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คำนำ 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ เป็น

หลักสูตรที่ปรับปรุงมาจากหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากร
ทางน้ำ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 เพ่ือใช้ในการจัดการศึกษาในสาขาวิชาเทคโนโลยีการประมงและ
ทรัพยากรทางน้ำ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยคาดว่าจะเริ่ม
ใช้ได้ตั้งแต่ปีการศึกษา พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป  

การปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทาง
น้ำ เพ่ือให้เป็นไปตามกฎกระทรวง มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 และประกาศอ่ืน ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้สอดคล้องกับปรัชญาการศึกษาและพันธกิจของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ต้องการผลิต
บัณฑิต โดยออกแบบกระบวนการเรียนรู้เพ่ือให้เกิ ดผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา 4 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านความรู้ (2) ด้านทักษะ (3) ด้านจริยธรรม (4) ด้านลักษณะ
บุคคล โดยเน้นให้นักศึกษามีศักยภาพในการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการประมงและ
ทรัพยากรทางน้ำผ่านกระบวนการวิจัยที่มีผลกระทบต่อสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนซึ่ง
เป็นที่ยอมรับและอ้างอิงได ้ 

การปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้ มีการเพ่ิมรายวิชาที่มีความสำคัญและปรับปรุงเนื้อหารายวิชาให้
มีความทันสมัยและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ครอบคลุมหัวข้อต่างๆ ตามรายละเอียด
ของหลักสูตร OBE2-MJU ที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งมีความคาดหวังว่าจะสามารถผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มี
คุณธรรม คุณภาพ มีเชี่ยวชาญในวิชาชีพและทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีทักษะในการเป็น
ผู้ประกอบการ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานทั้งภาครัฐและเอกชน อันจะก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมและประเทศชาติ 

 
 คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 
 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ 

 
 
 
 
 
 
 
 



   2 OBE2-MJU 

สารบัญ 
 หน้า 

คำนำ 1 
สารบัญ 2 
องค์ประกอบที่ 1 ชื่อปรญิญาและสาขาวิชา 4 

รหัสและชื่อหลักสูตร 4 
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 4 
วิชาเอก 4 
จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 4 
รูปแบบของหลักสูตร 5 
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา 5 
สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 5 

องค์ประกอบที่ 2 ปรชัญา วัตถุประสงค์ และผลลัพธ์การเรียนรู้ 6 
ปรัชญาของหลักสูตร 6 
ความสำคัญของหลักสูตร 6 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 11 
จุดเด่นเฉพาะของหลักสูตร 11 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 

12 
17 

ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้ 18 
องค์ประกอบที่ 3 โครงสร้างหลักสูตร รายวิชาและหน่วยกิต 20 

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 20 
โครงสร้างหลักสูตร 21 
รายวิชาในแต่ละหมวดและจำนวนหน่วยกิต 22 
แผนการศึกษา 32 

องค์ประกอบที่ 4 การจัดกระบวนการเรียนรู้ 40 
ระบบการจัดการศึกษา 40 
การจดัการศึกษาภาคฤดูร้อน 40 
การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการ
ลงทะเบียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี) 

40 

วัน-เวลาในการดำเนินการสอน 40 



   3 OBE2-MJU 

 หน้า 

ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 40 
กลยุทธ์ในการดำเนินการเพ่ือแก้ปัญหา/ข้อจำกัดของนักศึกษา 41 

องค์ประกอบที่ 5 ความพร้อมและศักยภาพในการบริหารจัดการหลักสูตรซึ่งรวมถึงคณาจารย์
และท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ 

42 

แผนการรับนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 42 
งบประมาณตามแผน 44 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร 45 

องค์ประกอบที่ 6 คุณสมบัติของผูเ้ข้าศึกษา 50 
องค์ประกอบที่ 7 การประเมินผลการเรียนและเกณฑ์การสำเร็จการศึกษา 52 

การประเมินผลหรอืหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 52 
กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 53 
เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 55 

องค์ประกอบที่ 8 การประกันคุณภาพหลักสูตร 59 
การกำกับมาตรฐาน 59 
ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators) 60 

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกในการพัฒนาหลักสูตร 61 
แผนพัฒนาปรับปรุง 62 
การประเมินประสิทธิผลของการสอน 63 
การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 64 
การประเมินผลการดำเนินงานตามรายละเอียดของหลักสูตร 64 
การทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุง 64 

ภาคผนวก    
1 ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสตูร 67 
2 ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร 68 
3 รายงานสรุปการคณะกรรมการปรับปรุงและวิพากษ์หลักสตูร 69 
4 คำอธิบายรายวิชาของหลักสูตร 74 
5 ประวัติและผลงานของอาจารย์ผู้รับผิดหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร 93 
6 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562 140 

   7 รายละเอียดการปรับปรงุแก้ไขหลักสูตร  151 
   8 ตารางเปรียบเทียบรายละเอียด ตามโครงสร้างหลักสตูรเดิม –หลักสูตรปรับปรุง  163 



   4 OBE2-MJU 

หลกัสูตรปรชัญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ  

(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566) 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา         มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
วิทยาเขต/คณะ/วิทยาลัย คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 
 

องค์ประกอบที่ 1 ชือ่ปริญญาและสาขาวิชา 
 

1. รหสัและช่ือหลักสูตร 
รหสัหลกัสูตร:       25510131110057 
ชื่อหลักสูตร  
ภาษาไทย     : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 
ภาษาอังกฤษ : Doctor of Philosophy in Fisheries Technology and Aquatic Resources 
 

2.  ช่ือปรญิญาและสาขาวิชา   
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : ปรชัญาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ) 
ชื่อย่อ  (ภาษาไทย) : ปร.ด. (เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ) 
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Doctor of Philosophy in Fisheries Technology and Aquatic 

Resources 
ชื่อย่อ  (ภาษาอังกฤษ) : Ph.D. (Fisheries Technology and Aquatic Resources) 

 

3.  วิชาเอก  
 ไม่มี 
 

4.  จำนวนหน่วยกิตทีเ่รียนตลอดหลักสูตร 
แผน 1 แผน 1.1  48 หน่วยกิต 
แผน 1 แผน 1.2   72 หน่วยกิต 
แผน 2 แผน 2.1   48 หนว่ยกิต 
แผน 2 แผน 2.2   72 หน่วยกิต 
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5.  รูปแบบของหลักสูตร 
5.1 รปูแบบ 
 หลักสูตรระดับปริญญาเอก 3 ปี และ 5 ปี 
5.2  ภาษาที่ใช้ 

หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยและ/หรือภาษาอังกฤษ 
     5.3  การรับเข้าศึกษา 

 รับนักศึกษาทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ 
5.4  ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยอ่ืน 

เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัย ที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง 
5.5  การให้ปริญญากับผู้สำเร็จการศึกษา 

ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว  
 
6. อาชีพทีส่ามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา 
      สามารถประกอบอาชีพในงานด้านวิชาการ งานด้านวิจัย งานด้านการเกษตร งานด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของภาครฐัและภาคเอกชน การประกอบอาชีพอิสระ ผู้ประกอบการ  
 
7. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาเห็นชอบ/อนุมัติหลักสูตร 
 7.1  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางนำ้  
             (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566) ปรบัปรุงมาจากหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ  
             สาขาเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางนำ้ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

  7.2  เปิดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศกึษา 2566 
 7.3  คณะกรรมการวิชาการบัณฑิตวิทยาลัย เห็นชอบให้นำเสนอหลักสูตรต่อคณะกรรมการ 
       ด้านวชิาการ  ในการประชุมครั้งที่ 12/2565  เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2565 

 7.4  คณะกรรมการด้านวิชาการ เห็นชอบให้นำเสนอหลักสูตรต่อคณะกรรมการบริหาร 
             มหาวิทยาลัย  ในการประชุมครั้งที่  2/2566  เมื่อวันที ่ 18 มกราคม 2566 
 7.5  คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เห็นชอบให้นำเสนอตอ่คณะกรรมการสภาวิชาการ 
       ในการประชุม ครั้งที่ 4/2566  เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2566 
 7.6 คณะกรรมการสภาวิชาการ เห็นชอบให้นำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย  

      ในการประชุม ครั้งที ่3/2566  เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2566 
 7.7 สภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้ความเหน็ชอบ/อนุมัตหิลักสูตร   

      ในการประชุม ครั้งที่  /2566   เมือ่วันที่    พฤษภาคม 2566 
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องค์ประกอบที่ 2  ปรัชญา วัตถุประสงค์และผลลัพธ์การเรียนรู้ 
 
1. ปรัชญาของหลักสูตร  

มุ่งผลิตปรัชญาดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านงานวิจัยขั้นสูง สามารถสร้างสรรค์
องค์ความรู้และนวัตกรรม ด้านเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มีคุณธรรม จริยธรรม มี
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
2.  ความสำคัญของหลักสูตร 
 2.1 สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จำเป็นต้องนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทย
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยซึ่งนำไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์  
“ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” เพ่ือความสุขของคนไทยทุกคน โดยยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญเพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้
เป็นคนดี เก่งและมีคุณภาพ มีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุข
ภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มี
วินัย รักษาศีลธรรมและเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 มี
ทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ ภาษาที่ 3 และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ 
เกษตรกรยุคใหมแ่ละอ่ืน ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 “พลิกโฉมประเทศไทยสู่สังคมก้าวหน้า 
เศรษฐกิจสร้างมูลค่าอย่างยั่งยืน” ส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์ของประเทศ โดยพัฒนากำลังคนให้มี
สมรรถนะสูงสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน ควบคู่กับการสร้างความตระหนักในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีจริยธรรม มีวิจารณญาณและเท่าทัน โดยมุ่งให้ความสำคัญกับการ
ยกระดับคนไทยให้มีความรู้ ทักษะและคุณลักษณะที่จำเป็นในโลกยุคใหม่ สอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาดแรงงาน ตลอดจนสอดรับกับทิศทางการพัฒนาประเทศ โดยการยกระดับความสามารถใน
การแข่งขันของสาขาการผลิตหลักและสาขาการผลิตใหม่ ๆ ในอนาคตที่จะเกิดขึ้นและมุ่งเน้นให้มีการ
ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้กำลังคนของไทยมีความยืดหยุ่นพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง แผน
อุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ได้นําเสนอรูปแบบในการปฏิรูปอุดมศึกษาเพ่ือ
กําหนดบทบาทของสถาบันอุดมศึกษาในฐานะผู้ให้บริการ (Service Provider) โดยมียุทธศาสตร์หลัก 
และพิมพ์เขียวของการเปลี่ยนแปลงการอุดมศึกษาของประเทศที่มองในทุกมิติของการพัฒนาทั้ง
ผลผลิตที่เกิดจากอุดมศึกษามีคุณภาพมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ และกลไกการขับเคลื่อนในระบบ
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อุดมศึกษาที่จะสร้างคุณภาพในการบริหาร เกิดธรรมาภิบาลสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาค
ส่วน รวมทั้งการนําดิจิทัลเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอนและการบริหารจัดการในอุดมศึกษา
อย่างจริงจัง โดยหวังว่าอุดมศึกษาจะสามารถบรรลุ เป้าหมายคุณภาพ (Quality) ประสิทธิภาพ 
(Efficiency) ความเท่าเทียม (Equity) และการแก้ไขปัญหาที่ตรงประเด็น (Relevancy) ให้กับ
ประเทศและสังคม ทำให้สามารถปรับตัวเข้ากับตลาดแรงงานและกระแสการพัฒนาที่ปรับเปลี่ยนอยู่
ตลอดเวลาได้อย่างเท่าทันหลักสูตรมีการผลักดันให้อาจารย์มีทุนวิจัย มีความร่วมมือภาครัฐกับ
ภาคเอกชน ( Public Private Partnership, PPP) และผลักดันให้ปฏิบัติงานร่วมกับภาคเอกชนเพ่ือ
เพ่ิมขีดความสามารถในภาคเอกชน  (Talent mobility) ซึ่งเป็นการพัฒนาศักยภาพด้านงานวิจัย 
เทคโนโลยี ทักษะทางด้านอุตสาหกรรมและเป็นการสร้างบัณฑิตที่สามารถปฎิบัติงานได้จริง  เข้าถึง
การทำงานในระบบภาคเอกชนได้ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาความเป็นเลิศเพ่ือพลิกโฉมมหาวิทยาลัย
แมโ่จ้ พระราชบัญญัติอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 และ ประกาศกฎกระทรวง ฯ พ.ศ. 2565        

2.1.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
การประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเป็นแหล่งผลิตอาหาร สร้างงาน สร้างอาชีพให้แก่ประชากร

ทั่วโลก การส่งออกผลิตภัณฑ์ประมงเป็นรายได้สำคัญของไทย อย่างไรก็ตามการสร้างองค์ความรู้และ

เทคโนโลยีบริหารจัดการทรัพยากรประมงมีความสำคัญเพ่ือให้มีทรัพยากรสัตว์น้ำไว้ใช้ประโยชน์อย่าง

ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การผลิตสัตว์น้ำจากการเพาะเลี้ยงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพ่ือ

ความมั่นคงทางอาหาร รองรับความต้องการบริโภคสัตว์น้ำที่สูงขึ้น รวมทั้งการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้า

ประมงให้มีมาตรฐาน ปลอดภัยต่อผู้บริโภคมีความจำเป็น ส่งผลให้เกิดความต้องการกำลังแรงงานที่มี

ความรู้ในด้านการประมงและทรัพยากรทางน้ำ นอกจากนี้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ

ที ่13 “พลิกโฉมประเทศไทยสู่สังคมก้าวหน้า เศรษฐกิจสร้างมูลค่าอย่างยั่งยืน” ส่งเสริมการพัฒนาทุน

มนุษย์ของประเทศ โดยพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะสูงสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 

ควบคู่กับการสร้างความตระหนักในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีจริยธรรม มีวิจารณญาณและ

เท่าทัน โดยมุ่งให้ความสำคัญกับการยกระดับคนไทยให้มีความรู้ ทักษะและคุณลักษณะที่จำเป็นใน

โลกยุคใหม่ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน ตลอดจนสอดรับกับเป้าหมายการพัฒนาที่

ยั่ งยืน (Sustainable Development Goals, SDGs) โดยเฉพาะข้อที่  2 ยุติความหิ วโหย (Zero 

Hunger) ส่งเสริมประมงยั่งยืน ความมั่นคงทางอาหาร ข้อ 3 มีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี (Good 

Health and Well-being) จากผลผลิตและผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ปลอดภัยจากผู้ผลิตสู่ผู้บริโภค โดย

สอดแทรกวิธีการและนวัตกรรมการผลิตที่รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ข้อ 6 การมีน้ำสะอาด

และสุขาภิบาล (Clean Water and Sanitation) การจัดการน้ำให้มีความสะอาดพร้อมใช้สำหรับทุก
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คน ข้อ 12 การสร้างหลักประกันให้มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน (Ensure sustainable 

consumption and production patterns) ข้อ 13 การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

(Climate Action) ในรูปของฟาร์มผลิตสัตว์น้ำอัจฉริยะ ข้อ 14 (Life Below Water) มีเป้าหมาย

อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเลเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน และ

เป้าหมายที่ 15 (Life on land) การปกป้อง ฟ้ืนฟูและสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน 

โดยการยกระดับความสามารถในการแข่งขันของสาขาการผลิตหลักและสาขาการผลิตใหม่ ๆ ใน

อนาคตที่จะเกิดขึ้น และมุ่งเน้นให้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้กำลังคนของไทยมีความ

ยืดหยุ่นพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ทำให้สามารถปรับตัวเข้ากับตลาดแรงงานและกระแสการพัฒนาที่

ปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาได้อย่างเท่าทัน 

2.1.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
 การศึกษาเป็นกระบวนการที่สำคัญยิ่งในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ เพียบพร้อมทั้งความรู้ 
ความสามารถและสติปัญญาเพียงพอที่จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า 
โดยเฉพาะการศึกษาในระดับปริญญาเอก ซึ่งจัดเป็นการศึกษาที่มุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาความรู้ 
ทักษะ ในสาขาวิชาเฉพาะทางให้มีความชัดเจนและยังมุ่งสร้างบุคคลให้มีความสามารถในการใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นเลิศทางวิชาการ สามารถพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม
ต่าง ๆ มาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ การพัฒนาดังกล่าวดำเนินการโดยผ่าน
กระบวนการทำวิจัยอย่างเป็นระบบในการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอก เพ่ือสนองตอบความ
ต้องการของตลาดแรงงานและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของไทย สำหรับความต้องการ
กำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ทำงานด้านการประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำมากขึ้น 
เนื่องจากไทยเป็นประเทศผู้ผลิต ส่งออกสินค้าประมงและผลิตภัณฑ์อาหารทะเลรายสําคัญ โดยมี
รายได้จากการส่งออกสินค้าประมงปีละเกอืบสองแสนล้านบาท การพัฒนาแรงงานทางด้านอุดมศึกษา
แก้ปัญหาทรัพยากรทางน้ำโดยใช้ข้อมูลจากการวิจัย โดยเฉพาะระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการเรียนการ
สอนแบบวิจัยนี้จะสามารถส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรเพ่ือนำไปพัฒนาและต่อยอดการวิจัยในชุมชน 
การสร้างงาน สามารถจัดการเพ่ิมมูลค่าของทรัพยากรและจัดการสิ่งแวดล้อมทางน้ำได้อย่างบูรณาการ
ที่เหมาะสมกับภูมิสังคม การให้ความสำคัญกับความปลอดภัยด้านอาหารและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้
แตกต่างจากคู่แข่งและสอดรับกบัตลาดผู้บริโภคทีเ่ปลี่ยนไป 
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2.2 ผลกระทบจาก ข้อ 2.1.1 และ 2.1.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธ
กิจของมหาวิทยาลัย 
 

2.2.1 การพัฒนาหลักสูตร 
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นสถาบันการศึกษา

ระดับอุดมศึกษาท่ีมีจุดเด่นด้านการเรียนการสอนและการวิจัยด้านการประมงและทรัพยากรทางน้ำมา

เป็นระยะเวลายาวนาน จึงจำเป็นต้องปรับตัวในการวางแผนการพัฒนาหลักสูตรต่าง ๆ โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งเน้นการเรียนการสอนแบบวิจัยผ่านการศึกษาวิชาดุษฎีนิพนธ์ 

ซึ่งสามารถพัฒนาหลักสูตรฯ เพ่ือตอบโจทย์กลุ่มวิจัยเร่งด่วน (priority-based research areas) 

ตอบสนองยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ส่งเสริมนักศึกษาให้มีความ

เชี่ยวชาญในกลุ่มวิจัยด้านการจัดการทรัพยากรน้ำ กลุ่มวิจัยภาวะโลกร้อนและพลังงานทางเลือก กลุ่ม

วิจัยการเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตรเพ่ือการส่งออกและลดการนำเข้า กลุ่มวิจัยการบริหารจัดการ

สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพ กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีใหม่และเทคโนโลยีที่

สำคัญเพ่ืออุตสาหกรรม นอกจากนี้ยังสามารถพัฒนาหลักสูตรฯ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

และโมเดลเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy : 

BCG Model) เพ่ือตอบโจทย์ยุทธศาสตร์การวิจัยมุ่งเป้าในกลุ่มวิจัยการจัดการน้ำ กลุ่มวิจัยการเพ่ิม

มูลค่าสินค้าเกษตรเพ่ือส่งออกและลดการนำเข้า กลุ่มวิจัยการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและการ

พัฒนาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพ 

การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยโดยจากสาเหตุดังกล่าวจึงได้ปรับปรุงหลักสูตรปรัชญา

ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ โดยใช้กระบวนการ Backward 

Curriculum Design เพ่ือให้ได้มาซ่ึงหลักสูตรที่มีรายวิชาและกิจกรรมการเรียนการสอนสอดคล้องกับ

ผลลัพธ์การเรียนรู้ และความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีการวิเคราะห์สถานการณ์ความต้องการ

แรงงานด้านการประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต รับฟังความคิดเห็นจากผู้

มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภาครัฐและเอกชน ศิษย์เก่า ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและ

สังคมไทยสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคนในด้านความรู้ 

(Knowledge) ทักษะ (skills) จริยธรรม (Ethics) และลักษณะบุคคล (Character) เพ่ือให้มีความรู้ที่

จำเป็นและเพียงพอต่อการนำไปปฏิบัติ ต่อยอดความรู้และมีการใช้กระบวนการวิจัยเพ่ือสร้างองค์

ความรู้ใหม่ที่นำไปสู่การแก้ปัญหาแบบองค์รวม พัฒนาสมรรถนะ ทักษะของกำลังแรงงานให้
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สอดคล้องกับความต้องการ พร้อมก้าวสู่โลกของการทำงานและการแข่งขันอย่างมีคุณภาพ โดยผ่าน

หลักสูตรฯ ที่มีการเรียนการสอนเน้นการวิจัยและพัฒนาการสร้างนวัตกรรมผ่านระบบการศึกษาใน

รายวิชาดุษฎีนิพนธ์ เพ่ือยกระดับศักยภาพการบริหารจัดการทรัพยากรประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 

ทั้งในเรื่องนวัตกรรมกระบวนการผลิต รูปแบบผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ๆ การพัฒนากลยุทธ์เพ่ือ

บูรณาการวิจัยที่ก่อให้เกิดประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ การพัฒนาผู้เรียนเพ่ือตอบสนองมหาวิทยาลัยกลุ่ม

ที่ 2 ให้เป็นบุคลากรที่เชี่ยวชาญในการพัฒนานวัตกรรมและเป็นผู้ประกอบการ รวมทั้งการเชื่อมโยง

เครือข่ายระหว่างสถาบันวิจัย สถาบันการศึกษา ภาครฐั ภาคเอกชนและชุมชน  

 

2.2.2 ความเก่ียวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
เพ่ือใหเ้ป็นไปตามพันธกจิของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาคนให้มีคณุภาพพร้อมคุณธรรมและรอบรู้

อย่างเท่าทัน โดยผลิตดุษฎีบัณฑิตที่สามารถเป็นผู้สร้างและนำนวัตกรรมมาใช้ประโยชน์ในการสร้าง
คุณค่าทางวิชาการและมูลค่าเพ่ิม  มีทักษะด้านภาษาต่างประเทศ ก้าวทันเทคโนโลยีสารสนเทศ มี
ทักษะที่จะพัฒนาตนเองเป็นผู้ประกอบการ ตลอดจนสามารถปรบัตัวให้ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เพ่ิมพูนความรู้และทักษะในการทำงานเพ่ือเสริมสร้างงานให้สูงขึ้น
ทั้งการคิด วิเคราะห์ สร้างสรรค์ แก้ปัญหา ตัดสินใจ ทำงานเป็นทีม มีจริยธรรม มีวินัยในการทำงาน 
สามารถรองรับและเรียนรู้เทคโนโลยีที่ซับซ้อนได้ง่ายปรับตัวให้ทันกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ จากระบบ
การศึกษาที่เน้นการวิจัยดุษฎีนิพนธ์และพร้อมก้าวสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ โดยผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
ของหลักสูตรมีความสอดคล้องกับมาตรฐานของ สป.อว. มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 
2565 และอัตลักษณ์บัณฑิตมหาวิทยาลัยแม่โจ้ หลักสูตรยังเน้นในเรื่องการสร้างผลิตภัณฑ์อาหาร
สุขภาพจากการประมง (Functional Food) ซึ่งสำคัญมากต่อการเพ่ิมมูลค่าของผลผลิตสัตว์น้ำ 

 
2.3 ความสัมพันธ์ (ถ้าม)ี กับหลักสูตรอ่ืนที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอืน่ของมหาวิทยาลัย  
2.3.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลกัสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอ่ืน  

ไม่มี 
2.3.2 รายวิชาในหลักสูตรทีเ่ปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน  

ไม่มี 
     2.3.3 การบริหารจัดการ 

1. เน้นการบริหารจัดการโดยเฉพาะในกลุ่มวิชาเอกบังคับให้เป็นแบบร่วมกันสอนเป็นทีม 
(Team teaching) โดยให้มีผู้ประสานงานรายวิชาทุกรายวิชา เพ่ือทำหน้าที่ประสานงานกับอาจารย์
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ผู้รบัผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน นักศึกษา ในเรื่องที่เก่ียวกับรายละเอียด
ของรายวิชา การจัดการเรียนการสอน การวัดผลและประเมินผล 

2. ในการจัดการเรียนการสอนจะต้องมีการปรึกษาหารือระหว่างผู้สอนรายวิชาที่เปิดสอนกับ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพ่ือให้ได้เนื้อหาความรู้และทักษะทางการประมงที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของหลักสูตร ประสานงานกับคณะต่าง ๆ ที่จัดรายวิชาให้นักศึกษา โดยมีการวางแผนร่วมกัน
ของผู้เกี่ยวขอ้งตั้งแต่ผู้บริหาร อาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน ตลอดจนบุคลากรสายสนับสนุน 
 
3.  วัตถุประสงค์ของหลกัสูตร 
 1. เพ่ือผลิตนักวิชาการที่มีสามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทฤษฎีขั้นสูง เพ่ือสร้างองค์ความรู้
และนวัตกรรมผ่านกระบวนการวิจัยด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การบริหารจัดการแหล่งน้ำและ
ทรัพยากรสัตว์น้ำทีมี่ผลกระทบต่อสังคม เศรษฐกจิและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนซ่ึงเป็นทีย่อมรบั  

2. เพ่ือผลิตบัณฑิตที่สามารถเป็นผู้นำทางวิชาการ มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีดิจิทัลในการสืบค้นข้อมูลและงานวิจัย มีทักษะด้านการสื่อสาร มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสร้างสรรค์ผลงานวิชาการและสามารถบูรณาการทำงานอย่างมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน   

3. เพ่ือผลิตผู้ประกอบการที่สามารถนำนวัตกรรมข้ันสูงไปใช้ในแก้ปัญหาแบบองคร์วม มีความ
ซ่ือสัตย์สุจริต ทัศนคติที่ดี  มีความตระหนักต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ 
 
4. จุดเด่นเฉพาะของหลักสูตร 

หลักสูตรมีการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนและการทำวิจัยให้ทันสมัย มีเครือข่ายศิษย์เก่าที่
เข้มแข็ง มีความร่วมมือกับภาครัฐเอกชนทั้งในและต่างประเทศ หลักสูตรปรับปรุงเน้นการเรียนควบคู่
กับการปฏิบัติงานวิจัยในสถานประกอบการ รวมทั้งมีศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมทางการเกษตร
สำหรับบัณฑิตผู้ประกอบการ ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศทางการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ฐานเรียนรู้
ทางการประมงที่เป็นแหล่งเรียนรู้และฝึกทำงานวิจัย คณาจารย์มีความเชี่ยวชาญและได้รับการยอมรับ
ทัง้ในระดบัชาติและนานาชาติ 
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5. ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (Program Learning Outcome: PLOs) 
 5.1 ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 

PLO Learning Outcome Statement Specific 
LO 

Generic 
LO 

Level ผลลัพธ์การ
เรียนรูด้้าน 

1 มีความซื่อสัตย์สุจริต ทัศนคตทิีด่ ีมีความตระหนักต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

 √ E จริยธรรม 

2 ประยุกต์ใช้วิธีการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และทฤษฎีใหม่เพื่อ
การปฏิบัติงานทางด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การบริหาร
จัดการแหล่งน้ำและทรัพยากรสัตว์น้ำ สร้างผลงานที่ เป็นที่
ยอมรับและอ้างอิงได้ รวมทั้งทักษะการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่
ในการปฏิบัติงานได้ 

√  C ความรู้ 
 

3 มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัลในการ
ติดต่อสื่อสาร การสร้างและบริหารงานวิจัย วิเคราะห์ข้อมูล 
นำเสนอผลงานอย่างสร้างสรรค์ 

 √ C ทักษะ 
 

4 สามารถ เป็ นผู้ น ำในการสร้ างนวัตกรรมและการเป็ น
ผู้ประกอบการ 

√  C ลักษณะบุคคล 

5 มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสร้างสรรค์และเผยแพร่
ผลงานวิชาการ 

 √ E ทักษะ 

 

Bloom’s Taxonomy : R=Remembering U = Understanding  AP  =Applying  AN= Analyzing  E=Evaluating  C=Creating  
 

5.2  ผลลัพธ์การเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และกลยุทธ์การประเมินผล 
 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับบัณฑิตศึกษา 
 ผลลัพธ์การเรียนรู้ให้เป็นไปตามกฎกระทรวง มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง รายละเอียดผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 และประกาศอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีการกำหนดผลลัพธ์การเรียน 
4 ด้าน ได้แก่ ด้านความรู้ ด้านทักษะ ด้านจริยธรรมและด้านลักษณะบุคคล รวมทั้งมีการออกแบบ
จากความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหลักสูตร 

 
1.  ด้านความรู้ (Knowledge) 

1.1  ผลลัพธ์การเรยีนรู้ด้านความรู้ 
1) มีความเข้าใจและมีความสามารถอธิบายหลักการและทฤษฎีที่สำคัญในด้านการ

เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การบริหารจัดการแหล่งน้ำและทรัพยากรสัตว์น้ำอย่างถ่องแท้และลึกซึ้งในองค์
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ความรู้ที่เป็นแก่นในสาขาวิชาเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ รวมทั้งข้อมูลเฉพาะทาง
ทฤษฎีหลักการและแนวคิดท่ีเป็นรากฐาน ซึ่งนำไปสู่การสร้างองคค์วามรู้ใหม่ 

2) มีความสามารถในการบูรณาการเนื้อหาความรู้ที่ เป็นปัจจุบันในสาขาวิชา
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำในประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้น มีทักษะการใช้เทคโนโลยี
สมัยใหม่ในการปฏิบัติงาน 

3) มีความสามารถในการประเมินค่าและพัฒนาสาขาวิชาเทคโนโลยีการประมงและ
ทรัพยากรทางน้ำให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงใหม่ทั้งในระดับชาติหรือนานาชาติ มีการบูรณาการองค์
ความรู้กับสาขาวิชาที่เกีย่วขอ้ง 

1.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
                 1) ส่งเสริมการค้นคว้าหาความรู้ ทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง มอบหมายงานให้ผู้เรียน
ทำรายงาน ค้นคว้าข้อมูลสาขาวิชาและศาสตร์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องมาบูรณาการ เพ่ือสร้างองค์ความรู้
ใหม ่
                 2) ใช้การเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบ เช่น การบรรยายโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้
ความสามารถเฉพาะทาง การเรียนรู้แบบแก้ไขปัญหา (Problem Based Learning) การจัดทำ
โครงการ (Project Based learning) การยกตั วอย่ างกรณี ศึกษา หรือการตั้ งโจทย์คำถาม 
สถานการณ์จำลองบทบาทสมมติ เพ่ือเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีการแสดงความคิดเห็นและ
ซักถามข้อสงสัย 
                 3) การดำเนินการวิจัยและจัดทำรายงานเพ่ือนำเสนอ มีการศึกษาดงูานนอกสถานที ่

1.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
                 1) การสอบข้อเขียน การสอบประมวลความรอบรู้ การสอบดุษฎีนิพนธ์ 
                 2) ประเมินจากการมีส่วนร่วม ความกระตือรือร้นในชั้นเรียน รายงานที่มอบหมาย โครง
ร่างดุษฎีนิพนธ์ และการนำเสนอ 
                 3) ประเมินจากความก้าวหน้าของการดำเนินการทดลองวิจัยและการสรุปผลการ
ทดลอง 
 
2.  ด้านทกัษะ (Skills) 

 2.1  ผลลัพธ์การเรียนรู้ด้านทักษะการปฏิบัติงานตามศาสตร์หรือวิชาชีพ 
1) มีความสามารถเลือกใช้ทักษะในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ ปัญหาในการทำงาน 

และหาแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การบริหารจัดการแหล่งน้ำและ
ทรัพยากรประมง การบริหารจัดการฟาร์มสัตว์น้ำอย่างสร้างสรรค ์
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2) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมใหม่หรอืสร้างองค์ความรู้ใหม่เกีย่วกับการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การบริหารจัดการแหล่งน้ำและทรัพยากรสัตว์น้ำ การบริหาร
จัดการฟาร์มสัตว์น้ำ 

2.2  ผลลัพธ์การเรยีนรู้ด้านทักษะทัว่ไปด้านดิจิทัล 
1) มีความสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่หลากหลายในการรวบรวมข้อมูล 

ติดต่อสื่อสาร การสร้างและบริหารงานวิจัย การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลใน

ระดับชาติหรือนานาชาติ 

2) มีความสามารถคัดกรองข้อมูลทางวิชาการและทางสถติิ เพ่ือนำมาใช้ในการศึกษา
ค้นคว้าและสรุปปัญหาเพ่ือเสนอแนวทางแก้ไขอย่างมีวิจารณญาณและสรา้งสรรค์ 

2.3 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทกัษะ 
     1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนคิดหาเหตุผล เข้าใจสาเหตุของปัญหา และ
ประยุกต์ความรู้ในการแก้ปัญหา เช่น การเรียนรู้แบบแก้ไขปัญหา (Problem Based 
Learning) หรอื การจัดทำโครงการ (Project Based Learning) 
     2) มอบหมายงานที่พัฒนาผู้เรียนให้มีการวิเคราะห์ สังเคราะห์และวิพากษ์ได้ โดยใช้
รูปแบบการสอนที่หลากหลาย 
     3) มอบหมายให้ผู้เรียนทำรายงานค้นคว้าข้อมูลในสาขาวิชาและศาสตร์อ่ืน ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง
นำมาบูรณาการ เพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ 
     4) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นกระตุ้นให้มีการวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ 
(Research Based Learning) 
    5) จัดชั่วโมงสัมมนา โดยให้นักศึกษาเข้าร่วมสัมมนากับสาขาวิชาอ่ืน ๆ ที่เกีย่วข้องเพ่ือให้
เกิดความคิดเชิงบูรณาการ 
    6) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารที่หลากหลายรูปแบบและวิธีการ 
   7) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการฝึกทักษะการค้นคว้า การถ่ายทอดโดยใช้ภาษา
และเทคโนโลยีในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือการสื่อสาร 
2.4  กลยุทธ์การประเมินผลการเรยีนรู้ด้านทักษะ 

1) ประเมินจากการสอบขอ้เขยีน การสอบประมวลความรอบรู้ การสอบดุษฎีนิพนธ์ 
2) ประเมินจากผลงานและการปฏิบัติของนักศึกษา เช่น การนำเสนอรายงาน โครง

รา่งดุษฎีนิพนธ์ การดำเนินงานวิจัย 
3) ประเมินจากพฤติกรรมของผู้เรียนและผลจากกิจกรรมการเรียนการสอนที่จัดใน

ห้องเรยีน 
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4) ประเมินจากผลงานของผู้เรียนทั้งรูปแบบการนำเสนอรายงานหน้าชั้นเรียนและ
รายงานที่เป็นรูปเล่ม 

5) ประเมินจากเทคนิคที่นำเสนอโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคนิคทางสถิติและ
ทางคณิตศาสตรพ้ื์นฐาน รวมถึงการนำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการ 

 
3.  ด้านจริยธรรม (Ethics) 

 3.1  ผลลัพธ์การเรียนรู้ด้านจริยธรรม 
1) มีความยึดมั่นความดีงามในทางวิชาการ ซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ มีวินัย ตรงต่อเวลา 

และมีน้ำใจช่วยเหลือผู้อ่ืน โดยแสดงตนเป็นแบบอย่างและผู้นำที่ดีในสังคม  
2) มีความรบัผิดชอบต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีจรยิธรรมและ

จรรยาบรรณทางวิชาการ โดยเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนได้ 
3) มีความเคารพสิทธิของผู้อ่ืน คำนึงถึงความเสมอภาค รวมถึงระเบียบและกฎเกณฑ์ใน

สังคมโดยเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ซบัซ้อนได้  
3.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านจริยธรรม 

1) ปลูกฝังใหม้ีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์ สุจริต มีความรับผิดชอบ 
2) จัดให้มีการอบรมจรรยาบรรณในวิชาการและวิชาชีพ 
3) อาจารย์ผู้สอนต้องสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในระหว่างการจัดการเรียนการ

สอน โดยยกตัวอย่างจากสถานการณ์จริง บทบาทสมมุติหรือกรณีตัวอย่าง ตลอดจนเป็น
แบบอย่างที่ดีแก่นักศึกษา 

4) จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมโดยเชิญวิทยากรผู้มีประสบการณห์รอืผู้นำทาง
ศาสนาต่าง ๆ บรรยายพิเศษเกี่ยวกบัจริยธรรม คุณธรรมที่ศาสนิกชนพึงปฏิบัติ 
3.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรยีนรู้ด้านจริยธรรม 

1) ประเมินจากความรับผิดชอบในหนา้ทีม่อบหมาย 
2) ประเมินการตรงต่อเวลา การมีวินัย ความมีน้ำใจ ความซื่อสัตย์สุจริตของ

นักศึกษา 
3) ประเมินพฤติกรรมของนักศึกษาในการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ 

อย่างต่อเนื่อง  
4) ประเมินจากแบบประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรม

และจริยธรรม 
5) ประเมนิจากแบบทดสอบที่สร้างขึ้นเพ่ือวัดประเด็นที่เกี่ยวข้อง 
6) ประเมินโดยการสุ่มตรวจการอา้งอิง แหล่งข้อมูลเชิงวิชาการจากผลงานนักศกึษา 
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4.  ด้านลักษณะบุคคล (Character) 
4.1  ผลลัพธ์การเรียนรู้ด้านทักษะลักษณะบคุคลทัว่ไป 

1) มีความตั้งใจในการทำงาน ขยัน อดทน สู้งาน เป็นผู้นำในการสร้างนวัตกรรมและ
การเป็นผู้ประกอบการโดยเป็นแบบอย่างให้ผู้อื่นและสังคมได้ 

2) มีความสามารถในการปรับตัวในการทำงานร่วมกับผู้อ่ืน และทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ทั้งในระดับชาติหรือนานาชาติ 

4.2 ผลลัพธ์การเรียนรู้ด้านทักษะลักษณะบุคคลตามอาชีพ 
1) มีจิตสำนึกต่อภาระหนา้ที่ทีไ่ด้รบัมอบหมายและพร้อมพัฒนาทักษะใหม่ ด้วยทักษะ

การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
2) มีภาวะการเป็นผู้นำ ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสมและพร้อมเสนอแนว

แก้ไขปญัหาที่ซับซ้อนได้  
4.3 กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านลักษณะบุคคล 

