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  ในการวางแผนหลักสูตร 
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  12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน      5 
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หลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยแีละนวตักรรมการประมง 

Master of Science Program in Fisheries Technology and Innovation 

หลกัสตูรใหม่ พ.ศ. 2563 

 

ชื่อสถาบนัอดุมศกึษา     มหาวิทยาลัยพะเยา 

คณะ/วทิยาลยั    คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 

 

หมวดที่ 1 ข้อมลูทัว่ไป 

1. รหสัและชือ่หลกัสตูร 

 รหัสหลักสูตร     :  0654  

 ภาษาไทย        :   วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยี 

            และนวัตกรรมการประมง 

 ภาษาอังกฤษ     :  Master of Science Program in Fisheries Technology  

          and Innovation 

 

2. ชื่อปรญิญาและสาขาวิชา  

 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 

 ไม่ม ี

4. จ านวนหนว่ยกติทีเ่รยีนตลอดหลกัสตูร 

 แผน ก แบบ ก 1  จ านวน 36(5) หนว่ยกิต 

 แผน ก แบบ ก 2  จ านวน 36(3) หนว่ยกิต 

 แผน ข               จ านวน 36(3) หนว่ยกิต 

5. รปูแบบของหลกัสูตร 

 5.1  รปูแบบ 

  หลักสูตรปริญญาโท 2 ปี 

 5.2  ภาษาทีใ่ช ้

  ภาษาไทย 

 5.3  การรบัเข้าศกึษา 

  รับนิสิตไทยหรอืต่างชาติทีใ่ช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี 
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 5.4  ความร่วมมือกบัสถาบนัอืน่   

     ไม่มี 

 5.5  การใหป้รญิญาแกผู่ส้ าเร็จการศกึษา 

     ให้ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีและนวัตกรรมการประมง) 

     มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

6. สถานภาพของหลกัสูตรและการพจิารณาอนมุัต/ิเห็นชอบหลกัสตูร 

6.1 หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563 เปิดสอน ภาคการศกึษาต้น ปีการศึกษา 2563 

6.2 คณะกรรมการบริหารคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาต ิ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. ความพรอ้มในการเผยแพรห่ลกัสตูรที่มคีณุภาพและมาตรฐาน 

 หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพหลักสูตรและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศกึษาแหง่ชาติ พ.ศ. 2552  ในปีการศกึษา 2564 

 

8. อาชพีทีส่ามารถปฏบิตัไิด้หลังส าเรจ็การศกึษา  

8.1 นักวิชาการประมงสังกัดหนว่ยงานราชการหรอืเอกชน 

8.2 พนักงานรัฐวิสาหกิจหรือองค์การมหาชน 

8.3 บุคลากรทางการศกึษา/อาจารย์สาขาการประมง และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 

8.4 นักวิจัย 

8.5 พนักงานบริษัทเอกชนที่เกี่ยวข้องกับสัตว์น้ าและการประมง 

8.6 เจ้าหนา้ที่ประจ าด่านศุลกากร 

8.7 ธุรกิจส่วนตัว 

8.8 อื่นๆ 
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9.  ชือ่ – นามสกลุ  เลขบตัรประจ าตวัประชาชน ต าแหน่ง และคณุวุฒกิารศกึษาของอาจารย์ผูร้บัผดิชอบหลกัสูตร 

 

ล าดบั ชื่อ – สกลุ 
เลขบัตรประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คณุวฒุ ิ สาขาวิชา 

ส าเร็จการศกึษา 

จากสถาบนั 
ป ี

1 นายฉัตรมงคล สุวรรณภูมิ* 15099001xxxxx  ผูช่้วยศาสตราจารย์ วท.ด. 

 

วท.ม. 

วท.บ. 

ความหลากหลายทางชีวภาพและ

ชีววิทยาชาติพันธุ์ 

ชีววิทยา 

การประมง 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยแมโ่จ้ 

2555 

 

2552 

2550 

2 นายไพบูลย์ ปะนาเส* 34407002xxxxx  ผูช่้วยศาสตราจารย์ ปร.ด. 

 

วท.ม. 

วท.บ. 

เทคโนโลยีการประมงและ

ทรัพยากรทางน้ า 

ชีววิทยา  

การประมง 

มหาวิทยาลัยแมโ่จ้ 

 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยแมโ่จ้ 

2558 

 

2551 

2549 

3 นายสันธิวัฒน ์ 

พิทักษ์พล* 

31005002xxxxx ผูช่้วยศาสตราจารย์ Ph.D. 

 

M.Sc. 

 

วท.บ. 

Aquatic Environment Science 

 

Agriculture 

 

ประมง (เกียรตนิิยมอันดับ 2) 

EHIME UNIVERSITY, 

Japan 

KAGAWA 

UNIVERSITY, Japan 

มหาวิทยาลัยเกษตร 

ศาสตร์ 

2543 

 

2540 

 

2536 

 

 



4 

 

10.  สถานทีจ่ัดการเรยีนการสอน 

         มหาวิทยาลัยพะเยา  

 

11. สถานการณ์ภายนอกหรอืการพัฒนาทีจ่ าเปน็ตอ้งน ามาพิจารณาในการวางแผนหลกัสตูร 

 11.1 สถานการณห์รือการพฒันาทางเศรษฐกิจ 

 การประมงเป็นภาคการผลิตที่มีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง สามารถท ารายได้เข้าประเทศเป็น

มูลค่าปีละหลายแสนล้านบาท โดยในปี พ.ศ. 2559 ประเทศไทยมีผลจับสัตว์น้ าทะเลและสัตว์น้ าจืด 

1,530,583 ตัน ผลผลิตจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 962,571 ตัน (FAO, 2018) สามารถท ารายได้เข้า

ประเทศเป็นจ านวนมากและมีมูลค่าการส่งออกสัตว์น้ าถึง 193,395 ล้านบาท (กรมประมง , 2562)

รวมถึงเป็นการจ้างงานที่ส าคัญ โดยมีผู้ประกอบอาชีพอยู่ในภาคประมงและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง

จ านวนมาก  นอกจากนั้นประเทศไทยจัดเป็นประเทศที่มีศักยภาพทางการประมงติดอันดับ 1 ใน 15 ของ

โลก ตั้งแต่ปี 2536 ตราบจนปัจจุบัน ในขณะเดียวกันทางสาขาวิชาการประมงได้มีการหารือและท างาน

วิจัยร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดในเขตภาคเหนือตอนบน รวมทั้งสหกรณ์ผู้เลี้ยงปลาสถาน

ประกอบการที่เกี่ยวข้อง และบริษัทสตาร์ทอัพด้านสมาร์ทฟาร์มในจังหวัดพะเยา จังหวัดเชียงรายและ

จังหวัดใกล้เคียง เพื่อยกระดับมาตรฐานการเลีย้งและการผลิตสัตว์น้ าเชิงธุรกิจ  

 จังหวัดพะเยามีแหล่งน้ าที่ส าคัญในระดับนานาชาติ อาทิเช่น กว๊านพะเยา และหนองเล็งทราย

เป็นพื้นที่ชุ่มน้ าที่อุดมไปด้วยทรัพยากรชีวภาพก่อให้เกิดอาชีพและสร้างรายได้จากการประกอบอาชีพ

ทางการประมง  มีองค์ความรู้อันเกิดจากงานวิจัยที่หลากหลายจนสามารถพัฒนาเป็นอาชีพที่มีความ

ยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประกอบกับปัจจุบันมีเทคโนโลยีและนวัตกรรมการประมงใหม่ๆ 

เกิดขึน้ จงึจ าเป็นต้องมีการพัฒนาบุคลากรทางด้านการประมงที่มีความรู้ความสามารถทางวิชาการและ/

หรือมีศักยภาพในการปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและการประกอบธุรกิจด้านการประมง

ได้ และสามารถน าองค์ความรู้ที่ได้ ไปพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ได้ และมีหน่วยงานของ

มหาวิทยาลัยที่ท าหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมเชิงพาณิชย์ และการพัฒนาความคิด

สร้างสรรคแ์ละทักษะสมัยใหม ่ซึ่งจะท าให้หลักสูตรนีม้ีความโดดเด่น และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรยีน 

 

 11.2 สถานการณ์หรอืการพฒันาทางสงัคมและวัฒนธรรม 

 ระบบนิเวศน้ าจืดมีความส าคัญต่อการด ารงชีวิตของคนไทยทั้งทางตรงและทางอ้อมมาเป็น

เวลายาวนาน ผลผลิตที่ได้จากระบบนิเวศน้ าจืดก็มากมายเช่นเดียวกัน ความส าคัญของสิ่งมีชีวิตเหล่านี้

ไม่เพียงแต่เป็นอาหารโปรตีนที่มีราคาถูกของมนุษย์ยังเป็นแหล่งท าการประมงซึ่งเป็นวิถีชีวิตของชุมชน

ริมน้ า ปัจจุบันทรัพยากรประมงมีแนวโน้มลดน้อยลง ทั้งนี้เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมทาง

น้ าและการจับสัตว์น้ ามากเกินก าลังผลิต ดังนั้นการจัดท าหลักสูตรนี้มีความจ าเป็นในแง่การเพิ่มผลผลิต



5 

 

สัตว์น้ าจืดเพื่อเป็นแหล่งโปรตีนให้กับประชาชน และการจัดการทรัพยากรประมง อีกทั้งเป็นการเพิ่ม

รายได้และคงวิถีการท าประมงของชุมชน  

 

12.  ผลกระทบจากขอ้ 11.1 และ 11.2 ตอ่การพัฒนาหลกัสตูรและความเกีย่วขอ้งกบัพนัธกิจ 

 ของสถาบนั  

 12.1 การพฒันาหลกัสตูร 

การพัฒนาหลักสูตรจะเน้นการพัฒนาศักยภาพของนิสิตให้มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถคิด 

วิเคราะห์ สังเคราะห์องค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการประมง เพื่อน าไปพัฒนางานวิจัย

ขั้นสูงอันจะน าไปสร้างงานที่มีคุณภาพหรือองค์ความรู้ใหม่ที่จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศ และน าไปสู่

ความเป็นเลิศทางวิชาการทางดา้นการประมง 

 

            12.2 ความเกีย่วพนักบัพันธกจิของสถาบนั 

หลักสูตรจะผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางด้านงานวิจัยที่จะเป็นประโยชน์ต่อ

ประเทศชาติ ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนในท้องถิ่นทั้งทางด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า การจัดการ

ทรัพยากรประมงและสิ่งแวดล้อมทางน้ า และนวัตกรรมการประมง ตลอดจนการสร้างความเข้มแข็งของ

ชุมชน เพื่อให้สอดคล้องกับปณิธานของมหาวิทยาลัย คือ “ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน” หรือ 

“Wisdom for Community Empowerment” 

 

13.  ความสมัพนัธก์บัหลกัสตูรอืน่ทีเ่ปดิสอนในคณะ/ สาขาวชิาอื่นของสถาบนั 

 13.1 กลุ่มวิชา/ รายวิชาในหลกัสูตรทีเ่ปดิสอนโดยคณะ/ สาขาวิชา/ หลกัสูตรอื่น 

          รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะศิลปศาสตร์ 

   146700       ภาษาอังกฤษแบบเข้มส าหรับระดับบัณฑติศกึษา                  3(3-0-6)  

                      Intensive English for Graduate Studies 

 

13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลกัสูตรทีเ่ปดิสอนใหส้าขาวิชา/หลกัสูตรอืน่   

  ไม่ม ี

 

13.3 กลุ่มวิชา/รายวิชาที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น 

   ไม่ม ี
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 13.4 การบรหิารจดัการ 

 มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ก าหนดนโยบายให้จัดการเรียนการสอน ในรายวิชา 146700 

ภาษาอังกฤษแบบเข้มส าหรับระดับบัณฑิตศึกษา ในโครงสร้างหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาทุกหลักสูตร 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ประสานงานกับอาจารย์ผู้สอน คณะศิลปศาสตร์ ซึ่งเป็นผู้พิจารณา

ข้อก าหนดรายวิชา การจัดการเรียนการสอน และการประเมนิผล 
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หมวดที่ 2 ขอ้มลูเฉพาะของหลกัสตูร 

 

1. ปรัชญา ความส าคญัและวตัถปุระสงคข์องหลกัสตูร 

1.1 ปรัชญาของหลักสูตร 

เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นสร้างมหาบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถทางด้าน เทคโนโลยีและ

นวัตกรรมด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าและการจัดการทรัพยากรประมง ตลอดจนสามารถบูรณาการองค์

ความรูเ้พื่อพัฒนาด้านการประมงของประเทศไทยอย่างมปีระสิทธิภาพ 

 

      1.2 ความส าคัญ 

การประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าเป็นภาคการผลิตทางการเกษตรที่มีความส าคัญเป็นอย่าง

ยิ่งของประเทศ โดยในปี พ.ศ. 2559 ประเทศไทยมีผลจับสัตว์น้ าทะเลและสัตว์น้ าจืด 1,530,583 ตัน 

ผลผลิตจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 962,571 ตัน (FAO, 2018) สามารถท ารายได้เข้าประเทศเป็นจ านวน

มากและมีมูลค่าการส่งออกสัตว์น้ าถึง 193,395 ล้านบาท (กรมประมง, 2562) รวมถึงเป็นการจา้งงานที่

ส าคัญโดยมีผู้ประกอบอาชีพอยู่ในภาคประมงและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องจ านวนมาก  นอกจากนั้น

ประเทศไทยจัดเป็นประเทศที่มีศักยภาพทางการประมงติดอันดับ 1 ใน 15 ของโลก ตั้งแต่ปี 2536 ตราบ

จนปัจจุบัน การประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจึงมีบทบาทส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

เป็นอย่างมาก ประกอบกับสภาวการณ์ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงทั้งสภาพภูมิอากาศและพื้นที่ท าการ

ประมงที่ลดน้อยลง และประเทศไทยได้เป็นส่วนหนึ่งในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งจะมีผลต่อการ

เคลื่อนย้ายบุคลากรที่มีคุณภาพทางด้านประมง รวมถึงปัจจุบันมีการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม

อย่างรวดเร็ว ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  และแนวคิดการพัฒนาการเกษตรและ

อุตสาหกรรมใหม่ที่ใช้นวัตกรรมตามนโยบายประเทศไทย 4.0 จึงจ าเป็นต้องมีการพัฒนาบุคลากรที่มี

คุณภาพสูงที่สามารถพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม เพื่อพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน ลดความ

เหลื่อมล้ า และสร้างความยั่งยืนทางด้านการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าของประเทศไทย ดังนั้น จึง

จ าเป็นต้องมีการพัฒนาบุคลากรทางด้านการประมงที่มีความรู้ความสามารถทางวิชาการและ /หรือมี

ศักยภาพในการปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและการประกอบธุรกิจด้านการประมงได้ 

