเป็นการจ้างงานที่สาคัญ โดยมีผู้ป ระกอบอาชีพอยู่ในภาคประมงและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
จานวนมาก นอกจากนั้นประเทศไทยจัดเป็นประเทศที่มีศักยภาพทางการประมงติดอันดับ 1 ใน 15 ของ
โลก ตั้งแต่ปี 2536 ตราบจนปัจจุบัน ในขณะเดียวกันทางสาขาวิชาการประมงได้มีการหารือและทางาน
วิจัยร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้าจืดในเขตภาคเหนือตอนบน รวมทั้งสหกรณ์ผู้เลี้ยงปลาสถาน
ประกอบการที่เกี่ยวข้อง และบริษัทสตาร์ทอัพด้านสมาร์ทฟาร์มในจังหวัดพะเยา จังหวัดเชียงรายและ
จังหวัดใกล้เคียง เพื่อยกระดับมาตรฐานการเลีย้ งและการผลิตสัตว์น้าเชิงธุรกิจ
จังหวัดพะเยามีแหล่งน้าที่สาคัญในระดับนานาชาติ อาทิเช่น กว๊านพะเยา และหนองเล็งทราย
เป็นพื้นที่ชุ่มน้าที่อุดมไปด้วยทรัพยากรชีวภาพก่อให้เกิดอาชีพและสร้างรายได้จากการประกอบอาชีพ
ทางการประมง มีองค์ความรู้อันเกิดจากงานวิจัยที่หลากหลายจนสามารถพัฒนาเป็นอาชีพที่มีความ
ยั่ งยืน และเป็ นมิ ตรกั บ สิ่ งแวดล้ อม ประกอบกั บ ปั จจุบั นมี เทคโนโลยี และนวัตกรรมการประมงใหม่ ๆ
เกิดขึน้ จึงจาเป็นต้องมีการพัฒนาบุคลากรทางด้านการประมงที่มีความรู้ความสามารถทางวิชาการและ/
หรือมีศักยภาพในการปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและการประกอบธุรกิจด้านการประมง
ได้ และสามารถน าองค์ ค วามรู้ที่ ได้ ไปพั ฒ นาเทคโนโลยี แ ละนวัต กรรมใหม่ ได้ และมี ห น่ ว ยงานของ
มหาวิทยาลัยที่ทาหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมเชิงพาณิชย์ และการพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์และทักษะสมัยใหม่ ซึ่งจะทาให้หลักสูตรนีม้ ีความโดดเด่น และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
ระบบนิเวศน้าจืด มีค วามส าคัญ ต่อการดารงชีวิตของคนไทยทั้งทางตรงและทางอ้อมมาเป็น
เวลายาวนาน ผลผลิตที่ได้จากระบบนิเวศน้าจืดก็มากมายเช่นเดียวกัน ความสาคัญของสิ่งมีชีวิตเหล่านี้
ไม่เพียงแต่เป็นอาหารโปรตีนที่มีราคาถูกของมนุษย์ยังเป็นแหล่งทาการประมงซึ่งเป็นวิถีชีวิตของชุมชน
ริมน้า ปัจจุบันทรัพยากรประมงมีแนวโน้มลดน้อยลง ทั้งนี้เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมทาง
น้าและการจับสัตว์น้ามากเกินกาลังผลิต ดังนั้นการจัดทาหลักสูตรนี้มีความจาเป็นในแง่การเพิ่มผลผลิต
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สัตว์น้าจืดเพื่อเป็นแหล่งโปรตีนให้กั บ ประชาชน และการจัดการทรัพยากรประมง อีกทั้งเป็นการเพิ่ม
รายได้และคงวิถีการทาประมงของชุมชน
12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกีย่ วข้องกับพันธกิจ
ของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
การพัฒนาหลักสูตรจะเน้นการพัฒนาศักยภาพของนิสิตให้มี ความรู้ ความเข้าใจ สามารถคิด
วิเคราะห์ สังเคราะห์องค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการประมง เพื่อนาไปพัฒนางานวิจัย
ขั้นสูงอันจะนาไปสร้างงานที่มีคุณ ภาพหรือองค์ความรู้ใหม่ที่จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศ และนาไปสู่
ความเป็นเลิศทางวิชาการทางด้านการประมง
12.2 ความเกีย่ วพันกับพันธกิจของสถาบัน
หลักสูตรจะผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางด้านงานวิจัยที่จะเป็นประโยชน์ต่อ
ประเทศชาติ ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนในท้องถิ่นทั้งทางด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า การจัดการ
ทรัพยากรประมงและสิ่งแวดล้อมทางน้า และนวัตกรรมการประมง ตลอดจนการสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน เพื่อให้สอดคล้องกับปณิธานของมหาวิทยาลัย คือ “ปัญ ญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน” หรือ
“Wisdom for Community Empowerment”
13. ความสัมพันธ์กบั หลักสูตรอืน่ ทีเ่ ปิดสอนในคณะ/ สาขาวิชาอื่นของสถาบัน
13.1 กลุ่มวิชา/ รายวิชาในหลักสูตรทีเ่ ปิดสอนโดยคณะ/ สาขาวิชา/ หลักสูตรอื่น
รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะศิลปศาสตร์
146700
ภาษาอังกฤษแบบเข้มสาหรับระดับบัณฑิตศึกษา
3(3-0-6)
Intensive English for Graduate Studies
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรทีเ่ ปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอืน่
ไม่มี
13.3 กลุ่มวิชา/รายวิชาที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น
ไม่มี

6

13.4 การบริหารจัดการ
มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา ได้ ก าหนดนโยบายให้ จั ด การเรี ย นการสอน ในรายวิ ช า 146700
ภาษาอังกฤษแบบเข้มสาหรับระดับบัณฑิตศึกษา ในโครงสร้างหลักสูตรระดับ บัณฑิตศึกษาทุกหลักสูตร
อาจารย์ ผู้รับ ผิด ชอบหลั ก สู ต ร ประสานงานกั บ อาจารย์ผู้ ส อน คณะศิ ลปศาสตร์ ซึ่งเป็ น ผู้ พิ จารณา
ข้อกาหนดรายวิชา การจัดการเรียนการสอน และการประเมินผล
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญาของหลักสูตร
เป็ น หลั ก สู ต รที่ มุ่ ง เน้ น สร้ า งมหาบั ณ ฑิ ต ที่ มี ค วามรู้ ความสามารถทางด้ า น เทคโนโลยี แ ละ
นวัตกรรมด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าและการจัดการทรัพยากรประมง ตลอดจนสามารถบูรณาการองค์
ความรูเ้ พื่อพัฒนาด้านการประมงของประเทศไทยอย่างมีประสิทธิภาพ
1.2 ความสาคัญ
การประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าเป็นภาคการผลิตทางการเกษตรที่มีความสาคัญเป็นอย่าง
ยิ่งของประเทศ โดยในปี พ.ศ. 2559 ประเทศไทยมีผลจับสัตว์น้าทะเลและสัตว์น้าจืด 1,530,583 ตัน
ผลผลิตจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า 962,571 ตัน (FAO, 2018) สามารถทารายได้เข้าประเทศเป็นจานวน
มากและมีมูลค่าการส่งออกสัตว์น้าถึง 193,395 ล้านบาท (กรมประมง, 2562) รวมถึงเป็นการจ้างงานที่
สาคั ญ โดยมีผู้ประกอบอาชีพอยู่ในภาคประมงและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องจานวนมาก นอกจากนั้น
ประเทศไทยจัดเป็นประเทศที่มีศักยภาพทางการประมงติดอันดับ 1 ใน 15 ของโลก ตั้งแต่ปี 2536 ตราบ
จนปัจจุบัน การประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจึงมีบทบาทสาคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
เป็นอย่างมาก ประกอบกับสภาวการณ์ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงทั้งสภาพภูมิอากาศและพื้นที่ทาการ
ประมงที่ลดน้อยลง และประเทศไทยได้เป็นส่วนหนึ่งในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งจะมีผลต่อการ
เคลื่อนย้ายบุคลากรที่มีคุณภาพทางด้านประมง รวมถึงปัจจุบันมีการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
อย่ า งรวดเร็ ว ดั ง นั้ น เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ และแนวคิ ด การพั ฒ นาการเกษตรและ
อุตสาหกรรมใหม่ที่ใช้นวัตกรรมตามนโยบายประเทศไทย 4.0 จึงจาเป็นต้องมีการพัฒนาบุคลากรที่มี
คุณภาพสูงที่สามารถพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม เพื่อพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน ลดความ
เหลื่อมล้า และสร้างความยั่งยืนทางด้านการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าของประเทศไทย ดังนั้น จึง
จาเป็นต้องมีการพัฒนาบุคลากรทางด้านการประมงที่มีความรู้ความสามารถทางวิชาการและ/หรือมี
ศักยภาพในการปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและการประกอบธุรกิจด้านการประมงได้
1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.3.1 เพื่ อให้ มหาบั ณฑิ ตมี องค์ความรู้ ความสามารถ ความชานาญ ในด้านการวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการประมง ทั้งในระดับประเทศและสากล
1.3.2 เพื่อให้เกิดการนาความรูไ้ ปสู่การพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการประมง
ตลอดจนสร้างความเป็นผูป้ ระกอบการด้านเทคโนโลยี โดยตระหนักถึงความสาคัญต่อสิ่งแวดล้อม
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1.3.3 เพื่ อให้สามารถใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการประมงในการปรับตัวเข้ากั บสภาพการ
เปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีใหม่ ๆ ได้ ทั้งในประเทศและระดับนานาชาติ
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/ เปลีย่ นแปลง
1. ดารงไว้ซึ่งความทันสมัย
ของหลักสูตร และส่งเสริม
ให้อาจารย์ และนิสติ สร้าง
องค์ความรูใ้ หม่ๆ

กลยุทธ์
1.1 หลักสูตรมีเนื้อหาเหมาะสม
ทั้งทางด้านทฤษฎี และปฏิบัติ
และมีกิจกรรมทางวิชาการที่
จะช่วยให้นิสติ สามารถ
ติดตามข่าวสารทันสมัยได้
จากการเรียนรู้ดว้ ยตนเอง

หลักฐาน/ ตัวบ่งชี้
1.1 วิชาต่างๆ ทีม่ ีการสอนทั้ง
ทฤษฏี และปฏิบัติ เพื่อให้
นิสติ จะได้เรียนรู้ได้ด้วย
ตนเอง
1.2 จานวนอาจารย์ ประวัติ
การทางาน และการ
ฝึกอบรมของอาจารย์
1.3 จานวนผูส้ นับสนุนการ
เรียนรู้ หรือผูช้ ่วยสอน
2.1 ความเข้าใจในระบบการ
เรียนการสอนการสอน
ของนิสิต
2.2 รายงานการเข้าพบ
อาจารย์ที่ปรึกษา
2.3 ผลประเมินการให้
คาปรึกษาของอาจารย์ที่
ปรึกษา
3.1 การสารวจข้อมูลพื้นฐาน
เกี่ยวกับสิ่งอานวย
ความสะดวกทาง
การศึกษา

2. มีการปรับปรุงระบบ
อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ให้มงุ่
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของ
นิสติ

2.1 จัดปฐมนิเทศนิสิตใหม่
เตรียมความพร้อมด้านการ
ปรับตัว และเทคนิคการ
เรียนรู้
2.2 มอบหมายให้อาจารย์ที่
ปรึกษาติดตามผลการเรียนรู้
ของนิสิตอย่างสม่าเสมอ

3. ประเมินมาตรฐานของ
หลักสูตรอย่างสม่าเสมอ

3.1 จัดรวบรวมฐานข้อมูลของ
นิสติ อาจารย์ อุปกรณ์การ
สอน ครุภัณฑ์ งบประมาณ
ความร่วมมือทางวิชาการ
ผลงานตีพมิ พ์ ของแต่ละภาค
การศึกษา เพื่อเป็นข้อมูลใน
การประเมิน
3.2 สารวจความพึงพอใจของ
3.2 มีการสารวจความพึง
นิสติ ที่มีตอ่ หลักสูตรที่สาเร็จ
พอใจในการใช้หลักสูตร
การศึกษา เพื่อทราบถึง
จากมหาบัณฑิต

9

4. พัฒนาหลักสูตรให้
สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้ใช้
มหาบัณฑิต

ประสบการณ์ความพึงพอใจ
ต่อการเรียนการสอน
และหลักสูตร
4.1 ประสานความร่วมมือกับ
สถานประกอบการและผูใ้ ช้
มหาบัณฑิต เพื่อทราบถึง
ความต้องการ และแนวทาง
ในการพัฒนาหลักสูตร

4.1 รายงานความพึงพอใจ
และข้อเสนอแนะจากสถาน
ประกอบการ และผูใ้ ช้
มหาบัณฑิต

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
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1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561
1.2 การจัดการศึกษาภาคการศึกษาฤดูร้อน
ไม่มี
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาต้น
เดือน มิถุนายน – ตุลาคม
ภาคการศึกษาปลาย เดือน พฤศจิกายน-มีนาคม
2.2 คุณสมบัตขิ องผูเ้ ข้าศึกษา
เป็ น ไปตามข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา ว่ า ด้ ว ย การศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา
พ.ศ. 2561
การคัดเลือกผูเ้ ข้าศึกษา
เป็ น ไปตามระเบี ย บการสอบคั ด เลื อ กบุ ค คลเข้ า ศึ ก ษาในระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยพะเยา
2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า
ปัญหาการขาดทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ทักษะการวิจัย และทักษะการเขียน
โครงการวิจัย
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพือ่ แก้ไขปัญหา/ ข้อจากัดของนิสติ ในข้อ 2.3
2.4.1 ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ มีการจัดให้นิสิตปริญญาโททุกคนลงทะเบียนเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นการปรับพื้นฐานความรู้ให้พร้อมในการเรียนในระดับปริญญาโท และมีการกระตุ้น
ให้นสิ ิตอ่านบทความวิชาการทางวิทยาศาสตร์ที่เป็นภาษาอังกฤษมากขึ้น
2.4.2 ทัก ษะในการวิจัย มี ก ารจั ด ให้ นิสิ ต ปริญ ญาโททุ ก คนลงทะเบีย นเรีย นรายวิชา
209703 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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2.4.3 ทั ก ษะการเขี ย นโครงการวิ จั ย สนั บ สนุ น ให้ นิ สิ ต ได้ เ ข้ า ร่ ว มอบรมการเขี ย น
โครงการวิจัย และมีก ารเพิ่ มเนื้อหาด้านทัก ษะการเขีย นโครงการวิจัย ในรายวิชาระเบี ยบวิธีวิจัย ทา ง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2.5 แผนการรับนิสิตและผูส้ าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
2.5.1 แผน ก แบบ ก 1
จานวนนิสิต
2563
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
รวม

15
15

จานวนนิสิตแต่ละปีการศึกษา
2564
2565
2566
15
15
30

จานวนคาดว่าจะสาเร็จการศึกษา

15
15
30
15

15
15
30
15

2567
15
15
30
15

2.5.2 แผน ก แบบ ก 2
จานวนนิสิต
2563
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
รวม