1) ปลูกฝงัใหม้ีความรับผิดชอบในการทำงานด้านวิชาการและวิชาชีพ 
                2) ส่งเสริมการค้นคว้าหาความรู้ การใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ การ
ดำเนินการวิจัยเพ่ือแก้ไขปัญหา สร้างองค์ความรู้ใหม่ อันก่อให้เกดิการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
                3) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการทำงานร่วมกันเป็นทีม ฝึกการเป็นผู้นำและผู้
ตามทีดี่ การเป็นผู้ประกอบการ 
      4) ส่งเสริมการค้นคว้างานวิชาการ การนำเสนองานและการทำงานร่วมกับเครือข่ายที่
เกี่ยวข้องทัง้ในและต่างประเทศ  

4.4  กลยุทธ์การประเมินผลการเรยีนรู้ด้านลักษณะบุคคล 
1) ประเมินจากคุณภาพของชิ้นงานทีส่่งมอบ 
2) ประเมินพฤติกรรมของนักศึกษาระหว่างการปฏิบัติงาน 

                3) ประเมินจากการสอบข้อเขียน การสอบประมวลความรอบรู้ งานสัมมนา การรายงาน
ความก้าวหน้าของดุษฎีนิพนธ์ การสอบดษุฎีนิพนธ์ 
               4) ประเมินจากความสามารถในการนำเสนอผลงานทางวิชาการทั้งรูปแบบการอภิปราย
และการตีพิมพ์ผลงานในระดับชาติและนานาชาติ 
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5.3 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบของผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตรลงสู่รายวิชา 
(Curriculum Mapping) 

 
รายวิชา ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 
กลุ่มวิชาที่กำหนดใหเ้รียนโดยไม่นับหน่วยกิต 
30903101 ระเบียบวิธวีิจยัขั้นสูงทางการประมงและทรพัยากรทางน้ำ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
30903121 สัมมนา 1  ✓ ✓   
30903122 สัมมนา 2  ✓ ✓   
30903123 สัมมนา 3  ✓ ✓  ✓ 
30903124 สัมมนา 4 ✓ ✓ ✓  ✓ 
30903125 สัมมนา 5 ✓ ✓ ✓  ✓ 
30903126 สัมมนา 6 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
30903127 สัมมนา 7 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
30903128 สัมมนา 8 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
30903129 สัมมนา 9 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
30903130 สัมมนา 10 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
กลุ่มวิชาเอกบงัคับ 
30903102 นวัตกรรมทางการประมงและการเป็นผูป้ระกอบการ ✓ ✓  ✓  

 
 
 
 
 

 
รายวิชา ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 
กลุม่วิชาเอกเลือก 
30903201 การจัดการสุขภาพสัตว์น้ำขัน้สูง  ✓    
30903202 การบูรณาการด้านสาหร่าย แพลงก์ตอนและพืชน้ำ เพี่อผลติ
สัตว์น้ำอินทรีย์ขั้นสูง 

 ✓    

30903301 เทคโนโลยีการปรับปรุงพันธ์ุสัตว์น้ำขั้นสงู  ✓    
30903302 เอนไซม์และการประยุกต์ใชใ้นอาหารสัตว์นำ้  ✓    
30903401 การจัดการทรัพยากรทางน้ำอยา่งยั่งยืน  ✓ ✓   
30903402 การจัดการทรัพยากรประมงและความหลากหลายทางชีวภาพ  ✓ ✓   
30903403 แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ในการจัดการทรัพยากรประมง  ✓ ✓   
30903404 การจัดการทรัพย์สินทางปญัญาด้านนวัตกรรมการประมง ✓ ✓ ✓ ✓  
30903405 การวางแผนและบรหิารโครงการวิจัย ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
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30903406 หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน้ำ  ✓ ✓ ✓ ✓ 
30903407 การวิจัยหรือฝึกอบรมต่างประเทศระดับบัณฑิตศึกษา  ✓ ✓ ✓ ✓ 
ดุษฎีนิพนธ์ 
30903131 ดุษฎีนิพนธ ์1  ✓ ✓   
30903132 ดุษฎีนิพนธ์2  ✓ ✓   
30903133 ดุษฎีนิพนธ ์3  ✓ ✓  ✓ 
30903134 ดุษฎีนิพนธ ์4 ✓ ✓ ✓  ✓ 
30903135 ดุษฎีนิพนธ ์5 ✓ ✓ ✓  ✓ 
30903136 ดุษฎีนิพนธ ์6 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
30903137 ดุษฎีนิพนธ ์7 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
30903138 ดุษฎีนิพนธ ์8 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
30903139 ดุษฎีนิพนธ ์9 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
30903140 ดุษฎีนิพนธ ์10 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

 

6. ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู ้
 6.1 ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา (YLOs) 
แผน 1.1, 2.1 
ชั้นปี YLO ความสอดคล้องกับ PLOs 

1 นักศกึษาสามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทกัษะในการปฏบัิตงิาน
ทางด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การบริหารจัดการแหล่งน้ำและ
ทรัพยากรสตัว์น้ำ มีทักษะการใช้เทคโนโลยสีมยัใหม่ในการ
ปฏิบัติงาน มีทักษะทีจ่ำเป็นสำหรบัการดำเนินงานดุษฎีนิพนธ์ 
รวมทัง้มีความซือ่สัตย์ สุจรติ ทัศนคติที่ดี มีความตระหนักต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อม  

PLO1, PLO2, PLO3 

2 นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะในการค้นคว้า 
แก้ไขปญัหาและสร้างงานวิจยัทางด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การ
บริหารจดัการแหล่งน้ำและทรัพยากรสัตว์น้ำ สามารถวิเคราะห์
ผลกระทบของงานวิจัยในปัจจุบันต่อองคค์วามรู้ในสาขา สามารถ
ดำเนินงานวิจยัเพือ่สร้างองค์ความรู้และนวตักรรมได ้

PLO1, PLO2, PLO3, PLO4 

3 นักศึกษามีความสามารถสรา้งนวัตกรรมและการเป็น
ผู้ประกอบการ สามารถเขยีนเลม่ดุษฎีนิพนธ์และตีพิมพ์ผลงาน
ทางวิชาการได ้

PLO1, PLO2, PLO3, PLO4, PLO5 
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แผน 1.2, 2.2 
ชั้นป ี YLO ความสอดคล้องกับ PLOs 

1 นักศึกษามีความรูค้วามเข้าใจ สามารถวิเคราะห์ การทำงานดา้น
การประมงและการเพาะเลีย้งสัตวน์ำ้ รวมทั้งมีความซือ่สัตย์ 
สุจรติ ทัศนคติที่ดี มีความตระหนกัต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

PLO1, PLO2 

2 นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะในการปฏบิัติงาน
ทางด้านการเพาะเลี้ยงสตัว์น้ำ การบริหารจัดการแหล่งนำ้และ
ทรัพยากรสตัว์น้ำ มีทักษะการใช้เทคโนโลยสีมยัใหมใ่นการ
ปฏิบัติงาน มีทกัษะทีจ่ำเป็นสำหรบัการเขียนโครงร่างดุษฎีนิพนธ์  

PLO1, PLO2, PLO3 

3 นักศึกษาสามารถวางแผนและดำเนินงานวิจัย แก้ไขปัญหาเพื่อให้
งานวิจัยดำเนินการไปตามกำหนดเวลา 

PLO1, PLO2, PLO3, PLO4 

4 นักศกึษามีความรูค้วามเข้าใจต่อนวัตกรรมทางดา้นการผลติสตัว์
น้ำ สามารถนำเสนองานทางวิชาการได ้

PLO1, PLO2, PLO3, PLO4, PLO5 

5 นักศึกษามีความสามารถสรา้งนวตักรรมและการเป็น
ผู้ประกอบการ สามารถเขยีนเลม่ดุษฎีนิพนธ์และตีพิมพ์ผลงาน
ทางวิชาการได ้

PLO1, PLO2, PLO3, PLO4, PLO5 
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องค์ประกอบที่ 3 โครงสร้างของหลักสูตร รายวิชาและหน่วยกิต 

1. จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 

 1.1  หลักสูตรปริญญาเอก  3  ปี 

1.1.1 จำนวนหน่วยกิต  รวมตลอด 48 หน่วยกิต 

แผน 1 เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการทำวิทยานิพนธ์ที่ก่อให้เกิดความรู้
ใหม่ สถาบันอุดมศึกษาอาจกำหนดให้เรียนรายวิชาเพ่ิมเติมหรือทำกิจกรรมทางวิชาการอ่ืนเพ่ิมขึ้นได้ 
โดยไม่นับหน่วยกิต แต่จะต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่สถาบันอุดมศึกษากำหนด  

แผน 1 แผน 1.1 สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท โดยมีการทำ
วิทยานิพนธ์ที่ก่อให้เกิดความรู้ใหม่ จะต้องทำวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิตและมีการ
กำหนดให้เรียนรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิต จำนวน 9 หน่วยกิต และรายวิชาภาษาต่างประเทศตาม
เงื่อนไขของบัณฑิตศึกษา นอกจากนีต้้องเขา้ร่วมกิจกรรมทางวิชาการทีห่ลักสูตรกำหนด 

แผน 2 เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย โดยมีการทำวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพสูง 
และก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพและศึกษารายวิชาเพ่ิมเติม 

แผน 2 แผน 2.1  สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จะต้องทำ
วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต และศึกษารายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และมีการ
กำหนดให้เรียนรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิต จำนวน 9 หน่วยกิต และรายวิชาภาษาต่างประเทศตาม
เงื่อนไขของบัณฑิตศึกษา นอกจากนี้ต้องเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการทีห่ลักสูตรกำหนด 

 

 1.2  หลักสูตรปริญญาเอก  5  ปี 

1.2.1 จำนวนหน่วยกิต  รวมตลอด 72 หน่วยกิต 

แผน 1 เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการทำวิทยานิพนธ์ที่ก่อให้เกิดความรู้
ใหม่ สถาบันอุดมศึกษาอาจกำหนดให้เรียนรายวิชาเพ่ิมเติมหรือทำกิจกรรมทางวิชาการอ่ืนเพ่ิมขึ้นได้ 
โดยไม่นับหน่วยกิต แต่จะต้องมผีลสัมฤทธิ์ตามท่ีสถาบันอุดมศึกษากำหนด  

แผน 1 แผน 1.2  สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี โดยมีการทำ

วิทยานิพนธ์ที่ก่อให้เกิดความรู้ใหม่ จะต้องทำวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต และมีการ

กำหนดให้เรียนรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิต จำนวน 13 หน่วยกิต และรายวิชาภาษาต่างประเทศตาม

เงื่อนไขของบณัฑิตศึกษา นอกจากนี้ต้องเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการทีห่ลักสูตรกำหนด 
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แผน 2 เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย โดยมีการทำวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพสูง 
และก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพและศึกษารายวิชาเพ่ิมเติม 

แผน 2 แผน 2.2 สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จะต้องทำ

วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต และศึกษารายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต และมีการ

กำหนดให้เรียนรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิต จำนวน 13 หน่วยกิต และรายวิชาภาษาต่างประเทศตาม

เงื่อนไขของบัณฑิตศึกษา นอกจากนี้ต้องเขา้ร่วมกิจกรรมทางวิชาการทีห่ลักสูตรกำหนด 

2. โครงสร้างหลักสูตร  
1) แผน 1 แผน 1.1  

1. วิชาที่ไม่นับหน่วยกิต   (9)   หน่วยกิต  
2. ดุษฎีนิพนธ์    48   หน่วยกติ  
รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร  48   หน่วยกิต  

2) แผน 1 แผน 1.2 
1. วิชาที่ไม่นับหน่วยกิต          (13)  หน่วยกติ  
2. ดุษฎีนิพนธ์                      72   หน่วยกิต  
รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร     72    หน่วยกิต  

  3) แผน 2 แผน 2.1 
1. วิชาที่ไม่นับหน่วยกิต          (9)   หน่วยกิต  
2. ดุษฎีนิพนธ์                     36   หน่วยกิต  
3. วิชาเอกบังคับ                    3   หนว่ยกิต 
4. วิชาเอกเลือก                     9   หนว่ยกติ 
รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร    48    หน่วยกิต  

4) แผน 2 แผน 2.2 
1. วิชาที่ไม่นับหน่วยกิต (13) หน่วยกิต  
2. ดุษฎีนิพนธ์   48  หน่วยกิต  
3. วิชาเอกบังคับ      3  หน่วยกิต 
4. วิชาเอกเลือก     21 หน่วยกิต 
รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร   72 หน่วยกติ  

หมายเหตุ : ( ) เป็นรายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตและมีการประเมินผลเป็นแบบ S หรือ U  
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สำหรับนักศึกษาที่จำเป็นต้องเรียนเพ่ิมเติมเพ่ือปรับพ้ืนฐานไม่ให้นับรวมหน่วยกิต 
จากรายวิชาพ้ืนฐานของระดับปริญญาตรีหรือโทซึ่งขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
รวมทั้งไม่นับรายวิชาบังคับก่อนหรือเทียบเท่าที่ไม่ได้เป็นวิชาบังคับหรือวิชาเลือกตามความเห็นของ
อาจารย์ที่ปรึกษา และให้ผ่านการทดสอบภาษาต่างประเทศตามประกาศของมหาวิทยาลัยที่บังคับใช้
ในขณะนั้น 
 

3 รายวิชาในหลักสูตร 
3.1 แผน 1 แผน 1.1  

                                                                   หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
1) รายวิชาทีก่ำหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต (9) หน่วยกิต 
30903101 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 
               Advancedd Research Methodology in Fisheries   
               and Aquatic Resources 

(3) (2-3-5) 

30903121 สัมมนา 1 
               Seminar 1 

(1) (0-2-1) 

30903122 สัมมนา 2 
              Seminar 2 

(1) (0-2-1) 

30903123 สัมมนา 3 
              Seminar 3 

(1) (0-2-1) 

30903124 สัมมนา 4 
              Seminar 4 

(1) (0-2-1) 

30903125 สัมมนา 5 
              Seminar 5 

(1) (0-2-1) 

30903126 สัมมนา 6 
              Seminar 6 

(1) (0-2-1) 

หมายเหตุ:  (  )  เป็นรายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิต และมีการประเมนิผลเป็นระบบ S หรือ U 
 2) ดุษฎีนิพนธ์ 48 หน่วยกิต 
30903131 ดุษฎีนิพนธ์ 1 
              Thesis 1 

6 (0-18-0) 

30903132 ดุษฎีนิพนธ์ 2 
              Thesis 2 

6 (0-18-0) 



   23 OBE2-MJU 

30903133 ดุษฎีนิพนธ์ 3 
              Thesis 3 

6 (0-18-0) 

30903134 ดุษฎีนิพนธ์ 4 
              Thesis 4 

6 (0-18-0) 

30903135 ดุษฎีนิพนธ์ 5 
              Thesis 5 

12 (0-36-0) 

30903136 ดุษฎีนิพนธ์ 6 
              Thesis 6 

12 (0-36-0) 

หมายเหตุ: รายวิชาทีไ่ม่นับหน่วยกิตสะสมของหลักสูตร 
               1. รายวิชาภาษาต่างประเทศตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย 

2. รายวิชาที่ไม่ได้เป็นวิชาเอกบังคับหรือเอกเลือกตามความเห็นชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร เพ่ือให้เป็นการปรับความรู้พ้ืนฐาน 

              3. รายวชิาเสรมิพ้ืนฐานสำหรับนักศกึษาท่ีจำเป็นต้องเรียนโดยไม่นับหน่วยกิตเพ่ือปรับพ้ืนฐาน 
                 เพ่ิมเติมตามความเห็นของของอาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสูตร 

 
3.2 แผน 1 แผน 1.2  

                                                                   หน่วยกติ (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
1) รายวิชาที่กำหนดใหเ้รียนโดยไม่นับหน่วยกิต (13) หน่วยกติ 
30903101  ระเบยีบวิธีวิจัยขั้นสูงทางการประมงและทรัพยากรทางน้ำ      
               Advanced Research Methodology in Fisheries   
               and Aquatic Resources 

(3) (2-3-5) 

30903121 สัมมนา 1 
              Seminar 1 

(1) (0-2-1) 

30903122 สัมมนา 2 
              Seminar 2 

(1) (0-2-1) 

30903123 สัมมนา 3 
              Seminar 3 

(1) (0-2-1) 

30903124 สัมมนา 4 
              Seminar 4 

(1) (0-2-1) 

30903125 สัมมนา 5 
              Seminar 5 

(1) (0-2-1) 
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30903126 สัมมนา 6 
              Seminar 6 

(1) (0-2-1) 

30903127 สัมมนา 7 
              Seminar 7 

(1) (0-2-1) 

30903128 สัมมนา 8 
              Seminar 8 

(1) (0-2-1) 

30903129 สัมมนา 9 
              Seminar 9 

(1) (0-2-1) 

30903130 สัมมนา 10 
              Seminar 10 

(1) (0-2-1) 

หมายเหตุ:  (  )  เป็นรายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิต และมีการประเมินผลเป็นระบบ S หรือ U 
   
 2) ดุษฎีนิพนธ ์ 72 หน่วยกติ 
30903131 ดุษฎีนิพนธ์ 1 
              Thesis 1 

6 (0-18-0) 

30903132 ดุษฎีนิพนธ์ 2 
              Thesis 2 

6 (0-18-0) 

30903133 ดุษฎีนิพนธ์ 3 
              Thesis 3 

6 (0-18-0) 

30903134 ดุษฎีนิพนธ์ 4 
              Thesis 4 

6 (0-18-0) 

30903135 ดุษฎีนิพนธ์ 5 
              Thesis 5 

12 (0-36-0) 

30903136 ดุษฎีนิพนธ์ 6 
              Thesis 6 

12 (0-36-0) 
 

30903137 ดุษฎีนิพนธ์ 7 
              Thesis 7 

6 (0-18-0) 

30903138 ดุษฎีนิพนธ์ 8 
              Thesis 8 

6 (0-18-0) 

30903139 ดุษฎีนิพนธ์ 9 
              Thesis 9 

6 (0-18-0) 
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30903140 ดุษฎีนิพนธ์ 10 
              Thesis 10 

6 (0-18-0) 

หมายเหตุ: รายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตสะสมของหลักสูตร 
              1. รายวชิาภาษาต่างประเทศตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย 

2. รายวิชาทีไ่ม่ไดเ้ป็นวิชาเอกบังคับหรือเอกเลือกตามความเหน็ชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร เพ่ือให้เป็นการปรับความรู้พืน้ฐาน 

              3. รายวชิาเสริมพ้ืนฐานสำหรับนักศึกษาท่ีจำเป็นต้องเรียนโดยไม่นับหน่วยกติเพ่ือปรับพ้ืนฐาน 
                 เพ่ิมเติมตามความเหน็ของของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 
3.3 แผน 2 แผน 2.1  

                                                                        หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบตัิ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
 1) รายวิชาที่กำหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต (9) หน่วยกิต 
30903101 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางการประมงและทรัพยากรทางน้ำ      
               Advanced Research Methodology in Fisheries   
               and Aquatic Resources 

(3) (2-3-5) 

30903121  สัมมนา 1 
               Seminar 1 

(1) (0-2-1) 
 

30903122  สัมมนา 2 
               Seminar 2 

(1) (0-2-1) 

30903123  สัมมนา 3 
               Seminar 3 

(1) (0-2-1) 

30903124 สัมมนา 4 
              Seminar 4 

(1) (0-2-1) 

30903125 สัมมนา 5 
              Seminar 5 

(1) (0-2-1) 

30903126 สัมมนา 6 
               Seminar 6 

(1) (0-2-1) 

หมายเหตุ:  (  )  เป็นรายวิชาที่ไม่นบัหน่วยกิต และมีการประเมินผลเป็นระบบ S หรอื U 
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2) ดุษฎีนิพนธ์ 36 หน่วยกิต 
30903131 ดุษฎีนิพนธ์ 1 
              Thesis 1 