 

 1.3 วัตถปุระสงคข์องหลกัสตูร 

            1.3.1 เพื่อให้มหาบัณฑิตมีองค์ความรู้ ความสามารถ ความช านาญ ในด้านการวิจัยและพัฒนา

เทคโนโลยีและนวัตกรรมการประมง ทั้งในระดับประเทศและสากล 

 1.3.2 เพื่อให้เกิดการน าความรูไ้ปสู่การพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการประมง 

ตลอดจนสร้างความเป็นผูป้ระกอบการด้านเทคโนโลยี โดยตระหนักถึงความส าคัญต่อสิ่งแวดล้อม 
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 1.3.3 เพื่อให้สามารถใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการประมงในการปรับตัวเข้ากับสภาพการ

เปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีใหม่ ๆ  ได้ ทั้งในประเทศและระดับนานาชาติ 

 

2. แผนพัฒนาปรบัปรงุ 

แผนการพฒันา/ เปลีย่นแปลง กลยทุธ ์ หลกัฐาน/ ตวับง่ชี้ 

1. ด ารงไว้ซึ่งความทันสมัย

ของหลักสูตร และส่งเสริม

ให้อาจารย์ และนิสติสร้าง

องค์ความรูใ้หม่ๆ  

1.1 หลักสูตรมีเนื้อหาเหมาะสม

ทั้งทางดา้นทฤษฎี และปฏิบัติ 

และมีกิจกรรมทางวิชาการที่

จะช่วยให้นิสติสามารถ

ติดตามข่าวสารทันสมัยได้

จากการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 

1.1 วิชาต่างๆ ทีม่ีการสอนทั้ง

ทฤษฏี และปฏิบัติ เพื่อให้

นิสติจะได้เรยีนรู้ได้ด้วย

ตนเอง 

1.2 จ านวนอาจารย์ ประวัติ

การท างาน และการ

ฝกึอบรมของอาจารย์ 

1.3 จ านวนผูส้นับสนุนการ

เรียนรู้ หรอืผูช่้วยสอน 

2. มีการปรับปรุงระบบ

อาจารย์ที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์ให้มุง่

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของ

นิสติ 

2.1 จัดปฐมนเิทศนสิิตใหม่  

เตรียมความพร้อมด้านการ

ปรับตัว และเทคนิคการ

เรียนรู้ 

2.2 มอบหมายใหอ้าจารย์ที่

ปรึกษาติดตามผลการเรียนรู้

ของนสิิตอย่างสม่ าเสมอ 

2.1 ความเข้าใจในระบบการ

เรียนการสอนการสอน

ของนสิิต 

2.2 รายงานการเข้าพบ

อาจารย์ที่ปรึกษา 

2.3 ผลประเมินการให้

ค าปรึกษาของอาจารย์ที่

ปรึกษา 

3. ประเมินมาตรฐานของ

หลักสูตรอย่างสม่ าเสมอ 

3.1 จัดรวบรวมฐานข้อมูลของ

นิสติ อาจารย์ อุปกรณ์การ

สอน ครุภัณฑ ์งบประมาณ 

ความรว่มมอืทางวิชาการ 

ผลงานตีพมิพ์ ของแต่ละภาค

การศกึษา เพื่อเป็นข้อมูลใน

การประเมนิ 

3.2 ส ารวจความพึงพอใจของ

นิสติที่มีตอ่หลักสูตรที่ส าเร็จ

การศกึษา เพื่อทราบถึง

3.1 การส ารวจขอ้มูลพื้นฐาน

เกี่ยวกับสิ่งอ านวย           

ความสะดวกทาง

การศกึษา 

 

 

 

3.2 มีการส ารวจความพึง

พอใจในการใชห้ลักสูตร

จากมหาบัณฑติ 
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ประสบการณค์วามพึงพอใจ

ตอ่การเรียนการสอน            

และหลักสูตร 

4. พัฒนาหลักสูตรให้ 

สอดคล้องกับความ

ต้องการของผู้ใช้

มหาบัณฑิต 

4.1  ประสานความรว่มมอืกับ

สถานประกอบการและผูใ้ช้

มหาบัณฑิต เพื่อทราบถึง

ความตอ้งการ และแนวทาง

ในการพัฒนาหลักสูตร 

4.1 รายงานความพึงพอใจ 

และข้อเสนอแนะจากสถาน

ประกอบการ และผูใ้ช้

มหาบัณฑิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
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1. ระบบการจัดการศกึษา 

          1.1 ระบบ 

  เป็นไปตามข้อบังคบัมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศกึษาระดับบัณฑติศกึษา พ.ศ. 2561 

1.2 การจดัการศกึษาภาคการศกึษาฤดรู้อน 

ไม่มี 

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 

ไม่มี 

 

2. การด าเนนิการหลกัสตูร  

 2.1 วนั-เวลาในการด าเนนิการเรยีนการสอน 

ภาคการศกึษาต้น เดือน มิถุนายน – ตุลาคม 

ภาคการศกึษาปลาย เดือน พฤศจกิายน-มีนาคม 

 

 2.2 คุณสมบัตขิองผูเ้ขา้ศกึษา 

เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับ บัณฑิตศึกษา                      

พ.ศ. 2561 

  การคดัเลือกผูเ้ขา้ศกึษา 

เป็ นไปตามระเบียบการสอบคัด เลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา                  

มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

2.3 ปญัหาของนสิิตแรกเขา้ 

ปัญหาการขาดทักษะการใชภ้าษาอังกฤษ ทักษะการวิจัย และทักษะการเขียน 

โครงการวิจัย 

 

           2.4 กลยทุธใ์นการด าเนินการเพือ่แกไ้ขปญัหา/ ขอ้จ ากดัของนสิติในขอ้ 2.3  

2.4.1 ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ มีการจัดให้นิสิตปริญญาโททุกคนลงทะเบียนเรียนวิชา

ภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นการปรับพื้นฐานความรู้ให้พร้อมในการเรียนในระดับปริญญาโท และมีการกระตุ้น

ให้นสิิตอา่นบทความวชิาการทางวทิยาศาสตร์ที่เป็นภาษาอังกฤษมากขึ้น 

2.4.2 ทักษะในการวิจัย มีการจัดให้นิสิตปริญญาโททุกคนลงทะเบียนเรียนรายวิชา 

209703 ระเบียบวิธีวิจัยทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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2.4.3 ทักษะการเขียนโครงการวิจัย สนับสนุนให้นิสิตได้ เข้าร่วมอบรมการเขียน

โครงการวิจัย และมีการเพิ่มเนื้อหาด้านทักษะการเขียนโครงการวิจัยในรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทาง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

 2.5  แผนการรบันสิิตและผูส้ าเร็จการศกึษาในระยะ 5 ป ี

 2.5.1 แผน ก แบบ ก 1 
 

จ านวนนิสิต จ านวนนิสิตแต่ละปีการศกึษา 

2563 2564 2565 2566 2567 

ช้ันปีที่ 1  15 15 15 15 15 

ช้ันปีที่ 2   15 15 15 15 

         รวม  15 30 30 30 30 

จ านวนคาดว่าจะส าเร็จการศึกษา    15 15 15 

 

 2.5.2 แผน ก แบบ ก 2 
 

จ านวนนิสิต จ านวนนิสิตแต่ละปีการศกึษา 

2563 2564 2565 2566 2567 

ช้ันปีที่ 1  15 15 15 15 15 

ช้ันปีที่ 2   15 15 15 15 

          รวม  15 30 30 30 30 

จ านวนคาดว่าจะส าเร็จการศึกษา   15 15 15 

 

 2.5.3 แผน ข 
 

จ านวนนิสิต จ านวนนิสิตแต่ละปีการศกึษา 

2563 2564 2565 2566 2567 

ช้ันปีที่ 1  15 15 15 15 15 

ช้ันปีที่ 2   15 15 15 15 

          รวม  15 30 30 30 30 

จ านวนคาดว่าจะส าเร็จการศึกษา   15 15 15 
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2.6 งบประมาณตามแผน 

หมวดรายจา่ย 
ปงีบประมาณ 

2563 2564 2565 2566 2567 

1. งบบุคลากร 

1.1 หมวดเงินเดือน                         

1.2 หมวดค่าจา้งประจ า 

 

2,592,720 

 

2,748,288 

 

2,913,180 

 

3,087,972 

 

3,273,252 

2. งบด าเนนิการ 

2.1 หมวดค่าตอบแทน                 

2.2 หมวดค่าใช้สอย                    

2.3 หมวดค่าวัสดุ                                

2.4 หมวดสาธารณูปโภค 

220,000 

30,000 

75,000 

100,000 

15,000 

220,000 

30,000 

75,000 

100,000 

15,000 

295,000 

40,000 

85,000 

150,000 

20,000 

295,000 

40,000 

85,000 

150,000 

20,000 

295,000 

40,000 

85,000 

150,000 

20,000 

3. งบลงทุน                            

3.1 หมวดครุภัณฑ์ 

109,000 

109,000 

187,000 

187,000 

190,000 

190,000 

260,000 

260,000 

320,000 

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  ระบบการศกึษา 

               แบบช้ันเรยีน 

                แบบทางไกลผา่นสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 

                แบบทางไกลผา่นสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 

   แบบทางไกลทางอเิล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (e – Learning) 

   แบบทางไกลทางอนิเทอร์เน็ต 

   อื่นๆ (ระบุ) 

 

2.8  การเทยีบโอนหนว่ยกิต รายวชิา และการลงทะเบยีนเรยีนข้ามมหาวทิยาลยั 

        เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศกึษาระดับบัณฑติศกึษา พ.ศ. 2561 

 

 

 

 

 

3.  หลกัสูตรและอาจารยผ์ูส้อน 
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 3.1  หลกัสูตร 

  3.1.1 จ านวนหนว่ยกิต  

          แผน ก แบบ ก1     รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36(5) หนว่ยกิต 

แผน ก แบบ ก2     รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36(3) หนว่ยกิต 

                   แผน ข              รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36(3) หนว่ยกิต 

 

  3.1.2 โครงสร้างหลกัสูตร 

          โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่ก าหนดไว้ในเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศกึษาธิการ ดังนี้ 
 

ล าดบัที ่ รายการ 

เกณฑ ์สกอ. หลกัสตูรใหม ่พ.ศ. 2563 

แผน ก 

แบบ ก 1 

แผน ก 

แบบ ก 2 
แผน ข 

แผน ก 

แบบ ก 1 

แผน ก 

แบบ ก 2 
แผน ข 

1. 

 

 

 

 

2. 

3. 

4. 

งานรายวชิา                        ไมน่้อยกวา่ 

1.1  หมวดวชิาพื้นฐาน   

1.2  หมวดวชิาเฉพาะด้าน        ไมน่อ้ยกว่า                       

1.2.1  วชิาเอกบังคับ  

1.2.2  วชิาเอกเลอืก      ไมน่อ้ยกว่า  

วิทยานพินธ ์                      ไมน่้อยกวา่  

การศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง      ไมน่อ้ยกวา่ 

รายวชิาบงัคบัไมน่ับหนว่ยกติ * 

 

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 

36 

..... 

..... 

24 

..... 

..... 

..... 

..... 

12 

..... 

..... 

30-33 

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 

3-6 

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 

36 

..... 

5 

24 

8 

16 

7 

9 

12 

..... 

3 

30 

8 

22 

7 

15 

..... 

6 

3 

  จ านวนหนว่ยกติรวมตลอดหลกัสตูร   ไมน่อ้ยกวา่ 36 36 36 36(5) 36(3) 36(3) 

 

หมายเหต ุ ส าหรับนิสิตระดับบัณฑติศึกษา กรณีทดสอบภาษาอังกฤษให้เป็นไปตามประกาศ 

                มหาวิทยาลัยพะเยาเรื่อง การสอบผา่นความรูภ้าษาอังกฤษของนสิิตระดับบัณฑติ  

                พ.ศ. 2562 

 

 

 

 

 

3.1.3 รายวชิาในหลกัสตูร  

               3.1.3.1 แผน ก แบบ ก 1 



14 

 

  1) วทิยานพินธ์ จ านวน 36 หนว่ยกิต 

  209793             วิทยานิพนธ์   36 หนว่ยกิต 

             Thesis 

 

  2) รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต จ านวน   5 หนว่ยกิต 

146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้มส าหรับระดับบัณฑติศกึษา    

Intensive English for Graduate Studies    

3(3-0-6) 

209791 สัมมนา 1 

Seminar I 

1(0-2-1) 

209792 สัมมนา 2 

Seminar II 

1(0-2-1) 

 

           3.1.3.2 แผน ก แบบ ก 2 

  1) หมวดวิชาพืน้ฐาน จ านวน   8 หนว่ยกิต 

209701 การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการประมง 

Fisheries Technology and Innovation Development 

2(1-3-4) 

209702 การเป็นผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม  

เพื่อการสร้างธุรกิจใหม่ทางการประมง 

Technopreneurship Fisheries Technology and Innovation  

for New Venture Creation 

3(2-3-6) 

209703 ระเบียบวิธีวิจัยทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

Research Methodology in Science and Technology 

3(2-3-6) 

 

  2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน จ านวนไม่น้อยกว่า 16 หนว่ยกิต 

   (ก) วชิาเอกบังคับ จ านวน        7 หน่วยกิต 

209704 เทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรประมงและสิ่งแวดล้อมทางน้ า 

Fishery Resources and Aquatic Environmental Management 

Technology 

2(1-3-4) 

209705 เทคโนโลยีการจัดการคุณภาพน้ าเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า  

Water Quality Management Technology for Aquaculture 

3(2-3-6) 

209791 สัมมนา 1 

Seminar I 

1(0-2-1) 
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209792 สัมมนา 2 

Seminar II 

1(0-2-1) 

 

  (ข) วิชาเอกเลือก จ านวนไม่น้อยกว่า 9 หนว่ยกิต 

                                      ให้นสิิตเลือกเรียนรายวิชากลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ดังต่อไปนี ้  

 

กลุ่มวชิาเพาะเลีย้งสัตวน์้ า 

209711 พันธุศาสตร์เซลล์ และการปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้ า 

Cytogenetics and Genetic Improvement of Aquatic 

Animals 

3(2-3-6) 

209712 ฮอร์โมนในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า  

Hormone in Aquaculture 

3(3-2-6) 

209713 อณูชวีวิทยาทางการประมง  

Molecular Biology for Fishery 

3(2-3-6) 

209714 ชีวสารสนเทศศาสตร์ทางการประมง 

Bioinformatics for fishery 

3(2-3-6) 

209715 นวัตกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าขั้นสูง 

Advanced Aquaculture Innovation 

3(2-3-6) 

209716 การจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าแบบอัจฉริยะ 

Smart Aquaculture Farm Management 

3(2-3-6) 