15
15

จานวนนิสิตแต่ละปีการศึกษา
2564
2565
2566
15
15
30

จานวนคาดว่าจะสาเร็จการศึกษา

15
15
30
15

15
15
30
15

2567
15
15
30
15

2.5.3 แผน ข
จานวนนิสิต
2563
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
รวม
จานวนคาดว่าจะสาเร็จการศึกษา

15
15

จานวนนิสิตแต่ละปีการศึกษา
2564
2565
2566
15
15
30

15
15
30
15

15
15
30
15

2567
15
15
30
15
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2.6 งบประมาณตามแผน
หมวดรายจ่าย

2563

2564

ปีงบประมาณ
2565

2566

2567

1. งบบุคลากร
1.1 หมวดเงินเดือน
2,592,720 2,748,288 2,913,180 3,087,972 3,273,252
1.2 หมวดค่าจ้างประจา
2. งบดาเนินการ
220,000 220,000 295,000 295,000 295,000
2.1 หมวดค่าตอบแทน
30,000
30,000
40,000
40,000
40,000
2.2 หมวดค่าใช้สอย
75,000
75,000
85,000
85,000
85,000
2.3 หมวดค่าวัสดุ
100,000
100,000
150,000
150,000
150,000
2.4 หมวดสาธารณูปโภค
15,000
15,000
20,000
20,000
20,000
3. งบลงทุน
109,000
187,000
190,000 260,000 320,000
3.1 หมวดครุภัณฑ์
109,000
187,000
190,000 260,000 320,000
4. งบเงินอุดหนุน
329,000 407,000 485,000 555,000
615,000
รวมรายจ่าย
3,137,780 3,384,312 3,640,945 3,900,303 4,161,023
2.7 ระบบการศึกษา
 แบบชั้นเรียน
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (e – Learning)
 แบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต
 อื่นๆ (ระบุ)
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561

3. หลักสูตรและอาจารย์ผสู้ อน
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3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิต
แผน ก แบบ ก1
แผน ก แบบ ก2
แผน ข

รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36(5) หน่วยกิต
รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36(3) หน่วยกิต
รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36(3) หน่วยกิต

3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้ า งหลั ก สู ต ร แบ่ งเป็ น หมวดวิ ช าที่ ส อดคล้ อ งกั บ ที่ ก าหนดไว้ ในเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
ลาดับที่

รายการ

1.

งานรายวิชา
ไม่น้อยกว่า
1.1 หมวดวิชาพื้นฐาน
1.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน
ไม่นอ้ ยกว่า
1.2.1 วิชาเอกบังคับ
1.2.2 วิชาเอกเลือก
ไม่นอ้ ยกว่า
วิทยานิพนธ์
ไม่น้อยกว่า
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ไม่นอ้ ยกว่า
รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต *

2.
3.
4.

จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่นอ้ ยกว่า

เกณฑ์ สกอ.
แผน ก แผน ก
แผน ข
แบบ ก 1 แบบ ก 2
.....
24
30-33
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
36
12
.....
.....
.....
3-6
.....
.....
.....
36

36

36

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563
แผน ก แผน ก
แผน ข
แบบ ก 1 แบบ ก 2
.....
24
30
.....
8
8
.....
16
22
.....
7
7
.....
9
15
36
12
.....
.....
.....
6
5
3
3
36(5)

36(3)

หมายเหตุ สาหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา กรณีทดสอบภาษาอังกฤษให้เป็นไปตามประกาศ
มหาวิทยาลัยพะเยาเรื่อง การสอบผ่านความรูภ้ าษาอังกฤษของนิสิตระดับบัณฑิต
พ.ศ. 2562

3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร
3.1.3.1 แผน ก แบบ ก 1

36(3)

14

209793

146700
209791
209792

209701
209702

209703

209704

209705
209791

1) วิทยานิพนธ์
วิทยานิพนธ์
Thesis

จานวน

36 หน่วยกิต
36 หน่วยกิต

2) รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต
จานวน
ภาษาอังกฤษแบบเข้มสาหรับระดับบัณฑิตศึกษา
Intensive English for Graduate Studies
สัมมนา 1
Seminar I
สัมมนา 2
Seminar II

5 หน่วยกิต
3(3-0-6)

3.1.3.2 แผน ก แบบ ก 2
1) หมวดวิชาพืน้ ฐาน
จานวน
การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการประมง
Fisheries Technology and Innovation Development
การเป็นผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
เพื่อการสร้างธุรกิจใหม่ทางการประมง
Technopreneurship Fisheries Technology and Innovation
for New Venture Creation
ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Research Methodology in Science and Technology

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

8 หน่วยกิต
2(1-3-4)
3(2-3-6)

3(2-3-6)

2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน
จานวนไม่น้อยกว่า 16 หน่วยกิต
(ก) วิชาเอกบังคับ
จานวน
7 หน่วยกิต
เทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรประมงและสิ่งแวดล้อมทางน้า 2(1-3-4)
Fishery Resources and Aquatic Environmental Management
Technology
เทคโนโลยีการจัดการคุณภาพน้าเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์นา้
3(2-3-6)
Water Quality Management Technology for Aquaculture
สัมมนา 1
1(0-2-1)
Seminar I
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209792

สัมมนา 2
Seminar II

1(0-2-1)

(ข) วิชาเอกเลือก
จานวนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
ให้นสิ ิตเลือกเรียนรายวิชากลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ดังต่อไปนี้

209711

209712
209713
209714
209715
209716
209717
209718
209719
209720
209721

209741

กลุ่มวิชาเพาะเลีย้ งสัตว์น้า
พันธุศาสตร์เซลล์ และการปรับปรุงพันธุ์สัตว์นา้
Cytogenetics and Genetic Improvement of Aquatic
Animals
ฮอร์โมนในการเพาะเลี้ยงสัตว์นา้
Hormone in Aquaculture
อณูชวี วิทยาทางการประมง
Molecular Biology for Fishery
ชีวสารสนเทศศาสตร์ทางการประมง
Bioinformatics for fishery
นวัตกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์นาขั
้ ้นสูง
Advanced Aquaculture Innovation
การจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์นาแบบอั
้
จฉริยะ
Smart Aquaculture Farm Management
การจัดการสุขภาพสัตว์น้า
Aquatic Animals Health Management
วิทยาภูมคิ ุ้มกันของสัตว์น้า
Immunology of Aquatic Animals
สรีรวิทยาสัตว์น้าขั้นสูง
Advanced Aquatic Animal Physiology
โภชนศาสตร์สัตว์นาขั
้ ้นสูง
Advanced Aquatic Animal Nutrition
หัวข้อเฉพาะทางด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
Selected Topics in Aquaculture
กลุ่มวิชาการจัดการทรัพยากรประมงและสิง่ แวดล้อมทางน้า
การจัดการทรัพยากรประมงแบบบูรณาการ

3(2-3-6)

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

3(2-3-6)
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209742
209743
209744
209745

209746
209747

Integrated Fishery Resources Management
การจัดการประมงและสิ่งแวดล้อมในแหล่งน้าจืด
Inland Fishery and Environmental Management
อนุกรมวิธานขัน้ สูงของปลา
Advanced Taxonomy of Fish
นิเวศวิทยาของปลา
Ecology of Fish
เทคนิคทางโมเลกุลสาหรับศึกษาความหลากหลายทาง
ชีวภาพ
Molecular Techniques for Genetic Diversity Studies
ความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์สะเทินน้าสะเทินบก
Biodiversity of Amphibians
หัวข้อเฉพาะทางด้านการจัดการทรัพยากรประมง
และสิ่งแวดล้อมทางน้า
Selected Topics in Fishery and Environmental
Management

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

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

จานวน

209794

3) วิทยานิพนธ์
วิทยานิพนธ์
Thesis

12 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต

146700

4) รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต
จานวน
ภาษาอังกฤษแบบเข้มสาหรับระดับบัณฑิตศึกษา
Intensive English for Graduate Studies

3 หน่วยกิต
3(3-0-6)

3.1.3.3 แผน ข
1) หมวดวิชาพืน้ ฐาน

จานวน

8 หน่วยกิต
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209701
209702

209703

209704

209705
209791
209792

การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการประมง
Fisheries Technology and Innovation Development
การเป็นผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
เพื่อการสร้างธุรกิจใหม่ทางการประมง
Technopreneurship Fisheries Technology and Innovation
for New Venture Creation
ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Research Methodology in Science and Technology

209712
209713
209714

3(2-3-6)

3(2-3-6)

2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน
จานวนไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต
(ก) วิชาเอกบังคับ
จานวน
7 หน่วยกิต
เทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรประมงและสิ่งแวดล้อม
2(1-3-4)
ทางน้า
Fishery Resources and Aquatic Environmental
Management Technology
เทคโนโลยีการจัดการคุณภาพน้าเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์นา้
3(2-3-6)
Water Quality Management Technology for Aquaculture
สัมมนา 1
1(0-2-1)
Seminar I
สัมมนา 2
1(0-2-1)
Seminar II
(ข) วิชาเอกเลือก

209711

2(1-3-4)

จานวนไม่น้อยกว่า

กลุม่ วิชาเพาะเลีย้ งสัตว์น้า
พันธุศาสตร์เซลล์ และการปรับปรุงพันธุ์สัตว์นา้
Cytogenetics and Genetic Improvement of Aquatic Animals
ฮอร์โมนในการเพาะเลี้ยงสัตว์นา้
Hormone in Aquaculture
อณูชวี วิทยาทางการประมง
Molecular Biology for Fishery
ชีวสารสนเทศศาสตร์ทางการประมง
Bioinformatics for fishery

15 หน่วยกิต

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

18

209715
209716
209717
209718
209719
209720
209721

209741
209742
209743
209744
209745

209746
209747

นวัตกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์นาขั
้ ้นสูง
Advanced Aquaculture Innovation
การจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์นาแบบอั
้
จฉริยะ
Smart Aquaculture Farm Management
การจัดการสุขภาพสัตว์น้า
Aquatic Animals Health Management
วิทยาภูมคิ ุ้มกันของสัตว์น้า
Immunology of Aquatic Animals
สรีรวิทยาสัตว์น้าขั้นสูง
Advanced Aquatic Animal Physiology
โภชนศาสตร์สัตว์นาขั
้ ้นสูง
Advanced Aquatic Animal Nutrition
หัวข้อเฉพาะทางด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
Selected Topics in Aquaculture
กลุ่มวิชาการจัดการทรัพยากรประมงและสิง่ แวดล้อมทางน้า
การจัดการทรัพยากรประมงแบบบูรณาการ
Integrated Fishery Resources Management
การจัดการประมงและสิ่งแวดล้อมในแหล่งน้าจืด
Inland Fishery and Environmental Management
อนุกรมวิธานขัน้ สูงของปลา
Advanced Taxonomy of Fish
นิเวศวิทยาของปลา
Ecology of Fish
เทคนิคทางโมเลกุลสาหรับศึกษาความหลากหลายทาง
ชีวภาพ
Molecular Techniques for Genetic Diversity Studies
ความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์สะเทินน้าสะเทินบก
Biodiversity of Amphibians
หัวข้อเฉพาะทางด้านการจัดการทรัพยากรประมง
และสิ่งแวดล้อมทางน้า
Selected Topics in Fishery and Environmental Management

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

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

3(2-3-6)
3(2-3-6)
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จานวน

209795

3) การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
Independent Studies

6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต

จานวน

146700

4) รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต
ภาษาอังกฤษแบบเข้มสาหรับระดับบัณฑิตศึกษา
Intensive English for Graduate Studies

3 หน่วยกิต
3(3-0-6)

3.1.4 แผนการศึกษา
3.1.4.1 แผน ก แบบ ก1

20

146700
209793

ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษแบบเข้มสาหรับระดับบัณฑิตศึกษา
Intensive English for Graduate Studies
วิทยานิพนธ์
Thesis
รวม

3(3-0-6)
(ไม่นับหน่วยกิต)
9
9(3) หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
209793
209791

วิทยานิพนธ์
Thesis
สัมมนา 1
Seminar I

9

รวม

1(0-2-1)
(ไม่นับหน่วยกิต)
9(1) หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาต้น
209793
209792

วิทยานิพนธ์
Thesis
สัมมนา 2
Seminar II

9

รวม

1(0-2-1)
(ไม่นับหน่วยกิต)
9(1) หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
209793

วิทยานิพนธ์
Thesis

9
รวม

3.1.4.2 แผน ก แบบ ก2
ชั้นปีที่ 1

9 หน่วยกิต
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146700
209701
209702

209703

209704

209705
209791
2097xx

ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษแบบเข้มสาหรับระดับบัณฑิตศึกษา
Intensive English for Graduate Studies
การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการประมง
Fisheries Technology and Innovation Development
การเป็นผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
เพื่อการสร้างธุรกิจใหม่ทางการประมง
Technopreneurship Fisheries Technology and Innovation
for New Venture Creation
ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Research Methodology in Science and Technology
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
เทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรประมงและสิ่งแวดล้อมทางน้า
Fishery Resources and Aquatic Environmental Management
Technology
เทคโนโลยีการจัดการคุณภาพน้าเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์นา้
Water Quality Management Technology for Aquaculture
สัมมนา 1
Seminar I
วิชาเอกเลือก
Major Elective
รวม

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

3(2-3-6)
8(3) หน่วยกิต

2(1-3-4)

3(2-3-6)
1(0-2-1)
3(x-x-x)
9 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาต้น
204792

สัมมนา 2

1(0-2-1)

22

204794
2097xx
2097xx

Seminar II
วิทยานิพนธ์
Thesis
วิชาเอกเลือก
Major Elective
วิชาเอกเลือก
Major Elective

3 หน่วยกิต
3(x-x-x)
3(x-x-x)
รวม

10 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
204794

วิทยานิพนธ์
Thesis

9 หน่วยกิต
รวม

3.1.4.3 แผน ข
ชัน้ ปีที่ 1
ภาคการศึกษาต้น

9 หน่วยกิต
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146700
209701
209702

209703

209704

209705
209791
2097xx

ภาษาอังกฤษแบบเข้มสาหรับระดับบัณฑิตศึกษา
Intensive English for Graduate Studies
การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการประมง
Fisheries Technology and Innovation Development
การเป็นผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
เพื่อการสร้างธุรกิจใหม่ทางการประมง
Technopreneurship Fisheries Technology and Innovation
for New Venture Creation
ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Research Methodology in Science and Technology
รวม
ภาคการศึกษาปลาย
เทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรประมงและสิ่งแวดล้อมทางน้า
Fishery Resources and Aquatic Environmental Management
Technology
เทคโนโลยีการจัดการคุณภาพน้าเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์นา้
Water Quality Management Technology for Aquaculture
สัมมนา 1
Seminar I
วิชาเอกเลือก
Major Elective
รวม