6 (0-18-0) 

30903132 ดุษฎีนิพนธ์ 2 
              Thesis 2 

6 (0-18-0) 

30903133 ดุษฎีนิพนธ์ 3 
              Thesis 3 

6 (0-18-0) 

30903134 ดุษฎีนิพนธ์ 4 
              Thesis 4 

6 (0-18-0) 

30903135 ดุษฎีนิพนธ์ 5 
              Thesis 5 
 

12 (0-36-0) 

3) กลุ่มวิชาเอกบังคับ 3 หน่วยกิต 
30903102 นวัตกรรมทางการประมงและการเป็นผู้ประกอบการ 
               Innovation in Fisheries and Entrepreneurship 

3 (2-3-5) 
 

 
4) กลุ่มวิชาเอกเลือก 9 หน่วยกิต 
    เลือกจากรายวิชาที่สัมพันธ์กบัการทำดุษฎีนิพนธ์ ตามรายวิชาต่อไปนี้/รายวิชาทีจ่ะเปิดสอนในอนาคต หรือ
รายวิชาอ่ืน ๆ ที่กรรมการทีป่รึกษาดุษฎีนิพนธ์กำหนดเพ่ิมเติม ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
 
กลุ่มวิชาด้านชีววิทยาประมง (Fisheries Biology) 
30903201 การจัดการสุขภาพสัตว์น้ำขัน้สูง 
              Advanced Fish Health Management 

3 (2-3-5) 
 

30903202 การบูรณาการด้านสาหรา่ย แพลงก์ตอนและพืชน้ำ  
               เพ่ีอผลิตสัตว์น้ำอินทรยี์ขัน้สูง 
               Advanced Integration of Algae,  Plankton and Aquatic  
               Plants for Organic Aquaculture Production 

3 (2-3-5) 
 

กลุ่มวิชาด้านเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสตัว์น้ำ (Aquaculture Technology)  
30903301 เทคโนโลยีการปรับปรุงพันธ์ุสัตว์น้ำขัน้สูง 
               Advanced Technology for Fish Breeding 
 

      3       (2-3-5) 
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30903302 เอนไซม์และการประยกุต์ใช้ในอาหารสัตว์น้ำ                             
               Enzymes and Its Application in Aquafeed 

 3     
       

(2-3-5) 
 

กลุ่มวิชาด้านการจัดการประมง (Fisheries Management)   
30903401 การจัดการทรัพยากรทางน้ำอย่างยั่งยืน 
              Sustainable Management of Aquatic Resources  

3 (2-3-5) 
 

30903402 การจัดการทรัพยากรประมงและความหลากหลายทางชีวภาพ 
              Fisheries Resources and Biodiversity Management 

3 (2-3-5) 
 

30903403 แบบจำลองทางคณิตศาสตร ์ในการจดัการทรัพยากรประมง 
               Mathematical Modelling for Fisheries Resources   
               Management 

3 (2-3-5) 
 

30903404 การจัดการทรัพย์สินทางปัญญาด้านนวัตกรรมการประมง 
              Intellectual Property Management for Fisheries     
              Innovation 

 3       (2-3-5) 
 

30903405 การวางแผนและบริหารโครงการวิจัย  
                    Research Project Planning and Management 
30903406 เรื่องเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีการประมงและทรพัยากรทางนำ้                         
               Selected Topics in Fisheries Technology and Aquatic   
               Resources                 

 3  
 
3    
       

(2-3-5) 
 

(2-3-5) 
 

30903407 การวิจัยหรือฝึกอบรมต่างประเทศระดับบัณฑติศึกษา 
               Research or Training Abroad for Graduate Study 

3 (0-9-0) 
 

 
หมายเหตุ: รายวิชาที่ไม่นบัหน่วยกิตสะสมของหลักสูตร 
               1. รายวิชาภาษาต่างประเทศตามเงื่อนไขของบัณฑติวิทยาลัย 
               2. รายวิชาที่ไม่ได้เป็นวิชาเอกบังคับหรือเอกเลือกตามความเห็นชอบของอาจารย์ผู้รบัผิดชอบ 
                   หลักสูตร เพ่ือให้เป็นการปรับความรู้พ้ืนฐาน 
               3. รายวิชาเสริมพ้ืนฐานสำหรับนักศกึษาที่จำเป็นต้องเรียนโดยไม่นับหน่วยกิตเพ่ือปรับพ้ืนฐาน 
                  เพ่ิมเติมตามความเห็นของของอาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสูตร 
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3.4 แผน 2 แผน 2.2 มีรายวิชาดังนี้ 
                                                                        หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
 1) รายวิชาที่กำหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต (13) หน่วยกติ 
30903101 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางการประมงและทรัพยากรทางน้ำ      
               Advanced Research Methodology in Fisheries   
               and Aquatic Resources 

(3) (2-3-5) 

30903121 สัมมนา 1 
              Seminar 1 

(1) (0-2-1) 
 

30903122 สัมมนา 2 
              Seminar 2 

(1) (0-2-1) 

30903123 สัมมนา 3 
              Seminar 3 

(1) (0-2-1) 

30903124 สัมมนา 4 
              Seminar 4 

(1) (0-2-1) 

30903125 สัมมนา 5 
              Seminar 5 

(1) (0-2-1) 

30903126 สัมมนา 6 
              Seminar 6 

(1) (0-2-1) 

30903127 สัมมนา 7 
              Seminar 7 

(1) (0-2-1) 

30903128 สัมมนา 8 
              Seminar 8 

(1) (0-2-1) 

30903129 สัมมนา 9 
              Seminar 9 

(1) (0-2-1) 

30903130 สัมมนา 10 
              Seminar 10 

(1) (0-2-1) 

หมายเหตุ:  (  )  เป็นรายวิชาทีไ่ม่นับหน่วยกิต และมีการประเมินผลเป็นระบบ S หรอื U 
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 2) ดุษฎีนิพนธ ์ 48 หน่วยกิต 
30903131 ดุษฎีนิพนธ์ 1 
              Thesis 1 

6 (0-18-0) 

30903132 ดุษฎีนิพนธ์ 2 
              Thesis 2 

 
6 

 
(0-18-0) 

30903133 ดุษฎีนิพนธ์ 3 
              Thesis 3 

6 (0-18-0) 

30903134 ดุษฎีนิพนธ์ 4 
              Thesis 4 

6 (0-18-0) 

30903135 ดุษฎีนิพนธ์ 5 
              Thesis 5 

12 (0-36-0) 

30903136 ดุษฎีนิพนธ์ 6 
              Thesis 6 

12 (0-36-0) 
 
 

3) กลุ่มวิชาเอกบังคับ 3 หน่วยกิต 
30903102 นวัตกรรมทางการประมงและการเป็นผู้ประกอบการ 
               Innovation in Fisheries and Entrepreneurship 
 

3 (2-3-5) 
 
 

4) กลุ่มวิชาเอกเลือก 21 หน่วยกติ 
               ให้เรียนรายวิชาตามกลุ่มวิชาที่เลือกต่อไปนี/้รายวิชาที่จะเปิดสอนในอนาคต หรือรายวิชาอ่ืน ๆ ที่
กรรมการที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์กำหนดเพ่ิมเติม ไม่น้อยกว่า 21 หนว่ยกิต 
 
กลุ่มวิชาด้านชีววิทยาประมง (Fisheries Biology)   
30903201 การจัดการสุขภาพสัตว์น้ำขัน้สูง 
              Advanced Fish Health Management 

3 (2-3-5) 
 

30903202 การบูรณาการด้านสาหรา่ย แพลงก์ตอนและพืชน้ำ  
               เพ่ีอผลิตสัตว์น้ำอนิทรยี์ขั้นสูง 
               Advanced Integration of Algae, Plankton and Aquatic  
               Plants for Organic Aquaculture Production 
 
 

3 (2-3-5) 
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กลุ่มวิชาด้านเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (Aquaculture Technology)  
30903301 เทคโนโลยีการปรับปรุงพันธ์ุสัตว์น้ำขัน้สูง 
               Advanced Technology for Fish Breeding 

      3       (2-3-5) 
 

30903302 เอนไซม์และการประยุกต์ใช้ในอาหารสัตว์น้ำ                             
               Enzymes and Its Application in Aquafeed 

       3     
       

(2-3-5) 
 
 

กลุ่มวิชาด้านการจัดการประมง (Fisheries Management)  

30903401 การจัดการทรัพยากรทางน้ำอย่างยั่งยืน                                           3           (2-3-5) 
              Sustainable Management of Aquatic Resources  

3 
 

30903402 การจัดการทรัพยากรประมงและความหลากหลายทางชีวภาพ                 3           (2-3-5) 
              Fisheries Resources and Biodiversity Management 

3 
 

30903403 แบบจำลองทางคณิตศาสตร ์ในการจัดการทรัพยากรประมง                     3           (2-3-5) 
               Mathematical Modelling for Fisheries Resources   
               Management 

3 
 

30903404 การจัดการทรัพย์สินทางปัญญาด้านนวัตกรรมการประมง                        3           (2-3-5) 
              Intellectual Property Management for Fisheries     
              Innovation 

      3 
 

30903405 การวางแผนและบรหิารโครงการวิจัย                                        3           (2-3-5) 
                    Research Project Planning and Management 
30903406 เรื่องเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางนำ้                 3           (2-3-5)                   
               Selected Topics in Fisheries Technology and Aquatic   
               Resources                 

 3  
 
3    
       

 
(2-3-5) 

 

30903407 การวิจัยหรือฝึกอบรมต่างประเทศระดับบัณฑิตศึกษา                                  3           (0-9-0) 
               Research or Training Abroad for Graduate Study 

3 
 

หมายเหตุ: รายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตสะสมของหลักสูตร 
               1. รายวิชาภาษาต่างประเทศตามเงื่อนไขของบัณฑติวิทยาลัย 
               2. รายวิชาที่ไม่ได้เป็นวิชาเอกบังคับหรือเอกเลือกตามความเห็นชอบของอาจารย์ผู้รบัผิดชอบ 
                   หลักสูตร เพ่ือให้เป็นการปรบัความรู้พ้ืนฐาน 
               3. รายวิชาเสริมพ้ืนฐานสำหรับนักศกึษาทีจ่ำเป็นต้องเรียนโดยไม่นับหน่วยกิตเพ่ือปรับพ้ืนฐาน 
                  เพ่ิมเติมตามความเห็นของของอาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสูตร 
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เกณฑ์การกำหนดรหัสวิชาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมงและทรพัยากรทางน้ำ 

ความหมายของเลขรหัสรายวิชา 
1)  หลักท่ี 1 หมายถึง หลักสูตร   

1 หมายถึง หลักสูตรปริญญาบัณฑิต 
2 หมายถึง หลักสตูรปริญญามหาบัณฑิต 
3 หมายถึง หลักสตูรปริญญาดุษฎีบัณฑติ 
4 หมายถึง หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต 
5 หมายถึง หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑติชั้นสูง 
6 หมายถึง หลักสูตรระยะสั้น 

2)  หลักที่ 2 และ 3 หมายถึง คณะ/วิทยาลัย 
09 หมายถึง คณะเทคโนโลยีการประมงและทรพัยากรทางน้ำ 

3)  หลักที่ 4 และ 5 หมายถึง สาขาวิชา 
00 หมายถึง สาขาวิชาหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป หรือวิชากลาง หรือวิชาที่ไม่สังกดัสาขาวิชา 
01 หมายถึง สาขาวิชาการประมง 
02 หมายถึง สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 
03 หมายถึง สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 

4)  หลักท่ี 6, 7 และ 8 หมายถึง ลำดับรายวิชา 
หมวด 1  หมายถึง   รายวิชาที่กำหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต รายวิชาเอกบังคับ 
                         และดุษฎีนิพนธ์ 
หมวด 2  หมายถึง   กลุ่มวิชาด้านชีววิทยาประมง (Fisheries Biology) 
หมวด 3  หมายถึง   กลุ่มวิชาด้านเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  
                         (Aquaculture Technology) 
หมวด 4  หมายถึง   กลุ่มวิชาด้านการจัดการประมง (Fisheries Management) 
 

 
 
 
 
 
 



   32 OBE2-MJU 

1.5  แผนการศึกษา 
 1) แผน 1 แผน 1.1 

 

ปีที ่1 ภาคการศึกษาที ่ 1 
รหสัวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง 

30903101 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางการ
ประมงและทรัพยากรทางน้ำ 

(3) (2) (2) (5) 

30903121 สัมมนา 1 (1) (0) (2) (1) 
30903131 ดุษฎีนิพนธ์ 1 6 0 18 0 

รวม 6 0 18 0 
 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที ่ 2 
รหสัวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัต ิ ศึกษาด้วยตนเอง 

30903122 สัมมนา 2 (1) (0) (2) (1) 
30903132 ดุษฎีนิพนธ์ 2 6 0 18 0 

รวม 6 0 18 0 
 

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่  1 
รหสัวิชา ชื่อวิชา หน่วยกติ ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง 

30903123 สัมมนา 3 (1) (0) (2) (1) 
30903133 ดุษฎีนิพนธ์ 3 6 0 18 0 

รวม 6 0 18 0 
 

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที ่ 2 
รหัสวิชา ชือ่วิชา หน่วยกติ ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง 

30903124 สัมมนา 4 (1) (0) (2) (1) 
30903134 ดุษฎีนิพนธ์ 4 6 0 18 0 

รวม 6 0 18 0 
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ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที ่ 1 
รหสัวิชา ชือ่วิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัต ิ ศึกษาด้วยตนเอง 

30903125 สัมมนา 5 (1) (0) (2) (1) 
30903135 ดุษฎีนิพนธ์ 5 12 0 36 0 

รวม 12 0 36 0 
ปีที ่3 ภาคการศึกษาที ่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง 
30903126 สัมมนา 6 (1) (0) (2) (1) 
30903136 ดุษฎีนิพนธ์ 6 12 0 36 0 

รวม 12 0 36 0 
 

 2)  แผน 1 แผน 1.2 
 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที ่ 1 
รหัสวิชา ชือ่วิชา หน่วยกติ ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง 

30903101 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางการ
ประมงและทรัพยากรทางน้ำ 

(3) (2) (2) (5) 

30903121 สัมมนา 1 (1) (0) (2) (1) 
30903131 ดุษฎีนิพนธ์ 1 6 0 18 0 

รวม 6 0 18 0 
 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่  2 
รหัสวิชา ชือ่วิชา หน่วยกติ ทฤษฎี ปฏิบัต ิ ศึกษาด้วยตนเอง 

30903122 สัมมนา 2 (1) (0) (2) (1) 
30903132 ดุษฎีนิพนธ์ 2 6 0 18 0 

รวม 6 0 18 0 
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ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที ่ 1 
รหสัวิชา ชือ่วิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง 

30903123 สัมมนา 3 (1) (0) (2) (1) 
30903133 ดุษฎีนิพนธ์ 3 6 0 18 0 

รวม 6 0 18 0 
 

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่  2 
รหสัวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัต ิ ศึกษาด้วยตนเอง 

30903124 สัมมนา 4 (1) (0) (2) (1) 
30903134 ดุษฎีนิพนธ์ 4 6 0 18 0 

รวม 6 0 18 0 
 

ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่  1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง 

30903125 สัมมนา 5 (1) (0) (2) (1) 
30903135 ดุษฎีนิพนธ์ 5 12 0 36 0 

รวม 12 0 36 0 
 

ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที ่ 2 
รหัสวิชา ชือ่วิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง 

30903126 สัมมนา 6 (1) (0) (2) (1) 
30903136 ดุษฎีนิพนธ์ 6 12 0 36 0 

รวม 12 0 36 0 
 

ปีที ่4 ภาคการศึกษาที ่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกติ ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง 

30903127 สัมมนา 7 (1) (0) (2) (1) 
30903137 ดุษฎีนิพนธ์ 7 6 0 18 0 

รวม 6 0 18 0 
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ปีที ่4 ภาคการศึกษาที ่ 2 
รหัสวิชา ชือ่วิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง 

30903128 สัมมนา 8 (1) (0) (2) (1) 
30903138 ดุษฎีนิพนธ์ 8 6 0 18 0 

รวม 6 0 18 0 
 

ปีที ่5 ภาคการศึกษาที่  1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัต ิ ศึกษาด้วยตนเอง 

30903129 สัมมนา 9 (1) (0) (2) (1) 
30903139 ดุษฎีนิพนธ์ 9 6 0 18 0 

รวม 6 0 18 0 
 

ปีที ่5 ภาคการศึกษาที่  2 
รหสัวิชา ชือ่วิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง 

30903130 สัมมนา 10 (1) (0) (2) (1) 
30903140 ดุษฎีนิพนธ์ 10 6 0 18 0 

รวม 6 0 18 0 
หมายเหตุ:  - แผนการศึกษาสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม ตามคำแนะนำของอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
             -  (  )  เป็นรายวชิาที่ไม่นับหน่วยกิต และมีการประเมินผลเป็นระบบ S หรอื U 

 
3) แผน 2  แผน 2.1 

 
ปีที ่1 ภาคการศึกษาที ่1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง 
30903101 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางการ

ประมงและทรัพยากรทางน้ำ 
(3) (2) (2) (5) 

30903121 สัมมนา 1 (1) (0) (2) (1) 
30903102 นวัตกรรมทางการประมงและการ

เป็นผู้ประกอบการ 
3 2 3 5 

รวม 3 2 3 5 
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ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที ่2 
รหัสวิชา ชือ่วิชา หน่วยกติ ทฤษฎี ปฏิบัต ิ ศึกษาด้วยตนเอง 

30903122 สัมมนา 2 (1) (0) (2) (1) 
30903131 ดุษฎีนิพนธ์ 1 6 0 18 0 
.............. วิชาเลือก 1 3 ……… ……… ………………… 

รวม 9 ……… ……… ………………… 
 

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที ่1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกติ ทฤษฎี ปฏิบัต ิ ศึกษาด้วยตนเอง 

30903123 สัมมนา 3 (1) (0) (2) (1) 
30903132 ดุษฎีนิพนธ์ 2 6 0 18 0 
.............. วิชาเลือก 2 3 ……… ……… ………………… 

รวม 9 0 27 2 
 
 

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกติ ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง 

30903124 สัมมนา 4 (1) (0) (2) (1) 
30903133 ดุษฎีนิพนธ์ 3 6 0 18 0 
.............. วิชาเลือก 3 3 ……… ……… ………………… 

รวม 9 0 27 0 
 

 
ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที ่1 

รหสัวิชา ชือ่วิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง 
30903125 สัมมนา 5 (1) (0) (2) (1) 
30903134 ดุษฎีนิพนธ์ 4 6 0 18 0 

รวม 6 0 18 0 
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ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง 

30903126 สัมมนา 6 (1) (0) (2) (1) 
30903135 ดุษฎีนิพนธ์ 5 12 0 36 0 

รวม 12 0 36 0 
หมายเหตุ:  - แผนการศึกษาสามารถปรบัเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม ตามคำแนะนำของอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
             -  (  )  เป็นรายวชิาที่ไม่นบัหน่วยกติ และมีการประเมนิผลเป็นระบบ S หรือ U 
 

4)  แผน 2 แผน 2.2 
 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง 

30903101 ระเบียบวิธีวิจัยขัน้สูงทางการ
ประมงและทรัพยากรทางน้ำ 

(3) (2) (2) (5) 

30903121 สัมมนา 1 (1) (0) (2) (1) 
.............. วิชาเลือก 1 3 ……… ……… ………………… 
.............. วิชาเลือก 2 3 ……… ……… ………………… 