209717 การจัดการสุขภาพสัตว์น้ า 

Aquatic Animals Health Management 

3(2-3-6) 

209718 วิทยาภูมคิุ้มกันของสัตว์น้ า 

Immunology of Aquatic Animals 

3(2-3-6) 

209719 สรีรวทิยาสัตว์น้ าขั้นสูง 

Advanced Aquatic Animal Physiology 

3(2-3-6) 

209720 โภชนศาสตร์สัตว์น้ าขั้นสูง 

Advanced Aquatic Animal Nutrition 

3(2-3-6) 

209721 หัวข้อเฉพาะทางด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

Selected Topics in Aquaculture 

3(2-3-6) 

กลุ่มวชิาการจัดการทรพัยากรประมงและสิง่แวดลอ้มทางน้ า 

209741 การจัดการทรัพยากรประมงแบบบูรณาการ 3(2-3-6) 



16 

 

Integrated Fishery Resources Management 

209742 การจัดการประมงและสิ่งแวดล้อมในแหล่งน้ าจดื 

Inland Fishery and Environmental Management 

3(2-3-6) 

209743 อนุกรมวิธานขัน้สูงของปลา 

Advanced Taxonomy of Fish 

3(2-3-6) 

209744 นิเวศวิทยาของปลา 

Ecology of Fish 

3(2-3-6) 

209745 เทคนิคทางโมเลกุลส าหรับศกึษาความหลากหลายทาง

ชีวภาพ 

Molecular Techniques for Genetic Diversity Studies  

3(2-3-6) 

209746 ความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์สะเทินน้ าสะเทินบก 

Biodiversity of Amphibians 

3(2-3-6) 

209747 หัวข้อเฉพาะทางด้านการจัดการทรัพยากรประมง 

และสิ่งแวดล้อมทางน้ า 

Selected Topics in Fishery and Environmental 

Management 

3(2-3-6) 

 

  3) วทิยานพินธ์ จ านวน      12 หนว่ยกิต 

209794 วิทยานิพนธ์ 

Thesis 

12 หน่วยกิต 

 

  4) รายวิชาบังคับไม่นับหนว่ยกิต จ านวน  3 หนว่ยกิต 

146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้มส าหรับระดับบัณฑติศกึษา 

Intensive English for Graduate Studies 

3(3-0-6) 

 

 

 

 

 

 

         3.1.3.3 แผน ข 

  1) หมวดวิชาพืน้ฐาน จ านวน  8 หนว่ยกิต 
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209701 การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการประมง 

Fisheries Technology and Innovation Development 

2(1-3-4) 

209702 การเป็นผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม  

เพื่อการสรา้งธุรกิจใหม่ทางการประมง 

Technopreneurship Fisheries Technology and Innovation  

for New Venture Creation 

3(2-3-6) 

209703 ระเบียบวิธีวิจัยทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

Research Methodology in Science and Technology 

3(2-3-6) 

 

  2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน จ านวนไม่น้อยกว่า  22 หนว่ยกิต 

   (ก) วชิาเอกบังคับ จ านวน  7   หนว่ยกิต 

209704 เทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรประมงและสิ่งแวดล้อม 

ทางน้ า 

Fishery Resources and Aquatic Environmental 

Management Technology 

2(1-3-4) 

209705 เทคโนโลยีการจัดการคุณภาพน้ าเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า  

Water Quality Management Technology for Aquaculture 

3(2-3-6) 

209791 สัมมนา 1 

Seminar I 

1(0-2-1) 

209792 สัมมนา 2 

Seminar II 

1(0-2-1) 

 

  (ข) วิชาเอกเลือก จ านวนไม่น้อยกว่า  15 หนว่ยกิต 

  กลุม่วิชาเพาะเลีย้งสตัวน์้ า 

209711 พันธุศาสตร์เซลล์ และการปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้ า 

Cytogenetics and Genetic Improvement of Aquatic Animals 

3(2-3-6) 

209712 ฮอร์โมนในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

Hormone in Aquaculture 

3(3-2-6) 

209713 อณูชวีวิทยาทางการประมง 

Molecular Biology for Fishery 

3(2-3-6) 

209714 ชีวสารสนเทศศาสตร์ทางการประมง 

Bioinformatics for fishery 

3(2-3-6) 
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209715 นวัตกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าขั้นสูง 

Advanced Aquaculture Innovation 

3(2-3-6) 

209716 การจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าแบบอัจฉริยะ 

Smart Aquaculture Farm Management 

3(2-3-6) 

209717 การจัดการสุขภาพสัตว์น้ า 

Aquatic Animals Health Management 

3(2-3-6) 

209718 วิทยาภูมคิุ้มกันของสัตว์น้ า 

Immunology of Aquatic Animals 

3(2-3-6) 

209719 สรีรวทิยาสัตว์น้ าขั้นสูง  

Advanced Aquatic Animal Physiology 

3(2-3-6) 

209720 โภชนศาสตร์สัตว์น้ าขั้นสูง 

Advanced Aquatic Animal Nutrition 

3(2-3-6) 

209721 หัวข้อเฉพาะทางด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

Selected Topics in Aquaculture 

3(2-3-6) 

 

กลุ่มวชิาการจัดการทรพัยากรประมงและสิง่แวดลอ้มทางน้ า 

209741 การจัดการทรัพยากรประมงแบบบูรณาการ 

Integrated Fishery Resources Management 

3(2-3-6) 

209742 การจัดการประมงและสิ่งแวดล้อมในแหล่งน้ าจดื 

Inland Fishery and Environmental Management 

3(2-3-6) 

209743 อนุกรมวิธานขัน้สูงของปลา 

Advanced Taxonomy of Fish 

3(2-3-6) 

209744 นิเวศวิทยาของปลา 

Ecology of Fish 

3(2-3-6) 

209745 เทคนิคทางโมเลกุลส าหรับศกึษาความหลากหลายทาง

ชีวภาพ 

Molecular Techniques for Genetic Diversity Studies 

3(2-3-6) 

209746 ความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์สะเทินน้ าสะเทินบก 

Biodiversity of Amphibians 

3(2-3-6) 

209747 หัวข้อเฉพาะทางด้านการจัดการทรัพยากรประมง 

และสิ่งแวดล้อมทางน้ า 

Selected Topics in Fishery and Environmental Management 

3(2-3-6) 
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   3) การศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง      จ านวน  6 หนว่ยกิต 

209795 การศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

Independent Studies 

6 หนว่ยกิต 

 

  4) รายวิชาบังคับไม่นับหนว่ยกิต  จ านวน  3 หนว่ยกิต 

146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้มส าหรับระดับบัณฑติศกึษา 

Intensive English for Graduate Studies 

3(3-0-6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.4 แผนการศกึษา 

 3.1.4.1 แผน ก แบบ ก1 
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ชั้นปทีี ่ 1 

ภาคการศกึษาตน้ 

146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้มส าหรับระดับบัณฑติศกึษา 

Intensive English for Graduate Studies  

3(3-0-6)  

(ไม่นับหน่วยกิต) 

209793

  

วิทยานิพนธ์ 

Thesis 

9 

 รวม 9(3) หนว่ยกิต 

 

ภาคการศกึษาปลาย 

209793

  

วิทยานิพนธ์ 

Thesis 

9 

209791 สัมมนา 1  

Seminar I 

1(0-2-1)  

(ไม่นับหน่วยกิต) 

 รวม 9(1) หนว่ยกิต 

 

 

ชั้นปทีี ่ 2 

ภาคการศกึษาตน้ 

209793 วิทยานิพนธ์ 

Thesis 

9 

209792 สัมมนา 2  

Seminar II 

1(0-2-1)  

(ไม่นับหน่วยกิต) 

 รวม 9(1) หนว่ยกิต 

 

ภาคการศกึษาปลาย 

209793

  

วิทยานิพนธ์ 

Thesis 

9 

 รวม 9 หน่วยกติ 

3.1.4.2 แผน ก แบบ ก2 

 

ชั้นปทีี ่ 1 
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ภาคการศกึษาตน้ 

146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้มส าหรับระดับบัณฑติศกึษา 

Intensive English for Graduate Studies  

3(3-0-6)  

(ไม่นับหน่วยกิต) 

209701 การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการประมง 

Fisheries Technology and Innovation Development 

2(1-3-4) 

209702 การเป็นผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม  

เพื่อการสรา้งธุรกิจใหม่ทางการประมง 

Technopreneurship Fisheries Technology and Innovation  

for New Venture Creation 

3(2-3-6) 

209703 ระเบียบวิธีวิจัยทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

Research Methodology in Science and Technology 

3(2-3-6) 

 รวม 8(3) หนว่ยกิต 

 

 

 

ภาคการศกึษาปลาย 

209704 เทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรประมงและสิ่งแวดล้อมทางน้ า 

Fishery Resources and Aquatic Environmental Management 

Technology 

2(1-3-4) 

209705 เทคโนโลยีการจัดการคุณภาพน้ าเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

Water Quality Management Technology for Aquaculture 

3(2-3-6) 

209791 สัมมนา 1 

Seminar I 

1(0-2-1) 

2097xx วิชาเอกเลือก 

Major Elective 

3(x-x-x) 

 รวม 9 หน่วยกติ 

 

 

 

ชั้นปทีี ่2 

ภาคการศกึษาตน้ 

204792 สัมมนา 2 1(0-2-1) 
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Seminar II 

204794 วิทยานิพนธ์ 

Thesis 

3 หนว่ยกิต 

2097xx วิชาเอกเลือก 

Major Elective 

3(x-x-x) 

2097xx วิชาเอกเลือก 

Major Elective 

3(x-x-x) 

 รวม 10 หนว่ยกติ 

 

ภาคการศกึษาปลาย 

204794 วิทยานิพนธ์ 

Thesis 

9 หนว่ยกิต 

 รวม 9 หน่วยกติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.4.3 แผน ข  

                      ชัน้ปทีี่ 1 

ภาคการศกึษาตน้ 
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146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้มส าหรับระดับบัณฑติศกึษา 

Intensive English for Graduate Studies  

3(3-0-6)  

(ไม่นับหน่วยกิต) 

209701 การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการประมง 

Fisheries Technology and Innovation Development 

2(1-3-4) 

209702 การเป็นผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม  

เพื่อการสรา้งธุรกิจใหม่ทางการประมง 

Technopreneurship Fisheries Technology and Innovation  

for New Venture Creation 

3(2-3-6) 

209703 ระเบียบวิธีวิจัยทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

Research Methodology in Science and Technology 

3(2-3-6) 

 รวม 8(3) หนว่ยกิต 

 

ภาคการศกึษาปลาย 

209704 เทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรประมงและสิ่งแวดล้อมทางน้ า 

Fishery Resources and Aquatic Environmental Management 

Technology 

2(1-3-4) 

209705 เทคโนโลยีการจัดการคุณภาพน้ าเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า  

Water Quality Management Technology for Aquaculture 

3(2-3-6) 

209791 สัมมนา 1 

Seminar I 

1(0-2-1) 

2097xx วิชาเอกเลือก 

Major Elective 

3(x-x-x) 

 รวม 9 หน่วยกติ 
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ชั้นปทีี ่2 

ภาคการศกึษาตน้ 

209792 สัมมนา 2 

Seminar II 

1(0-2-1) 

2097xx วิชาเอกเลือก 

Major Elective 

3(x-x-x) 

2097xx วิชาเอกเลือก 

Major Elective 

3(x-x-x) 

2097xx วิชาเอกเลือก 

Major Elective 

3(x-x-x) 

 รวม 10 หนว่ยกติ 

 

ภาคการศกึษาปลาย 

209795 การศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

Independent Studies 

6 หนว่ยกิต 

2097xx วิชาเอกเลือก 

Major Elective 

3(x-x-x) 

 รวม 9 หน่วยกติ 
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3.1.5 ค าอธบิายรายวิชา 

146700 ภาษาองักฤษแบบเขม้ส าหรบัระดบับณัฑติศกึษา       3(3-0-6) 

Intensive English for Graduate Studies        (ไม่นบัหน่วยกติ) 

ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ ประเภทของบทอ่าน การอ่านและการเขียนเชิงวิเคราะห์และ

วิจารณ์ การเขียนระดับอนุเฉท การเขียนเรียงความ การแสดงความคิดเห็นอย่างมีวิจารณญาณต่อ        

บทอ่านโดยการพูดและการเขียน การใช้เทคโนโลยีและฐานข้อมูลอิเลคทรอนิกส์เพื่อแสวงหาความรู้

เพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวข้อที่ตนสนใจและในวิชาชีพของตน ระบบอ้างองิและการเขียนอ้างองิ 

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 รูปแบบการพัฒนานวัตกรรม นวัตกรรมแบบเปิด การค้นหาปัญหาทางการประมงและการ

พัฒนาแนวคิดนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหา การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการนวัตกรรมทางการประมง 

การพัฒนาต้นแบบนวัตกรรม การจัดการทรัพย์สินทางปัญญาของนวัตกรรม ตลอดจนการถ่ายทอด

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 การเปน็ผูป้ระกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม       3(2-3-6) 

เพือ่การสร้างธรุกิจใหมท่างการประมง     

Technopreneurship Fisheries Technology and Innovation  

for New Venture Creation  

การเป็นผู้ประกอบการเทคโนโลยี การแสวงหาเทคโนโลยีเพื่อสร้างโมเดลธุรกิจทางการ

ประมง การพัฒนาโมเดลธุรกิจทางการประมง แหล่งเงินลงทุนส าหรับเริ่มต้นธุรกิจเทคโนโลยี รูปแบบ

ขององค์กรธุรกิจ การพัฒนาธุรกิจเทคโนโลยี การสร้างสรรค์และน าเสนอไอเดียธุรกิจ 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 ระเบยีบวธิวีจิยัทางวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี       3(2-3-6) 

Research Methodology in Science and Technology 

ความหมาย ลักษณะ และเป้าหมายการวิจัย ประเภทและกระบวนการวิจัย การก าหนด

ปัญหาการวิจัย ตัวแปรและสมมุตฐิาน การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะหข์้อมูล การเขียนโครงร่าง

และรายงานการวิจัย การประเมินงานวิจัย การน าผลวิจัยไปใช้ จรรยาบรรณนักวิจัยและเทคนิควิธีการ

วิจัยเฉพาะทางดา้นวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

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 เทคโนโลยกีารจดัการทรพัยากรประมงและสิ่งแวดลอ้มทางน้ า     2(1-3-4) 

Fishery Resources and Aquatic Environmental Management Technology 

ความหมายและประเภทของทรัพยากรประมง หลักการจัดการทรัพยากรประมงและ

สิ่งแวดล้อมทางน้ า การจัดการแหล่งน้ าเพื่อส าหรับการประมง การอนุรักษ์ทรัพยากรประมง และ

สิ่งแวดล้อมทางน้ า ปัญหาการประมง การจัดการประมงโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน การจัดการ