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

3(2-3-6)
8(3) หน่วยกิต

2(1-3-4)

3(2-3-6)
1(0-2-1)
3(x-x-x)
9 หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาต้น
209792
2097xx
2097xx
2097xx

สัมมนา 2
Seminar II
วิชาเอกเลือก
Major Elective
วิชาเอกเลือก
Major Elective
วิชาเอกเลือก
Major Elective

1(0-2-1)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
รวม

209795
2097xx

ภาคการศึกษาปลาย
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
Independent Studies
วิชาเอกเลือก
Major Elective
รวม

10 หน่วยกิต

6 หน่วยกิต
3(x-x-x)
9 หน่วยกิต
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3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้มสาหรับระดับบัณฑิตศึกษา
3(3-0-6)
Intensive English for Graduate Studies
(ไม่นบั หน่วยกิต)
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ ประเภทของบทอ่าน การอ่านและการเขียนเชิงวิเคราะห์และ
วิจารณ์ การเขียนระดั บ อนุเฉท การเขีย นเรียงความ การแสดงความคิดเห็นอย่างมีวิจารณญาณต่อ
บทอ่านโดยการพูด และการเขีย น การใช้เทคโนโลยีและฐานข้อมูลอิเลคทรอนิก ส์เพื่อแสวงหาความรู้
เพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวข้อที่ตนสนใจและในวิชาชีพของตน ระบบอ้างอิงและการเขียนอ้างอิง
Academic English, types of reading texts, analytical reading and writing, paragraph
writing, essay writing, expressing critical opinion towards reading texts through speaking and
writing, using technology and electronic data base, citation system and writing citation
209701

การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการประมง
2(1-3-4)
Fisheries Technology and Innovation Development
เทคโนโลยีทางการประมงในปัจจุบัน แนวคิดและวิธีการพัฒนานวัตกรรม กระบวนการคิด
เชิงออกแบบ รูปแบบการพั ฒนานวั ตกรรม นวัตกรรมแบบเปิด การค้นหาปั ญหาทางการประมงและการ
พัฒนาแนวคิดนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหา การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการนวัตกรรมทางการประมง
การพั ฒ นาต้ นแบบนวั ตกรรม การจั ดการทรั พย์ สิ นทางปั ญ ญาของนวั ตกรรม ตลอดจนการถ่ ายทอด
เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการประมง
Recent fishery technology, concept of innovation development, design thinking process,
innovation development model, open innovation, fishery problem and innovative idea solution, fishery
innovation project feasibility, fishery innovation prototyping, innovation intellectual property management,
including transfer the fisheries technology and innovations
209702

การเป็นผูป้ ระกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
3(2-3-6)
เพือ่ การสร้างธุรกิจใหม่ทางการประมง
Technopreneurship Fisheries Technology and Innovation
for New Venture Creation
การเป็นผู้ประกอบการเทคโนโลยี การแสวงหาเทคโนโลยีเพื่อสร้างโมเดลธุรกิจทางการ
ประมง การพัฒนาโมเดลธุรกิจทางการประมง แหล่งเงินลงทุนสาหรับเริ่มต้นธุรกิจเทคโนโลยี รูปแบบ
ขององค์กรธุรกิจ การพัฒนาธุรกิจเทคโนโลยี การสร้างสรรค์และนาเสนอไอเดียธุรกิจ แผนธุรกิจ การ
เข้าสู่ตลาด การบริหารจัดการทางการเงิน
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Technology and entrepreneurship, fishery technology seeking for business model
construction, fishery business model development, funding for technology business startup, business
organization, technology business development, business idea creation and pitching, business plan,
access to market, business financial management
209703

ระเบียบวิธวี จิ ยั ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3(2-3-6)
Research Methodology in Science and Technology
ความหมาย ลักษณะ และเป้าหมายการวิจัย ประเภทและกระบวนการวิจัย การกาหนด
ปัญหาการวิจัย ตัวแปรและสมมุตฐิ าน การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนโครงร่าง
และรายงานการวิจัย การประเมินงานวิจัย การนาผลวิจัยไปใช้ จรรยาบรรณนักวิจัยและเทคนิควิธีการ
วิจัยเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Research definition, characteristic and goal, type and research process, research
problem determination, variables and hypothesis, data collection, data analysis, proposal and
research report writing, research evaluation, research application, ethics of researchers and
research techniques in science and technology
209704

เทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรประมงและสิ่งแวดล้อมทางน้า
2(1-3-4)
Fishery Resources and Aquatic Environmental Management Technology
ความหมายและประเภทของทรัพยากรประมง หลักการจัดการทรัพยากรประมงและ
สิ่งแวดล้ อ มทางน้ า การจั ด การแหล่ งน้ าเพื่ อ สาหรับ การประมง การอนุ รัก ษ์ ท รัพ ยากรประมง และ
สิ่งแวดล้ อมทางน้ า ปั ญ หาการประมง การจัด การประมงโดยการมี ส่วนร่วมของชุม ชน การจัด การ
คุณภาพน้าในแหล่งน้าธรรมชาติ การประเมินผลกระทบของกิจกรรมมนุษย์ต่อทรัพยากรประมงและ
สิ่งแวดล้อม กรณีศกึ ษาการจัดการทรัพยากรประมงในแหล่งน้าจืดและทรัพยากรประมงทะเล
The meaning and categories of fishery resources, principles of fishery resource and
aquatic environmental management, water resource management for fishery purposes,
conservation of fishery resources and aquatic environment, fishery problems, community-based
fishery management, water quality management in natural waters, fishery resources and
environmental impact assessment of human activities, case study on inland fishery and marine
fishery resources management
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209705

เทคโนโลยีการจัดการคุณภาพน้าเพื่อการเพาะเลีย้ งสัตว์น้า
3(2-3-6)
Water Quality Management Technology for Aquaculture
หลักการจัดการทรัพยากรน้าเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า น้าที่ใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
การจัดการคุณภาพน้าที่ใช้ในโรงเพาะฟัก และในบ่อดิน ปัจจัยคุณภาพน้าทางกายภาพ เคมี และชีววิทยา
ที่สาคัญ ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้าในบ่อเลี้ยงสัตว์น้า เกณฑ์คุณภาพน้าสาหรับการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้า การวิเคราะห์คุณภาพน้า การจัดการคุณภาพน้า การรักษาคุณภาพน้าให้อยู่ในระดับที่
เหมาะสมและการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้าในการเพาะเลี้ยงสัตว์นา้
Principle of water resource management for aquaculture, water used in
aquaculture, water quality management in hatchery and earthen pond, important physical,
chemical, and biological water quality parameters in aquaculture, inducing/influential factors for
pond water quality change, water quality criteria, water quality analysis, water quality
management, maintenance of optimum water quality in culture environment and solving problems
in water quality
209711

พันธุศาสตร์เซลล์ และการปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้า
3(2-3-6)
Cytogenetics and Genetic Improvement of Aquatic Animals
การแบ่ งเซลล์ และพฤติ กรรมของโครโมโซม โครงสร้างของโครโมโซมในสิ่ งมี ชีวิ ตชั้ นสู ง
โครโมโซมที่มีลักษณะพิเศษ การกาหนดเพศ และโครโมโซมเพศ การเปลี่ยนแปลงจานวน และรูปร่างของ
โครโมโซม เทคนิคการศึ กษาโครโมโซม และการย้ อมแถบสี โครโมโซม โครโมโซมและความสัมพั นธ์ทาง
วิวัฒนาการ และการประยุกต์ใช้ทางการประมง หลักในการปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้า การปรับปรุงพันธุ์ โดยการ
คั ดเลื อก ระบบการผสมพั นธุ์ การผสมข้ามพั นธุ์ การเหนี่ ยวน าพอลิ พลอยด์ ไจโนเจเนซิ ส วิธี ทางพั นธุ
วิศวกรรม และการคัดเลือกโดยใช้เครื่องหมายพันธุกรรม
Cell division and behavior of chromosome, chromosome structure in higher organisms,
giant and lampbrush chromosome, sex-determination and sex chromosome, chromosome aberration,
chromosome techniques and chromosome banding, chromosome and evolution, and applications for
fisheries, principles of genetic improvement of aquatic animals, genetic improvement by selection, mating
system, hybridization, polyploidy induction, gynogenesis, genetic engineering method, and genetic markerassisted
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209712

ฮอร์โมนในการเพาะเลีย้ งสัตว์น้า
3(2-3-6)
Hormone in Aquaculture
ระบบฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับการสืบพันธุ์และการเจริญเติบโตของสัตว์น้า การใช้ฮอร์โมน
และการควบคุมฮอร์โมนในสัตว์น้าเพื่อประโยชน์ในการเพาะเลี้ยง
Endocrine systems related to reproduction and growth of aquatic animals. Hormone
application and control in aquatic animals for aquaculture
209713

อณูชีววิทยาทางการประมง
3(2-3-6)
Molecular Biology for Fishery
หลักการจีโนมิกส์ พั นธุวิศวกรรม หลักการและประเภทของเครื่องหมายพั นธุ กรรม การ
ประยุ กต์ ใช้ อณู ชี ววิ ทยาเพื่ อเพิ่ มผลผลิ ต พั ฒ นาและปรั บ ปรุ งพั นธุ์ การจ าแนกชนิ ด การป้ องกั นและ
วินิจฉั ยโรคในสั ตว์น้า โดยใช้เทคนิคทางอณู ชีววิทยาต่างๆ เช่น เทคนิค Polymerase Chain Reaction (PCR),
High Resolution Melting Analysis (HRM), Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA) แ ล ะ ล า ย พิ ม พ์
ดีเอ็นเอ เป็นต้น
The principles of genomics, genetic engineering, types of genetic markers, the applications
of molecular biology for increasing productivity, develop and breeding, species identification, prevention and
diagnosis in aquatic animal using various molecular biology techniques including Polymerase Chain Reaction
(PCR), High Resolution Melting analysis (HRM), Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA) and DNA
fingerprint
209714

ชีวสารสนเทศศาสตร์ทางการประมง
3(2-3-6)
Bioinformatics for fishery
จีโนมของสัตว์น้ากับชีวสารสนเทศศาสตร์ การสืบค้นข้อมูลระดับโมเลกุลของสัตว์น้าจาก
ฐานข้อมูลสาธารณะ การใช้โปรแกรมสาเร็จรูปวิเคราะห์ลาดับดีเอ็นเอและกรดอะมิโน การวิเคราะห์ ความ
เหมือนและความแตกตางของลาดับดีเอ็นเอและลาดับกรดอะมิโน การทานายโครงสร้างและหน้าที่ของยีน
และโปรตีน และศึกษาความสัมพันธเชิงวิวัฒนาการของสัตว์น้า
Aquatic animal genomes and bioinformatics, searching and retrieval of data from various
public databases, using various programs for analysis the DNA and amino acid sequences, similarities and
differences of DNA sequences and amino acid sequences, prediction the structure and function of genes
and protein and study the evolutionary relationship of aquatic animal
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209715

นวัตกรรมการเพาะเลีย้ งสัตว์น้าขั้นสูง
3(2-3-6)
Advanced Aquaculture Innovation
การประยุ ก ต์ ใช้ ระบบและเทคโนโลยี ในการเพาะเลี้ ย งสั ต ว์น้าจื ดและสั ต ว์ท ะเล การ
จัดการฟาร์ม การใช้ฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับการสืบพันธุ์และการเจริญเติบโตของสัตว์น้า ความสัมพันธ์
ระหว่างระบบการสืบพันธุ์กับระบบอื่นๆ ที่เ กี่ยวข้อง โดยเฉพาะระบบต่อมไร้ท่อในสัตว์น้า สรีรวิทยาและ
การปรับสมดุลภายในร่างกายของสัตว์น้า การนาความรู้ดังกล่าวมาประยุกต์ใช้สาหรับการเพาะเลี้ยง
สัตว์นา้ แนวโน้มและทิศทางการเพาะเลี้ยงสัตว์นาของประเทศไทย
้
และของโลก
Application of aquaculture system and technology for freshwater aquaculture and
mariculture, aquaculture farm management, application of reproductive and growth hormone for
aquaculture, relationship between reproductive system and the other related systems especially
endocrine system in aquatic animals, physiology and balance control within the body of aquatic
animals, their application for aquaculture, trend of Thailand and world aquaculture
209716

การจัดการฟาร์มเพาะเลีย้ งสัตว์น้าแบบอัจฉริยะ
3(2-3-6)
Smart Aquaculture Farm Management
การวางแผนฟาร์ มเพาะเลี้ ยงสั ตว์ น้ าแบบอั จฉริ ยะ ระบบฟาร์ มเพาะเลี้ ยงสั ตว์ น้ าแบบ
อั จฉริ ยะและอุ ปกรณ์ ข้ อมู ลและการจั ดเก็ บข้ อมู ลเพื่ อใช้ ในฟาร์ มเพาะเลี้ ยงสั ตว์ น้ าแบบอั จฉริ ย ะ การ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีฟาร์มอัจฉริยะในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า อินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่งในระบบฟาร์มอัจฉริยะ
การพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้า การพัฒนาต้นแบบนวัตกรรมสาหรับฟาร์ม
เพาะเลีย้ งสัตว์น้าอัจฉริยะ กฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
Smart aquaculture farm planning, smart aquaculture farm system and devices, data and
data collection for smart aquaculture farm, smart aquaculture farm application, internet of things in smart
farm, innovation development for smart aquaculture farm management, smart aquaculture farm innovation
prototyping, related law and regulations
209717

การจัดการสุขภาพสัตว์น้า
3(2-3-6)
Aquatic Animals Health Management
โรคและปรสิ ต ไวรัสวิทยา แบคที เรียวิทยา พยาธิวิทยา การใช้สารเคมี และยาในการใน
เพาะเลีย้ งสัตว์น้าด้านการปรับปรุงคุณภาพน้า และการป้องกันรักษาโรคสัตว์น้า
Disease and parasite, virology, bacteriology and pathology of aquatic animals, application
of chemicals and drugs used in aquaculture for improving water quality and prevention and control of
diseases
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209718

วิทยาภูมิคุ้มกันของสัตว์น้า
3(2-3-6)
Immunology of Aquatic Animals
วิทยาภูมิคุ้มกันของสัตว์น้า กลไกของระบบภูมิคุ้มกัน กลไกการติดเชื้อและการป้องกันการ
ติดเชื้อในสัตว์น้า การเพิ่มภูมิคุ้มกันในสัตว์น้า วิธีการเตรียม การใช้ และปัญหาการใช้วัคซีนกับสัตว์น้าที่มี
ความสาคัญทางเศรษฐกิจ
Immunology in aquatic animals, mechanisms of immune systems, mechenisms of infection
and protection mechanisms in aquatic animals, Immunization and immunostimulating agents, preparation,
application and problems of using vaccine in economic aquatic animals
209719