รวม 6 ……… ……… ………………… 
 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหสัวิชา ชือ่วิชา หน่วยกติ ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง 

30903102 นวัตกรรมทางการประมงและการ
เป็นผู้ประกอบการ 

3 2 3 5 

30903122 สัมมนา 2 (1) (0) (2) (1) 
.............. วิชาเลือก 3 3 ……… ……… ………………… 
………….. วิชาเลือก 4 3 ……… ……… ………………… 

รวม 9 ……… ……… ………………… 
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ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง 

30903123 สัมมนา 3 (1) (0) (2) (1) 
………….. วิชาเลือก 5 3 ……… ……… ………………… 
………….. วิชาเลือก 6 3 ……… ……… ………………… 

รวม 6 ……… ……… ………………… 
 

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที ่2 
รหัสวิชา ชือ่วิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง 

30903124 สัมมนา 4 (1) (0) (2) (1) 
………….. วิชาเลือก 7 3 ……… ……… ………………… 

รวม 3 ……… ……… ………………… 
 

ปีที ่3 ภาคการศึกษาที ่1 
รหัสวิชา ชือ่วิชา หน่วยกติ ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง 

30903125 สัมมนา 5 (1) (0) (2) (1) 
30903131 ดุษฎีนิพนธ์ 1 6 0 18 0 

รวม 6 ……… ……… ………………… 
 

ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที ่2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง 

30903126 สัมมนา 6 (1) (0) (2) (1) 
30903132 ดุษฎีนิพนธ์ 2 6 0 18 0 

รวม 6 ……… ……… ………………… 
 

ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาที ่1 
รหัสวิชา ชือ่วิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง 

30903127 สัมมนา 7 (1) (0) (2) (1) 
30903133 ดุษฎีนิพนธ์ 3 6 0 18 0 

รวม 6 0 18 0 
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ปีที ่4 ภาคการศึกษาที ่2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกติ ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง 

30903128 สัมมนา 8 (1) (0) (2) (1) 
30903134 ดุษฎีนิพนธ์ 4 6 0 18 0 

รวม 6 0 18 0 
 

 
ปีที ่5 ภาคการศึกษาที ่1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง 
30903129 สัมมนา 9 (1) (0) (2) (1) 
30903135 ดุษฎีนิพนธ์ 5 12 0 36 0 

รวม 12 0 36 0 
 

ปีที่ 5 ภาคการศึกษาที ่2 
รหัสวิชา ชือ่วิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง 

30903130 สัมมนา 10 (1) (0) (2) (1) 
30903126 ดุษฎีนิพนธ์ 6 12 0 36 0 

รวม 12 0 36 0 
หมายเหตุ:  - แผนการศึกษาสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม ตามคำแนะนำของอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
             -  (  )  เป็นรายวชิาที่ไม่นับหน่วยกิต และมีการประเมินผลเป็นระบบ S หรอื U 
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องค์ประกอบที่ 4 การจัดกระบวนการเรียนรู้ 

1.  ระบบการจัดการศึกษา 
การศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่ง

ออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ  1  ภาคการศกึษาปกติ มีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 

การคิดหน่วยกิต คิดตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2565 สำหรับระเบียบต่างๆ 

ให้ยึดตามระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้กำหนด 

 
2. การจัดการศึกษาภาคฤดูรอ้น  

     ไม่มีการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อน  

  

3. การเทียบเคียงหน่วยกติในระบบทวิภาค /การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียน
ข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี) 

         ไม่มีการจัดการศึกษาระบบอ่ืน นอกเหนือจากระบบทวิภาค /เป็นไปตามระเบียบ/

ประกาศของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

4.  วัน – เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน 
- ภาคการศึกษาท่ี 1 เดือนมิถุนายน - เดือนตุลาคม 

- ภาคการศึกษาที่ 2 เดอืนพฤศจิกายน - เดือนมีนาคม 

- หรือเป็นไปตามปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัยที่ประกาศใช้ในขณะนั้น 

5. ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  
          1) นักศึกษามีความรู้ด้านภาษาต่างประเทศไม่ถึงเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด 
          2) ความรู้พ้ืนฐานของนักศึกษาไม่เท่ากันเนื่องจากสำเร็จการศึกษาจากหลากหลาย 
             สถาบันการศึกษา 

3) นักศึกษาขาดประสบการณ์ด้านการเป็นผู้ประกอบการ จิตวิญญาณผู้ประกอบการอิสระ  
ทักษะเทคโนโลยีทันสมัย 
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6. กลยุทธ์ในการดำเนินการเพือ่แก้ไขปัญหา / ข้อจำกัดของนักศึกษาในข้อ 2 
 1. นกัศึกษาทีไ่ม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานความรู้ด้านภาษาต่างประเทศ ต้องได้รับการพัฒนาและ

เตรียมความพร้อมเพ่ือให้สอบผ่านเกณฑ์ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย 
 2.  จดัให้มีการสอนเสริมภาษาต่างประเทศและสนับสนุนให้นักศึกษาไทยไปฝึกอบรมหรอื

นำเสนอผลงาน ณ ต่างประเทศ 
 3. แตง่ต้ังอาจารย์ทีป่รกึษาประจำตัวนักศึกษา เพ่ือให้คำปรึกษาท้ังวิชาการและวิชาชีพ การ

ครองชีวิตในสังคม เป้าหมายชีวิต การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน  
 

7. การจัดกระบวนการเรียนรู้ 

 หลักสูตรมีแนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ในหลักสูตร 
(PLOs) (Constructive Alignment) โดยกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ (Learning) รู้จักวิธีแสวงหา
ความรู้ (Learning how to learn) มีทักษะดิจิทัล (Digital Skills) ปลูกฝังให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
ตลอดชีวิต (Life Long Learning) และเกิดกรอบคิดแบบเติบโต (Growth Mindset)  ด้วยวิธีการ
จัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย เช่น การจัดกระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning ที่เปิด
โอกาสให้นักศึกษาได้ศึกษาจากสถานประกอบการ การเรียนแบบใช้ทีมเป็นฐาน (Team-based 
learning)  การเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based Learning)  การเรียนแบบใช้โครงงาน
เป็นฐาน (Project-based Learning) กรณีศึกษา (Case Study)  

หลักสูตรมีแนวทางการจัดการเรียนการสอนตามปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัยแมโจ 
เพ่ือให้มั่นใจว่าผู้เรียนสามารถนำสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้กับโลกของการทำงานจริงได้ สอดคล้องกับผลลัพธ์
การเรียนรู้และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นให้นักศึกษาได้ลง
มือปฎิบัติจริงและการทำวิจัย (Learning by doing and research)  
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องค์ประกอบที ่5 ความพร้อมและศักยภาพในการบริหารจัดการหลักสูตร  
ซึ่งรวมถึงคณาจารย์และทีป่รกึษาวิทยานิพนธ์ 

 
1. แผนการรับนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป ี
 
ตารางรวม แผนการรับนักศึกษา 

จำนวนนักศึกษา 
ปีการศึกษา 

2566 2567 2568 2569 2570 
ชั้นปีที่ 1 5 5 5 5 5 
ชั้นปีที ่2 - 5 5 5 5 
ชั้นปีที่ 3 - - 5 5 5 
ชั้นปีที ่4 - - 2 2 2 
ชั้นปีที ่5 - - 2 2 2 

รวม 5 10 10 10 10 
จำนวนบัณฑติที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา - - 5 5 5 

 
 
แผน 1 แผน 1.1       

จำนวนนักศึกษา 
ปีการศึกษา 

2566 2567 2568 2569 2570 
ชั้นปีที่ 1 2 2 2 2 2 
ชั้นปีที ่2 - 2 2 2 2 
ชั้นปีที ่3 - - 2 2 2 

รวม 2 4 4 4 4 
จำนวนบัณฑติที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา - - 2 2 2 
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แผน 1 แผน 1.2       

จำนวนนักศึกษา 
ปีการศึกษา 

2566 2567 2568 2569 2570 
ชั้นปีที่ 1 1 1 1 1 1 
ชั้นปีที่ 2 - 1 1 1 1 
ชั้นปีที่ 3 - - 1 1 1 
ชั้นปีที ่4 - - - 1 1 
ชั้นปีที ่5 - - - - 1 

รวม 1 2 3 4 5 
จำนวนบัณฑิตที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา - -   1 

 
แผน 2 แผน 2.1 

จำนวนนักศึกษา 
ปีการศึกษา 

2566 2567 2568 2569 2570 
ชั้นปีที่ 1 1 1 1 1 1 
ชั้นปีที่ 2 - 1 1 1 1 
ชั้นปีที่ 3 - - 1 1 1 

รวม 1 2 3 3 3 
จำนวนบัณฑิตที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา - - 1 1 1 

 
แผน 2 แผน 2.2 

จำนวนนักศึกษา 
ปีการศึกษา 

2566 2567 2568 2569 2570 
ชั้นปีที่ 1 1 1 1 1 1 
ชั้นปีที่ 2 - 1 1 1 1 
ชั้นปีที ่3 - - 1 1 1 
ชั้นปีที่ 4 - - - 1 1 
ชั้นปีที่ 5 - - - - 1 

รวม 1 2 3 4 5 
จำนวนบัณฑิตที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา - -   1 
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2.  งบประมาณตามแผน  
 

2.1 ประมาณการงบประมาณรายรับ    
ประมาณการงบประมาณรายรับจากค่าธรรมเนียมการศึกษา 36,000 บาทต่อปี ( 2 ภาค

การศึกษา) ประมาณการรายรับหลังการนำส่งแก่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และคณะเทคโนโลยีการประมง

และทรัพยากรทางน้ำ 

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2566 2567 2568 2569 2570 
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 113,400 226,800 226,800 226,800 226,800 
รวมรายรับ 113,400 226,800 226,800 226,800 226,800 

 

2.2 ประมาณการงบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท)    

(มาจากการประมาณการรายจ่ายของคณะ/หลักสูตร ในรอบ 5 ปี)  

(เฉพาะค่าใช้จ่ายทางตรงของป.เอก) 

หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

2566 2567 2568 2569 2570 

1. ค่าตอบแทน 55,015 110,030 165,045 220,061 220,061 

2. ใช้สอย 41,561 83,122 124,683 166,244 166,244 

3. วัสดุ 14,860 29,721 44,582 59,442 59,442 

4. ครุภัณฑ์ 9,716 19,432 29,148 38,865 38,865 

รวมรายจ่าย 121,153 242,306 363,459 484,612 484,612 
หมายเหต ุ 
ค่าใช้จ่ายทางตรง 

1. ค่าตอบแทน คือ ค่าตอบแทนกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์ของนกัศึกษาปริญญาเอก 

2. ค่าใช้สอย คือ ค่าเดินทางประธานสอบดุษฎีนพินธ์ของนักศึกษาปริญญาเอก 

3. ค่าวัสดุ คือ ค่าวัสดุของคณะทีใ่ช้ในการเรยีนการสอนต่อหัวนักศึกษาทั้งหมดทุกระดับช้ัน 

4. ครุภณัฑ์ คอื ราคาครุภณัฑ์ทีซ่ื้อเพือ่การเรียนการสอนต่อหัวนกัศกึษาทัง้หมดทกุระดับชั้น 

ปันส่วนจากค่าใช้จ่ายทางอ้อม 

1. ค่าใช้จ่ายแผนสนับสนุนการศึกษา (งานฟาร์ม) หักเงินอดุหนุนทุนการศึกษาแล้ว ทำการปันส่วนค่าใช้จา่ย 

2. คา่ใช้จ่ายแผนบรหิาร ทำการปันสว่นคา่ใช้จ่าย 

3. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางฝึกอบรมของสายวิชาการและสายสนับสนนุ ทำการปันส่วนค่าใช้จ่าย 
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 2.3 ค่าใช้จ่ายต่อหัวต่อปี (สูงสุด) 

ค่าใช้จ่ายต่อหัวต่อปีนักศึกษา จำนวน 68,140 บาท 
 

3. ชือ่ ตำแหน่งและคุณวฒิุอาจารย ์
3.1  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ที ่
ตำแหน่งทาง

วิชาการ 
ชื่อ – สกุล คุณวฒุิ สาขาวิชา สำเร็จการศึกษาจาก 

ปี 
พ .ศ .  

1. รองศาสตราจารย ์ นายชนกนัต์  
จิตมนัส 

วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
Master of Science 
Master of Science 

 
วิทยาศาสตรบัณฑิต 
ศิลปศาสตรบัณฑิต 

การจดัการสิ่งแวดล้อม 
Fisheries  
Medical 
Microbiology 
วาริชศาสตร ์
ภาษาอังกฤษ 

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
Auburn University, U.S.A. 
University of Georgia, U.S.A. 
 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช 

2554 
2540 
2544 

 
2533 
2557 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ นางสาวอดุมลกัษณ์ 
สมพงษ์ 

วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

วิทยาศาสตรบัณฑิต 

ชีววทิยา 
ชีววิทยา 
จุลชีววทิยา 

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม ่
มหาวิทยาลัยเชยีงใหม ่
มหาวิทยาลัยเชยีงใหม ่

2549 
2544 
2541 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ นางสาวสุดาพร  
ตงศิร ิ

วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

วิทยาศาสตรบัณฑิต 

เทคโนโลยีชีวภาพ 
ชีววิทยา 
เกษตรศาสตร ์

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม ่
มหาวิทยาลัยเชยีงใหม ่
มหาวิทยาลัยเชยีงใหม ่

2553 
2541 
2537 

 
3.2  อาจารย์ประจำหลักสูตร 

ที่ 
ตำแหนง่ทาง

วิชาการ 
ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ สาขาวชิา สำเร็จการศึกษาจาก 

ปี 
พ .ศ .  

1. รองศาสตราจารย ์ นายนิวุฒิ  หวังชยั Doctor of Philosophy 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

วิทยาศาสตรบัณฑิต 

Applied Biochemistry 
วิทยาศาสตรก์ารประมง 
วาริชศาสตร ์

University of Tsukuba, Japan  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

2545 
2534 
2529 

2. รองศาสตราจารย ์ นายจงกล   
พรมยะ 

วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
เทคโนโลยีการเกษตร

บัณฑิต 

ชีววิทยา 
ชีววิทยา 
สัตวศาสตร ์

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม ่
มหาวิทยาลัยเชยีงใหม ่
สถาบันเทคโนโลยกีารเกษตรแม่โจ ้

1255  
2543 

3525  

3. รองศาสตราจารย ์ นางดวงพร   
อมรเลิศพิศาล 

วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
พยาบาลศาสตรบัณฑิต 

เทคโนโลยีชีวภาพ 
เภสัชวทิยา 
พยาบาลศาสตร ์

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม ่
มหาวิทยาลัยเชยีงใหม ่
มหาวิทยาลัยเชยีงใหม ่

2551 
2536 
2532 

4. รองศาสตราจารย ์ นายอภินนัท์   
สุวรรณรกัษ์ 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
เทคโนโลยีการเกษตร

บัณฑิต 

เกษตรศาสตร ์
วิทยาศาสตรก์ารประมง  
ประมงน้ำจืด 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
สถาบันเทคโนโลยกีารเกษตรแม่โจ ้
 

2554 
2540 
2536 

5. รองศาสตราจารย ์ นายชนกนัต์   
จิตมนัส 

วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
Master of Science 
Master of Science 
ศิลปศาสตรบัณฑิต 
วิทยาศาสตรบัณฑิต 

การจดัการสิ่งแวดล้อม 
Medical Microbiology 
Fisheries  
ภาษาอังกฤษ 
วาริชศาสตร ์

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
The University of Georgia, U.S.A. 
Auburn University, U.S.A. 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

2554 
2544 
2540 
2557 
2533 
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ที่ 
ตำแหนง่ทาง

วิชาการ 
ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ สาขาวชิา สำเร็จการศึกษาจาก 

ปี 
พ .ศ .  

6. รองศาสตราจารย ์ นางทิพสุคนธ์   
พิมพ์พิมล 

Master of Science 
 

วิทยาศาสตรบัณฑิต 

Marine and Fisheries 
Science 
ประมง 

Aberdeen University, United 
Kingdom 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

2533 
 

2528 
7. ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์
นางสาวอดุมลกัษณ์ 
สมพงษ์ 

วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

วิทยาศาสตรบัณฑิต 

ชีววิทยา 
ชีววิทยา 
จุลชีววทิยา 

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม ่
มหาวิทยาลัยเชยีงใหม ่
มหาวิทยาลัยเชยีงใหม ่

9254  
4425  
4125  

8. ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

นางสาวสุดาพร 
ตงศิร ิ

วทิยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

วิทยาศาสตรบัณฑิต 

เทคโนโลยีชีวภาพ 
ชีววิทยา  
เกษตรศาสตร ์

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม ่
มหาวิทยาลัยเชยีงใหม ่
มหาวิทยาลัยเชยีงใหม ่

2553 
2541 
2537 

9. ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

นางจิราพร   
โรจน์ทนิกร 

Doctor of Philosophy 
 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
วิทยาศาสตรบัณฑิต 

Aquatic Biosciences 
 
เทคโนโลยีชีวภาพ 
รังสีเทคนิค 

Tokyo University of Fisheries, 
Japan 
จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
มหาวิทยาลัยเชยีงใหม ่

5254  
 

2537 
2532 

10. ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

นายกระสินธุ ์
หังสพฤกษ์ 

วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

วิทยาศาสตรบัณฑิต 

วิทยาศาสตรท์างทะเล 
วิทยาศาสตรท์างทะเล 
ชีววิทยา 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

2552 
2536 
2530 

11. ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

นางสาวนสิรา   
กิจเจรญิ 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
วิทยาศาสตรบัณฑิต 

เพาะเล้ียงสัตวน์้ำ 
ประมง 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

2554 
2548 

12. ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

นางสาวดารชาต์  
เทยีมเมือง 

วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

วิทยาศาสตรบัณฑิต 

การจดัการประมง 
การจดัการประมง 
ประมง 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

2555 
2546 
2543 

13. อาจารย ์ นางสาวจอมสุดา  
ดวงวงษา 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
เทคโนโลยีการเกษตร

บัณฑิต 

สัตวศาสตร ์
การประมง 
สัตวศาสตร ์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มหาวิทยาลัยขอนแกน่ 
มหาวิทยาลัยแม่โจ ้

2553 
2546 
2536 

14. อาจารย ์ นายขจรเกยีรติ์   
ศรีนวลสม 

วทิยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

วิทยาศาสตรบัณฑิต 

การประมง 
ชีววิทยา 
การประมง 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มหาวิทยาลัยแม่โจ ้

2561 
2547 
2542 

15. อาจารย ์ นายโดม  อดุลย์สุข วิศวกรรมศาสตรดุษฎี
บัณฑิต 

วิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต 

วิทยาศาสตรบัณฑิต 

วิศวกรรมส่ิงแวดล้อม 
 
วิศวกรรมส่ิงแวดล้อม 
 
การประมง 

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม ่
 
มหาวิทยาลัยเชยีงใหม ่
 
มหาวิทยาลัยแม่โจ ้

2562 
 

2555 
 

2549 

 
3.3 อาจารย์ผู้สอน 

ที่ 
ตำแหนง่ทาง

วิชาการ 
ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ สาขาวชิา สำเร็จการศึกษาจาก 

ปี 
พ .ศ .  