คุณภาพน้ าในแหล่งน้ าธรรมชาติ การประเมินผลกระทบของกิจกรรมมนุษย์ต่อทรัพยากรประมงและ

สิ่งแวดล้อม กรณีศกึษาการจัดการทรัพยากรประมงในแหล่งน้ าจดืและทรัพยากรประมงทะเล 

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 เทคโนโลยีการจัดการคุณภาพน้ าเพื่อการเพาะเลีย้งสัตว์น้ า      3(2-3-6) 

Water Quality Management Technology for Aquaculture 

หลักการจัดการทรัพยากรน้ าเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า น้ าที่ใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

การจัดการคุณภาพน้ าที่ใช้ในโรงเพาะฟัก และในบ่อดิน ปัจจัยคุณภาพน้ าทางกายภาพ เคมี และชีววิทยา 

ที่ส าคัญ ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ าในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ า เกณฑ์คุณภาพน้ าส าหรับการ

เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า การวิเคราะหค์ุณภาพน้ า การจัดการคุณภาพน้ า การรักษาคุณภาพน้ าให้อยู่ในระดับที่

เหมาะสมและการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ าในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

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 และการปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้ า        3(2-3-6) 

Cytogenetics and Genetic Improvement of Aquatic Animals 

การแบ่งเซลล์และพฤติกรรมของโครโมโซม โครงสร้างของโครโมโซมในสิ่งมีชีวิตช้ันสูง 

โครโมโซมที่มีลักษณะพิเศษ การก าหนดเพศ และโครโมโซมเพศ การเปลี่ยนแปลงจ านวน และรูปร่างของ

โครโมโซม เทคนิคการศึกษาโครโมโซม และการย้อมแถบสีโครโมโซม โครโมโซมและความสัมพันธ์ทาง

วิวัฒนาการ และการประยุกต์ใช้ทางการประมง หลักในการปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้ า การปรับปรุงพันธุ์ โดยการ

คัดเลือก ระบบการผสมพันธุ์ การผสมข้ามพันธุ์ การเหนี่ยวน าพอลิพลอยด์ ไจโนเจเนซิส วิธีทางพันธุ

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 marker-

assisted 
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209712  ฮอร์โมนในการเพาะเลีย้งสัตว์น้ า          3(2-3-6) 

Hormone in Aquaculture 

ระบบฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับการสืบพันธุ์และการเจริญเติบโตของสัตว์น้ า การใช้ฮอร์โมน 

และการควบคุมฮอร์โมนในสัตว์น้ าเพื่อประโยชน์ในการเพาะเลี้ยง 

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 พันธุวิศวกรรม หลักการและประเภทของเครื่องหมายพันธุกรรม การ

ประยุกต์ใช้อณู ชีววิทยาเพื่อเพิ่มผลผลิต พัฒนาและปรับปรุงพันธุ์ การจ าแนกชนิด การป้องกันและ

วินิจฉัยโรคในสัตว์น้ า โดยใช้เทคนิคทางอณูชีววิทยาต่างๆ เช่น เทคนิค Polymerase Chain Reaction (PCR), 

High Resolution Melting Analysis (HRM), Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA) แ ล ะล าย 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 

จีโนมของสัตว์น้ ากับชีวสารสนเทศศาสตร์ การสืบค้นข้อมูลระดับโมเลกุลของสัตว์น้ าจาก

ฐานข้อมูลสาธารณะ การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปวิเคราะห์ล าดับดีเอ็นเอและกรดอะมิโน การวิเคราะห์ความ

เหมือนและความแตกตางของล าดับดีเอ็นเอและล าดับกรดอะมิโน การท านายโครงสร้างและหน้าที่ของยีน

และโปรตีน และศกึษาความสัมพันธเชิงวิวัฒนาการของสัตว์น้ า 

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  นวัตกรรมการเพาะเลีย้งสตัวน์้ าขั้นสงู          3(2-3-6) 

Advanced Aquaculture Innovation       

การประยุกต์ใช้ระบบและเทคโนโลยีในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดและสัตว์ทะเล การ

จัดการฟาร์ม การใช้ฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับการสืบพันธุ์และการเจริญเติบโตของสัตว์น้ า ความสัมพันธ์

ระหว่างระบบการสืบพันธุ์กับระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะระบบต่อมไร้ท่อในสัตว์น้ า สรีรวิทยาและ

การปรับสมดุลภายในร่างกายของสัตว์น้ า การน าความรู้ดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ส าหรับการเพาะเลี้ยง

สัตว์น้ า แนวโน้มและทิศทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าของประเทศไทย 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  การจัดการฟาร์มเพาะเลีย้งสัตว์น้ าแบบอัจฉริยะ        3(2-3-6) 

Smart Aquaculture Farm Management 

การวางแผนฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าแบบอัจฉริยะ ระบบฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าแบบ

อัจฉริยะและอุปกรณ์ ข้อมูลและการจัดเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าแบบอัจฉริยะ การ

ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีฟาร์มอัจฉริยะในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า อินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่งในระบบฟาร์มอัจฉริยะ 

การพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า การพัฒนาต้นแบบนวัตกรรมส าหรับฟาร์ม

เพาะเลีย้งสัตว์น้ าอัจฉริยะ 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  การจัดการสุขภาพสัตว์น้ า           3(2-3-6) 

Aquatic Animals Health Management 

โรคและปรสิต ไวรัสวิทยา แบคทีเรียวิทยา พยาธิวิทยา การใช้สารเคมีและยาในการใน

เพาะเลีย้งสัตว์น้ าด้านการปรับปรุงคุณภาพน้ า และการป้องกันรักษาโรคสัตว์น้ า 

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  วิทยาภูมิคุ้มกันของสัตว์น้ า           3(2-3-6) 

Immunology of Aquatic Animals  

วิทยาภูมิคุ้มกันของสัตว์น้ า กลไกของระบบภูมิคุ้มกัน กลไกการติดเชื้อและการป้องกันการ

ติดเชื้อในสัตว์น้ า การเพิ่มภูมิคุ้มกันในสัตว์น้ า วิธีการเตรียม การใช้ และปัญหาการใช้วัคซีนกับสัตว์น้ าที่มี

ความส าคัญทางเศรษฐกิจ 

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  สรีรวิทยาสัตว์น้ าขั้นสูง           3(2-3-6) 

Advanced Aquatic Animal Physiology 

  กลไกลการท างานของระบบร่างกายเมื่ออยู่ในสภาวะสมดุล 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 โภชนศาสตร์สัตว์น้ าขั้นสูง          3(2-3-6)  

Advanced Aquatic Animal Nutrition 

  เมแทบอลิซึมของสารอาหาร การพัฒนาสูตรอาหาร ความต้องการสารอาหาร การ

ประเมินคุณค่าของอาหาร คุณภาพของอาหารสัตว์น้ า พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ 

  Nutrient metabolism, feed formulation development, nutrient requirement, fish feed 

quality and animal feed quality control act 

 

209721  หัวขอ้เฉพาะทางดา้นการเพาะเลีย้งสัตวน์้ า        3(2-3-6) 

Selected Topics in Aquaculture 

หัวข้อที่น่าสนใจทางด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า หัวข้อเปลี่ยนแปลงไปแต่ละภาค

การศกึษา 

Interesting topic in aquaculture, topic will be change in every semester 
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209741  การจัดการทรพัยากรประมงแบบบรูณาการ        3(2-3-6) 

Integrated Fishery Resources Management 

โครงสร้างของอุตสาหกรรมประมง ความส าคัญของอุตสาหกรรมประมง การประมง

ของ ประเทศไทยและโลก ทรัพยากรประมง และการท าการประมง หลักคิดและทฤษฎีในการจัดการ

ประมงและการจัดการสิ่งแวดล้อม  ข้อมูลที่จ าเป็นและเครื่องมือส าหรับการวางแผนจัดการทั้งด้านสังคม 

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 การจัดการประมงและสิง่แวดลอ้มในแหลง่น้ าจดื      3(2-3-6) 

Inland Fishery and Environmental Management 

ระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมในแหล่งน้ าจืด แนวคิดการจัดการประมงและการจัดการ

สิ่งแวดล้อมในแหล่งน้ าจืด ข้อมูลที่จ าเป็นและเครื่องมือส าหรับการวางแผนจัดการสิ่งแวดล้อมทางน้ า

การใช้แนวคิดและเครื่องมือในการจัดการ การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพน้ าจืด กลยุทธ์การ

ฟื้นฟูแหล่งอาศัยสัตว์น้ า มาตรการการจัดการประมงแหล่งน้ าจืด กฎหมายและระเบียบระหว่างประเทศ

ที่เกี่ยวข้องกรณีศึกษาของการจัดการแหล่งน้ าจดืเพื่อการประมง 

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 อนกุรมวธิานขัน้สูงของปลา           3(2-3-6) 

   Advanced Taxonomy of Fish 

ทฤษฎี แนวคิด และวิธีการในการจัดจ าแนกปลา ความแตกต่าง ระหว่างชนิด การ

วิเคราะห์วิวัฒนาการชาติพันธุ์ การแพร่กระจาย และถิ่นอาศัย การถ่ายภาพและการวาดภาพทาง

อนุกรมวิธาน มีการศกึษานอกสถานที่ 

Theories, concept and methods in fish classification, species discrimination, 

phylogenic analysis, distribution and habitat, taxonomic photograph and drawing and field trip 

required 

 

209744 นเิวศวทิยาของปลา           3(2-3-6) 

Ecology of Fish 

ความสัมพันธ์ระหว่างปลากับปัจจัยสิ่งแวดล้อมทั้งประเภทมีชีวิตและไม่มีชีวิต ความ

หลากหลายของปลาในแหล่งที่อยู่อาศัย การด ารงชีวิต วงจรชีวิต การปรับตัวของปลา การประยุกต์

ความรูท้างนเิวศวิทยาของปลาเพื่อการประมง มีการศกึษานอกสถานที่ 

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 เทคนคิทางโมเลกลุส าหรบัศกึษาความหลากหลายทางชีวภาพ    3(2-3-6) 

Molecular Techniques for Genetic Diversity Studies 

ดีเอ็นเอ หลักการและวิธีการปฏิบัติของเครื่องหมายดีเอ็นเอ และการประยุกต์ใช้

เครื่องหมายดีเอ็นความรู้เกี่ยวกับจีโนม เทคนิคที่ใช้ในการตรวจสอบเครื่องหมายดีเอ็นเอในความ

หลากหลายทางชีวภาพ 

DNA, principle of DNA markers, DNA marker technologies and their applications in 

genetics for biodiversity 

 

209746 ความหลากหลายทางชวีภาพของสัตวส์ะเทนิน้ าสะเทนิบก       3(2-3-6) 

Biodiversity of Amphibians 

ชีววิทยาของสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ า ความหลากหลายของชนิด ความหลากหลายของระบบ

นิเวศ ความหลากหลายทางพันธุกรรม การจัดจ าแนก สัณฐานวิทยาและสรีรวิทยา การปรับตัวและ

บทบาทในระบบนิเวศ 
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Amphibians biology,  species diversity,  ecology diversity, genetic diversity, 

classification, morphology and physiology, adaptation, roles in ecosystem 

 

209747 หัวขอ้เฉพาะทางดา้นการจดัการทรพัยากรประมง       3(2-3-6) 

และสิง่แวดลอ้มทางน้ า 

Selected Topics in Fishery and Environmental Management 

หัวข้อที่น่าสนใจทางด้านการจัดการทรัพยากรประมงและสิ่งแวดล้อมทางน้ า หัวข้อ

เปลี่ยนแปลงไปแตล่ะภาคการศกึษา 

Interesting topic in fishery and environmental management, topic will be change in 

every semester 

 

209791  สัมมนา 1             1(0-2-1) 

Seminar I 

การฝึกค้นคว้า วิเคราะหแ์ละวิจารณ์บทความหรอืผลงานวิจัยทางด้านการประมง ทั้งใน

และต่างประเทศ การเตรียมและฝกึน าเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการ 

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 

การน าเสนองานวิจัยและการอภปิรายในหัวข้อตา่งๆ ทางด้านการประมง ที่เกี่ยวข้องกับ

หัวข้อวทิยานพินธ์ 

Research report presentation and discuss on fishery science topic related to thesis 

proposal 

 

209793 วทิยานพินธ์        36 หนว่ยกติ 

Thesis 

องค์ประกอบของวิทยานิพนธ์ ทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ก าหนดหัวข้ อ

วิทยานิพนธ์ การสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้วยกระบวนการวิจัยอย่างเป็นระบบ ท าการวิจัย เก็บรวบรวมข้อมูล การ

วิเคราะห์ข้อมูล การจัดท ารายงานความก้าวหน้า การจัดท าวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์และบทความวิจัย

เพื่อตีพมิพ์เผยแพร่ตามเกณฑส์ าเร็จการศกึษา 
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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 วทิยานพินธ์        12 หนว่ยกิต 

Thesis 

องค์ประกอบของวิทยานิพนธ์ ทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ก าหนดหัวข้อ

วิทยานิพนธ์ การสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้วยกระบวนการวิจัยอย่างเป็นระบบ ท าการวิจัย เก็บรวบรวมข้อมูล การ

วิเคราะห์ข้อมูล การจัดท ารายงานความก้าวหน้า การจัดท าวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์และบทความวิจัย

เพื่อตีพมิพ์เผยแพร่ตามเกณฑส์ าเร็จการศกึษา 

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 การศกึษาอสิระ       6 หน่วยกติ 

Independent Studies 

การศึกษาอิสระ เกี่ยวกับปัญหาในหัวข้อทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมการประมงที่

น่าสนใจ การวิเคราะหภ์ายใต้การดูแลและรับผดิชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา 

Independent studies on interesting topic of fisheries technology and innovation , 

analysis under supervision of advisor 

 

ความหมายของเลขรหสัรายวิชา 

1. เลขสามล าดับแรก หมายถึง สาขาวิชา 

2. เลขในล าดับที่ 4 หมายถึง ระดับบัณฑติศกึษา 

เลข 7  หมายถึง รายวิชาในระดับปริญญาโท 

3. เลขในล าดับที่ 5 หมายถึง หมวดหมู่ในสาขาวิชา 

เลข 0  หมายถึง  รายวิชาบังคับ 

เลข 1-3 หมายถึง  รายวิชากลุ่มวชิาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

เลข 4-6 หมายถึง  รายวิชากลุ่มวชิาการจัดการทรัพยากรประมง 

และสิ่งแวดล้อมทางน้ า 
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เลข 9  หมายถึง  รายวิชาสัมมนา วิทยานิพนธ์  

และการศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

4. เลขในล าดับที่ 6 หมายถึง อนุกรมของรายวิชา
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3.2  ชื่อ สกลุ เลขบตัรประจ าตัวประชาชน ต าแหนง่ และคณุวุฒขิองอาจารย์ 

  3.2.1 อาจารยป์ระจ าหลกัสตูร  

 

ล าดบั ชื่อ – สกลุ 
เลขบตัรประจ าตวั

ประชาชน 

ต าแหนง่ 

ทางวิชาการ 
คณุวฒุ ิ สาขาวชิา ส าเรจ็การศกึษาจากสถาบนั 

ป ี

1 นางสาวกัญญาณัฐ  

สุนทรประสิทธิ์ 

3190900xxxxx ผูช่้วยศาสตราจารย์ ปร.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

วิทยาศาสตร์การประมง 

การจัดการประมง 

ประมง (เกียรตนิิยมอันดับ 2) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

2551 

2544 

2542 

2 นายฉัตรมงคล  

สุวรรณภูมิ* 

15099001xxxxx ผูช่้วยศาสตราจารย์ วท.ด. 