สรีรวิทยาสัตว์น้าขั้นสูง
3(2-3-6)
Advanced Aquatic Animal Physiology
กลไกลการทางานของระบบร่างกายเมื่ออยู่ในสภาวะสมดุล การตอบสนองของร่างกาย
เมื่อเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยต่างๆ และการประยุกต์ใช้กับการวิจัย
The mechanism of the body systems when in a balanced state, the response of the
body's functional systems when faced with various factor changes and research application
209720

โภชนศาสตร์สัตว์น้าขั้นสูง
3(2-3-6)
Advanced Aquatic Animal Nutrition
เมแทบอลิซึมของสารอาหาร การพั ฒ นาสู ตรอาหาร ความต้องการสารอาหาร การ
ประเมินคุณค่าของอาหาร คุณภาพของอาหารสัตว์นา้ พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์
Nutrient metabolism, feed formulation development, nutrient requirement, fish feed
quality and animal feed quality control act
209721

หัวข้อเฉพาะทางด้านการเพาะเลีย้ งสัตว์น้า
3(2-3-6)
Selected Topics in Aquaculture
หั ว ข้ อ ที่ น่ า สนใจทางด้ า นการเพาะเลี้ ย งสั ต ว์ น้ า หั ว ข้ อ เปลี่ ย นแปลงไปแต่ ล ะภาค

การศึกษา
Interesting topic in aquaculture, topic will be change in every semester
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209741

การจัดการทรัพยากรประมงแบบบูรณาการ
3(2-3-6)
Integrated Fishery Resources Management
โครงสร้างของอุตสาหกรรมประมง ความสาคัญ ของอุตสาหกรรมประมง การประมง
ของ ประเทศไทยและโลก ทรัพยากรประมง และการทาการประมง หลักคิดและทฤษฎีในการจัดการ
ประมงและการจัดการสิ่งแวดล้อม ข้อมูลที่จาเป็นและเครื่องมือสาหรับการวางแผนจัดการทั้งด้านสังคม
เศรษฐกิจ การจัดการประมงโดยชุมชน มาตรการในการจัดการประมง กฎหมาย ระเบียบ และข้อตกลงที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการประมงทั้งใน ระดับประเทศและสากล การจัดการประมงของประเทศไทยและ
โลก
Structure of fisheries industry, important of fisheries industry, fisheries in Thailand
and the world, fishery resources and fisheries, concept and theory in fishery management and
environmental management, basic information required and tools for social and economic
management planning, community-based fisheries management, fishery management measures,
laws, regulations and agreements in relation to fishery management in national and international
level, fishery management in Thailand and the world
209742

การจัดการประมงและสิง่ แวดล้อมในแหล่งน้าจืด
3(2-3-6)
Inland Fishery and Environmental Management
ระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมในแหล่งน้าจืด แนวคิดการจัดการประมงและการจัดการ
สิ่งแวดล้อมในแหล่งน้าจืด ข้อมูลที่จาเป็นและเครื่องมือสาหรับการวางแผนจัดการสิ่งแวดล้อมทางน้า
การใช้แนวคิดและเครื่องมือในการจัดการ การอนุรัก ษ์ความหลากหลายทางชีวภาพน้าจืด กลยุทธ์การ
ฟื้นฟูแหล่งอาศัยสัตว์น้า มาตรการการจัดการประมงแหล่งน้าจืด กฎหมายและระเบียบระหว่างประเทศ
ที่เกี่ยวข้องกรณีศึกษาของการจัดการแหล่งน้าจืดเพื่อการประมง
Freshwater ecosystem and environment, concepts of inland fishery management
and environmental management, basic information required and tools for inland environmental
management planning, freshwater biodiversity conservation, fish habitat restoration strategies,
inland fishery management measures, laws and regulations involved in inland fishery, case studies
of inland fishery management
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209743

อนุกรมวิธานขัน้ สูงของปลา
3(2-3-6)
Advanced Taxonomy of Fish
ทฤษฎี แนวคิ ด และวิธี ก ารในการจัด จ าแนกปลา ความแตกต่ าง ระหว่างชนิ ด การ
วิเคราะห์ วิวั ฒ นาการชาติ พั น ธุ์ การแพร่ก ระจาย และถิ่ นอาศั ย การถ่ ายภาพและการวาดภาพทาง
อนุกรมวิธาน มีการศึกษานอกสถานที่
Theories, concept and methods in fish classification, species discrimination,
phylogenic analysis, distribution and habitat, taxonomic photograph and drawing and field trip
required
209744

นิเวศวิทยาของปลา
3(2-3-6)
Ecology of Fish
ความสัมพั นธ์ระหว่างปลากับ ปัจจัยสิ่งแวดล้อมทั้งประเภทมีชีวิตและไม่มีชีวิต ความ
หลากหลายของปลาในแหล่งที่อยู่อาศัย การดารงชีวิต วงจรชีวิต การปรับตัวของปลา การประยุก ต์
ความรูท้ างนิเวศวิทยาของปลาเพื่อการประมง มีการศึกษานอกสถานที่
Relationship between fishes and environmental factors, diversity of fish in habitats,
way of life and life history, fish adaptation, application of knowledge fish ecology for fisheries and
field trip required
209745

เทคนิคทางโมเลกุลสาหรับศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ
3(2-3-6)
Molecular Techniques for Genetic Diversity Studies
ดี เอ็ น เอ หลั ก การและวิ ธี ก ารปฏิ บั ติ ข องเครื่ อ งหมายดี เอ็ น เอ และการประยุ ก ต์ ใ ช้
เครื่อ งหมายดี เอ็ น ความรู้ เกี่ ย วกั บ จี โนม เทคนิ ค ที่ ใ ช้ในการตรวจสอบเครื่อ งหมายดี เอ็ น เอในความ
หลากหลายทางชีวภาพ
DNA, principle of DNA markers, DNA marker technologies and their applications in
genetics for biodiversity
209746

ความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์สะเทินน้าสะเทินบก
3(2-3-6)
Biodiversity of Amphibians
ชีววิทยาของสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้า ความหลากหลายของชนิด ความหลากหลายของระบบ
นิเวศ ความหลากหลายทางพั นธุก รรม การจัดจาแนก สัณ ฐานวิท ยาและสรีรวิท ยา การปรับตัวและ
บทบาทในระบบนิเวศ
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Amphibians biology, species diversity, ecology diversity, genetic diversity,
classification, morphology and physiology, adaptation, roles in ecosystem
209747

หัวข้อเฉพาะทางด้านการจัดการทรัพยากรประมง
3(2-3-6)
และสิง่ แวดล้อมทางน้า
Selected Topics in Fishery and Environmental Management
หัวข้อที่น่ าสนใจทางด้านการจัดการทรัพ ยากรประมงและสิ่งแวดล้อมทางน้ า หัวข้อ
เปลี่ยนแปลงไปแต่ละภาคการศึกษา
Interesting topic in fishery and environmental management, topic will be change in
every semester
209791

สัมมนา 1
1(0-2-1)
Seminar I
การฝึกค้นคว้า วิเคราะห์และวิจารณ์บทความหรือผลงานวิจัยทางด้านการประมง ทั้งใน
และต่างประเทศ การเตรียมและฝึกนาเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการ
Literature and review on national and international articles or research report in
fishery science, presentation preparation and practice for oral presentation for academic conference
209792

สัมมนา 2
1(0-2-1)
Seminar II
การนาเสนองานวิจัยและการอภิปรายในหัวข้อต่างๆ ทางด้านการประมง ที่เกี่ยวข้องกับ
หัวข้อวิทยานิพนธ์
Research report presentation and discuss on fishery science topic related to thesis
proposal
209793

วิทยานิพนธ์
36 หน่วยกิต
Thesis
องค์ป ระกอบของวิท ยานิพนธ์ ทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ก าหนดหัวข้ อ
วิทยานิพนธ์ การสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้วยกระบวนการวิจัยอย่างเป็นระบบ ทาการวิจัย เก็บรวบรวมข้อมูล การ
วิเคราะห์ข้อมูล การจัดทารายงานความก้าวหน้า การจัดทาวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์และบทความวิจัย
เพื่อตีพมิ พ์เผยแพร่ตามเกณฑ์สาเร็จการศึกษา
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Elements of thesis, review literature and related research, and determine thesis
title, constructing new knowledge by systematic research methodology, do research, collect data,
analyze data, prepare progress report, prepare full-text thesis and research article in order to get
published according to the graduation criteria
209794

วิทยานิพนธ์
12 หน่วยกิต
Thesis
องค์ป ระกอบของวิท ยานิพนธ์ ทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ก าหนดหัวข้อ
วิทยานิพนธ์ การสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้วยกระบวนการวิจัยอย่างเป็นระบบ ทาการวิจัย เก็บรวบรวมข้อมูล การ
วิเคราะห์ข้อมูล การจัดทารายงานความก้าวหน้า การจั ดทาวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์และบทความวิจัย
เพื่อตีพมิ พ์เผยแพร่ตามเกณฑ์สาเร็จการศึกษา
Elements of thesis, review literature and related research, and determine thesis
title, constructing new knowledge by systematic research methodology, do research, collect data,
analyze data, prepare progress report, prepare full-text thesis and research article in order to get
published according to the graduation criteria
209795

การศึกษาอิสระ
6 หน่วยกิต
Independent Studies
การศึก ษาอิ ส ระ เกี่ ย วกั บ ปัญ หาในหั วข้อ ทางเทคโนโลยี และนวัตกรรมการประมงที่
น่าสนใจ การวิเคราะห์ภายใต้การดูแลและรับผิดชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา
Independent studies on interesting topic of fisheries technology and innovation,
analysis under supervision of advisor
ความหมายของเลขรหัสรายวิชา
1. เลขสามลาดับแรก หมายถึง
2. เลขในลาดับที่ 4 หมายถึง
เลข 7
หมายถึง
3. เลขในลาดับที่ 5 หมายถึง
เลข 0
หมายถึง
เลข 1-3
หมายถึง
เลข 4-6
หมายถึง

สาขาวิชา
ระดับบัณฑิตศึกษา
รายวิชาในระดับปริญญาโท
หมวดหมู่ในสาขาวิชา
รายวิชาบังคับ
รายวิชากลุ่มวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์นา้
รายวิชากลุ่มวิชาการจัดการทรัพยากรประมง
และสิ่งแวดล้อมทางน้า
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เลข 9

หมายถึง

4. เลขในลาดับที่ 6

หมายถึง

รายวิชาสัมมนา วิทยานิพนธ์
และการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
อนุกรมของรายวิชา
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3.2 ชื่อ สกุล เลขบัตรประจาตัวประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒขิ องอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร
เลขบัตรประจาตัว
ประชาชน

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ

นางสาวกัญญาณัฐ
สุนทรประสิทธิ์

3190900xxxxx

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

นายฉัตรมงคล
สุวรรณภูมิ*

15099001xxxxx

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

ลาดับ

ชื่อ – สกุล

1

2

3

4

นางสาวดุจฤดี
ปานพรหมมินทร์

นายไพบูลย์
ปะนาเส*

31899000xxxxx ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

34407002xxxxx ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

คุณวุฒิ

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

สาขาวิชา

วิทยาศาสตร์การประมง
การจัดการประมง
ประมง (เกียรตินิยมอันดับ 2)
ความหลากหลายทางชีวภาพ
และชีววิทยาชาติพันธุ์
ชีววิทยา
การประมง
เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร
เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการ
พัฒนาทรัพยากร
ประมง
เทคโนโลยีการประมงและ
ทรัพยากรทางน้า
ชีววิทยา
การประมง

สาเร็จการศึกษาจากสถาบัน

ปี

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2551
2544
2542
2555

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล

2552
2550
2551
2542

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

2538
2558

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

2551
2549
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5

นายสันธิวัฒน์
พิทักษ์พล*

31005002xxxxx ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

Ph.D.
M.Sc.

Aquatic Environment Science
Agriculture

วท.บ.
วท.ม.
วท.บ.

ประมง (เกียรตินิยมอันดับ 2)
วิทยาศาสตร์การประมง
การประมง
(เกียรตินิยมอันดับ 2)
เพาะเลี้ยงสัตว์น้า
เทคโนโลยีการประมง
การประมง
(เกียรตินิยมอันดับ 2)
เพาะเลี้ยงสัตว์น้า
ชีววิทยา
การประมง

6

นางศิริลักษณ์
ตันเจริญ

32501005xxxxx ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

7

นางสาวกรทิพย์
กันนิการ์

55702000xxxxx

อาจารย์

ปร.ด.
วท.ม.
วท.บ.

8

นายเกรียงไกร
สีตะพันธุ์

35699001xxxxx

อาจารย์

ปร.ด.
วท.ม.
วท.บ.

หมายเหตุ * อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตร

3.2.2 อาจารย์พเิ ศษ

EHIME UNIVERSITY, Japan
KAGAWA UNIVERSITY,
Japan
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยนเรศวร
วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

2543
2540
2536
2545
2542
2560
2550
2546
2559
2544
2541
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1

นางอุทัยรัตน์ ณ นคร

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ
ศาสตราจารย์

2

นางประจวบ หลาอุบล

รองศาสตราจารย์

3

นายเกรียงศักดิ์ เม่งอาพัน

รองศาสตราจารย์

4

นางยุวดี พีรพรพิศาล

รองศาสตราจารย์

5

นายยนต์ มุสิก

รองศาสตราจารย์

6

นายนิวุฒิ หวังชัย

รองศาสตราจารย์

7

นายเชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์

รองศาสตราจารย์

ลาดับ

ชื่อ-สกุล

คุณวุฒิ
Ph.D.
วท.ม.
วท.บ.
วท.ม.
วท.บ.
วท.ด.
M.S.
ว.ท.บ.
Ph.D.
วท.ม.
วท.บ.
Ph.D.
M.S.
วท.บ.
Ph.D.
วท.ม.
วท.บ.
Ph.D.

สาขาวิชา
Genetics & Breeding in Aquatic Animals
พันธุศาสตร์
ประมง
สัตววิทยา
ประมง
เทคโนโลยีชีวภาพ
Aquaculture
วาริชศาสตร์
Aquatic Biology
ชีววิทยา
ชีววิทยา
Fisheries and Allied Aquaculture
Fisheries Biology
ประมง
Applied Biochemistry
วิทยาศาสตรการประมง
วาริชศาสตร์
Marine Biological Chemistry
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8

นางจารุมาศ เมฆสัมพันธ์

รองศาสตราจารย์

9

รองศาสตราจารย์

10

นางสาวแสงเทียน
อัจจิมางกูร
นายพงศ์เทพ อัครธนกุล

11

นางสาวสุภาวดี พุ่มพวง

รองศาสตราจารย์

12

นายนนทวิทย์ อารีย์ชน

รองศาสตราจารย์

รองศาสตราจารย์

M.Sc.
วท.บ.
Ph.D.
M.Sc.
วท.บ.
พบ.ม.
วท.บ.
Ph.D.
M.Sc.
วท.บ.
Ph.D.
M.S.
วท.บ.
Ph.D.
M.S.
วท.บ.