1. รองศาสตราจารย ์ นายนิวุฒิ  หวังชยั Doctor of Philosophy 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

วิทยาศาสตรบัณฑิต 

Applied Biochemistry 
วิทยาศาสตรก์ารประมง 
วาริชศาสตร ์

University of Tsukuba, Japan  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

2545 
2534 
2529 
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ที่ 
ตำแหนง่ทาง

วิชาการ 
ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ สาขาวชิา สำเร็จการศึกษาจาก 

ปี 
พ .ศ .  

2. รองศาสตราจารย ์ นายจงกล   
พรมยะ 

วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
เทคโนโลยีการเกษตร

บัณฑิต 

ชีววิทยา 
ชีววิทยา 
สัตวศาสตร ์

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม ่
มหาวิทยาลัยเชยีงใหม ่
สถาบันเทคโนโลยกีารเกษตรแม่โจ ้

1255  
2543 

3525  

3. รองศาสตราจารย ์ นางดวงพร   
อมรเลิศพิศาล 

วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
พยาบาลศาสตรบัณฑิต 

เทคโนโลยีชีวภาพ 
เภสัชวทิยา 
พยาบาลศาสตร ์

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม ่
มหาวิทยาลัยเชยีงใหม ่
มหาวิทยาลัยเชยีงใหม ่

2551 
2536 
2532 

4. รองศาสตราจารย ์ นายอภินนัท์   
สุวรรณรกัษ์ 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
เทคโนโลยีการเกษตร

บัณฑิต 

เกษตรศาสตร ์
วิทยาศาสตรก์ารประมง  
ประมงน้ำจืด 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
สถาบันเทคโนโลยกีารเกษตรแม่โจ ้
 

2554 
2540 
2536 

5. รองศาสตราจารย ์ นายชนกนัต์   
จิตมนัส 

วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
Master of Science 
Master of Science 
ศิลปศาสตรบัณฑิต 
วิทยาศาสตรบัณฑิต 

การจดัการสิ่งแวดล้อม 
Medical Microbiology 
Fisheries  
ภาษาอังกฤษ 
วาริชศาสตร ์

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
The University of Georgia, U.S.A. 
Auburn University, U.S.A. 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

2554 
2544 
2540 
2557 
2533 

6. รองศาสตราจารย ์ นางทิพสุคนธ์   
พิมพ์พิมล 

Master of Science 
 

วิทยาศาสตรบัณฑิต 

Marine and Fisheries 
Science 
ประมง 

Aberdeen University, United 
Kingdom 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

2533 
 

2528 
7. ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์
นางสาวอดุมลกัษณ์ 
สมพงษ์ 

วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

วิทยาศาสตรบัณฑิต 

ชีววิทยา 
ชีววิทยา 
จุลชีววทิยา 

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม ่
มหาวิทยาลัยเชยีงใหม ่
มหาวิทยาลัยเชยีงใหม ่

9254  
4425  
4125  

8. ผู้ชว่ย
ศาสตราจารย ์

นางสาวสุดาพร 
ตงศิร ิ

วทิยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

วิทยาศาสตรบัณฑิต 

เทคโนโลยีชีวภาพ 
ชีววิทยา  
เกษตรศาสตร ์

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม ่
มหาวิทยาลัยเชยีงใหม ่
มหาวิทยาลัยเชยีงใหม ่

2553 
2541 
2537 

9. ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

นางจิราพร   
โรจน์ทนิกร 

Doctor of Philosophy 
 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
วิทยาศาสตรบัณฑิต 

Aquatic Biosciences 
 
เทคโนโลยีชีวภาพ 
รังสีเทคนิค 

Tokyo University of Fisheries, 
Japan 
จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
มหาวิทยาลัยเชยีงใหม ่

5254  
 

2537 
2532 

10. ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

นายกระสินธุ ์
หังสพฤกษ์ 

วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

วิทยาศาสตรบัณฑิต 

วิทยาศาสตรท์างทะเล 
วิทยาศาสตรท์างทะเล 
ชีววิทยา 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

2552 
2536 
2530 

11. ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

นางสาวนสิรา   
กิจเจรญิ 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
วิทยาศาสตรบัณฑิต 

เพาะเล้ียงสัตวน์้ำ 
ประมง 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

2554 
2548 

12. ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

นางสาวดารชาต์  
เทยีมเมือง 

วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

วิทยาศาสตรบัณฑิต 

การจดัการประมง 
การจดัการประมง 
ประมง 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

2555 
2546 
2543 

13. อาจารย ์ นางสาวจอมสุดา  
ดวงวงษา 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
เทคโนโลยีการเกษตร

บัณฑิต 

สัตวศาสตร ์
การประมง 
สัตวศาสตร ์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มหาวิทยาลัยขอนแกน่ 
มหาวิทยาลัยแม่โจ ้

2553 
2546 
2536 
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ที่ 
ตำแหนง่ทาง

วิชาการ 
ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ สาขาวชิา สำเร็จการศึกษาจาก 

ปี 
พ .ศ .  

14. อาจารย ์ นายขจรเกยีรติ์   
ศรีนวลสม 

วทิยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

วิทยาศาสตรบัณฑิต 

การประมง 
ชีววิทยา 
การประมง 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มหาวิทยาลัยแม่โจ ้

2561 
2547 
2542 

15. อาจารย ์ นายโดม  อดุลย์สุข วิศวกรรมศาสตรดุษฎี
บัณฑิต 

วิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต 

วิทยาศาสตรบัณฑิต 

วิศวกรรมส่ิงแวดล้อม 
 
วิศวกรรมส่ิงแวดล้อม 
 
การประมง 

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม ่
 
มหาวิทยาลัยเชยีงใหม ่
 
มหาวิทยาลัยแม่โจ ้

2562 
 

2555 
 

2549 

 
3.4 อาจารย์พิเศษ  ไม่มี 

 
3.5 อาจารย์ท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ 

 

ที่ 
ตำแหนง่ทาง

วิชาการ 
ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ สาขาวชิา สำเร็จการศึกษาจาก 

ปี 
พ .ศ .  

1. รองศาสตราจารย ์ นายนิวุฒิ  หวังชยั Doctor of Philosophy 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

วิทยาศาสตรบัณฑิต 

Applied Biochemistry 
วิทยาศาสตรก์ารประมง 
วาริชศาสตร ์

University of Tsukuba, Japan  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

2545 
2534 
2529 

2. รองศาสตราจารย ์ นายจงกล   
พรมยะ 

วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
เทคโนโลยีการเกษตร

บัณฑิต 

ชีววิทยา 
ชีววิทยา 
สัตวศาสตร ์

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม ่
มหาวิทยาลัยเชยีงใหม ่
สถาบันเทคโนโลยกีารเกษตรแม่โจ ้

1255  
2543 

3525  

3. รองศาสตราจารย ์ นางดวงพร   
อมรเลิศพิศาล 

วทิยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
พยาบาลศาสตรบัณฑิต 

เทคโนโลยีชีวภาพ 
เภสัชวทิยา 
พยาบาลศาสตร ์

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม ่
มหาวิทยาลัยเชยีงใหม ่
มหาวิทยาลัยเชยีงใหม ่

2551 
2536 
2532 

4. รองศาสตราจารย ์ นายอภินนัท์   
สุวรรณรกัษ์ 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
เทคโนโลยีการเกษตร

บัณฑิต 

เกษตรศาสตร ์
วิทยาศาสตรก์ารประมง  
ประมงน้ำจืด 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
สถาบันเทคโนโลยกีารเกษตรแม่โจ ้
 

2554 
2540 
2536 

5. รองศาสตราจารย ์ นายชนกนัต์   
จิตมนัส 

วทิยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
Master of Science 
Master of Science 
ศิลปศาสตรบัณฑิต 
วิทยาศาสตรบัณฑิต 

การจดัการสิ่งแวดล้อม 
Medical Microbiology 
Fisheries  
ภาษาอังกฤษ 
วาริชศาสตร ์

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
The University of Georgia, U.S.A. 
Auburn University, U.S.A. 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

2554 
2544 
2540 
2557 
2533 

6. รองศาสตราจารย ์ นางทิพสุคนธ์   
พิมพ์พิมล 

Master of Science 
 

วิทยาศาสตรบัณฑิต 

Marine and Fisheries 
Science 
ประมง 

Aberdeen University, United 
Kingdom 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

2533 
 

2528 
7. ผู้ชว่ย

ศาสตราจารย ์
นางสาวอดุมลกัษณ์ 
สมพงษ์ 

วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

วิทยาศาสตรบัณฑิต 

ชีววิทยา 
ชีววิทยา 
จุลชีววทิยา 

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม ่
มหาวิทยาลัยเชยีงใหม ่
มหาวิทยาลัยเชยีงใหม ่

9254  
4425  
4125  
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ที่ 
ตำแหนง่ทาง

วิชาการ 
ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ สาขาวชิา สำเร็จการศึกษาจาก 

ปี 
พ .ศ .  

8. ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

นางสาวสุดาพร 
ตงศิร ิ

วทิยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

วิทยาศาสตรบัณฑิต 

เทคโนโลยีชีวภาพ 
ชีววิทยา  
เกษตรศาสตร ์

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม ่
มหาวิทยาลัยเชยีงใหม ่
มหาวิทยาลัยเชยีงใหม ่

2553 
2541 
2537 

9. ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

นางจิราพร   
โรจน์ทนิกร 

Doctor of Philosophy 
 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
วิทยาศาสตรบัณฑิต 

Aquatic Biosciences 
 
เทคโนโลยีชีวภาพ 
รังสีเทคนิค 

Tokyo University of Fisheries, 
Japan 
จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
มหาวิทยาลัยเชยีงใหม ่

5254  
 

2537 
2532 

10. ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

นายกระสินธุ ์
หังสพฤกษ์ 

วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

วิทยาศาสตรบัณฑิต 

วิทยาศาสตรท์างทะเล 
วิทยาศาสตรท์างทะเล 
ชีววิทยา 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

2552 
2536 
2530 

11. ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

นางสาวนสิรา   
กิจเจรญิ 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
วิทยาศาสตรบัณฑิต 

เพาะเล้ียงสัตวน์้ำ 
ประมง 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

2554 
2548 

12. ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

นางสาวดารชาต์  
เทยีมเมือง 

วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

วิทยาศาสตรบัณฑิต 

การจดัการประมง 
การจดัการประมง 
ประมง 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

2555 
2546 
2543 

13. อาจารย ์ นางสาวจอมสุดา  
ดวงวงษา 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
เทคโนโลยีการเกษตร

บัณฑิต 

สัตวศาสตร ์
การประมง 
สัตวศาสตร ์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มหาวิทยาลัยขอนแกน่ 
มหาวิทยาลัยแม่โจ ้

2553 
2546 
2536 

14. อาจารย ์ นายขจรเกยีรติ์   
ศรีนวลสม 

วทิยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

วิทยาศาสตรบัณฑิต 

การประมง 
ชีววิทยา 
การประมง 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มหาวิทยาลัยแม่โจ ้

2561 
2547 
2542 

15. อาจารย ์ นายโดม  อดุลย์สุข วิศวกรรมศาสตรดุษฎี
บัณฑิต 

วิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต 

วิทยาศาสตรบัณฑิต 

วิศวกรรมส่ิงแวดล้อม 
 
วิศวกรรมส่ิงแวดล้อม 
 
การประมง 

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม ่
 
มหาวิทยาลัยเชยีงใหม ่
 
มหาวิทยาลัยแม่โจ ้

2562 
 

2555 
 

2549 
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องค์ประกอบที่ 6 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
1. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษาให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2565 และให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่า
ด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตามระเบียบและประกาศอ่ืน ๆ ของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องโดยมี
คุณสมบัติเพ่ิมเตมิดังนี้   

แผน 1  แผน 1.1 
 1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าสาขาการประมงหรือที่เก่ียวข้องจาก

สถาบันอุดมศึกษาท่ี สป.อว. หรือ สำนักงาน ก.พ. รับรอง โดยมีผลการศกึษาเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.50 หรือ  
 3) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามขอ้ 1 แต่มีผลการศึกษาเฉลี่ยต่ำกว่า 3.50 ต้องมีผลงานวิจยั
ตีพิมพ์เผยแพร่อย่างน้อย 2 รายการ หรือปฏิบัตงิานด้านการประมงหรือด้านอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องมาไม่
น้อยกว่า 1 ปี  

3) มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กำหนดสำหรับ 
นักศึกษาระดับปริญญาเอก โดยมีผลการสอบภาษาอังกฤษทีม่ีอายุไม่เกิน  2 ปี หากไม่มีผลสอบให้ยื่น
ผลการสอบผ่านตามเกณฑ์ท่ีกำหนดภายในสามภาคการศึกษาปกตินับจากภาคการศึกษาที่เขา้ศึกษา 
มิฉะนั้น มหาวิทยาลัยจะประกาศให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 

4) กรณีอ่ืน ๆ ใหอ้ยู่ในดุลยพินิจของกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
แผน 1 แผน 1.2  
1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรหีรอืเทียบเท่าสาขาการประมงหรือเทียบเทา่จาก

สถาบันอดุมศกึษาท่ี สป.อว. หรือ สำนักงาน ก.พ. รบัรอง โดยมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่่ำกว่า 3.50 
หรอื  

 2) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามขอ้ 2 แต่มีผลการศึกษาเฉลี่ยต่ำกว่า 3.50 หรือปฏิบัติงานด้าน
การประมงหรือด้านอ่ืน ๆ ทีเ่กีย่วข้องมาไม่น้อยกว่า 1 ปี  

3) มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ ้กำหนดสำหรับ 
นักศึกษาระดับปริญญาเอก โดยมีผลการสอบภาษาอังกฤษที่มีอายุไม่เกิน  2 ปี หากไม่มีผลสอบให้ยื่น
ผลการสอบผ่านตามเกณฑ์ท่ีกำหนดภายในสามภาคการศึกษาปกตินับจากภาคการศึกษาที่เข้าศึกษา 
มิฉะนั้น มหาวิทยาลัยจะประกาศให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 

4) กรณีอ่ืน ๆ ใหอ้ยู่ในดุลยพินิจของกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 แผน 2  แผน 2.1 
 1) สำเรจ็การศึกษาระดับปริญญาโทหรอืเทียบเท่าสาขาการประมงหรือเทียบเท่าจาก

สถาบันอุดมศึกษาที่ สป.อว. หรือ สำนักงาน ก.พ. รบัรอง โดยมีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.50 หรอื  
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 2) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามขอ้ 1 แต่มีผลการศึกษาเฉลี่ยต่ำกว่า 3.50 ต้องมีผลงานวิจัย
ตีพิมพ์เผยแพร่อย่างน้อย 1 รายการ หรอืปฏิบัติงานด้านการประมงหรือด้านอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วข้องมาไม่
น้อยกว่า 1 ปี  

3) มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กำหนดสำหรับ 
นักศึกษาระดับปริญญาเอก โดยมีผลการสอบภาษาอังกฤษที่มีอายุไม่เกิน  2 ปี หากไม่มีผลสอบให้ยื่น
ผลการสอบผ่านตามเกณฑ์ท่ีกำหนดภายในสามภาคการศึกษาปกตินับจากภาคการศึกษาที่เข้าศึกษา 
มิฉะนั้น มหาวิทยาลัยจะประกาศให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 

4) กรณีอ่ืน ๆ ใหอ้ยู่ในดุลยพินิจของกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 แผน 2 แผน 2.2  

1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าสาขาการประมงหรือเทียบเท่าจาก
สถาบันอุดมศึกษาที ่สป.อว. หรือ สำนักงาน ก.พ. รับรอง โดยมีระดบัคะแนนเฉลี่ยไม่ตำ่กว่า 3.50 หรือ  

 2) เป็นผู้สำเรจ็การศึกษาตามข้อ 1 แต่มีผลการศึกษาเฉลี่ยต่ำกว่า 3.50 หรือปฏิบัติงานด้าน
การประมงหรือด้านอ่ืน ๆ ทีเ่กีย่วข้องมาไม่น้อยกว่า 1 ปี  

3) มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กำหนดสำหรับ 
นักศึกษาระดับปริญญาเอก โดยมีผลการสอบภาษาอังกฤษที่มีอายุไม่เกิน  2 ปี หากไม่มีผลสอบให้ยื่น
ผลการสอบผ่านตามเกณฑ์ท่ีกำหนดภายในสามภาคการศกึษาปกตินับจากภาคการศึกษาที่เข้าศึกษา 
มิฉะนั้น มหาวิทยาลัยจะประกาศให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 

4) กรณีอ่ืน ๆ ใหอ้ยู่ในดุลยพินิจของกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ทั้งนี้หากผู้สมัครสำเร็จการศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้องแต่มิได้เป็นไปตามที่ระบุไว้ ซึ่งเมื่อผ่าน

การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาได้แล้ว อาจต้องศึกษารายวิชาเพ่ิมเติมตามคำแนะนำของคณะกรรมการที่
ปรึกษา ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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องค์ประกอบที่ 7 การประเมินผลการเรียนและเกณฑก์ารสำเร็จการศึกษา 
 
1. การประเมินผลการเรียนหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 

ใช้หลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562 ข้อ 21 การวัดผลและประเมินผลการศึกษาแบบระบบการ
ให้คะแนน (grading system) และแบบระดับคะแนน (grade point)  

การประเมินผลการสอบแต่ละรายวิชา ให้กระทำเป็นสัญลักษณ์ซึ่งมีความหมายและ
ผลการศึกษา ดังต่อไปนี้  

สัญลักษณ์ ผลการศึกษา ระดับคะแนน 
A ดีเยี่ยม (Excellent) 4.00 

  B+ ดีมาก (Very good) 3.50 
B ดี (Good) 3.00 

  C+ ค่อนข้างดี (Above Average) 2.50 
C ปานกลาง (Average) 2.00 

  D+ ค่อนข้างอ่อน (Below Average) 1.50 
D อ่อน (Poor) 1.00 
F ตก (Fail) 0.00 

 
ในกรณีท่ีเป็นรายวิชาซึ่งไม่ได้กำหนดไว้ในหลักสูตร ให้มีวงเล็บกำกับสัญลักษณ์ระดับ

คะแนนไว้ด้วย และไม่นำผลการศึกษามาคำนวณ 
กรณีหลักสูตรกำหนดให้มีการประเมินผลในรายวิชาใด โดยไม่มีระดับคะแนนให้

แสดงผลการศึกษารายวิชานั้นด้วยสัญลักษณ์ ดังนี้ 
สัญลักษณ์ ผลการศึกษา 

S ผลการศกึษาเป็นที่พอใจ (Satisfactory) หรือแสดงว่านักศึกษาสอบผ่าน 
U ผลการศึกษาไม่เป็นที่พอใจ  (Unsatisfactory) หรือแสดงว่านักศึกษาสอบไม่ผ่าน 
CS หนว่ยกิตท่ีได้จากการจากการทดสอบมาตรฐาน (Credits from Standardized 

Test)  
CE หนว่ยกิตท่ีไดจ้ากการทดลองที่ไม่ใช่การทดสอบมาตรฐาน (Credits from Exam)  
CT หนว่ยกิตท่ีไดจ้ากการจากการประเมินหรอือบรมที่จัดโดยหน่วยงานต่างๆ  

(Credits from Training)  
CP หนว่ยกิตท่ีได้จากการเสนอแฟ้มสะสมผลงาน (Credits from Portfolio)  
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ในกรณทีี่รายวิชาใดยังไม่มีการประเมินผล การรายงานผลการศึกษารายวิชานั้น อาจ
แสดงด้วยสัญลักษณ์ดังต่อไปนี้ 

สัญลักษณ์ ผลการศึกษา 
I ไม่สมบูรณ ์(Incomplete) 
V ลงทะเบียนในฐานะผู้เข้าร่วมฟัง โดยไม่มีการประเมินผล และมีเวลาเรียนไม่น้อย