 

วท.ม. 

วท.บ. 

ความหลากหลายทางชีวภาพ

และชีววิทยาชาติพันธุ์ 

ชีววิทยา 

การประมง 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยแมโ่จ้ 

2555 

 

2552 

2550 

3 นางสาวดุจฤดี  

ปานพรหมมินทร์ 

31899000xxxxx ผูช่้วยศาสตราจารย์ ปร.ด. 

วท.ม. 

 

วท.บ. 

เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร 

เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการ

พัฒนาทรัพยากร 

ประมง 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหดิล 

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

2551 

2542 

 

2538 

4 นายไพบูลย์  

ปะนาเส* 

34407002xxxxx ผูช่้วยศาสตราจารย์ ปร.ด. 

 

วท.ม. 

วท.บ. 

เทคโนโลยีการประมงและ

ทรัพยากรทางน้ า 

ชีววิทยา 

การประมง 

มหาวิทยาลัยแมโ่จ้ 

 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยแมโ่จ้ 

 

2558 

 

2551 

2549 
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5 นายสันธิวัฒน ์ 

พิทักษ์พล* 

31005002xxxxx ผูช่้วยศาสตราจารย์ Ph.D. 

M.Sc. 

 

วท.บ. 

Aquatic Environment Science 

Agriculture 

 

ประมง (เกียรตนิิยมอันดับ 2) 

EHIME UNIVERSITY, Japan 

KAGAWA UNIVERSITY, 

Japan 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

2543 

2540 

 

2536 

6 นางศิริลักษณ์  

ตันเจรญิ 

32501005xxxxx ผูช่้วยศาสตราจารย์ วท.ม. 

วท.บ. 

วิทยาศาสตร์การประมง 

การประมง  

(เกียรตนิิยมอันดับ 2) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยแมโ่จ้ 

2545 

2542 

7 นางสาวกรทิพย์  

กันนิการ์ 

55702000xxxxx อาจารย์ ปร.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

เทคโนโลยีการประมง 

การประมง  

(เกียรตนิิยมอันดับ 2) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยแมโ่จ้ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร  

วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา 

2560 

2550 

2546 

8 นายเกรียงไกร  

สีตะพันธุ์ 

35699001xxxxx อาจารย์ ปร.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

ชีววิทยา 

การประมง 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยแมโ่จ้ 

2559 

2544 

2541 

หมายเหตุ  * อาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตร 

 

 

 

 

 

3.2.2 อาจารยพ์เิศษ  
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ล าดบั ชื่อ-สกลุ 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คณุวฒุ ิ สาขาวิชา 

1 นางอุทัยรัตน์ ณ นคร ศาสตราจารย์ Ph.D. 

วท.ม. 

วท.บ. 

Genetics & Breeding in Aquatic Animals 

พันธุศาสตร์ 

ประมง 

2 นางประจวบ หล าอุบล รองศาสตราจารย์ วท.ม. 

วท.บ. 

สัตววิทยา 

ประมง 

3 นายเกรียงศักดิ์ เม่งอ าพัน รองศาสตราจารย์ วท.ด. 

M.S. 

ว.ท.บ. 

เทคโนโลยีชีวภาพ 

Aquaculture 

วารชิศาสตร์ 

4 นางยุวดี พีรพรพิศาล รองศาสตราจารย์ Ph.D. 

วท.ม. 

วท.บ. 

Aquatic Biology 

ชีววิทยา 

ชีววทิยา 

5 นายยนต์ มุสิก รองศาสตราจารย์ Ph.D. 

M.S. 

วท.บ. 

Fisheries and Allied Aquaculture 

Fisheries Biology 

ประมง 

6 นายนิวุฒิ หวังชัย รองศาสตราจารย์ Ph.D. 

วท.ม. 

วท.บ. 

Applied Biochemistry 

วิทยาศาสตรการประมง 

วารชิศาสตร์ 

7 นายเชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์ รองศาสตราจารย์ Ph.D. Marine Biological Chemistry 
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M.Sc. 

วท.บ. 

Marine Biological Chemistry 

ประมง 

8 นางจารุมาศ เมฆสัมพันธ์ รองศาสตราจารย์ Ph.D. 

M.Sc. 

วท.บ. 

Environmental Science 

Environmental Sciences 

ประมง 

9 นางสาวแสงเทียน 

อัจจมิางกูร 

รองศาสตราจารย์ พบ.ม. 

วท.บ. 

พัฒนาสงัคม 

ประมง 

10 นายพงศ์เทพ อัครธนกุล รองศาสตราจารย์ Ph.D. 

M.Sc. 

วท.บ. 

Entomology 

Entomology 

เกษตรศาสตร์ 

11 นางสาวสุภาวดี พุ่มพวง รองศาสตราจารย์ Ph.D. 

M.S. 

วท.บ. 

Fisheries and Wildlife 

Animal Science 

ประมง 

12 นายนนทวิทย์ อารีย์ชน รองศาสตราจารย์ Ph.D. 

M.S. 

วท.บ. 

Fish Health Management 

Fish Diseases 

ประมง 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม 

ไม่ม ี

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 

 ในสาขาวิชาก าหนดให้นิสติต้องท างานวิจัยซึ่งจัดเป็นวิทยานิพนธ์ หรอืการศกึษาค้นคว้าด้วย

ตนเอง ซึ่งอยู่ในหมวดวิชาเอกบังคับ ส าหรับหัวข้องานวิจัยต้องเกี่ยวข้องกับการวิจัยในด้านการ

เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า และการจัดการทรัพยากรประมงและสิ่งแวดล้อมทางน้ า 

5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 

การวิจัย และการค้นคว้าภายใต้การควบคุมของอาจารย์ และคณะกรรมการที่ปรึกษา 

แล้วเรยีบเรียงเป็นวิทยานิพนธ์ หรอืการศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

นิสิตมีความรู้ และทักษะในการท างานวิจัย การค้นคว้าหาข้อมูลงานวิจัย ตลอดจน

สามารถเขียนรายงานการวิจัยได้ ส าหรับการควบคุมคุณภาพการท างานวิจัยประกอบด้วย 4 ขั้นตอน 

คือ การเสนอโครงร่าง การประเมินความก้าวหน้า การศึกษา การสอบปากเปล่า และการเสนองานภาค

โปสเตอร์เพื่อเป็นส่วนของการประเมนิผลของวิทยานพินธ์ และการศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

5.3 ช่วงเวลา 

ภาคการศกึษาต้นหรอืปลายของช้ันปีที่ 2 

5.4 จ านวนหนว่ยกิต 

วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต ในแผน ก1 

วิทยานิพนธ์ 12 หนว่ยกิต ในแผน ก2 

การศกึษาค้นคว้าด้วยตัวเอง 6 หน่วยกิต ในแผน ข 

5.5 การเตรียมการ 

มีการก าหนดช่ัวโมงการให้ค าปรึกษา จัดท าบันทึกการให้ค าปรึกษา การประเมิน

ความก้าวหน้าการศกึษา 

5.6 กระบวนการประเมินผล 

มีการประเมินความก้าวหน้าการศึกษา การสอบปากเปล่า การจัดท าเป็นรูปเล่ม

รายงาน และการน าเสนองานทางวชิาการ หรือตีพมิพ์ผลงานวิชาการในระดับประเทศหรอืนานาชาติ 

 

 

 

 

 

 

หมวดที่ 4   ผลการเรยีนรู้ กลยทุธก์ารสอน และการประเมินผล 



40 

 

 

1. การพฒันาคุณลกัษณะพเิศษของนสิติ 

คณุลกัษณะพเิศษ กลยทุธห์รอืกจิกรรมของนสิิต 

1. มีความรู้ ขั้ นสู ง ในศาสตร์ด้ านการ

ประมงและศาสตร์ที่ เกี่ ย วข้อ งทั้ ง

ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติอยู่ในเกณฑ์

ดี สามารถประยุกต์ได้อย่างเหมาะสม

ในการประกอบวิชาชีพ และศึกษาต่อ

ในระดับสูง 

จัดกระบวนวิชาบังคับที่เป็นการให้ความรู้ขัน้สูง 

    ทางดา้นประมง รวมทั้งกระบวนวิชาที่ใชเ้ครื่องมือ 

    ขั้นสูง 

2. มีความสามารถในการคิดวิ เคราะห์

อย่ างมี เหตุ ผล  และสามารถ เสนอ

แนวทางในการแก้ ไขปัญหา  โดยใช้

ความรู้ ในสาขา  และสาขาอื่ น ๆ  ที่

เกี่ยวข้องอย่างสรา้งสรรค์ 

มีการมอบหมายงานให้นสิิตได้วางแผนงานวิจัย 

    ด าเนนิการวิจัย วิเคราะห ์สังเคราะห ์และน าผล 

    การวิจัยไปประยุกต์ใชใ้นการพัฒนาชุมชน 

 

3. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ

ได้เป็นอย่างดี 

   ก าหนดให้มีการศึกษาค้นคว้าเอกสารวิชาการ

ภาษาอังกฤษ รวมทั้งการน าเสนอ 

 

2.การพัฒนาผลการเรยีนรูใ้นแตล่ะด้าน 

2.1 คณุธรรม จรยิธรรม 

2.1.1 ผลการเรยีนรูด้้านคุณธรรม จรยิธรรม 

1)   ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จรยิธรรม และซื่อสัตย์สุจริต มี จรรยาบรรณ  

     ทางวิชาการและวิชาชีพ 

2)   มีวนิัย และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับ 

   ต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 

3)   เคารพสิทธิและรับฟังความคดิเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและ 

   ศักดิ์ศรขีองความเป็นมนุษย์ 

4)   สามารถวินจิฉัยปัญหาหรือข้อขัดแย้งตามหลักการ เหตุผลและค่านิยมอันดีงาม 

2.1.2 กลยทุธก์ารสอนทีใ่ชพ้ัฒนาการเรยีนรูด้า้นคณุธรรม จรยิธรรม 

1)    การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง 

2)    สอดแทรกในเนื้อหาวิชาเรียน 

3)    การเป็นแบบอย่างที่ดีของอาจารย์ 

4)   จัดกิจกรรมพิเศษเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 
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5)   การสอนแบบอภปิรายจากตัวอย่างกรณีศึกษา 

 

2.1.3 วธิกีารวดัและประเมนิผลการเรยีนรูด้้านคณุธรรม จรยิธรรม 

1)   ประเมินโดยอาจารย์จากการสังเกตพฤติกรรมการแสดงออกตามปกติ 

      ของนสิิต เช่น การให้คะแนนการตรงตอ่เวลาเข้าช้ันเรียน และส่งรายงาน 

     และตรวจสอบการท าทุจรติในการสอบ เป็นต้น 

2)   ผูใ้ชม้หาบัณฑติประเมินคุณธรรม จริยธรรม และความอดทนของมหาบัณฑติ 

 

2.2 ความรู้ 

2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

1)  มีความรู้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับหลักการ ทฤษฎีที่ศึกษาและ

สามารถน ามาประยุกต์ในการศกึษาค้นคว้าในสาขาวิชา 

2)  มีความเข้าใจทฤษฎี การวิจัยและการปฏิบัติอย่างลกึซึง้  

3)  มีความเข้าใจในวิธีการพัฒนาความรู้ใหม่ ๆ และการประยุกต์ใช้ที่ตระหนัก

ถึงผลกระทบต่อสังคม 

2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 

1) การให้ภาพรวมของความรู้ก่อนเข้าสู่บทเรียน การสรุปย้ าความรู้ใหม่หลัง

บทเรียนพร้อมกับเชื่อมโยงความรู้ใหม่กับความรู้เดิม การเชื่อมโยงความรู้

จากวิชาหนึ่งไปสู่อีกวิชาหนึ่งในระดับที่สูงขึ้น  การเลือกใช้วิธีการสอนที่

เหมาะสมกับเนือ้หาสาระ 

2) ใช้การสอนหลายรูปแบบ ตามลักษณะของเนื้อหาสาระ ได้แก่การบรรยาย 

การทบทวน การฝึกปฏิบัติการ และเทคนิคการสอนอื่นๆ ที่เน้นผู้เรียนเป็น

ส าคัญ เช่น การเรียนแบบร่วมมือ การเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน การเรียน

โดยการค้นคว้าด้วยตนเอง 

3) การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง จากการฝกึงานในสถานประกอบการประมง 

และการทัศนศึกษาจากวิทยากร และนักวิชาการนอกสถาบัน ในหัวข้อที่

น่าสนใจ และทันสมัย 

4) การถาม-ตอบปัญหาทางวิชาการในห้องเรียน 

 

 

 

2.2.3 วิธีวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
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1) ประเมินจากผลงานระหว่างภาค เช่น งานที่ได้รับมอบหมาย การเขียน

รายงาน การสอบย่อย การน าเสนอรายงานการค้นคว้าหนา้ช้ัน 

2) ประเมินจากการสอบข้อเขียน การสอบปฏิบัติ 

3) ประเมินความพึงพอใจของมหาบัณฑิต และผูใ้ช้มหาบัณฑติต่อหลักสูตร 

 

 2.3  ทกัษะทางปญัญา 

2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

1)  สามารถน าความรู้ไปใช้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาแนวคิดริ เริ่ม 

สร้างสรรคเ์พื่อตอบสนองประเด็นหรือปัญหา 

2)  สามารถสังเคราะหแ์ละบูรณาการผลงานวิชาการหรือองค์ความรู้เดิมในการ

พัฒนาความคิดใหม่ ๆ หรอืเสนอเป็นความรู้ใหม่ 

3)  สามารถใช้เทคนิคทั่วไปหรือเทคนิคเฉพาะทาง ในการวิเคราะห์ประเด็นหรือ

ปัญหาที่ซับซ้อน และให้ข้อเสนอแนะได้อย่างสรา้งสรรค์ 

4)  สามารถขยายองค์ความรู้หรือแนวทางการปฏิบัติจากการวางแผนและ

ด าเนนิการวิจัยหรือการศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

1) การแนะน าและฝกึกระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์เมื่อเริ่มเข้าศึกษาเริ่มจาก