Marine Biological Chemistry
ประมง
Environmental Science
Environmental Sciences
ประมง
พัฒนาสังคม
ประมง
Entomology
Entomology
เกษตรศาสตร์
Fisheries and Wildlife
Animal Science
ประมง
Fish Health Management
Fish Diseases
ประมง
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม
ไม่มี
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
ในสาขาวิชากาหนดให้นิสติ ต้องทางานวิจัยซึ่งจัดเป็นวิทยานิพนธ์ หรือการศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง ซึ่ งอยู่ ในหมวดวิ ช าเอกบั งคั บ ส าหรั บ หั ว ข้ อ งานวิ จั ย ต้ อ งเกี่ ย วข้ อ งกั บ การวิ จั ย ในด้ า นการ
เพาะเลี้ยงสัตว์นา้ และการจัดการทรัพยากรประมงและสิ่งแวดล้อมทางน้า
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
การวิจัย และการค้นคว้าภายใต้การควบคุมของอาจารย์ และคณะกรรมการที่ปรึกษา
แล้วเรียบเรียงเป็นวิทยานิพนธ์ หรือการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
นิสิตมีค วามรู้ และทัก ษะในการท างานวิจัย การค้นคว้าหาข้อมูลงานวิจัย ตลอดจน
สามารถเขียนรายงานการวิจัยได้ สาหรับการควบคุมคุณภาพการทางานวิจัยประกอบด้วย 4 ขั้นตอน
คือ การเสนอโครงร่าง การประเมินความก้าวหน้า การศึกษา การสอบปากเปล่า และการเสนองานภาค
โปสเตอร์เพื่อเป็นส่วนของการประเมินผลของวิทยานิพนธ์ และการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
5.3 ช่วงเวลา
ภาคการศึกษาต้นหรือปลายของชั้นปีที่ 2
5.4 จานวนหน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต ในแผน ก1
วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต ในแผน ก2
การศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง 6 หน่วยกิต ในแผน ข
5.5 การเตรียมการ
มี ก ารก าหนดชั่ ว โมงการให้ ค าปรึ ก ษา จั ด ท าบั น ทึ ก การให้ ค าปรึก ษา การประเมิ น
ความก้าวหน้าการศึกษา
5.6 กระบวนการประเมินผล
มี ก ารประเมิ น ความก้ าวหน้ าการศึ ก ษา การสอบปากเปล่ า การจั ด ท าเป็ น รู ป เล่ ม
รายงาน และการนาเสนองานทางวิชาการ หรือตีพมิ พ์ผลงานวิชาการในระดับประเทศหรือนานาชาติ

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล
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1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสติ
คุณลักษณะพิเศษ
1. มี ค วามรู้ ขั้ น สู ง ในศาสตร์ ด้ า น การ
ป ระมงและศาสตร์ ที่ เกี่ ยวข้ อ งทั้ ง
ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติอยู่ในเกณฑ์
ดี สามารถประยุกต์ได้อย่างเหมาะสม
ในการประกอบวิชาชีพ และศึก ษาต่ อ
ในระดับสูง
2. มี ค วามสามารถในการคิ ด วิ เ คราะห์
อย่ า งมี เ หตุ ผ ล และสามารถเสนอ
แนวทางในการแก้ ไ ขปั ญ หา โดยใช้
ค วาม รู้ ใ น ส าขา แล ะส าขาอื่ น ๆ ที่
เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์
3. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
ได้เป็นอย่างดี

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต
จัดกระบวนวิชาบังคับที่เป็นการให้ความรู้ขนั้ สูง
ทางด้านประมง รวมทั้งกระบวนวิชาที่ใช้เครื่องมือ
ขั้นสูง

มีการมอบหมายงานให้นสิ ิตได้วางแผนงานวิจัย
ดาเนินการวิจัย วิเคราะห์ สังเคราะห์ และนาผล
การวิจัยไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาชุมชน

ก าหนดให้ มี ก ารศึ ก ษาค้ น คว้ า เอกสารวิ ช าการ
ภาษาอังกฤษ รวมทั้งการนาเสนอ

2.การพัฒนาผลการเรียนรูใ้ นแต่ละด้าน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรูด้ ้านคุณธรรม จริยธรรม
1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม และซื่อสัตย์สุจริต มี จรรยาบรรณ
ทางวิชาการและวิชาชีพ
2) มีวนิ ัย และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับ
ต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
3) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่นื รวมทั้งเคารพในคุณค่าและ
ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
4) สามารถวินจิ ฉัยปัญหาหรือข้อขัดแย้งตามหลักการ เหตุผลและค่านิยมอันดีงาม
2.1.2 กลยุทธ์การสอนทีใ่ ช้พัฒนาการเรียนรูด้ า้ นคุณธรรม จริยธรรม
1) การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง
2) สอดแทรกในเนื้อหาวิชาเรียน
3) การเป็นแบบอย่างที่ดีของอาจารย์
4) จัดกิจกรรมพิเศษเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
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5) การสอนแบบอภิปรายจากตัวอย่างกรณีศึกษา
2.1.3 วิธกี ารวัดและประเมินผลการเรียนรูด้ ้านคุณธรรม จริยธรรม
1) ประเมินโดยอาจารย์จากการสังเกตพฤติกรรมการแสดงออกตามปกติ
ของนิสิต เช่น การให้คะแนนการตรงต่อเวลาเข้าชั้นเรียน และส่งรายงาน
และตรวจสอบการทาทุจริตในการสอบ เป็นต้น
2) ผูใ้ ช้มหาบัณฑิตประเมินคุณธรรม จริยธรรม และความอดทนของมหาบัณฑิต
2.2 ความรู้
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1) มีความรู้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับหลักการ ทฤษฎีที่ศึกษาและ
สามารถนามาประยุกต์ในการศึกษาค้นคว้าในสาขาวิชา
2) มีความเข้าใจทฤษฎี การวิจัยและการปฏิบัติอย่างลึกซึง้
3) มีความเข้าใจในวิธีการพัฒนาความรู้ใหม่ ๆ และการประยุกต์ใช้ที่ตระหนัก
ถึงผลกระทบต่อสังคม
2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
1) การให้ภาพรวมของความรู้ก่อนเข้าสู่บ ทเรียน การสรุป ย้าความรู้ใ หม่หลัง
บทเรียนพร้อมกับ เชื่อมโยงความรู้ใหม่กับ ความรู้เดิม การเชื่อมโยงความรู้
จากวิ ช าหนึ่ ง ไปสู่ อี ก วิ ช าหนึ่ งในระดั บ ที่ สู ง ขึ้ น การเลื อ กใช้ วิ ธี ก ารสอนที่
เหมาะสมกับเนือ้ หาสาระ
2) ใช้การสอนหลายรูป แบบ ตามลักษณะของเนื้อหาสาระ ได้แก่การบรรยาย
การทบทวน การฝึกปฏิบัติการ และเทคนิคการสอนอื่นๆ ที่เน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญ เช่น การเรียนแบบร่วมมือ การเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน การเรียน
โดยการค้นคว้าด้วยตนเอง
3) การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง จากการฝึกงานในสถานประกอบการประมง
และการทั ศ นศึก ษาจากวิท ยากร และนั ก วิชาการนอกสถาบั น ในหั วข้อ ที่
น่าสนใจ และทันสมัย
4) การถาม-ตอบปัญหาทางวิชาการในห้องเรียน

2.2.3 วิธีวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้

42

1) ประเมิ น จากผลงานระหว่ า งภาค เช่ น งานที่ ไ ด้ รั บ มอบหมาย การเขี ย น
รายงาน การสอบย่อย การนาเสนอรายงานการค้นคว้าหน้าชั้น
2) ประเมินจากการสอบข้อเขียน การสอบปฏิบัติ
3) ประเมินความพึงพอใจของมหาบัณฑิต และผูใ้ ช้มหาบัณฑิตต่อหลักสูตร
2.3 ทักษะทางปัญญา
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) สามารถน าความรู้ ไ ปใช้ ใ นการแก้ ไ ขปั ญ หาและพั ฒ นาแนวคิ ด ริ เ ริ่ ม
สร้างสรรค์เพื่อตอบสนองประเด็นหรือปัญหา
2) สามารถสังเคราะห์และบูรณาการผลงานวิชาการหรือองค์ความรู้เดิมในการ
พัฒนาความคิดใหม่ ๆ หรือเสนอเป็นความรู้ใหม่
3) สามารถใช้เทคนิคทั่วไปหรือเทคนิคเฉพาะทาง ในการวิเคราะห์ประเด็นหรือ
ปัญหาที่ซับซ้อน และให้ข้อเสนอแนะได้อย่างสร้างสรรค์
4) สามารถขยายองค์ ค วามรู้ห รือ แนวทางการปฏิ บั ติ จ ากการวางแผนและ
ดาเนินการวิจัยหรือการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) การแนะนาและฝึกกระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์เมื่อเริ่มเข้าศึกษาเริ่มจาก
โจทย์ ที่ ง่ า ย และเพิ่ ม ความยากตามระดั บ ชั้ น เรี ย นที่ สู ง ขึ้ น ในรายวิ ช าที่
เหมาะสม
2) การมอบหมายงานการแก้ ปั ญ หาจากโจทย์ ปั ญ หา และกรณี ศึ ก ษาหรื อ
สถานการณ์จาลอง
3) การจัดให้มีรายวิชาที่เสริมสร้างการพัฒนาทักษะทางเชาวน์ปัญญาให้ได้ฝึก
สื บ ค้ น รวบรวม ศึ ก ษา วิ เคราะห์ และสรุ ป ประเด็ น ปั ญ หาเพื่ อ ใช้ ใ นการ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ในสาขาวิชา ได้แก่ วิชาสัมมนา 1 และสัมมนา 2
4) การสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ที่เปิดโอกาสให้มีการอภิปรายแสดงความ
คิดเห็นได้มากขึ้น
2.3.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) ประเมินจากผลงานการแก้ไขปัญหาที่ได้รับมอบหมาย
2) ประเมินโดยการสอบข้อเขียนด้วยโจทย์ที่ตอ้ งใช้ทักษะทางปัญญา
3) ประเมินผลการนาเสนอ และรายงานผลการศึกษาในรายวิชาสัมมนา 1 และ
สัมมนา 2
2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
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1) สามารถแก้ไขปัญหาที่มคี วามซับซ้อนได้ด้วยตนเอง
2) มีความรับผิดชอบในการทางานและร่วมมือกับผู้อื่นในการจัดการปัญหาได้
อย่างเหมาะสม
3) มีภาวะความเป็นผู้นาและผูต้ ามได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์
4) มีความรับผิดชอบและวางแผนในการพัฒนาตนเองให้มีประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานระดับสูง
2.4.2 กลยุทธ์ก ารสอนที่ใช้ ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
1) ใช้การสอนแบบกลุ่มร่วมมือ ซึ่งต้องแนะนากฎ กติกา มารยาท บทบาทความ
รับผิดชอบของแต่ละคนในการเรียนรูร้ ่วมกัน
2) มอบหมายการท างานแบบกลุ่ ม ย่ อ ย ที่ ส ลั บ หมุ น เวี ย นสมาชิ ก กลุ่ ม และ
ตาแหน่งหน้าที่ในกลุ่ม
3) ยกตัวอย่างผลกระทบของทักษะด้านนี้ที่มีต่อตนเอง และสังคม สอดแทรกใน
เนือ้ หาวิชาเรียน
2.4.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1) มอบหมายนิสิตประเมินตนเองและเพื่อนในกลุ่ม สรุปผลการประเมิน โดยใช้
เสียงส่วนใหญ่
2) สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน
2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรูด้ ้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) สามารถคั ด กรองข้ อ มู ล ทางคณิ ต ศาสตร์ แ ละสถิ ติ เพื่ อ ใช้ ในการศึ ก ษาค้ น คว้ า
และเสนอแนะแก้ไขปัญหา
2) สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม ทั้งในวงการวิชาการ วิชาชีพ
และชุมชน ทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการผ่านสิ่งตีพมิ พ์ทางวิชาการ

2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
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1) มอบหมายงานที่ต้องใช้ทักษะในการวิเคราะห์หรือคานวณในบางรายวิชาที่
ต้องฝึกทักษะ โดยอาจารย์ผู้สอนต้องแนะนาวิธีการ ติดตามตรวจสอบงาน
และตรวจแก้พร้อมให้คาแนะนา
2) มอบหมายงานที่ต้องมีการเรียบเรียงนาเสนอเป็นภาษาเขียน และที่ต้องมีการ
นาเสนอด้วยวาจาทั้งแบบปากเปล่า และใช้ส่อื ประกอบการนาเสนอ
3) มอบหมายงานที่ตอ้ งมีการสืบค้นข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
4) การจั ด รายวิช าสั ม มนาให้ นิ สิ ต สื บ ค้ น ข้ อ มู ล เรีย บเรี ย งเป็ น รายงาน และ
นาเสนอด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์
2.5.3 วิธีก ารวัด และประเมิน ผลการเรีย นรู้ด้านทัก ษะการวิเคราะห์ เชิงตัว เลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) ประเมินจากผลงานกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสืบค้น
ข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่มอบหมายแต่ละบุคคล
2) ประเมินจากการสอบข้อเขียนในการแก้โจทย์ปัญหาเชิงตัวเลข
3) ประเมิ น ทั ก ษะการสื่ อ สารด้ ว ยภาษาเขี ย นจากรายงานแต่ ล ะบุ ค คลหรื อ
รายงานกลุ่มในส่วนที่นิสติ นั้นรับผิดชอบ
4) ประเมินทักษะการสื่อสารด้วยภาษาพูดจากพัฒนาการการนาเสนอรายงาน
ในชั้นเรียน การนาเสนอสัมมนา
5) สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน
2.6. สุนทรียภาพ
2.6.1 ผลการเรียนรู้ด้านสุนทรียภาพ
มี ค วามรู้ ความเข้ า ใจและซาบซึ้ ง ในคุ ณ ค่ า ของศาสตร์ ที่ ศึ ก ษา ศิ ล ปะและ
วัฒนธรรม
2.6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านสุนทรีย ภาพ
1) การจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรูส้ อดแทรกในรายวิชา
2) ให้พบผูท้ รงคุณวุฒิและเจ้าของผลงาน
2.6.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านสุนทรียภาพ
1) การสังเกตการณ์รับรู้ความเข้าใจในด้านสุนทรียภาพ
2) การประเมินผลจากการเข้าร่วมกิจกรรม
3) การประเมินตนเอง
2.7. ทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ
2.7.1 ผลการเรียนรูด้ ้านทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ
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1) มีสุขนิสัยที่สง่ เสริมต่อการดูแลรักษาสุขภาพ
2) สามารถพัฒนาบุคลิกภาพได้อย่างเหมาะสม
2.7.2 กลยุทธ์การสอนทีใ่ ช้ในการพัฒนาการเรียนรูด้ ้านทักษะการส่งเสริม
สุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ
1) การบรรยายพิเศษและฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ
2) การจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
3) สอดแทรกเนือ้ หาในการบรรยายรายวิชาที่เกี่ยวข้อง
4) ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้
2.7.3 วิธกี ารวัดและประเมินผลการเรียนรูด้ ้านทักษะการส่งเสริมสุขภาพและ
พัฒนาบุคลิกภาพ
1) การประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรม
2) การประเมินตนเอง
2.8 ทักษะการปฏิบตั กิ ารทางวิชาชีพ (ถ้ามี)
ไม่มี
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