กว่าร้อยละ 80 
Op การค้นคว้าอิสระหรือวิทยานิพนธ์ที่เป็นรายวิชาสุดท้ายอยู่ในระหว่างดำเนิน

การศึกษา ได้ผลเป็นที่พอใจ แต่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ (On Progress)  
W ถอนรายวิชาในกำหนดเวลา (Withdraw) 

 
2. กระบวนการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การศึกษา 

มีวิธีการในการทบทวน ตรวจสอบ กำกับ การให้ข้อมูลป้อนกลับและการรายงานผลการ
เรียนรู้ที่นำมาสู่การพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอนทั้งของผู้สอนและผู้เรียน เพ่ือให้มั่นใจว่าผู้เรียน
บรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ที่หลักสูตรและรายวิชาคาดหวัง 
 2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรยีนรู้ขณะทีน่ักศึกษายังไม่สำเร็จการศึกษา 
 1) มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบ เพ่ือสุ่มตรวจสอบรายวิชา รายงานโครงงาน 
หรืองานอ่ืน ๆ ที่ได้รบัมอบหมายโดยต้องดำเนินการไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดในแต่ละ
ภาคการศกึษา 

2) จัดทำข้อสอบมาตรฐานสำหรบัรายวิชาที่มีผู้สอนรว่มกันหลายคน 
 3) การประเมินผลแต่ละรายวิชาต้องผ่านที่ประชุมอาจารย์ผู้ประจำหลักสูตรและ
คณะกรรมการประจำคณะก่อนการประกาศผล 
 4) มหาวิทยาลัยจัดระบบให้นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา รวมทั้ง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประเมินแผนการสอน งานทีม่อบหมายและข้อสอบของแต่ละรายวิชาว่า
สอดคล้องกับความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้หรือไม่ 
 5) การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา อาจทำได้โดยการสัมภาษณ์และหรือการ
ให้สอบแบบอัตนัยและหรือปรนัย โดยใช้ข้อสอบทีอ่อกโดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 6) การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา โดยโครงการ Start up Program  
         2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสำเรจ็การศึกษา 

การกำหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ควรเน้นการทำวิจัย
สัมฤทธิ์ผลของการประกอบอาชีพของบัณฑิตที่ทำอย่างต่อเนื่องและนำผลวิจัยที่ได้ย้อนกลับมา
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ปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอนและหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของ
หลักสูตรและหน่วยงานโดยองคก์รระดับสากล โดยการวิจัยอาจจะดำเนินการดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
 1) ติดตามและสำรวจภาวะการได้งานทำของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบ
การศึกษา ในด้านระยะเวลาการหางานทำ ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิต
ในการประกอบการงานอาชีพ 
 2) การตรวจสอบจากผู้ประกอบการ โดยการขอเข้าสัมภาษณ์ หรือ การส่งแบบสอบถาม 
เพ่ือประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาและเข้าทำงานในสถานประกอบการนั้น ๆ ใน
คาบระยะเวลาต่าง ๆ  

3) การประเมินตำแหน่ง และ/หรอื ความกา้วหน้าในสายงานของบัณฑิต 
4) การประเมินจากสถานศึกษาอ่ืน โดยการส่งแบบสอบถาม หรือ สอบถามเมื่อมีโอกาสใน

ระดับความพึงพอใจในด้านความรู้ ความพร้อมและสมบัติด้านอืน่ ๆ ของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาและ
เข้าศึกษาเพ่ือปริญญาทีสู่งขึน้ในสถานศึกษานั้น ๆ  

5) การประเมินจากนักศึกษาเก่าที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้จาก
สาขาวิชาที่เรียนที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมทั้งเปิดโอกาสให้มีการเสนอ
ข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึน้ด้วย 

6) ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มาประเมินหลักสูตร หรือ เป็นอาจารย์พิเศษ ต่อ
ความพร้อมของนักศึกษาในการเรียน และคุณสมบัติอ่ืน ๆ ทีเ่กี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ และการ
พัฒนาองค์ความรู้ของนักศึกษา 

7) ผลงานของนักศึกษาที่วัดเป็นรูปธรรมได้ซึ่ง อาทิ (ก) จำนวนโปรแกรมสำเร็จรูปที่พัฒนา
เองและวางขาย, (ข) จำนวนสิทธิบัตร, (ค) จำนวนรางวัลทางสังคมและวิชาชีพ, (ง) จำนวนกิจกรรม
การกุศลเพ่ือสังคมและประเทศชาติ, (จ) จำนวนกิจกรรมอาสาสมัครในองค์กรที่ทำประโยชน์ต่อสังคม, 
(ฉ) ทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property : IP) ลิขสิทธิ์ผลงานวิจยั 

8) ติดตามผลการประเมินจากภาวะการได้งานทำของบัณฑิตที่ตรงกับสาขาวิชาและความ
พึงพอใจของบัณฑิตต่อการนำความรู้ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน 

9) สำรวจความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตในด้านความรู้ความสามารถและการทำงานในสถาน
ประกอบการ 

10) สำรวจความคิดเห็นจากสถาบันอ่ืน ๆ ในด้านความรู้ ความพร้อมหรือคุณสมบัติอ่ืนที่
จำเป็นของบัณฑิตที่จบการศึกษาแล้วไปศึกษาต่อในระดับปริญญาที่สูงขึน้ 

11) สำรวจความคิดเห็นเกีย่วกบัความรู้ของบัณฑิตจากคณาจารย์และผู้ใช้บัณฑิต 
12) จัดสัมมนาผู้ประกอบการ/ผู้ ใช้บัณฑิตของมหาวิทยาลัย ทั้งในภาพรวมและของ

สาขาวิชา  
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13) สำรวจความคิดเห็นเกีย่วกบัความรู้ของบัณฑิตจากผูใ้ช้บัณฑิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
14) สำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับความรู้ ความพรอ้มหรือคุณสมบัติอ่ืน ๆ ของบัณฑิตโดยใช้ 

ช่องทางนิเทศงานสหกจิศกึษา 
15) การประเมินจากศิษย์เก่า-ศิษย์ปัจจุบัน ในแง่ของความพร้อมและความรู้จากสาขาวิชา

ที่เรียน รวมทั้งสาขาอ่ืน ๆ ที่กำหนดในหลักสูตรที่เกี่ยวเนื่องกบัการประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมทั้ง 
เปิดโอกาสให้เสนอข้อคดิเห็นในการปรับปรุงหลักสูตรให้ดียิ่งขึน้ด้วย 

3.เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา  
             3.1 แผน 1 แผน 1.1 

1) สอบผ่านภาษาอังกฤษตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกำหนด 
2) สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying examination) เพ่ือเป็นผู้มีสิทธิขอทำดุษฎี

นิพนธ์  
3) สอบผ่านการสอบประมวลความรู้  (Comprehensive examination) เพ่ือประเมินว่า

นักศึกษามีความรู้นอกเหนือจากดุษฎีนิพนธ์  
4) สอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายจนบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับบัณฑิตศึกษา และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ เกณฑ์การวัดผลสัมฤทธิ์ในการสอบ
ประกอบด้วยองค์ความรู้ใหม่ ซึ่งพิจารณาจากข้อความแห่งการริเริ่มและความรู้ความเข้าใจในดุษฎี
นิพนธ์ของนักศึกษา 

5) ผลงานดุษฎีนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของดุษฎีนิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่หรืออย่างน้อย
ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศที่คณะกรรมการ
มาตรฐานการอุดมศึกษากำหนด อย่างน้อยสองเรื่อง หรือ 

ผลงานดุษฎีนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของดุษฎีนิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่หรืออย่างน้อย
ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศที่คณะกรรมการ
มาตรฐานการอุดมศึกษากำหนด อย่างน้อยหนึ่งเรื่อง และเป็นผลงานนวัตกรรม หรือผลงานสร้างสรรค์                      
ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เชิงสังคมและเศรษฐกิจ อย่างน้อยหนึ่งเรื่อง หรือได้รับ
สิทธิบัตรอย่างน้อยหนึ่งสิทธิบัตร 

กรณีผลงานนวัตกรรม หรือผลงานสร้างสรรค์  ดุษฎีนิพนธ์ต้องได้รับการประเมินจาก
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกในสาขาเดียวกันหรือเกี่ยวข้องอย่างน้อยสามคน ที่เป็นผู้มีความรู้ 
ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงเป็นที่ยอมรับ โดยได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย 

3.2 แผน 1 แผน 1.2 
1) ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กำหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 

3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า 
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2) สอบผ่านภาษาอังกฤษตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกำหนด 
3) สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying examination) เพ่ือเป็นผู้มีสิทธิขอทำดุษฎี

นิพนธ์  
4) สอบผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive examination) เพ่ือประเมินว่า

นักศึกษามีความรู้นอกเหนือจากดุษฎีนิพนธ์  
5) สอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายจนบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับบัณฑิตศึกษา และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ เกณฑ์การวัดผลสัมฤทธิ์ในการสอบ
ประกอบด้วยองค์ความรู้ใหม่ ซึ่งพิจารณาจากข้อความแห่งการริเริ่มและความรู้ความเข้าใจในดุษฎี
นิพนธ์ของนักศึกษา 

6) ผลงานดุษฎีนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของดุษฎีนิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ หรืออย่างน้อย
ได้ รับการยอมรับ ให้ ตี พิม พ์ เผยแพร่ ในวารสารระดับนานาชาติที่ มีคุณภาพ ตามประกาศ                       
ที่คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษากำหนด อย่างน้อยหนึ่งเรื่อง หรือได้รับสิทธิบัตร อย่างน้อย                        
หนึ่งสิทธิบัตร หรือเป็นผลงานนวัตกรรม หรือผลงานสร้างสรรค์ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในเชิง
พาณิชย์ เชิงสังคมและเศรษฐกิจ อย่างน้อยหนึ่งเรื่อง 

กรณีผลงานนวัตกรรม หรือผลงานสร้างสรรค์  ดุษฎีนิพนธ์ต้องได้รับการประเมินจาก
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกในสาขาเดียวกันหรือเกี่ยวข้องอย่างน้อยสามคน ที่เป็นผู้มีความรู้ 
ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงเป็นที่ยอมรับ โดยได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย 

3.3 แผน 2 แผน 2.1 
1) ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กำหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 

3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า 
2) สอบผ่านภาษาอังกฤษตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกำหนด 
3) สอบผ่านการสอบประมวลความรู้  (Comprehensive examination) เพ่ือประเมินว่า

นักศึกษามีความรู้นอกเหนือจากดุษฎีนิพนธ์  
4) สอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายจนบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับบัณฑิตศึกษา และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ เกณฑ์การวัดผลสัมฤทธิ์ในการสอบ
ประกอบด้วยองค์ความรู้ใหม่ ซึ่งพิจารณาจากข้อความแห่งการริเริ่มและความรู้ความเข้าใจในดุษฎี
นิพนธ์ของนักศึกษา 

5) ผลงานดุษฎีนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของดุษฎีนิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่หรืออย่างน้อย
ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศที่คณะกรรมการ
มาตรฐานการอุดมศึกษากำหนด อย่างน้อยสองเรื่อง หรือ 
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ผลงานดุษฎีนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของดุษฎีนิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่หรืออย่างน้อย
ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศที่คณะกรรมการ
มาตรฐานการอุดมศึกษากำหนด อย่างน้อยหนึ่งเรื่อง และเป็นผลงานนวัตกรรม หรือผลงานสร้างสรรค์                      
ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เชิงสังคมและเศรษฐกิจ อย่างน้อยหนึ่งเรื่อง หรือได้รับ
สิทธิบัตรอย่างน้อยหนึ่งสิทธิบัตร 

กรณีผลงานนวัตกรรม หรือผลงานสร้างสรรค์  ดุษฎีนิพนธ์ต้องได้รับการประเมินจาก
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกในสาขาเดียวกันหรือเกี่ยวข้องอย่างน้อยสามคน ที่เป็นผู้มีความรู้ 
ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงเป็นที่ยอมรับ โดยได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย 

3.4 แผน 2 แผน 2.2 
1) ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กำหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 

3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า 
2) สอบผ่านภาษาอังกฤษตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกำหนด 
3) สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying examination) เพ่ือเป็นผู้มีสิทธิขอทำดุษฎี

นิพนธ์  
4) สอบผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive examination) เพ่ือประเมินว่า

นักศึกษามีความรู้นอกเหนือจากดุษฎีนิพนธ์  
5) สอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายจนบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับบัณฑิตศึกษา และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ เกณฑ์การวัดผลสัมฤทธิ์ในการสอบ
ประกอบด้วยองค์ความรู้ใหม่ ซึ่งพิจารณาจากข้อความแห่งการริเริ่มและความรู้ความเข้าใจในดุษฎี
นิพนธ์ของนักศึกษา 

6) ผลงานดุษฎีนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของดุษฎีนิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ หรืออย่างน้อย
ได้ รับการยอมรับ ให้ ตี พิม พ์ เผยแพร่ ในวารสารระดับนานาชาติที่ มีคุณภาพ ตามประกาศ                       
ที่คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษากำหนด อย่างน้อยหนึ่งเรื่อง หรือได้รับสิทธิบัตร อย่างน้อย                        
หนึ่งสิทธิบัตร หรือเป็นผลงานนวัตกรรม หรือผลงานสร้างสรรค์ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในเชิง
พาณิชย์ เชิงสังคมและเศรษฐกิจ อย่างน้อยหนึ่งเรื่อง 

กรณีผลงานนวัตกรรม หรือผลงานสร้างสรรค์  ดุษฎีนิพนธ์ต้องได้รับการประเมินจาก
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกในสาขาเดียวกันหรือเกี่ยวข้องอย่างน้อยสามคน ที่เป็นผู้มีความรู้ 
ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงเป็นที่ยอมรับ โดยได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย 

3.4 การประเมินการบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (PLOs) 
      3.4.1 การประเมินการบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ในรายวิชา (CLOs)  ประเมินโดยอาจารย์
ผู้สอนในแต่ละรายวิชา 
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3.4.2 การประเมินการบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้รายปีการศึกษา (YLOs) ประเมินโดยอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพ่ือประเมินพัฒนาการของผู้เรียน รวมถึงการให้ข้อมูลป้อนกลับที่นำไปสู่การ
ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนทั้งของผู้สอนและผู้เรียน  

3.4.3 การประเมินการบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ในหลักสูตร (PLOs) ประเมินโดยอาจารย์ 
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
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องค์ประกอบที่ 8 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1. การกำกับมาตรฐานหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2565 
การบริหารจัดการหลักสูตรเป็นตามระบบเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดยสำนักงาน

ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สปอว.)  รวมถึงการใช้ระบบประกัน
คุณภาพระดับอุดมศึกษาให้ความเห็นชอบและสามารถใช้เทียบเคียงได้ตามระบบสากลคือ ระบบ 
ASEAN University Network - Quality Assurance (AUN-QA) ซ่ึงหลักสูตรจะมีการดำเนินการ
ตรวจประเมินเพ่ือพัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ์ที่สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัย และนวัตกรรม (สปอว.) กำหนดหรือตามเกณฑ์ AUN-QA ตามรอบการประเมินอย่างน้อยปีละ 1 
ครั้ง 

ในการดำเนินการบริหารจัดการหลักสูตรมีกระบวนการในการบริหารจัดการทางด้านการเรียน
การสอนที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของสาขาวิชา มีการบริหารจัดการการเรียนการสอนให้มีผล
ตามมาตรฐานการเรียนรู้เป็นไปตามที่ระบุในหลักสูตร รวมทั้งกำหนดให้อาจารย์ผู้สอนจัดทำ
รายละเอียดของวิชาให้สอดคล้องกบัผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร และรายงานผลการดำเนินการ
ของรายวิชาโดยการทวนสอบเพ่ือเป็นมาตรฐานในการติดตามและประเมินคุณภาพการเรียนการสอน
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิและส่งผลให้หลักสูตรสาสามรถผลิตบัณฑิตได้ตรงตามวัตถุประสงค์และ
ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร  

หลักสูตรจงึได้นำเกณฑ์ของ AUN-QA version 4.0 หรือ version อ่ืน ๆ ที่อาจจะเปลี่ยนแปลง
ในภายหลัง มาใช้ในการประกันคุณภาพหลักสูตร ซึ่งประกอบด้วย 8 เกณฑคุ์ณภาพ ตามรายละเอียด
ดังนี้  
 เกณฑ์คณุภาพที่ 1 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes)  
 เกณฑ์คุณภาพที่ 2 โครงสร้างโปรแกรมและเนื้อหา (Programme Structure and 
Content) 
  เกณฑ์คุณภาพที่ 3 แนวทางจัดการเรียนและการสอน (Teaching and Learning 
Approach)  
 เกณฑ์คณุภาพที่ 4 การประเมินผู้เรียน (Student Assessment)  
 เกณฑ์คุณภาพที่ 5 คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ (Academic Staff)  
 เกณฑ์คุณภาพที่ 6 การบริการและสิ่งสนับสนุนผู้เรียน (Student Support Services)  
 เกณฑ์คณุภาพที่ 7 สิ่งอำนวยความสะดวกและโครงสร้างพ้ืนฐาน (Facilities and 
Infrastructure)  
 เกณฑ์คุณภาพที่ 8 ผลผลิตและผลลัพธ์ (Output and Outcomes) 
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2. ตัวบ่งช้ีผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators) ของหลักสูตร 
 โดยพจิารณาในประเด็นดังต่อไปนี้ 

1. มีการรายงานจำนวนการรับนักศึกษาตามแผนการรับ โดยผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจำส่วนงาน 

2. มีรายงานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้รับการพัฒนาด้านการเรียนการสอน/การบริหาร
หลักสูตร โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำส่วนงาน 

3. มีรายงานจำนวนรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญผ่านการ
จัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ทุกรายวิชา โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำ
ส่วนงาน 

4. มีรายงานระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอ่การจัดการเรียนการสอน  
5. มีรายงานผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษารายชั้นปีและแนวทางการพัฒนาโดยผ่านความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการประจำส่วนงาน 
6. มีการรายงานจำนวนนักศึกษาที่ลาออกและยอดสะสมตลอดหลักสูตร 
7. มีการรายงานนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาตามเวลาที่กำหนดในระดับปริญญาเอก ของ

นักศึกษาในปีที่จบ  
8. มีการรายงานจำนวนบัณฑิตที่ได้งานทำและมีเงินรายได้ (ภายใน 1 ปี) 
9. มีการรายงานระดับความพึงพอใจของบัณฑิตที่มต่ีอคุณภาพของหลักสูตร  
10. มีการรายงานระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตในระดับปริญญาเอก 
11. มีการรายงานการบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ของบัณฑิตและแนวทางการแก้ไขปัญหาโดยผ่าน

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำส่วนงาน 
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องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกในการพัฒนาหลกัสูตร 
 

1. ระบบกลไกในการพัฒนาหลกัสูตร 
หลักสูตรได้ออกแบบสำรวจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประเมิน เพ่ือสอบถามความต้องการของผู้เรียน 

ศิษย์เก่า ความต้องการของผู้ประกอบการ นายจ้างหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งใช้ข้อมูลนโยบาย
ด้านเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals, SDGs) และโมเดลเศรษฐกิจ
ชีวภาพ-เศรษฐหมุนเวียน -เศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy, BCG) ตามกรอบ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 เพ่ือกำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ (PLOs) ของ
หลักสูตรให้มีความสอดคล้องกับการเป็นมหาวิทยาลัยกลุ่มที่ 2 กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการ
สรา้งนวัตกรรม และเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565  