โจทย์ที่ง่าย และเพิ่มความยากตามระดับช้ันเรียนที่สูงขึ้นในรายวิชาที่

เหมาะสม 

2) การมอบหมายงานการแก้ปัญหาจากโจทย์ปัญหา และกรณีศึกษาหรือ

สถานการณจ์ าลอง 

3) การจัดให้มีรายวิชาที่เสริมสร้างการพัฒนาทักษะทางเชาวน์ปัญญาให้ได้ฝึก

สืบค้น รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาเพื่อใช้ในการ

แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรคใ์นสาขาวิชา ได้แก่ วิชาสัมมนา 1 และสัมมนา 2 

4) การสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ที่เปิดโอกาสให้มีการอภปิรายแสดงความ

คิดเห็นได้มากขึ้น 

2.3.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

1)  ประเมินจากผลงานการแก้ไขปัญหาที่ได้รับมอบหมาย 

2) ประเมินโดยการสอบข้อเขียนด้วยโจทย์ที่ตอ้งใชท้ักษะทางปัญญา 

3) ประเมินผลการน าเสนอ และรายงานผลการศกึษาในรายวิชาสัมมนา 1 และ

สัมมนา 2 

 2.4 ทกัษะความสมัพันธร์ะหวา่งบคุคลและความรบัผดิชอบ 

2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
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1)  สามารถแก้ไขปัญหาที่มคีวามซับซ้อนได้ด้วยตนเอง 

2)  มีความรับผิดชอบในการท างานและร่วมมือกับผู้อื่นในการจัดการปัญหาได้

อย่างเหมาะสม 

3)  มีภาวะความเป็นผู้น าและผูต้ามได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ 

4)  มีความรับผิดชอบและวางแผนในการพัฒนาตนเองให้มีประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานระดับสูง 

2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

1) ใช้การสอนแบบกลุ่มร่วมมือ ซึ่งต้องแนะน ากฎ กติกา มารยาท บทบาทความ

รับผิดชอบของแต่ละคนในการเรียนรูร้่วมกัน 

2) มอบหมายการท างานแบบกลุ่มย่อย ที่สลับหมุนเวียนสมาชิกกลุ่ม และ

ต าแหน่งหนา้ที่ในกลุ่ม 

3) ยกตัวอย่างผลกระทบของทักษะด้านนี้ที่มีต่อตนเอง และสังคม สอดแทรกใน

เนือ้หาวิชาเรียน 

2.4.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

1) มอบหมายนิสิตประเมินตนเองและเพื่อนในกลุ่ม สรุปผลการประเมิน โดยใช้

เสียงส่วนใหญ่ 

2) สังเกตพฤติกรรมในช้ันเรยีน 

 

 2.5  ทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การสือ่สาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

  2.5.1 ผลการเรยีนรูด้้านทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตัวเลข การสือ่สาร และการใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

1) สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อใช้ในการศึกษาค้นคว้า           

และเสนอแนะแก้ไขปัญหา 

2) สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม ทั้งในวงการวิชาการ วิชาชีพ

และชุมชน ทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการผ่านสิ่งตีพมิพ์ทางวิชาการ  

 

 

2.5.2 กลยุทธก์ารสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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1) มอบหมายงานที่ต้องใช้ทักษะในการวิเคราะห์หรือค านวณในบางรายวิชาที่

ต้องฝึกทักษะ โดยอาจารย์ผู้สอนต้องแนะน าวิธีการ ติดตามตรวจสอบงาน 

และตรวจแก้พร้อมให้ค าแนะน า 

2) มอบหมายงานที่ต้องมีการเรียบเรียงน าเสนอเป็นภาษาเขียน และที่ต้องมีการ

น าเสนอด้วยวาจาทั้งแบบปากเปล่า และใช้สื่อประกอบการน าเสนอ 

3) มอบหมายงานที่ตอ้งมกีารสบืค้นขอ้มูลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

4) การจัดรายวิชาสัมมนาให้นิสิตสืบค้นข้อมูล เรียบเรียงเป็นรายงาน และ

น าเสนอด้วยสื่ออเิล็กทรอนิกส์ 

2.5.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) ประเมินจากผลงานกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลข การสบืค้น

ข้อมูลดว้ยเทคโนโลยีสารสนเทศที่มอบหมายแต่ละบุคคล 

2) ประเมินจากการสอบข้อเขียนในการแก้โจทย์ปัญหาเชิงตัวเลข 

3) ประเมินทักษะการสื่อสารด้วยภาษาเขียนจากรายงานแต่ละบุคคลหรือ

รายงานกลุ่มในส่วนที่นิสตินั้นรับผิดชอบ 

4) ประเมินทักษะการสื่อสารด้วยภาษาพูดจากพัฒนาการการน าเสนอรายงาน

ในชั้นเรียน การน าเสนอสัมมนา 

5) สังเกตพฤติกรรมในช้ันเรยีน 

 

 2.6. สุนทรียภาพ 

  2.6.1 ผลการเรียนรู้ด้านสุนทรียภาพ 

มีความรู้ ความเข้าใจและซาบซึ้งในคุณค่าของศาสตร์ที่ศึกษา ศิลปะและ

วัฒนธรรม 

2.6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านสุนทรียภาพ 

1) การจัดกิจกรรมสง่เสริมการเรียนรูส้อดแทรกในรายวิชา 

2) ให้พบผูท้รงคุณวุฒิและเจา้ของผลงาน 

2.6.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านสุนทรียภาพ 

1) การสังเกตการณ์รับรู้ความเข้าใจในด้านสุนทรียภาพ 

2)  การประเมินผลจากการเข้าร่วมกิจกรรม 

3)  การประเมนิตนเอง 

 

       2.7. ทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ 

  2.7.1 ผลการเรยีนรูด้้านทกัษะการสง่เสรมิสุขภาพและพัฒนาบคุลกิภาพ 
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1) มีสุขนสิัยที่สง่เสริมต่อการดูแลรักษาสุขภาพ 

2) สามารถพัฒนาบุคลิกภาพได้อย่างเหมาะสม 

2.7.2 กลยทุธก์ารสอนทีใ่ชใ้นการพัฒนาการเรยีนรูด้้านทกัษะการส่งเสริม 

สขุภาพและพัฒนาบคุลกิภาพ 

1) การบรรยายพิเศษและฝึกปฏิบัติในหอ้งปฏิบัติการ 

2) การจัดกิจกรรมส่งเสรมิการเรยีนรู้ 

3) สอดแทรกเนือ้หาในการบรรยายรายวิชาที่เกี่ยวข้อง 

4) ให้ผู้เรยีนมีส่วนรว่มในการเรียนรู้ 

2.7.3 วธิกีารวดัและประเมนิผลการเรยีนรูด้้านทกัษะการส่งเสริมสขุภาพและ 

พัฒนาบคุลกิภาพ 

1) การประเมนิจากการเข้าร่วมกิจกรรม 

2) การประเมนิตนเอง 
 

 2.8  ทกัษะการปฏบิตักิารทางวิชาชพี (ถา้ม)ี 

  ไม่ม ี
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แผนที่แสดงการกระจายความรบัผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู ้จากหลกัสูตรสู่รายวชิา (Curriculum Mapping) 

        ความรบัผดิชอบหลกั   ความรบัผดิชอบรอง   

รายวชิา 1. คณุธรรม จรยิธรรม 2. ความรู ้ 3. ทกัษะทางปญัญา 

4. ทกัษะความสมัพนัธ์

ระหวา่งบคุคลและความ

รับผดิชอบ 

5. ทกัษะการ

วิเคราะหเ์ชงิ

ตวัเลข การ

สือ่สาร และ

การใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

สนุทรยีภาพ 

7. ทักษะการสง่เสรมิ

สขุภาพและพฒันา

บคุลกิภาพ 

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

หมวดวิชาพืน้ฐาน                     

209701 การพัฒนาเทคโนโลยแีละ

นวัตกรรมทางการประมง 

○ ○ ○  ● ○ ○ ●   ● ○ ○ ○ ●  ● ●   

209702 การเป็นผู้ประกอบการ

เทคโนโลยแีละนวัตกรรม  

เพื่อการสร้างธุรกิจใหมท่างการ

ประมง 

●  ●  ● ● ●  ●   ● ● ● ●  ●    

209703 ระเบียบวธีิวิจัยทาง

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

●  ●  ● ● ●  ●   ● ● ● ●  ● ○   

หมวดวิชาเฉพาะดา้น                     

     วชิาเอกบงัคบั 

 

                    

20 9 70 4  เท ค โน โล ยี ก า รจั ด ก า ร ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ●   ● ● ● ○ ●  ○   
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รายวชิา 1. คณุธรรม จรยิธรรม 2. ความรู ้ 3. ทกัษะทางปญัญา 

4. ทกัษะความสมัพนัธ์

ระหวา่งบคุคลและความ

รับผดิชอบ 

5. ทกัษะการ

วิเคราะหเ์ชงิ

ตวัเลข การ

สือ่สาร และ

การใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

สนุทรยีภาพ 

7. ทักษะการสง่เสรมิ

สขุภาพและพฒันา

บคุลกิภาพ 

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

ทรัพยากรประมงและสิ่งแวดล้อมทาง

น้ า 

209705 เทคโนโลยีการจัดการคุณภาพ

น้ าเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

 ● ●  ●   ○ ○   ● ●  ○ ●  ●   

209791 สัมมนา 1   ●  ● ● ● ● ● ●    ● ●  ●  ● ● 

209792 สัมมนา 2   ●  ● ● ● ● ● ●    ● ●  ●  ● ● 

   วชิาเอกเลอืก                     

      กลุม่วชิาเพาะเลีย้งสัตวน์้ า                     

209711 พันธุศาสตร์เซลล์ และการ

ปรับปรุงพันธ์ุสัตวน์้ า 

● ○  ○ ● ○ ○ ●    ● ○ ○  ●    ○ 

209712 ฮอร์โมนในการเพาะเลีย้ง 

สัตว์น้ า 

● ○  ○ ● ○ ○ ●    ● ○ ○  ●    ○ 

209713 อณูชีววทิยาทางการประมง 

 

●  ○  ● ● ● ● ○     ○ ● ●     

209714  ชี วส ารสน เทศศาสต ร์

ทางการประมง 

●  ○  ● ● ● ● ○     ○ ● ● ●    
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รายวชิา 1. คณุธรรม จรยิธรรม 2. ความรู ้ 3. ทกัษะทางปญัญา 

4. ทกัษะความสมัพนัธ์

ระหวา่งบคุคลและความ

รับผดิชอบ 

5. ทกัษะการ

วิเคราะหเ์ชงิ

ตวัเลข การ

สือ่สาร และ

การใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

สนุทรยีภาพ 

7. ทักษะการสง่เสรมิ

สขุภาพและพฒันา

บคุลกิภาพ 

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

209715 นวัตกรรมการเพาะเลี้ยง

สัตว์น้ าขั้นสูง 

● ○ ○  ● ○ ○ ●    ○ ○ ○ ●   ●   

209716 การจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยง

สัตว์น้ าแบบอัจฉรยิะ 

● ○ ○  ● ○ ○ ●    ○ ○ ○ ●  ● ●   

209717 การจัดการสุขภาพสัตวน์้ า   ○  ● ● ● ● ● ○ ○   ○ ● ●   ●  

209718 วทิยาภูมิคุม้กันของสัตว์น้ า   ○  ● ● ● ● ● ○ ○   ○ ● ●   ●  

209719 สรีรวทิยาสัตวน์้ าขั้นสูง  ○  ○ ● ● ○ ● ○ ● ○ ○ ○     ○   

209720 โภชนศาสตร์สัตวน์้ าขั้นสูง  ○  ○ ● ● ○ ● ○ ● ○ ○ ○     ○ ●  

209721 หัวขอ้เฉพาะทางด้าน

เพาะเลีย้งสัตวน์้ า 

 ●     ○          ○    

      กลุม่วชิาการจดัการทรพัยากร

ประมงและสิง่แวดลอ้มทางน้ า 

                    

209741 การจั ดการท รัพยากร

ประมงแบบบูรณาการ 

○   ● ●  ● ●  ●  ● ●    ○    

209742 การจัดการประมงและ ●    ●  ● ●  ●  ● ●    ○    
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รายวชิา 1. คณุธรรม จรยิธรรม 2. ความรู ้ 3. ทกัษะทางปญัญา 

4. ทกัษะความสมัพนัธ์

ระหวา่งบคุคลและความ

รับผดิชอบ 

5. ทกัษะการ

วิเคราะหเ์ชงิ

ตวัเลข การ

สือ่สาร และ

การใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

สนุทรยีภาพ 

7. ทักษะการสง่เสรมิ

สขุภาพและพฒันา

บคุลกิภาพ 

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

สิ่งแวดลอ้มในแหล่งน้ าจืด 

 

209743 อนุกรมวธิานขั้นสูงของปลา ○ ● ○  ● ● ○ ● ○ ○ ○ ○  ●  ●     

209744 นเิวศวทิยาของปลา ○ ● ○  ●  ● ●    ○  ●   ○    

209745 เทคนิคทางโมเลกุลส าหรับ

ศกึษาความหลากหลายทางชวีภาพ 

○  ●  ● ● ○  ○ ○ ○  ○  ● ○  ○  ○ 

209746 ความหลากหลายทาง

ชวีภาพของสัตวส์ะเทินน้ าสะเทินบก 

○  ●  ● ● ○  ○ ○ ○  ○  ● ○  ○  ○ 

209721 หัวข้อเฉพาะทางด้านการ

จั ด ก ารท รัพ ย าก รป ระม งแล ะ

สิ่งแวดลอ้มทางน้ า 

 

 ●     ○          ○    

วิทยานพินธ ์                     

209793 วิทยานพินธ์   ●  ● ● ●  ● ● ●  ●  ●  ● ○   

209794 วทิยานพินธ์   ●  ● ● ●  ● ● ●  ●  ●  ● ○   
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รายวชิา 1. คณุธรรม จรยิธรรม 2. ความรู ้ 3. ทกัษะทางปญัญา 

4. ทกัษะความสมัพนัธ์

ระหวา่งบคุคลและความ

รับผดิชอบ 

5. ทกัษะการ

วิเคราะหเ์ชงิ

ตวัเลข การ

สือ่สาร และ

การใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

สนุทรยีภาพ 

7. ทักษะการสง่เสรมิ

สขุภาพและพฒันา

บคุลกิภาพ 

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

209795 การศึกษาค้นคว้าด้ วย

ตนเอง 

 

  ●  ● ● ●  ● ● ●  ●  ●  ● ○   

รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต                     

146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้ม

ส าหรับระดับบัณฑิตศกึษา 

○ ○ ○  ●  ● ○ ○   ●    ●     
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หมวดที่ 5  หลกัเกณฑใ์นการประเมินผลนสิติ  