หมวดวิชาพืน้ ฐาน
209701 การพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมทางการประมง
209702 การเป็นผู้ประกอบการ
เทคโนโลยีและนวัตกรรม
เพื่อการสร้างธุรกิจใหม่ทางการ
ประมง
209703 ระเบียบวิธีวิจัยทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หมวดวิชาเฉพาะด้าน
วิชาเอกบังคับ
2 0 9 7 0 4 เท ค โน โล ยี ก า ร จั ด ก า ร

1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สือ่ สาร และ
การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
(1)
(2)

●

○

○

○

●

●

(1)

(2) (3) (4)

(1)

(2)

(3)

(1)

○

○

○

●

○

○

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

○

○

●

●

●

●

○

●

●

●

●

○

(2) (3)

●

6.
สุนทรียภาพ

(1)
●

○

○

7. ทักษะการส่งเสริม
สุขภาพและพัฒนา
บุคลิกภาพ

(1)

(2)
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รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

(1)
ทรัพ ยากรประมงและสิ่ งแวดล้ อมทาง
น้า
209705 เทคโนโลยีการจัดการคุณภาพ
น้าเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า

209791 สัมมนา 1
209792 สัมมนา 2
วิชาเอกเลือก
กลุม่ วิชาเพาะเลีย้ งสัตว์นา้
209711 พั นธุศาสตร์เซลล์ และการ
ปรับปรุงพันธุ์สัตว์นา้
209712 ฮอร์โมนในการเพาะเลีย้ ง
สัตว์น้า
209713 อณูชีววิทยาทางการประมง
209714 ชี ว ส ารส นเท ศ ศาส ต ร์
ทางการประมง

2. ความรู้

(2)

(3)

(4)

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สือ่ สาร และ
การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
(1)
(2)

○

●

3. ทักษะทางปัญญา

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

(1)

(2) (3)

(1)

(2)

○

○

●

●

●
●

(2) (3) (4)

(1)

●

●

●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

(4)

●
●

(3)

●
●

●
●

6.
สุนทรียภาพ

(1)

7. ทักษะการส่งเสริม
สุขภาพและพัฒนา
บุคลิกภาพ

(1)

(2)

●
●

●
●

●
●
●

●

○

○

●

○

○

●

●

○

○

●

○

●

○

○

●

○

○

●

●

○

○

●

○

●

○

●

●

●

●

○

○

●

●

●

○

●

●

●

●

○

○

●

●

●
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รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

(1)
209715 นวั ต กรรมการเพาะเลี้ ย ง ●
สัตว์น้าขั้นสูง
209716 การจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยง ●
สัตว์น้าแบบอัจฉริยะ
209717 การจัดการสุขภาพสัตว์นา้
209718 วิทยาภูมิคมุ้ กันของสัตว์น้า
209719 สรีรวิทยาสัตว์นาขั
้ ้นสูง
209720 โภชนศาสตร์สัตว์นาขั
้ ้นสูง
209721 หัวข้อเฉพาะทางด้าน
เพาะเลีย้ งสัตว์นา้
กลุม่ วิชาการจัดการทรัพยากร
ประมงและสิง่ แวดล้อมทางน้า
209741 การจั ด ก ารทรั พ ยาก ร ○
ประมงแบบบูรณาการ
209742 การจั ด การประมงและ ●

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

(1)
○

(2)
○

(3)
○

(4)
●

○

○

○

●

○
○

●
●

(2) (3) (4)
○ ○

(1)
●

(2)
○

(3)
○

(1)
●

○

○

●

○

○

●

○
○

●
●
●
●

●
●
●
●

●
●
●
●





●
●
○
○
○





●

●

●

●

●

●

○

●

●

●

●

●

●

○

○
○
●

○
○

●

(2) (3)

●
●
○
○

○
○
●
●

(4)

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สือ่ สาร และ
การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
(1)
(2)

○
○
○
○

○
○

●

6.
สุนทรียภาพ

(1)
●

(1)

●

●
●

●
●

○
○

○
○



7. ทักษะการส่งเสริม
สุขภาพและพัฒนา
บุคลิกภาพ

○

●

(2)
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รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

(1)

(2) (3) (4)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2) (3)

(4)

(1)

○
○
○

●
●

○
○
●

●
●
●

●

●
●

○

○

○
○

●

○
●
○

●

●

●

○





○

●
●

●
●

●
●

(2)

(3)

(4)

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สือ่ สาร และ
การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
(1)
(2)

6.
สุนทรียภาพ

(1)

7. ทักษะการส่งเสริม
สุขภาพและพัฒนา
บุคลิกภาพ

(1)

(2)

สิ่งแวดล้อมในแหล่งน้าจืด
209743 อนุกรมวิธานขั้นสูงของปลา
209744 นิเวศวิทยาของปลา
209745 เทคนิคทางโมเลกุลสาหรับ
ศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ
209746 ความหลากหลายทาง
ชีวภาพของสัตว์สะเทินน้าสะเทินบก
209721 หั ว ข้ อ เฉพาะทางด้ า นการ
จั ด ก า ร ท รั พ ย า ก ร ป ระ ม งแ ล ะ
สิ่งแวดล้อมทางน้า

○
●



○

●
●

●
○

○

○

○

○

●

○

○

○

○

○

○

○

●

○

○

○





○

วิทยานิพนธ์
209793 วิทยานิพนธ์
209794 วิทยานิพนธ์

●
●

● ●
● ●

●
●

●
●

●
●

●
●

○
○
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รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต
146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้ม
สาหรับระดับบัณฑิตศึกษา

(2) (3) (4) (1)
●
●

○

○

○

(3)
●

(1)

(2) (3)
● ●

(1)

●

○

○

2. ความรู้

(1)
209795 การศึ ก ษาค้ น คว้ า ด้ ว ย
ตนเอง

3. ทักษะทางปัญญา

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

●

(2)
●

(4)
●

●

(2)
●

(3)

(4)
●

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สือ่ สาร และ
การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
(1)
(2)
●

●

6.
สุนทรียภาพ

(1)
○

7. ทักษะการส่งเสริม
สุขภาพและพัฒนา
บุคลิกภาพ

(1)

(2)
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสติ
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน
การวัดผลและการสาเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิข์ องนิสติ
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูข้ ณะนิสติ ยังไม่สาเร็จการศึกษา
มีการทวนสอบในระดับรายวิชา โดยประธานหลักสูตรแต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบ
ของสาขาวิชา ประเมิ น ความสอดคล้ องของข้ อ สอบกั บ ผลการเรีย นรู้ที่ ก าหนดไว้ในรายวิชา ความ
เหมาะสมของการให้คะแนนในกระดาษคาตอบ และการให้ระดับคะแนน อย่างน้อย 25 % ของรายวิชาที่
เปิดสอนในแต่ละปี
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูห้ ลังจากนิสติ สาเร็จการศึกษา
มี ก ารทวนสอบระดั บ หลั ก สู ต ร โดยการจั ด ให้ มี ก ารประเมิ น ความพึ ง พอใจของ
มหาบัณฑิตและผูใ้ ช้มหาบัณฑิต
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561
ปริญญาโท แผน ก แบบ ก 1 และ ก 2
1) มีระยะเวลาการศึกษาตามกาหนด
2) ลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรกาหนด
3) สอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษตามที่หลักสูตรกาหนด
4) ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการเผยแพร่ตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยกาหนดในระเบียบ ประกาศ และแนวปฎิบัติที่เกี่ยวข้อง
5) เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย และเป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561
ปริญญาโท แผน ข
1) มีระยะเวลาการศึกษาตามกาหนด
2) ลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรกาหนด
3) สอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษตามที่หลักสูตรกาหนด
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4)
5)
6)
7)
8)

ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กาหนดในหลักสูตร และเงื่อนไขของสาขาวิชานั้นๆ
มีผลการศึกษาได้ค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ย ไม่ต่ากว่า 3.00
สอบผ่านการสอบประมวนความรู้ (COMPREHENSIVS EXAMINATION)
เสนอการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองและสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย
ผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองหรือส่วนหนึ่งของการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองได้รับ
การเผยแพร่ตามระเบียบมหาวิทยาลัยกาหนดในระเบียบ ประกาศ และแนวปฎิบัติที่
เกี่ยวข้อง และเป็นไปตามเกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
1.1 ปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ ในเรื่องบทบาท และหน้าที่ความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้
ของนิสติ ในรายวิชาที่รับผิดชอบ
1.2 ชีแ้ จงและมอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ รายละเอียดหลักสูตร ซึ่งแสดงถึงปรัชญา
ความส าคั ญ และวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องหลั ก สู ต ร กฎระเบี ย บการศึ ก ษา คู่ มื อ นิ สิ ต
คู่มอื อาจารย์ให้กับอาจารย์ใหม่
1.3 ชี้ แ จง และมอบเอกสารรายละเอี ย ดรายวิ ช า ซึ่ ง แสดงถึ ง ผลการเรี ย นรู้ ที่ ค าดหวั ง
จากรายวิชา และกลยุทธ์การสอน และการประเมินผล ให้แก่อาจารย์ผู้สอนทั้งอาจารย์
ใหม่และอาจารย์พิเศษ
1.4 กาหนดให้อาจารย์ใหม่ตอ้ งผ่านการฝึกอบรม (หลักสูตรสาหรับอาจารย์ใหม่) เรื่องกลยุทธ์
และวิธีการสอนแบบต่างๆ กลยุทธ์การประเมินผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
2. การพัฒนาความรูแ้ ละทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
มี ก ระบวนการให้ ค วามรู้ วิ ธี ก ารปฏิ บั ติ ง านตามหน้ าที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบ และเปิ ด โอกาสให้
คณาจารย์พัฒนาตนเองทางวิชาชีพและวิชาการตามสายงาน โดยอาจารย์ทุกคนต้ องได้รับการพัฒนา
โดยการไปเข้าร่วมฝึกอบรมในหัวข้อต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1 โครงการต่อปี
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัด และการประเมินผล
2.1.1 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติด้านการจัดการเรียนการสอน (กลยุทธ์การสอน วิธีการ
สอน) การวั ด และประเมิ น ผล ซึ่ งจั ด เป็ น ประจ าทุ ก ปี โ ดยกองบริก ารการศึ ก ษาของมหาวิ ท ยาลั ย
โดยกาหนดให้อาจารย์ต้องเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรสาหรับอาจารย์ใหม่ในปีแรกที่เข้าทางาน และ
เข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มเติมหรือฟื้นฟูทุก 2 ปี อย่างน้อยร้อยละ 50 ของอาจารย์ทั้งหมดในสาขา
2.1.2 การประชุมแลกเปลี่ ยนเรียนรู้ป ระสบการณ์ อภิป รายปัญ หา และแนวทางการ
แก้ไข ระหว่างอาจารย์ในสาขาวิชาอย่างน้อย 1 ครั้งต่อภาคการศึกษา
2.1.3 การสนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมประชุม/ฝึกอบรมภายนอกสถาบัน และนาการ
เรียนรู้มาถ่ายทอดในสาขาวิชา หรือคณะ หรือนิสิต หรือบุคลากร หรือมีการแลกเปลี่ยนเอกสาร ข้อมูล
ระหว่างอาจารย์
2.1.4 อาจารย์ใหม่เข้าไปเรียนรู้เทคนิคการสอน และการประเมินผลจากอาจารย์เก่าที่มี
ประสบการณ์การสอน และมีสว่ นร่วมสอนในวิชากากับ
2.1.5 การสนับสนุนการวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน และเผยแพร่ผลงานวิจัย
ในเวปไซต์ของคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ (www.agri.up.ac.th)
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2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอืน่ ๆ
2.2.1 การสนับสนุนการเข้าร่วมฟัง และนาเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมวิชาการ
2.2.2 การฝึกอบรมการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย และการเขียนบทความวิจัยตีพิมพ์
ในวารสารระดับชาติ และนานาชาติ
2.2.3 การสนับสนุนการร่วมมือในงานวิจัยทั้งใน และต่างประเทศ
2.2.4 การสนับสนุนการเข้ารับการฝึกอบรม การประชุมสัมมนาเพิ่มพูนความรู้
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกากับมาตรฐาน
มีก ารแต่งตั้ งคณะกรรมการรับ ผิดชอบหลักสูตร โดยมีหน้าที่เสนอหลักสูตรใหม่ หลักสูตร
ปรับปรุง หรือเสนอปิดหลักสูตร ตลอดจนดาเนินการบริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดั บอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึก ษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
และการประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตร
2. บัณฑิต
คณะจัดให้มีแบบสอบถามสาหรับหน่วยงาน หรือองค์กรที่เป็นนายจ้างของบัณฑิต เพื่อประเมิน
ความพึงพอใจและความสามารถของบัณฑิต เพื่อนาข้อมูลมาเป็นส่วนหนึ่งในการปรับปรุงการเรียนการ
สอน ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานอย่างแท้จริง
3. นิสิต
3.1 คณะพิจารณาแต่งตัง้ อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้กับนิสิตทุกคนพร้อมจัดระบบอาจารย์
ที่ปรึกษาและอัตราส่วนอาจารย์ตอ่ นิสติ ไม่เกินเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
3.2 จัดอาจารย์ที่ปรึกษาด้านอื่น ๆ ตามความเหมาะสม เพื่อให้คาปรึกษาแนะนาในการจัดทา
กิจกรรมเสริมหลักสูตรแก่นสิ ิต
4. คณาจารย์
4.1 การรับอาจารย์ใหม่
การรั บ สมั ค รอาจารย์ ใ หม่ เป็ น ไปตามระเบี ย บของมหาวิ ท ยาลั ย และด าเนิ น การ
พิจารณาคัดเลือกโดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง
4.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตร
อาจารย์ประจาทุกคนร่วมเป็น กรรมการสาขาวิชา มีการประชุมคณะกรรมการอย่าง
น้อยปีละ 6 ครั้ง ซึ่งรวมถึงการประชุมก่อน และหลังภาคการศึกษา ในกรณีการปรับปรุงหลักสูตร มี
การแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร โดยอาจารย์ทุกคนต้องร่วมรับผิดชอบในกลุ่มวิชาที่สอน
อาจารย์ประจาหลักสูตรต้องเข้าร่วมประชุม ในการวางแผน ติดตาม และทบทวนหลักสูตร ไม่น้อยกว่า
80% ทุกครั้ง
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4.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ
4.3.1 มีนโยบายในการรับอาจารย์ที่สอนบางเวลา และอาจารย์พิเศษ และการเชิญ
ผูท้ รงคุณวุฒิจากภายนอก (ทั้งใน และต่างประเทศ) มาเป็นวิทยากรร่วมสอนใน
บางหัวข้อที่ต้องการความเชี่ยวชาญเฉพาะหรือประสบการณ์จริง
4.3.2 มอบหมายให้อาจารย์ประจาวิชาเลือกสรรวิทยากร โดยผ่านการเห็นชอบจาก
ประธานหลักสูตร แล้วกาหนดในแผนการสอน
4.3.3 กาหนดแผนงบประมาณของสาขาวิชา สอดคล้องกับแผนการสอน
4.3.4 สัดส่วนจานวนวิทยากรต่ออาจารย์ประจา ไม่น้อยกว่า 10%
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
หลักสูตร มหาวิทยาลัยพะเยาจัดให้มีการรายงานผลการดาเนินการหลักสูตร ซึ่งจะรายงาน
ข้อมูลการดาเนินการต่าง ๆ ของหลักสูตรในทุกปี โดยจะคลอบคลุมเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ อัตราการ
สาเร็จการศึกษา จานวนและร้อยละนักศึก ษาที่สอบผ่านตามแผนการศึกษาของหลักสูตรในแต่ ละป
ปั จจั ย /สาเหตุ ที่ มี ผ ลกระทบต่ อ จานวนนิ สิ ต ตามแผนการศึ ก ษา การเปลี่ ย นแปลงต่ าง ๆ ทั้ งภายใน
ภายนอกที่มีผลกระทบต่อหลักสูตร การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนผิดปกติ การบริหารหลักสูตร
การประเมิ น หลั ก สู ตรจากผู้ส าเร็จ การศึก ษา การประเมิ นจากผู้มี ส่ วนได้ ส่วนเสี ย รวมถึ งแผนการ
ดาเนินการใหม่สาหรับปีถัดไป ซึ่งจะควบคุมโดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
การเรีย นการสอน มหาวิท ยาลัย พะเยาจัดให้มีก ารประเมินการเรีย นการสอนออนไลน์ โดย
คลอบคลุมเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ การวางแผนการสอน วิธีการสอนและพฤติกรรมการสอน ผลการ
สอน และสิ่ งสนั บ สนุ น การเรีย นการสอน ทั้ งนี้ เพื่ อ ให้ ผู้ ส อนและคณะฯได้ รับ ทราบข้อ มู ล และน าไป
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนต่อไป
การประเมินผู้เรียน กรณีที่นสิ ิตมีความสงสัยเกี่ยวกับการประเมินรายวิชาใด สามารถที่จะยื่นคา
ร้องขอดูกระดาษคาตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่ ละรายวิชา
ได้ ทั้งนีเ้ ป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยกาหนด
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
6.1 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม
มหาวิทยาลัยพะเยาจัดให้มีห้องเรียนและห้องปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการเรียน
การสอนดังต่อไปนี้
1. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ใช้ร่วมกันของมหาวิทยาลัยห้องละ 100 เครื่อง 3 ห้องเรียน
ณ อาคารเรียนรวมใหม่หลังที่ 3
2. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ใช้ร่วมกันของมหาวิทยาลัยห้องละ 80 เครื่อง 2 ห้องเรียน
ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการด้านภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ
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3. ห้องปฏิบัติการเครือข่ายใช้ร่ วมกันของคณะประกอบด้วยเครื่องลูกข่าย 10 เครื่องและ
อุ ป กรณ์ เครือ ข่า ยแลน 2 ชุ ด การทดลอง ณ อาคารเรีย นและปฏิ บั ติ ก ารด้ านภาษาและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
มหาวิทยาลัยพะเยายังเตรียมทรัพยากรให้บริการในการค้นคว้าศึกษาด้วยตนเอง สืบค้น
ข้อมูลและสื่อสารสนเทศดังต่อไปนี้
1. ห้องคอมพิ ว เตอร์เชื่อมต่อเครือข่าย 8 ห้อง รวม 680 เครื่อง พร้อมเชื่อมต่อระบบ
เครือ ข่ ายความเร็ ว ในการรั บ ส่ ง ข้ อ มู ล 100 Mbps ณ ห้ อ ง self-access และศู น ย์ บ รรณสารและ
สื่อการศึกษา
2. บริการ Wireless Access Point จานวน 456 จุดครอบคลุมพื้นที่ภายในอาคารเรียน
และหอพักที่ความเร็วในการรับส่งข้อมูล 45/100/300 Mbps
จานวนทรัพ ยากรสารสนเทศที่ มีให้ บ ริก ารในมหาวิท ยาลัย พะเยา ประกอบด้วยหนังสื อ
จานวน 110,949 เล่ม และสื่อโสตทัศน์จานวน 8,131 รายการ โดยเมื่อรวมกับวิทยานิพนธ์และหนังสือ
อิเล็ ก ทรอนิ ก ส์จ ะมีจ านวนกว่า 250,000 รายการ ซึ่งเกิ น จานวนที่ ก าหนดโดย ประกาศส านัก งาน
คณะกรรมการอุดมศึกษาเรื่อง มาตรฐานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2544 นิสิตสามารถค้นและ
จองหนั ง สื อ จากเว็ บ ไซด์ ข องศู น ย์ บ รรณสารและสื่ อ การศึ ก ษา ผ่ า นระบบเครื อ ข่ า ยออนไลน์ ไ ด้
นอกจากนั้นยั งมีฐ านข้อมูล ออนไลน์ที่เกี่ย วข้องกั บ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อ ให้นิสิตได้ค้นคว้า
งานวิ จั ย ได้ อาทิ เ ช่ น ฐานข้ อ มู ล ACM Digital Library, Academic Search Premier, Emerald, Science
Direct, และ Springer Link เป็ น ต้ น โดยนิ สิ ต สามารถเข้ า ใช้ ผ่ า นเว็ บ ไซด์ ข องศู น ย์ บ รรณสารและ
สื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยได้เช่นเดียวกัน
6.2 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
6.2.1 มีการศึกษาความต้องการ และนามาวางแผนการจัดหาและแผนการใช้ทรัพยากร
การเรียนการสอน
6.2.2 อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชามีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือตลอดจน
สื่อประกอบการเรียนการสอน
6.2.3 ติดตามการใช้ทรัพยากรการเรียนการสอนเพื่อปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
6.3 การประเมินความความเพียงพอของทรัพยากร
6.3.1 ประเมิ น ความเพี ย งพอของทรั พ ยากร วางแผน จั ด หา และติ ด ตามการใช้
ทรัพยากรการเรียนการสอน โดยให้อาจารย์ นิสติ มีสว่ นร่วม
6.3.2 ประเมินความพึงพอใจต่อความเพียงพอของทรัพยากร ของอาจารย์ นิสติ
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6.3.3 ติดตามการใช้ทรัพยากร ทั้งตารา วารสาร สื่อ และอุปกรณ์ ตามความเหมาะสม
และสถานการณ์ของมหาวิทยาลัย
6.3.4 นาผลการประเมินความเพียงพอของทรัพยากรมาปรับปรุงแผนและการบริหาร
จัดการทรัพยากรในปีต่อไป
7. ตัวบ่งชีผ้ ลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ดัชนีบ่งชีผ้ ลการดาเนินงาน
1. อาจารย์ประจาหลักสูตร อย่างน้อยร้อยละ 80 มีสว่ น
ร่วมในการประชุมวางแผน เพื่อติดตาม และทบทวนการ
ดาเนินการของหลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2
ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)
3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ
มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
4. จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และ
รายงานผลการดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลัง
สิน้ สุดภาคการศึกษา ที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
5. จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร
ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ที่กาหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี)
อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปี
การศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน
กลยุทธ์ การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้จากผล
การประเมินการดาเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว
8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือ
คาแนะนาด้านการจัดการเรียนการสอน

ปีที่ 1

ปีที่ 2

ปีที่ 3

ปีที่ 4

ปีที่ 5
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ดัชนีบ่งชีผ้ ลการดาเนินงาน
9. อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ
และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
10. จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี)
ได้รับการพัฒนาวิชาการและ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ต่อปี
11. ระดับความพึงพอใจของนิสติ ปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มี
ต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนน
เต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีตอ่ บัณฑิต
ใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0

ปีที่ 1

ปีที่ 2

ปีที่ 3

ปีที่ 4

ปีที่ 5

























หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
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1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
1.1.1 การประชุ ม ร่ ว มของอาจารย์ ใ นสาขาวิ ช า เพื่ อ แลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น และขอ
คาแนะนา/ข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่มคี วามรูใ้ นการใช้กลยุทธ์การสอน
1.1.2 อาจารย์รับผิดชอบ/อาจารย์ผู้สอนรายวิชา ขอความคิดเห็น และข้อเสนอแนะจาก
อาจารย์ท่านอื่น หลังการวางแผนกลยุทธ์การสอนสาหรับรายวิชา
1.1.3 การสอบถามจากนิ สิ ต ถึ ง ประสิ ท ธิ ผ ลของการเรี ย นรู้ จ ากวิ ธี ก ารที่ ใ ช้ โดยใช้
แบบสอบถามหรือการสนทนากับกลุ่มนิสติ ระหว่างภาคการศึกษา โดยอาจารย์ผู้สอน
1.1.4 ประเมิ นจากการเรีย นรู้ของนิสิ ต จากพฤติก รรมการแสดงออก การท ากิจกรรม
และผลการสอบ
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
1.2.1 การประเมิ น การสอนโดยนิ สิ ต ทุ ก ปลายภาคการศึ ก ษา จั ด ท าโดยกองบริ ก าร
การศึกษาของมหาวิทยาลัย
1.2.2 การประเมินการสอนของอาจารย์จากการสังเกตในชั้นเรียนถึงวิธีการสอน กิจกรรม
งานที่มอบหมายแก่นสิ ิต โดยคณะกรรมการวิชาการคณะฯ
1.2.3 การประเมินการสอนโดยอาจารย์ผู้ร่วมสอนในรายวิชา จากการสังเกตการสอน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 โดยนิสิตปัจจุบัน และมหาบัณฑิตทีจ่ บการศึกษาในหลักสูตร
การประเมินหลั ก สูตรในภาพรวม โดยนิสิตชั้นปีที่ 2 ในภาคปลายก่อนจบการศึก ษา
ในรูปแบบสอบถาม หรือ การประชุมตัวแทนนิสติ กับตัวแทนอาจารย์
2.2 โดยผูท้ รงคุณวุฒิ ทีป่ รึกษา และ/หรือจากผูป้ ระเมิน
การประเมินจากการเยี่ยมชม และข้อมูลในร่างรายงานผลการดาเนินการหลักสูตร
2.3 โดยนายจ้าง และ/หรือผู้มสี ว่ นเกีย่ วข้องอืน่ ๆ
แบบประเมิ น ความพึ งพอใจต่ อ คุ ณ ภาพของมหาบั ณ ฑิ ต โดยผู้ ใ ช้ม หาบั ณ ฑิ ต เช่ น
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตลอดจนมีการประชุมทบทวนหลักสูตร โดยผู้ทรงคุณวุฒิ

3. การประเมินผลการดาเนินการตามรายละเอียดหลักสูตร
การประเมิ นคุ ณ ภาพการศึก ษาประจาปี ตามตัวบ่งชี้ในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพภายในระดับสาขาวิชา ประกอบด้วยกรรมการ 3 คน โดยเป็นผูท้ รงคุณวุฒิในสาขาวิชา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมประมง อย่างน้อย 1 คน
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร
4.1 อาจารย์ประจาวิชาทบทวนผลการประเมินประสิทธิผลของการสอนในวิชาที่รับผิดชอบใน
ระหว่างภาค ปรับปรุงทันทีจากข้อมูลที่ได้รับเมื่อสิ้นภาคการศึกษา จัดทารายงานผลการดาเนินการ
รายวิชาเสนอหัวหน้าสาขาวิชาผ่านอาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร
4.2 อาจารย์ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รติ ด ตามผลการด าเนิ น การตามตั วบ่ งชี้ในหมวดที่ 7 ข้ อ 7
จากการประเมินคุณภาพภายในสาขาวิชา
4.3 อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตรสรุปผลการดาเนินการหลักสูตรประจาปี โดยรวบรวมข้อมูล
การประเมินประสิทธิผลของการสอน รายงานรายวิชา รายงานผลการประเมินการสอน และสิ่งอานวย
ความสะดวก รายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิต รายงานผลการประเมินหลักสูตร รายงานผล
การประเมินคุณภาพภายใน ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ จัดทารายงานผลการดาเนินการหลักสูตร
ประจาปี เสนอหัวหน้าสาขาวิชา
4.4 ประชุ ม อาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต ร พิ จ ารณาทบทวนสรุ ป ผลการด าเนิ น การหลั ก สู ต ร
จากร่างรายงานผลการด าเนินการหลัก สูตร และความคิดเห็นของผู้ท รงคุณ วุฒิ ระดมความคิดเห็น
วางแผนปรั บ ปรุ ง การด าเนิ น การเพื่ อ ใช้ ใ นรอบการศึ ก ษาต่ อ ไป จั ด ท ารายงานผลการด าเนิ น การ
ของหลักสูตร เสนอต่อคณบดี
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เอกสารภาคผนวก
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รุ่งกานต์ กล้าหาญ และ กัญญาณัฐ สุนทรประสิทธิ์ . 2560. ชีววิทยาบางประการและการทาประมง
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ราชภัฏเพชรบุรี วันเสาร์ ที่ 15 กรกฎาคม 2560. หน้า 379-385.
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วารสารแก่นเกษตรปีที่ 45(4): 653-662.
กัญญาณัฐ สุนทรประสิทธิ์ ดุจฤดี ปานพรหมมินทร์ และ ลลิตา ข่วงบุญ. 2562. ชีววิทยาบางประการ
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เกษตรปีที่ 47(1): 21-32.
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ในพื้นที่ชุ่มน้าหนองเล็งทราย จังหวัดพะเยา. ใน เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการพะเยาวิจัย
ครั้ ง ที่ 8 มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา วั น ที่ 24-25 มกราคม 2562 ณ มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา
จังหวัดพะเยา. หน้า 386-397.
กัญญาณัฐ สุนทรประสิทธิ์ ดุจฤดี ปานพรหมมินทร์ และ ลลิตา ข่วงบุญ. 2562. โครงสร้างประชาคม
ปลาและประสิทธิภาพผลจับจากเครื่องมือข่ายในกว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา. วารสารแก่น
เกษตรปีที่ 47(4): 655-666.
กัญญาณัฐ สุนทรประสิทธิ์, ศิริลักษณ์ วลัญช์เพียร, สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล, และ ดุจฤดี ปานพรหมมินทร์.
2562. แนวทางการจั ด การทรั พ ยากรประมงปลาวงศ์ Cyprinidae ในกว๊ า นพะเยา.
ในเรื่องเต็ม การประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ราชธานีวิชาการ ครั้งที่ 4
การวิ จั ย เพื่ อ การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น มหาวิ ท ยาลั ย ราชธานี จั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี วั น ศุ ก ร์ ที่
31 พฤษภาคม 2562. หน้า 9-18.
กัญ ญาณั ฐ สุน ทรประสิท ธิ์, ศิริลั ก ษณ์ วลัญ ช์เพีย ร, นิติ เอี่ย มชื่น และ ดุจฤดี ปานพรหมมินทร์.
2562. การประเมินระดับของมลพิษทางน้าจากผลกระทบของการใช้ประโยชน์ของชุมชนต่อ
ระบบนิเวศทางน้าของแม่น้าอิงตอนบนและตอนกลาง. ในเรื่องเต็ม การประชุมวิชาการและ
นาเสนอผลงานวิจัยระดับ ชาติ ราชธานี วิชาการ ครั้งที่ 4 การวิจัยเพื่อการพัฒ นาที่ยั่ งยืน
มหาวิทยาลัยราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562. หน้า 19-27.
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สาขาวิชาการประมง คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
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สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก

โทรศัพท์
Email
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2551
พ.ศ. 2549

สาขาวิชาการประมง คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน
ตาบลแม่กา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
054-466666 ต่อ 3445
086-6595477
tong33_panamagigas@hotmail.com
ปร.ด. (เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้า)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
วท.ม. (ชีววิทยา)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
วท.บ. (ชีววิทยาการประมง)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่

ผลงานวิชาการ
Panase P, Saenphet S, Saenphet K, Pathike P and Thainum R. 2019. Biochemical and
physiological responses of Nile tilapia (Oreochromis niloticus Linn.) subjected to rapid
increases of water temperature. Comparative Clinical Pathology. 28: 493-399
Panase P, Uppapong S, Tuncharoen S, Tanitson J, Soontornprasit K, Intawich P. 2018. Partial
replacement of commercial fish meal with Amazon sailfin catfish Pterygoplichthys
pardalis meal in diets for juvenile Mekong giant catfish Pangasianodon gigas. Aquaculture
Reports 12: 25–29
Panase P, Kamee B, Moungmor S, Tipdacho P, Matidtor J and Sutthi N. 2018. Effects of
Euphorbia hirta plant leaf extract on growth performance, hematological and organosomatic
indices of hybrid catfish, Clarias macrocephalus C. gariepinus. Fisheries Science 84:1025–
1036
Sutthi N, Thaimuangphol W, Rodmongkoldee M, Leelapatra W and Panase P. 2018. Growth
performances, survival rate, and biochemical parameters of Nile tilapia ( Oreochromis
niloticus) reared in water treated with probiotic. Comparative Clinical Pathology. 27:597–
603
Zhao H, Panase P, Zhang Z, Yao P, Zhang Y and Suwannapoom C. 2018. Hematological and
plasm biochemical values for Rhinogobio ventralis in the Yangtze River, China.
Comparative Clinical Pathology. 27:741–745
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Panase P, Khuangbun L, Suphason T and Tipdacho P. 2018. Evaluation of Houttuynia cordata
Thunb. leaf extract on growth performance, feed utilization, and hematological indices of
hybrid catfish (Clarias macrocephalus × Clarias gariepinus). Comparative Clinical Pathology.
27: 947- 958
Panase P, Saenphet S and Saenphet K. 2018. Biochemical and physiological responses of Nile
tilapia Oreochromis niloticus Lin subjected to cold shock of water temperature.
Aquaculture Reports 11 :17–23
Panase P and Tipdacho P. 2018. Preliminary use of Polygonum minus Lin. Leaf Extract on Growth
Performance, Feed Utilization, and Some Hematological Indices of Anabas testudineus
(Bloch, 1792). Comparative Clinical Pathology. 27: 147-153.
Panase P, Saenphet S and Saenphet K. 2017. Visceral and serum lysozyme activities in some
freshwater fish (three catfish and two carps). Comparative Clinical Pathology. 26:169–173

5. ประวัติ
ผู้ชว่ ยศาสตรจารย์ ดร.สันธิวัฒน์ พิทกั ษ์พล
Assistant Professor Dr. Santiwat Pithakpol
ชื่อ – สกุล
รหัสประจาตัวประชาชน
ตาแหน่งทางวิชาการ
สถานทีท่ างาน
สถานทีต่ ิดต่อได้สะดวก

โทรศัพท์

นายสันธิวัฒน์ พิทักษ์พล
31005002xxxxx
ผูช้ ่วยศาสตรจารย์
สาขาวิชาการประมง คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
สาขาวิชาการประมง คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ตาบลแม่กา
อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
054-466-666 ต่อ 3445
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E-mail

santiwatp@hotmail.com

ประวัตกิ ารศึกษา
พ.ศ. 2543
พ.ศ. 2540
พ.ศ. 2536

Ph.D. (Aquatic Environment Science)
EHIME UNIVERSITY, Japan
M.Sc. (Agriculture)
KAGAWA UNIVERSITY, Japan
วิทยาศาสตรบัณฑิต (ประมง) เกียรตินิยมอันดับ 2
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลงานวิชาการ
Dutrudi Panprommin, Kanyanat Soontornprasit, Siriluck Tuncharoen, Santiwat Pithakpol,
Julatat Keereelangc. 2019. DNA barcodes for the identification of species diversity in fish
from Kwan Phayao, Thailand. Journal of Asia-Pacific Biodiversity, In Press.
https://doi.org/10.1016/j.japb.2019.05.003
กัญญาณัฐ สุนทรประสิทธิ์ และ สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล. 2559. สภาวะการทาการประมงในกว๊านพะเยา
จังหวัดพะเยา. วารสารวิทยาศาสตร์การประมง ฉบับที่ 3-4:101-114.
ศิริลักษณ์ ตันเจริญ, ดุจฤดี ปานพรหมมินทร์, กัญญาณัฐ สุนทรประสิทธิ์ และ สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล.
2561. ฤดูกาลวางไข่ของปลาในกว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา. วารสารแก่นเกษตร. ปีที่ 46 (1):
147 – 154.
6. ประวัติ
ผู้ชว่ ยศาสตรจารย์ ศิรลิ กั ษณ์ ตันเจริญ
Assistant Professor Siriluck Tuncharoen
ชื่อ – สกุล
เลขประจาตัวประชาชน
ตาแหน่งวิชาการ
สถานทีท่ างาน

โทรศัพท์
E-mail

นางศิริลักษณ์ ตันเจริญ
32501005xxxxx
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาการประมง คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ตาบลแม่กา
อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
054-466-666 ต่อ 3445, 081-665-6703
plagutt@yahoo.com
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ประวัตกิ ารศึกษา
พ.ศ. 2545
พ.ศ. 2542

วท.ม. (วิทยาศาสตร์การประมง)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วท.บ. (การประมง) เกียรตินิยมอันดับ 2
มหาวิทยาลัย แม่โจ้

ผลงานทางวิชาการ
Dutrudi Panprommin, Kanyanat Soontornprasit, Siriluck Tuncharoen, Santiwat Pithakpol and Julatat
Keereelangc. 2019. DNA barcodes for the identification of species diversity in fish from
Kwan Phayao, Thailand. Journal of Asia-Pacific Biodiversity 12(3): 382-389.
https://doi.org/10.1016/j.japb.2019.05.003
ศิริลักษณ์ ตันเจริญ , ดุจฤดี ปานพรหมมินทร์, กัญญาณัฐ สุนทรประสิทธิ์ และ สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล.
2561. ฤดูกาลวางไข่ของปลาในกว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา. วารสารแก่นเกษตร. ปีที่ 46 (1):
147 – 154.
กัญญาณัฐ สุนทรประสิทธิ์, ลลิตา ข่วงบุญ, ศิรลิ กั ษณ์ วลัญช์เพียร. 2560. ความสัมพันธ์ ระหว่าง
ปริมาณคลอโรฟิลล์เอ และคุณภาพน้าในลาน้าสาขาและแม่น้าอิงตอนล่าง. วารสารแก่นเกษตร
ปีที่ 45 (ฉบับพิเศษ) 1: 809-815.

7. ประวัติ
ดร.เกรียงไกร สีตะพันธุ์
Kriengkrai Seetapan, Ph.D.
ชื่อ – สกุล
รหัสประจาตัวประชาชน
ตาแหน่งทางวิชาการ
สถานที่ทางาน
สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก

โทรศัพท์

นายเกรียงไกร สีตะพันธุ์
35699001XXXXX
อาจารย์
สาขาวิชาการประมง คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
สาขาวิ ชาการประมง คณะเกษตรศาสตร์แ ละทรัพ ยากรธรรมชาติ
มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิ น ต าบลแม่ ก า
อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
054-466666 ต่อ 3445
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E-mail
ประวัตกิ ารศึกษา
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2541

089-850 0781
kook82@hotmail.com
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เพาะเลี้ยงสัตว์นา)
้
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (พันธุศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย
วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยาประมง)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย

ผลงานวิชาการ
เกรีย งไกร สี ต ะพั น ธุ์ อิ ฐ สะราม แสนสุ ภ า และ ชาติ ฐานิ จ สรณ์ . 2559. ความหลากชนิ ด ของปลา
ในแม่น้างิม (แม่น้าสาขาของลุ่มแม่น้ายมตอนบน) ในเขตอาเภอปง จังหวัดพะเยา. ในบทคัดย่อ
การประชุ ม วิ ชาการ “การบริ ห ารจั ด การความหลากหลายทางชีว ภาพแห่ งชาติ ” ครั้งที่ 3.
วันที่ 15-17 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรม ดิ อิมเพรส น่าน จังหวัดน่าน. 112-113.
เจนจิรา แก้วติ๊บ สิทธิศักดิ์ ปิ่นมงคลกุล และเกรียงไกร สีตะพันธุ์. 2560. การวิเคราะห์ทางเดินอาหาร
ของอึ่งเพ้าในพืน้ ที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา. ในบทคัดย่อ
การประชุ ม วิ ช าการ “การบริ ห ารจั ด การความหลากหลายทางชี ว ภาพแห่ ง ชาติ ” ครั้ ง ที่ 4.
วันที่ 21-23 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมนภาลัย จังหวัดอุดรธานี. 58-59.
อิฐ สะราม แสนสุภา จัก รพั นธ์ ฐานิจสรณ์ สิท ธิศัก ดิ์ ปิ่นมงคลกุ ล และเกรีย งไกร สีต ะพัน ธุ์ . 2560.
ความหลากชนิดสัตว์สะเทินน้าสะเทินบกในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช มหาวิทยาลัย
พะเยา จังหวัดพะเยา. ใน บทคัดย่อ การประชุมวิชาการ “การบริหารจัดการความหลากหลาย
ท างชี ว ภ าพ แ ห่ งช าติ ” ค รั้ ง ที่ 4. วั น ที่ 21-23 มิ ถุ น าย น 2560 ณ โรงแ รม น ภ าลั ย
จังหวัดอุดรธานี. 140-141.
อิฐสะราม แสนสุภา จักรพันธ์ ฐานิจสรณ์ เปรมดา ทิพย์เดโช และเกรียงไกร สีตะพันธุ์. 2561. อิทธิพล
ของการจัดการช่วงเวลาได้รับแสงต่อการเจริญเติบโตและอัตรารอดของลูกปลาบู่ทรายวัยรุ่น .
วารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง 12(1): 23-34.
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.
Laudee, P., K. Seetapan and H. Malicky. 2017. Three new species of Ceraclea Stephens 1829
(Trichoptera: Leptoceridae) from Southeast Asia. Zootaxa 4362 (2): 294–300.
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8. ประวัติ
ดร.กรทิพย์ กันนิการ์
Korntip Kannika, Ph.D.
ชื่อ – สกุล
รหัสประจาตัวประชาชน
ตาแหน่งทางวิชาการ
สถานที่ทางาน

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก

โทรศัพท์
E-mail

นางสาวกรทิพย์ กันนิการ์
55702000XXXXX
อาจารย์
สาขาวิ ชาการประมง คณะเกษตรศาสตร์แ ละทรัพ ยากรธรรมชาติ
มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิ น ต าบลแม่ ก า
อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
สาขาวิชาการประมง คณะเกษตรศาสตร์และ ทรัพ ยากรธรรมชาติ
มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิ น ต าบลแม่ ก า
อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
054-466666 ต่อ 3445
089-855 9684
klontip@hotmail.com
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ประวัตกิ ารศึกษา
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2550
พ.ศ. 2546

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เพาะเลี้ยงสัตว์นา)
้
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเทศไทย
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีการประมง)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประเทศไทย
วิทยาศาสตรบัณฑิต (การประมง) (เกียรตินิยมอันดับ 2)
มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา ประเทศไทย

ผลงานทางวิชาการ
ศุภวรรณ เทพรินทร์ , กรทิพ ย์ กัน นิก าร์ , ประพั นธ์ศักดิ์ ศรีษ ะภูมิ , ศศิมนัส อุณ จัก ร และ นนทวิท ย์
อารี ย์ ช น. 2560. การใช้ Adjuvant เพื่ อ เสริ ม ประสิ ท ธิ ภ าพวั ค ซี น ของเชื้ อ Streptococcus
agalactiae ในปลานิล (Oreochromis niloticus Linn.) ใน เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่
55 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระหว่างวันที่ 31 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2560. หน้า
645-655.
กัญ ญาณัฐ สุนทรประสิทธิ์ , ดุจฤดี ปานพรหมมินทร์ , กรทิพย์ กันนิก าร์ และ ลลิตา ข่วงบุญ . 2560.
องค์ประกอบชนิดสัตว์น้าที่ได้จากเครื่องมือข่ายในกว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา. ในเรื่องเต็มการ
ประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏเพชรบุรีวิจัยเพื่อแผ่นดินไทยที่ยั่งยืน ครั้งที่ 7 “สหวิทยาการ
สู่ไทยแลนด์ 4.0” มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วันเสาร์ ที่ 15 กรกฎาคม 2560. หน้า 327332.
กัญญาณัฐ สุนทรประสิทธิ์ กรทิพย์ กันนิการ์ และ ลลิตา ข่วงบุญ. 2560. การประเมินระดับของมลพิษ
ทางน้ าจากผลกระทบของการใช้ ป ระโยชน์ ข องชุ ม ชนต่ อ ระบบนิ เวศทางน้ าของหนอง
เล็งทราย จังหวัดพะเยา. วารสารแก่นเกษตรปีที่ 45 ฉบับที่ 4: 703-710.
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.
Korntip Kannika, Duangjai Pisuttharachai, Prapansak Srisapoome, Janenuj Wongtavatchai, Hidehiro
Kondo, Ikuo Hirono, Sasimanas Unajak and Nontawith Areechon. 2017. Molecular
serotyping, virulence gene profiling and pathogenicity of Streptococcus agalactiae isolated
from tilapia farms in Thailand by multiplex PCR. Journal of Applied Microbiology 122(6):
1497–1507, DOI: 10.1111/jam.13447.
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