 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน  

การวัดผลและการส าเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษา

ระดับบัณฑติศกึษา พ.ศ. 2561  

 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิข์องนสิติ 

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรยีนรูข้ณะนิสติยงัไม่ส าเรจ็การศกึษา 

มีการทวนสอบในระดับรายวิชา โดยประธานหลักสูตรแต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบ

ของสาขาวิชา ประเมินความสอดคล้องของข้อสอบกับผลการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ในรายวิชา ความ

เหมาะสมของการใหค้ะแนนในกระดาษค าตอบ และการให้ระดับคะแนน อย่างน้อย 25 % ของรายวิชาที่

เปิดสอนในแต่ละปี 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรยีนรูห้ลงัจากนิสติส าเร็จการศกึษา 

มีการทวนสอบระดับหลักสูตร โดยการจัดให้มีการประเมินความพึงพอใจของ

มหาบัณฑติและผูใ้ช้มหาบัณฑติ 

 

3. เกณฑก์ารส าเรจ็การศกึษาตามหลกัสตูร 

            เกณฑก์ารส าเร็จการศกึษาตามหลักสูตรเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย 

การศกึษาระดับบัณฑติศกึษา พ.ศ. 2561  

 

ปรญิญาโท แผน ก แบบ ก 1 และ ก 2 

1)   มีระยะเวลาการศกึษาตามก าหนด 

2)  ลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรก าหนด 

3)  สอบผา่นความรู้ภาษาอังกฤษตามที่หลักสูตรก าหนด 

 4)  ผลงานวิทยานิพนธ์หรอืส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการเผยแพร่ตามระเบียบ 

  มหาวิทยาลัยก าหนดในระเบียบ ประกาศ และแนวปฎิบัติที่เกี่ยวข้อง 

5)  เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย และเป็นไปตามข้อบังคับ 

  มหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยการศกึษาระดับบัณฑติศกึษา พ.ศ. 2561  

 

ปรญิญาโท แผน ข 

1)   มีระยะเวลาการศกึษาตามก าหนด 

2)  ลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรก าหนด 

3)  สอบผา่นความรู้ภาษาอังกฤษตามที่หลักสูตรก าหนด 
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4)  ศกึษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร และเงื่อนไขของสาขาวิชานั้นๆ 

5)  มีผลการศกึษาได้ค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ย ไม่ต่ ากว่า 3.00 

6)  สอบผา่นการสอบประมวนความรู ้(COMPREHENSIVS EXAMINATION) 

7)  เสนอการศกึษาค้นคว้าด้วยตนเองและสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย 

8)  ผลงานการศกึษาค้นคว้าด้วยตนเองหรอืส่วนหนึ่งของการศกึษาค้นคว้าด้วยตนเองได้รับ

การเผยแพร่ตามระเบียบมหาวิทยาลัยก าหนดในระเบียบ ประกาศ และแนวปฎิบัติที่

เกี่ยวข้อง และเป็นไปตามเกณฑก์ารส าเร็จการศกึษาตามหลักสูตรเป็นไปตามข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยการศกึษาระดับบัณฑติศกึษา พ.ศ. 2561  
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หมวดที่  6  การพัฒนาคณาจารย ์

 

1. การเตรยีมการส าหรบัอาจารยใ์หม่ 

1.1 ปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ ในเรื่องบทบาท และหนา้ที่ความรับผดิชอบต่อผลการเรียนรู้ 

      ของนิสติในรายวิชาที่รับผดิชอบ 

1.2   ชีแ้จงและมอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ รายละเอียดหลักสูตร ซึ่งแสดงถึงปรัชญา 

ความส าคัญ  และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร กฎระเบียบการศึกษา คู่ มือนิสิต                       

คู่มอือาจารย์ให้กับอาจารย์ใหม่ 

1.3 ชี้แจง และมอบเอกสารรายละเอียดรายวิชา ซึ่งแสดงถึงผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง                  

จากรายวิชา และกลยุทธ์การสอน และการประเมินผล ให้แก่อาจารย์ผู้สอนทั้งอาจารย์

ใหม่และอาจารย์พิเศษ 

1.4   ก าหนดให้อาจารย์ใหม่ตอ้งผ่านการฝึกอบรม (หลักสูตรส าหรับอาจารย์ใหม่) เรื่องกลยุทธ์ 

           และวิธีการสอนแบบต่างๆ กลยุทธ์การประเมินผลสัมฤทธิ์ของนสิิต 

 

2. การพฒันาความรูแ้ละทกัษะใหแ้กค่ณาจารย ์ 

 2.1 การพฒันาทกัษะการจดัการเรยีนการสอน การวดัและการประเมนิผล 

มีกระบวนการให้ความรู้วิธีการปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ และเปิดโอกาสให้

คณาจารย์พัฒนาตนเองทางวิชาชีพและวิชาการตามสายงาน โดยอาจารย์ทุกคนต้องได้รับการพัฒนา 

โดยการไปเข้าร่วมฝึกอบรมในหัวข้อตา่งๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างนอ้ย 1 โครงการต่อปี 

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัด และการประเมินผล 

2.1.1 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติด้านการจัดการเรียนการสอน (กลยุทธ์การสอน วิธีการ

สอน) การวัด และประเมินผล ซึ่งจัดเป็นประจ าทุกปีโดยกองบริการการศึกษาของมหาวิทยาลัย        

โดยก าหนดให้อาจารย์ต้องเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรส าหรับอาจารย์ใหม่ในปีแรกที่เข้าท างาน และ

เข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มเติมหรอืฟื้นฟูทุก 2 ปี อย่างนอ้ยร้อยละ 50 ของอาจารย์ทั้งหมดในสาขา 

2.1.2 การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ อภิปรายปัญหา และแนวทางการ

แก้ไข ระหว่างอาจารย์ในสาขาวิชาอย่างนอ้ย 1 ครั้งต่อภาคการศกึษา 

2.1.3 การสนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมประชุม/ฝึกอบรมภายนอกสถาบัน และน าการ

เรียนรู้มาถ่ายทอดในสาขาวิชา หรือคณะ หรอืนิสิต หรอืบุคลากร หรือมีการแลกเปลี่ยนเอกสาร ข้อมูล 

ระหว่างอาจารย์ 

2.1.4 อาจารย์ใหม่เข้าไปเรียนรู้เทคนิคการสอน และการประเมินผลจากอาจารย์เก่าที่มี

ประสบการณก์ารสอน และมีสว่นร่วมสอนในวิชาก ากับ 

2.1.5 การสนับสนุนการวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน และเผยแพร่ผลงานวิจัย

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

http://www.agri.up.ac.th/
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2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชพีด้านอืน่ๆ 

2.2.1 การสนับสนุนการเข้าร่วมฟัง และน าเสนอผลงานทางวชิาการในที่ประชุมวิชาการ 

2.2.2 การฝกึอบรมการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย และการเขียนบทความวิจัยตีพิมพ์

ในวารสารระดับชาติ และนานาชาติ 

2.2.3 การสนับสนุนการรว่มมอืในงานวิจัยทั้งใน และต่างประเทศ 

2.2.4 การสนับสนุนการเข้ารับการฝึกอบรม การประชุมสัมมนาเพิ่มพูนความรู้ 
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หมวดที่ 7 การประกันคณุภาพหลกัสตูร  

1. การก ากบัมาตรฐาน 

 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร โดยมีหน้าที่เสนอหลักสูตรใหม่ หลักสูตร

ปรับปรุง หรือเสนอปิดหลักสูตร ตลอดจนด าเนินการบริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

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

และการประกันคุณภาพการศกึษาของหลักสูตร 

 

2. บณัฑิต 

     คณะจัดให้มีแบบสอบถามส าหรับหน่วยงาน หรือองค์กรที่เป็นนายจา้งของบัณฑิต เพื่อประเมิน

ความพึงพอใจและความสามารถของบัณฑิต เพื่อน าข้อมูลมาเป็นส่วนหนึ่งในการปรับปรุงการเรียนการ

สอน ให้สอดคล้องกับความตอ้งการของตลาดแรงงานอย่างแท้จรงิ 

 

3. นิสิต 

 3.1 คณะพิจารณาแต่งตัง้อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้กับนิสิตทุกคนพร้อมจัดระบบอาจารย์

ที่ปรึกษาและอัตราส่วนอาจารย์ตอ่นิสติไม่เกินเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

 3.2 จัดอาจารย์ที่ปรึกษาด้านอื่น ๆ ตามความเหมาะสม เพื่อให้ค าปรึกษาแนะน าในการจัดท า

กิจกรรมเสริมหลักสูตรแก่นสิิต 

 

4. คณาจารย ์

 4.1 การรบัอาจารยใ์หม่ 

การรับสมัครอาจารย์ใหม่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย และด าเนินการ

พจิารณาคัดเลือกโดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง 

4.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตร 

อาจารย์ประจ าทุกคนร่วมเป็นกรรมการสาขาวิชา มีการประชุมคณะกรรมการอย่าง

น้อยปีละ 6 ครั้ง ซึ่งรวมถึงการประชุมก่อน และหลังภาคการศึกษา ในกรณีการปรับปรุงหลักสูตร มี

การแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร โดยอาจารย์ทุกคนต้องร่วมรับผิดชอบในกลุ่มวิชาที่สอน 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรต้องเข้าร่วมประชุมในการวางแผน ติดตาม และทบทวนหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 

80% ทุกครั้ง 
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4.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ 

4.3.1 มีนโยบายในการรับอาจารย์ที่สอนบางเวลา และอาจารย์พิเศษ และการเชิญ

ผูท้รงคุณวุฒิจากภายนอก (ทั้งใน และต่างประเทศ) มาเป็นวิทยากรรว่มสอนใน

บางหัวข้อที่ต้องการความเชี่ยวชาญเฉพาะหรอืประสบการณ์จริง 

4.3.2 มอบหมายให้อาจารย์ประจ าวิชาเลือกสรรวิทยากร โดยผ่านการเห็นชอบจาก

ประธานหลักสูตร แล้วก าหนดในแผนการสอน 

4.3.3 ก าหนดแผนงบประมาณของสาขาวิชา สอดคล้องกับแผนการสอน 

4.3.4 สัดส่วนจ านวนวิทยากรต่ออาจารย์ประจ า ไม่น้อยกว่า 10% 

 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

 หลักสูตร มหาวิทยาลัยพะเยาจัดให้มีการรายงานผลการด าเนินการหลักสูตร ซึ่งจะรายงาน

ข้อมูลการด าเนินการต่าง ๆ ของหลักสูตรในทุกปี โดยจะคลอบคลุมเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ อัตราการ

ส าเร็จการศึกษา จ านวนและร้อยละนักศึกษาที่สอบผ่านตามแผนการศึกษาของหลักสูตรในแต่ละป

ปัจจัย/สาเหตุที่มีผลกระทบต่อจ านวนนิสิตตามแผนการศึกษา  การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ทั้งภายใน

ภายนอกที่มีผลกระทบต่อหลักสูตร การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนผิดปกติ การบริหารหลักสูตร 

การประเมินหลักสูตรจากผู้ส าเร็จการศึกษา การประเมินจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึ งแผนการ

ด าเนนิการใหมส่ าหรับปีถัดไป ซึ่งจะควบคุมโดยอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร 

การเรียนการสอน มหาวิทยาลัยพะเยาจัดให้มีการประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ โดย

คลอบคลุมเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ การวางแผนการสอน วิธีการสอนและพฤติกรรมการสอน ผลการ

สอน และสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ทั้งนี้เพื่อให้ผู้สอนและคณะฯได้รับทราบข้อมูลและน าไป

ปรับปรุงการจัดการเรยีนการสอนต่อไป 

การประเมินผู้เรียน กรณีที่นสิิตมีความสงสัยเกี่ยวกับการประเมินรายวิชาใด สามารถที่จะยื่นค า

ร้องขอดูกระดาษค าตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่ละรายวิชา

ได้ ทั้งนีเ้ป็นไปตามหลักเกณฑแ์ละวิธีการที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

 

6. สิ่งสนบัสนุนการเรยีนรู้  

6.1 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 

 มหาวิทยาลัยพะเยาจัดให้มีห้องเรียนและห้องปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการเรียน

การสอนดังตอ่ไปนี ้ 

1. หอ้งปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ใช้ร่วมกันของมหาวิทยาลัยห้องละ 100 เครื่อง 3 ห้องเรียน 

ณ อาคารเรยีนรวมใหมห่ลังที่ 3 

2. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ใช้ร่วมกันของมหาวิทยาลัยห้องละ 80 เครื่อง 2 ห้องเรียน 

ณ อาคารเรยีนและปฏิบัติการดา้นภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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3. ห้องปฏิบัติการเครือข่ายใช้ร่วมกันของคณะประกอบด้วยเครื่องลูกข่าย 10 เครื่องและ

อุปกรณ์เครือข่ายแลน 2 ชุดการทดลอง ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการด้านภาษาและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

  มหาวิทยาลัยพะเยายังเตรียมทรัพยากรให้บริการในการค้นคว้าศึกษาด้วยตนเอง สืบค้น

ข้อมูลและสื่อสารสนเทศดังตอ่ไปนี้ 

1.  ห้องคอมพิวเตอร์เชื่อมต่อเครือข่าย 8 ห้อง รวม 680 เครื่อง พร้อมเชื่อมต่อระบบ

เครือข่ายความเร็วในการรับส่งข้อมูล 100 Mbps ณ ห้อง self-access และศูนย์บรรณสารและ

สื่อการศกึษา 

2. บริการ Wireless Access Point จ านวน 456 จุดครอบคลุมพื้นที่ภายในอาคารเรียน

และหอพักที่ความเร็วในการรับส่งขอ้มูล 45/100/300 Mbps 
  จ านวนทรัพยากรสารสนเทศที่มีให้บริการในมหาวิทยาลัยพะเยา ประกอบด้วยหนังสือ

จ านวน 110,949 เล่ม และสื่อโสตทัศน์จ านวน 8,131 รายการ โดยเมื่อรวมกับวิทยานิพนธ์และหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส์จะมีจ านวนกว่า 250,000 รายการ ซึ่งเกินจ านวนที่ก าหนดโดย ประกาศส านักงาน

คณะกรรมการอุดมศึกษาเรื่อง มาตรฐานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา พ .ศ. 2544 นิสิตสามารถค้นและ

จองหนังสือจากเว็บไซด์ของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ผ่านระบบเครือข่ายออนไลน์ได้ 

นอกจากนั้นยังมีฐานข้อมูลออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อ ให้นิสิตได้ค้นคว้า

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

Direct, และ Springer Link เป็นต้น โดยนิสิตสามารถเข้าใช้ผ่านเว็บไซด์ของศูนย์บรรณสารและ

สื่อการศกึษาของมหาวิทยาลัยได้เชน่เดียวกัน 

 

 6.2 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 

  6.2.1 มีการศึกษาความต้องการ และน ามาวางแผนการจัดหาและแผนการใช้ทรัพยากร

การเรียนการสอน 

  6.2.2 อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชามีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือตลอดจน

สื่อประกอบการเรียนการสอน 

  6.2.3 ตดิตามการใชท้รัพยากรการเรียนการสอนเพื่อปรับปรุงและพัฒนาอย่างตอ่เนื่อง 

 

6.3 การประเมินความความเพียงพอของทรัพยากร 

  6.3.1 ประเมินความเพียงพอของทรัพยากร วางแผน จัดหา และติดตามการใช้

ทรัพยากรการเรียนการสอน โดยใหอ้าจารย์ นิสติ มีสว่นร่วม 

  6.3.2 ประเมินความพึงพอใจต่อความเพียงพอของทรัพยากร ของอาจารย์ นิสติ 
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  6.3.3 ตดิตามการใช้ทรัพยากร ทั้งต ารา วารสาร สื่อ และอุปกรณ์ ตามความเหมาะสม

และสถานการณข์องมหาวิทยาลัย 

  6.3.4 น าผลการประเมินความเพียงพอของทรัพยากรมาปรับปรุงแผนและการบริหาร

จัดการทรัพยากรในปีต่อไป 

 

7. ตวับง่ชีผ้ลการด าเนนิงาน (Key Performance Indicators) 

 ดัชนบี่งชีผ้ลการด าเนินงาน ปทีี ่1 ปทีี ่2 ปทีี ่3 ปทีี ่4 ปทีี ่5 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตร อย่างนอ้ยร้อยละ 80 มีสว่น

ร่วมในการประชุมวางแผน เพื่อตดิตาม และทบทวนการ

ด าเนนิการของหลักสูตร  

     

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2  

ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษา

แหง่ชาติ หรอืมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

     

3. มรีายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ

ประสบการณภ์าคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ 

มคอ.4  อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค

การศกึษาให้ครบทุกรายวิชา 

     

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และ

รายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม 

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

สิน้สุดภาคการศกึษา  ที่เปิดสอนใหค้รบทุกรายวิชา 

     

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร               

ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศกึษา 

     

6. มกีารทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนสิิตตามมาตรฐาน           

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

อย่างนอ้ยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแตล่ะปี

การศกึษา 

     

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรยีนการสอน      

กลยุทธ์ การสอน หรอื การประเมนิผลการเรียนรู้จากผล

การประเมนิการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

     

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนเิทศหรือ

ค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 

     



59 

 

 ดัชนบี่งชีผ้ลการด าเนินงาน ปทีี ่1 ปทีี ่2 ปทีี ่3 ปทีี ่4 ปทีี ่5 

9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ 

และ/หรอืวิชาชีพ อย่างนอ้ยปีละหนึ่งครั้ง 

 
 

    

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) 

ได้รับการพัฒนาวิชาการและ/หรอืวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 50 ต่อปี 

     

11. ระดับความพึงพอใจของนิสติปีสุดท้าย/บัณฑติใหม่ที่มี

ต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนน

เต็ม 5.0 

     

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใชบ้ัณฑิตที่มีตอ่บัณฑติ

ใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมวดที่  8  การประเมินและปรบัปรงุการด าเนนิการของหลกัสูตร 
 

1. การประเมนิประสทิธผิลของการสอน 
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1.1 การประเมินกลยทุธก์ารสอน 

1.1.1 การประชุมร่วมของอาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  และขอ

ค าแนะน า/ขอ้เสนอแนะของอาจารย์ที่มคีวามรูใ้นการใชก้ลยุทธ์การสอน 

1.1.2 อาจารย์รับผิดชอบ/อาจารย์ผู้สอนรายวิชา ขอความคิดเห็น และข้อเสนอแนะจาก

อาจารย์ท่านอื่น หลังการวางแผนกลยุทธ์การสอนส าหรับรายวิชา 

1.1.3 การสอบถามจากนิสิต ถึงประสิทธิผลของการเรียนรู้จากวิธีการที่ ใช้ โดยใช้

แบบสอบถามหรือการสนทนากับกลุ่มนิสติ ระหว่างภาคการศกึษา โดยอาจารย์ผู้สอน 

1.1.4 ประเมินจากการเรียนรู้ของนิสิต จากพฤติกรรมการแสดงออก การท ากิจกรรม    

และผลการสอบ 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

1.2.1 การประเมินการสอนโดยนิสิตทุกปลายภาคการศึกษา จัดท าโดยกองบริการ

การศกึษาของมหาวิทยาลัย 

1.2.2 การประเมินการสอนของอาจารย์จากการสังเกตในช้ันเรียนถึงวิธีการสอน กิจกรรม 

งานที่มอบหมายแก่นสิิต โดยคณะกรรมการวิชาการคณะฯ 

1.2.3 การประเมนิการสอนโดยอาจารย์ผู้ร่วมสอนในรายวิชา จากการสังเกตการสอน 

 

2.  การประเมินหลกัสูตรในภาพรวม 

2.1 โดยนสิิตปจัจบุัน และมหาบณัฑติทีจ่บการศกึษาในหลกัสตูร 

การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยนิสิตช้ันปีที่ 2 ในภาคปลายก่อนจบการศึกษา     

ในรูปแบบสอบถาม หรอื การประชุมตัวแทนนิสติกับตัวแทนอาจารย ์

2.2 โดยผูท้รงคณุวุฒ ิทีป่รกึษา และ/หรือจากผูป้ระเมนิ 

การประเมนิจากการเยี่ยมชม และข้อมูลในร่างรายงานผลการด าเนินการหลักสูตร 

2.3 โดยนายจ้าง และ/หรือผู้มสีว่นเกีย่วขอ้งอืน่ๆ 

แบบประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพของมหาบัณฑิต โดยผู้ใช้มหาบัณฑิต  เช่น

หนว่ยงานภาครัฐและเอกชน ตลอดจนมกีารประชุมทบทวนหลักสูตร โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 

 

 

 

 

3.  การประเมนิผลการด าเนินการตามรายละเอยีดหลกัสตูร 

การประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปี ตามตัวบ่งชี้ในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการ

ประเมินคุณภาพภายในระดับสาขาวิชา ประกอบด้วยกรรมการ 3 คน โดยเป็นผูท้รงคุณวุฒิในสาขาวิชา

เทคโนโลยีและนวัตกรรมประมง อย่างนอ้ย 1 คน 
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4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรบัปรุงหลกัสตูร 

4.1 อาจารย์ประจ าวิชาทบทวนผลการประเมินประสิทธิผลของการสอนในวิชาที่รับผิดชอบใน

ระหว่างภาค ปรับปรุงทันทีจากข้อมูลที่ได้รับเมื่อสิ้นภาคการศึกษา จัดท ารายงานผลการด าเนินการ

รายวิชาเสนอหัวหน้าสาขาวิชาผ่านอาจารย์รับผดิชอบหลักสูตร 

4.2 อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตรติดตามผลการด าเนินการตามตัวบ่งชี้ในหมวดที่ 7 ข้อ 7      

จากการประเมินคุณภาพภายในสาขาวิชา 

4.3 อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตรสรุปผลการด าเนินการหลักสูตรประจ าปี โดยรวบรวมข้อมูล 

การประเมินประสิทธิผลของการสอน รายงานรายวิชา รายงานผลการประเมินการสอน และสิ่งอ านวย

ความสะดวก รายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนสิิต รายงานผลการประเมินหลักสูตร รายงานผล

การประเมินคุณภาพภายใน ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ จัดท ารายงานผลการด าเนินการหลักสูตร

ประจ าปี เสนอหัวหน้าสาขาวิชา 

4.4 ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร พิจารณาทบทวนสรุปผลการด าเนินการหลักสูตร        

จากร่างรายงานผลการด าเนินการหลักสูตร และความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ ระดมความคิดเห็น 

วางแผนปรับปรุงการด าเนินการเพื่อใช้ในรอบการศึกษาต่อไป จัดท ารายงานผลการด าเนินการ         

ของหลักสูตร เสนอต่อคณบดี 
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เอกสารภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 

ข้อบังคบัมหาวิทยาลยัพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดบั 

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 
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ภาคผนวก ข 

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลกัเกณฑ์และ

แนวปฏิบัติในการเทียบโอนผลการเรียน 

ระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 
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ภาคผนวก ค 

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง 

การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษของนิสิต  

ระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2562 
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ภาคผนวก ง  

ค าสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลกัสตูร      
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ภาคผนวก จ 

รายงานการประชุมวิพากษ์หลกัสูตร  
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ภาคผนวก ฉ 

ประวติัและผลงานทางวิชาการของ 

อาจารย์ประจ าหลกัสูตร  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ประวตั ิ
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อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศพัท ์   054-466666 ต่อ 3445 

    089-855 9684 

E-mail    klontip@hotmail.com 
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ประวตักิารศกึษา   

พ.ศ. 2559   ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า)  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเทศไทย 

พ.ศ. 2550  วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (เทคโนโลยีการประมง) 

มหาวิทยาลัยแมโ่จ้ ประเทศไทย 

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

มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา ประเทศไทย 

 

ผลงานทางวิชาการ  

ศุภวรรณ เทพรินทร์, กรทิพย์ กันนิการ์, ประพันธ์ศักดิ์ ศรีษะภูมิ, ศศิมนัส อุณจักร และ นนทวิทย์     

อารีย์ชน. 2560. การใช้ Adjuvant เพื่อเสริมประสิทธิภาพวัคซีนของเชื้อ Streptococcus 

agalactiae ในปลานิล (Oreochromis niloticus Linn.) ใน เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 

55 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระหว่างวันที่ 31 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2560. หน้า 

645-655.   

 

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

องค์ประกอบชนิดสัตว์น้ าที่ได้จากเครื่องมือข่ายในกว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา. ในเรื่องเต็มการ

ประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏเพชรบุรีวิจัยเพื่อแผ่นดินไทยที่ยั่งยืน ครั้งที่ 7 “สหวิทยาการ 

สู่ไทยแลนด์ 4.0” มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วันเสาร์ ที่ 15 กรกฎาคม 2560. หน้า 327-

332. 

กัญญาณัฐ สุนทรประสิทธิ์ กรทิพย์ กันนิการ์ และ ลลิตา ข่วงบุญ. 2560. การประเมินระดับของมลพิษ

ทางน้ าจากผลกระทบของการใช้ประโยชน์ของชุมชนต่อระบบนิเวศทางน้ 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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Ho Thi Truong Thy, Nguyen Huu Thinh, Nguyen Nhu Tri, Ong Moc Quy, K. Kannika, S. Unajak and 
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for application in striped catfish (Pangasianodon hypophthalmus [Sauvage, 1878]). Journal 

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

กัญญาณัฐ  สุนทรประสิทธิ์ ศริิลักษณ์ วลัญช์เพียร และกรทิพย์ กันนิการ์. 2559. การประเมินระดับของ

มลพิษทางน้ าจากผลกระทบการใช้ประโยชน์ของชุมชน บริเวณกว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา. 
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Effects of the dietary supplementation of mixed probiotic spores of Bacillus amylolique-
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ภาคผนวก ช 

ภาระการสอนของอาจารย์ประจ าหลกัสตูร 
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ภาระการสอนของอาจารยป์ระจ าหลกัสตูร 

 

ล าดับ ชื่อ – สกุล 
เลขบตัรประจ าตวั

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

ทางวชิาการ 
คุณวฒุ ิ สาขาวชิา ส าเรจ็การศึกษาจากสถาบัน 

ภาระการสอน 

2563 2564 2565 2566 2567 

1 นางสาวกัญญาณัฐ  

สุนทรประสิทธ์ิ 

3190900xxxxx ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ปร.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

วทิยาศาสตร์การประมง 

การจัดการประมง 

ประมง (เกียรตนิยิมอันดับ 2) 

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 

360 360 360 360 360 

2 นายฉัตรมงคล  

สุวรรณภูมิ* 

15099001xxxxx ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วท.ด. 

 

วท.ม. 

วท.บ. 

ความหลากหลายทางชวีภาพ

และชวีวทิยาชาติพันธ์ุ 

ชวีวทิยา 

การประมง 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

มหาวทิยาลัยแมโ่จ ้

360 360 360 360 360 

3 นางสาวดุจฤด ี 

ปานพรหมมนิทร์ 

31899000xxxxx ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ปร.ด. 

วท.ม. 

 

วท.บ. 

เทคโนโลยชีวีภาพเกษตร 

เทคโนโลยท่ีีเหมาะสมเพื่อการ

พัฒนาทรัพยากร 

ประมง 

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยมหดิล 

 

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 

360 360 360 360 360 

4 นายไพบูลย ์ 

ปะนาเส* 

34407002xxxxx ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปร.ด. 

 

วท.ม. 

วท.บ. 

เทคโนโลยกีารประมงและ

ทรัพยากรทางน้ า 

ชวีวทิยา 

การประมง 

มหาวทิยาลัยแมโ่จ ้

 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

มหาวทิยาลัยแมโ่จ ้

360 360 360 360 360 

5 นายสันธิวัฒน์  

พทัิกษพ์ล* 

31005002xxxxx ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Ph.D. 

M.Sc. 

วท.บ. 

Aquatic Environment Science 

Agriculture 

ประมง (เกียรตนิยิมอันดับ 2) 

EHIME UNIVERSITY, Japan 

KAGAWA UNIVERSITY, Japan 

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 

360 360 360 360 360 
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ล าดับ ชื่อ – สกุล 
เลขบตัรประจ าตวั

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

ทางวชิาการ 
คุณวฒุ ิ สาขาวชิา ส าเรจ็การศึกษาจากสถาบัน 

ภาระการสอน 

2563 2564 2565 2566 2567 

6 นางศิริลักษณ์  

ตันเจรญิ 

32501005xxxxx ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วท.ม. 

วท.บ. 

วทิยาศาสตร์การประมง 

การประมง  

(เกียรตนิยิมอันดับ 2) 

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยแมโ่จ ้

360 360 360 360 360 

7 นางสาวกรทิพย ์ 

กันนกิาร์ 

55702000xxxxx อาจารย์ ปร.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

เพาะเลีย้งสัตวน์้ า 

เทคโนโลยกีารประมง 

การประมง  

(เกียรตนิยิมอันดับ 2) 

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยแมโ่จ ้

มหาวทิยาลัยนเรศวร  

วทิยาเขตสารสนเทศพะเยา 

360 360 360 360 360 

8 นายเกรยีงไกร  

สีตะพันธ์ุ 

35699001xxxxx อาจารย์ ปร.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

เพาะเลีย้งสัตวน์้ า 

ชวีวทิยา 

การประมง 

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

มหาวทิยาลัยแมโ่จ ้

360 360 360 360 360 
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