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร รวมทั้งตัวแทนผู้ทรงคุณวุฒิและผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียได้ร่วมกันจัดทำ มคอ.2 (รายละเอียดของหลักสูตร Programme Specification) 
เพ่ืออธิบายภาพรวมของการจัดหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนที่จะทำให้บัณฑิตบรรลุผลการ
เรียนรู้ โดยจะถ่ายทอดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของบัณฑิตที่กำหนดไว้ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชาไปสู่การปฏิบัติในหลักสูตร รายละเอียดของ
หลักสูตรจะช่วยอธิบายให้นักศึกษาทราบว่าต้องเรียนวิชาอะไรบ้าง เข้าใจถึงวิธีการสอน วิธีการเรียนรู้ 
ตลอดจนวิธีการวัดและประเมินผลที่จะทำให้มั่นใจว่าเมื่อเรียนสำเร็จแล้วจะบรรลุมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตร ทั้งยังแสดงความสัมพันธ์ของหลักสูตรกับองค์ประกอบในการเรียน
เพ่ือนำไปสู่คุณวุฒิตามที่กำหนดในมาตรฐานคุณวุฒิ  

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะสื่อสารให้อาจารย์ผู้สอน จะจัดทำ มคอ.3 (รายละเอียดของ
รายวิชา) ก่อนเปิดภาคการศึกษา เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนสอดคล้องและเป็นไปตามที่วางแผน
ไว้ในรายละเอียดของหลักสูตร ซ่ึงแต่ละรายวิชาจะกำหนดไว้อย่างชัดเจนเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และ
รายละเอียดของเนื้อหาความรู้ในรายวิชา แนวทางการปลูกฝังทักษะต่างๆ ตลอดจนคุณลักษณะอ่ืนๆที่
นักศึกษาจะได้รับการพัฒนาให้ประสบความสำเร็จตามจุดมุ่งหมายของรายวิชา มีการกำหนด
รายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลาที่ใช้ในการเรียน วิธีการเรียน การสอน การวัดและประเมินผลใน
รายวิชา ตลอดจนหนังสืออ้างอิงที่นักศึกษาจะสามารถค้นคว้าได้ นอกจากนี้ยังกำหนดยุทธศาสตร์ใน
การประเมินรายวิชาและกระบวนการปรับปรุง 

เมื่อสิ้นภาคการศึกษา อาจารย์ผู้สอนจะจัดทำรายงานผลการจัดการเรียนการสอนของ
อาจารยผูสอนแตละรายวิชา (มคอ. 5) ว่าเปนไปตามแผนที่วางไวหรือไม พบปัญหาอะไรบ้าง การ
ประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา ขอเสนอแนะสําหรับการแกไขในการดําเนินการสอนครั้งตอไป โดย
หลักสูตรมีการนำข้อมูลการประเมินผลการจัดการศึกษาดังกล่าวมาใช้ในการทบทวนและปรับปรุง
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คุณภาพ (Quality Improvement) ของหลักสูตร เพ่ือให้ผู้เรียนบรรลุมาตรฐานผลลัพธ์การเรียนรู้ที่
กำหนด และผู้ใช้บัณฑิตมั่นใจว่าจะได้ บุคลากรที่มีความสามารถตรงตามความต้องการ มีการใช้การ
ประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์  ASEAN University Network-Quality Assurance 
(AUN QA) ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

 
แผนพัฒนาปรับปรุง 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งช้ี 
การปรับปรุงหลกัสูตรตามรอบ
ระยะเวลาทีก่ำหนด 

จัดให้มกีารปรับปรุงเพือ่ให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานคณุวุฒิการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558  

เล่ม มคอ.2 ที่สอดคล้องกับเกณฑ์
มาตรฐานหลกัสตูรระดับบัณฑิตศึกษา 
พ .ศ . 2558 และดำเนิ นการจัดส่ ง
พิ จ ารณ ารั บ ท ราบ ก าร ให้ ค วาม
เห็นชอบหลักสูตร 

การประเมินวธีิการสอนและ
กิจกรรมการเรียนรู้ทีส่ะท้อนถึง
ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชาใน
หลักสตูรเพื่อบรรลุ PLOs ของ
หลักสตูร 

ส่งเสริมใหอ้าจารย์จัดกิจกรรมการเรียนรู้
และประเมนิวิธีการสอนทีส่ะท้อน
ผลลัพธ์การเรียนรู้ รวมทั้งส่งเสรมิให้
อาจารย์มีการให้ feedback แก่
นักศึกษาเพื่อพัฒนาการเรยีนรู้และจบ
การศึกษาภายในเวลาที่เหมาะสม 

- ความพงึพอใจของผู้เรียนต่อ
หลักสตูรและการจัดการเรยีนการสอน 
- ระยะเวลาในการจบการศึกษา 

ประเมินช่องทางการสื่อสารข้อมลู
การรับสมัคร วิธีการประชาสัมพันธ์ 
และนำผลการประเมินช่องทางมา
ปรับปรุงนโยบายและเกณฑ์การรบั
สมัครทีต่รงกับกลุม่เป้าหมาย 

- หากลุ่มผูเ้รียนเป้าหมายใหถู้กต้อง 
- วางแผนกับกลุ่มเป้าหมายเพื่อหาทนุ
สนับสนุนการศึกษาและการทำงานวิจัย 

- จำนวนนักศึกษาแรกเข้า 
- จำนวนทุนวิจัยทีส่นับสนุนนักศึกษา 

ระบบและกลไกการกำกับติดตาม
ความก้าวหน้าผลการเรียนและการ
ทำดษุฎีนิพนธ์ของผู้เรียนท่ีแสดงให้
เห็นถงึความกา้วหนา้ของผู้เรียนใน
มิตขิอง PLOs 

มอบหมายใหอ้าจารย์ที่ปรึกษาติดตาม
และรายงานความก้าวหน้าของการเรียน
นักศึกษาทุกภาคการศึกษา 

- การบรรลุ PLOs ของนกัศึกษาเมื่อ
สำเรจ็การศึกษา 
- ระยะเวลาในการสำเร็จการศึกษา 
- ผลงานตีพิมพ์ของนักศึกษา 

วางแผนกรอบเวลาและปฏิทินการ
ดำเนินงานเพือ่เตรียมการเผยแพร่
งานวจิัยแกน่ักศึกษา 

มอบหมายให้อาจารย์ทีป่รึกษาพดูคยุกับ
นักศกึษา และรายงานความก้าวหน้า
ของการทำวิจัยและการเผยแพรผ่ลงาน
ทุกภาคการศึกษา 
 
 

ผลงานตีพิมพ์ของนักศึกษา 
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งช้ี 
การวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้มี
สว่นไดส้่วนเสยีทุกกลุม่แล้วนำมา
จัดทำเป็นฐานข้อมลูสำหรับการ
จัดการเรียนการสอน ปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสตูร 

กำหนดกลุ่มผู้มสี่วนได้ส่วนเสียและ
สอบถามข้อมลู เพื่อนำมาวิเคราะห์ 

รายงานผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจ
ของผู้มีส่วนได้สว่นเสียทุกกลุ่ม 

 
 2. การประเมนิ 

2.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 
2.1.1 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ จะ

ดำเนินการจัดทำรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ 
มคอ. 3 และมคอ. 4 ทุกภาคการศึกษา โดยทำการจัดส่งก่อนเปิดสอนแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุก
รายวิชา 

2.1.2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ จะ
ดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชาและรายงานผลการดำเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน ทุกภาคการศึกษา โดยทำการ
จดัส่งหลังส่งเกรดแต่ละภาคการศึกษา ให้ครบทุกรายวิชา 

 
 2.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

           มหาวิทยาลัยจัดใหมี้การประเมนิการสอนของอาจารย์ผู้สอนในแตล่ะรายวิชา โดยนักศึกษา
เป็นผู้ประเมนิและให้ข้อเสนอแนะ ซ่ึงมีการประเมนิทุกปลายภาคการศึกษา 

          อาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสตูรจะเป็นผู้รวบรวมผลค่าเฉลี่ยในคะแนนที่ได้ของอาจารยผ์ู้สอนแต่
ละทา่น เพ่ือนำไปประเมนิและวางแผนกลยุทธ์การสอน 

          คณะฯ มีการแต่งตั้งกรรมการประเมินทักษะการสอนของคณาจารย์ทีมี่ความประสงค์ในการขอ
กำหนดตำแหน่งทางวิชาการ 
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3. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
3.1 หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ จะดำเนินการ

จดัทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสตูร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศกึษา 
3.2 ประเมินผลการดำเนินงานของหลักสูตรจากนกัศึกษาปจัจุบันและบัณฑิตทีจ่บตามหลักสตูร 

          3.3 สำรวจข้อมูลการปฏิบัติงานของบัณฑิตจากนายจ้างหรือผู้บังคับบัญชาโดยแบบสอบถามและ
การสัมภาษณ ์

 
4. การประเมนิผลการดำเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

4.1 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ จะดำเนินการ
ประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการดำเนินงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อย่างน้อย 2 
ครัง้ตอ่ภาคการศกึษา และอาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสูตร ร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุม 
           4.2 จัดทำรายงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร และรับการประเมินโดย
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาอย่างน้อย 3 คน ซ่ึงประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอย่าง
น้อย 1 คน  
 
5. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
5.1 อาจารยป์ระจำวิชาทบทวนผลการประเมนิประสิทธิภาพด้านการสอนประจำรายวิชาทีร่บัผิดชอบ และ
เมือ่สิ้นภาคการศึกษา ต้องจดัทำรายงานผลการดำเนินการรายวิชา เพ่ือเสนอคณบดี ผ่านอาจารย์
ผู้รบัผิดชอบหลักสตูร 
5.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดทำแผนพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานของหลักสูตร หลังจากได้รับ
การประเมนิผลการดำเนินงานด้านประกนัคณุภาพภายใน 
5.3 สำรวจและประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต/ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ
เพ่ือใช้เป็นขอ้มลูในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนและการปรับปรุงหลักสตูร 
5.4 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ร่วมใช้ข้อมูลการ
สำรวจภาวะการมีงานทำของบณัฑิตตามการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยแมโ่จ้ 
 
6. การบริหารความเส่ียง 

6.1 ประเมินช่องทางการสื่อสารข้อมูลการรับสมัคร วิธีการประชาสัมพันธ์ และนำผลการ
ประเมินช่องทางมาปรับปรุงนโยบายและเกณฑ์การรับสมคัรที่ตรงกบักลุ่มเปา้หมาย 

6.2 วางระบบและกลไกเพ่ือแกป้ัญหาปัจจัยที่ส่งผลให้นักศึกษาไม่สามารถเรียนจบตามเวลา 
เพ่ือนำไปสู่การวางแผนพัฒนาและบริหารความเสี่ยง 
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7. การจดัการข้อร้องเรียนและการอุทธรณ์ 
นักศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถยื่นร้องเรียนหรืออุทธรณ์ได้ตลอดผ่านช่องต่าง ๆ ที่

คณะฯ และมหาวิทยาลัยกำหนด เช่น ช่องการยื่นอุทธรณ์ กล่องรับข้อร้องเรียน สายตรงคณบดี การ
พูดคุยกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ประจำหลักสูตร คณะฯ ได้มี
การสื่อสารถึงช่องทางการร้องเรียนผ่านการปฐมนิเทศนักศึกษา คณบดีพบนักศึกษา รวมถึงอาจารย์
ภายในคณะได้มีการบอกกล่าวแก่นักศึกษาและผู้ปกครองถึงช่องทางการร้องเรียน หากได้รับข้อ
ร้องเรียน ผู้บริหารจะแตง่ตัง้กรรมการเพือ่สอบสวนและหาแนวทางในการป้องกันแก้ไข 

 
8. การสื่อสารและเผยแพร่ข้อมูลของหลักสูตรให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

8.1 มีการสื่อสารปรัชญาของหลักสูตรและกิจกรรมของคณะฯ และหลักสูตรไปยังกลุ่มผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า อาจารย์ พนักงานสายสนับสนุน ผู้บรหิารคณะ ผู้ใช้
บัณฑิตหรือผู้ประกอบการหรือตลาดแรงงาน รวมทั้งชุมชนที่รับบริการวิชาการต่าง ๆ ของคณะ 
เพ่ือให้กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบข้อมูลด้านปรัชญาหลักสูตรและกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะฯ 
และหลักสตูร 

8.2 มีการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตและผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนศิษย์เก่า เพ่ือนำ
ข้อมูลมาประกอบการวางแผนการรับนักศึกษา การจัดการเรียนการสอน การปรับปรุงหลักสูตร 

8.3 มีการสำรวจความต้องการของตลาดแรงงานจากข้อมลูการได้งานทำของบัณฑิตสำรวจ 
ความคิดเห็นและความพึงพอใจจากศิษย์เก่าที่เป็นผู้ใช้บัณฑิตเพ่ือประกอบการพัฒนาหรือปรับปรุง
หลักสูตรและวางแผนการรับนักศึกษา 
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ภาคผนวก 
   

  หน้า 
1 ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการปรับปรุงหลักสตูร 67 
2 ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง แตง่ตัง้คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร 68 
3 รายงานสรุปการคณะกรรมการปรับปรุงและวิพากษ์หลักสตูร 69 
4 คำอธิบายรายวิชาของหลักสูตร 74 
5 ประวัติและผลงานของอาจารย์ผู้รับผิดหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร 93 
6 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562 140 
7 รายละเอียดการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร  151 
8 ตารางเปรียบเทยีบรายละเอียด ตามโครงสร้างหลักสูตรเดมิ –หลักสูตรปรับปรุง 163 
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ภาคผนวก 1 
คำสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาเอก  

สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 
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ภาคผนวก 2 
คำสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรระดับปริญญาเอก  

สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 
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ภาคผนวก 3 
รายงานผลการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 
วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. 

ณ ห้องประชุม FT 1105  คณะเทคโนโลยีการประมงและทรพัยากรทางน้ำ 
 

ผู้มาประชุม 
 1.  รองศาสตราจารย์ ดร.ชนกันต์  จิตมนัส   ประธานกรรมการ 
 2.  ศาสตราจารย์ ดร.ทวนทอง  จุฑาเกตุ   กรรมการ 
 3.  รองศาสตราจารย์ ดร.วรวุฒิ  เกิดปราง   กรรมการ 
 4.  ดร.ธีระวัฒน์  รัตนพจน ์    กรรมการ 
 5.  นางสาวศศิวรุณ  นวกวงษ์    กรรมการ 
 6.  รองศาสตราจารย์ ดร.นิวุฒิ  หวังชัย   กรรมการ 
 7.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จริาพร  โรจน์ทินกร  กรรมการ 
 8.  ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.สุดาพร  ตงศริิ   กรรมการและเลขานุการ 
ผู้เขา้ร่วมประชุม 

1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุดมลักษณ์  สมพงษ์ 
 2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นสิรา  กิจเจรญิ 
 3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บญัชา  ทองมี 
 4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพสุคนธ์  พิมพ์พิมล 
 5.  นางคุณัญญา  รุ่งรวีนันทเณศ 
 
เริ่มประชุม เวลา 09.00 น. 
 สรุปผลการประชุม 

1. เห็นชอบกับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากร
ทางน้ำ ที่เน้นการพฒันาศักยภาพของบุคคลทีมี่ความสามารถในการสร้างองค์ความรู้และ
นวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ที่มีผลกระทบต่อสังคม 
เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

2. หลักสูตรควรกล่าวถึงทิศทางในการพัฒนาการเกษตรที่ปรากฏในแผนพฒันาเศรษฐกจิ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่13 เช่น การเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง การนำ AI 
และ IoT มาใช้ในการเกษตร 
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3. หลักสูตรมีการกล่าวถึง UN-SDGs แต่ไม่ปรากฎการกล่าวถึง SDG-14 (Life Below 
Water) และ SDG-15 (Life on Land) ซึ่งเก่ียวข้องกับหลักสูตรโดยตรง 

4. กลยุทธ์และหลักฐาน/ตัวบ่งชี้ไม่สอดคล้องกัน เช่น กลยุทธ์ ส่งเสริมการวิจัยที่สามารถ
นำไปใช้ประโยชน์ แต่ไม่มีตัวบ่งชี้ที่เก่ียวข้อง เช่น จำนวนการวิจัยที่สามารถนำไปใช้
ประโยชน์ หรอืกลยุทธ์ในการจัดหาครุภัณฑ์ ตัวบ่งชี้ ควรเป็นจำนวนครุภัณฑ์ที่ไดร้ับการ
จัดสรร ไม่ใช่แคแ่ผนในการจดัหา 

5. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาในแผน 1.2 และ 2.2 ได้คะแนนเฉลี่ยในระดับเกียรตินิยม 
ระดับ 2 (GPA = 3.25) ควรแยกให้ชัดเจน 

6. แผนการรับนักศึกษาไม่ควรต่ำกว่า 5 คน และหาจุดคุม้ทุนในการเปิดหลักสูตร 
7. เกณฑ์การสำเรจ็การศกึษาตามหลักสูตร ควรเป็นดังนี้ 

แบบ 1 ผลงานดุษฎีนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งได้รบัการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รบัการยอมรับ
ให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติทีม่ีคุณภาพตามประกาศ สกอ. เรื่อง
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่งานทางวิชาการ 1 เรื่อง 
และตีพิมพ์ในวารสารของฐานข้อมูล ISI ทีมี่ impact factor อีก 1 เรื่อง 
แบบ 2 ผลงานดุษฎีนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งได้รบัการตีพิมพ์ในวารสารของฐานข้อมูล ISI ที่ม ี
impact factor อย่างน้อย 1 เรื่อง 

8. นักศึกษาในระดับปริญญาเอกควรมีการพัฒนาลักษณะคุณสมบัติพิเศษของนักศึกษา ให้มี
ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงและนวัตกรรมการวิจัยอย่างชัดเจน เพ่ือเป็นจุดเดน่ของ
หลักสูตรเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางนำ้ 

9. ควรเอาศูนย์นวัตกรรมของมหาวิทยาลัยมาเป็นส่วนหนึ่งในหลักสูตร และแก้ไขคำว่า
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ให้กว้างมากยิ่งข้ึน โดยเน้นนวัตกรรม เทคโนโลยีการประมง BCG 
เศรษฐกิจทางชีวภาพ Green เกษตรอินทรีย์ มาเป็นโมเดลในการปรบัปรุงหลักสูตร 

10. ปัญหานักศึกษาแรกเข้าขาดคุณสมบัติ ขาดทักษะภาษาอังกฤษ หรือเทคโนโลยีดิจิทลั 
11. กรณีนักศึกษาแรกเข้าท่ีไม่ได้จบการศึกษาระดับปริญญาตรี โท ด้านการประมงโดยตรง 

ที่เข้ามาศึกษาต่อระดับปริญญาเอกของหลักสูตร จำเป็นต้องมีดุษฎีนิพนธ์ด้านการประมง
เป็นจุดเด่นอย่างชัดเจนและเสริมด้วยงานวิจัยด้านการประมง เพ่ือให้นักศึกษาได้เข้าใจ
ถึงศาสตรค์วามรู้ทางดา้นการประมงในเชิงลึกมากยิ่งขึน้ 

12. คุณวุฒิการศึกษาของนักศึกษาทีส่มัครเข้ามาเรียนคำว่า เทียบเท่าให้ใช้กับการศึกษา 
สัมพันธ์กันกบัสาขาท่ีเกี่ยวข้องหรือไม่ ควรแยกความแตกต่างใหช้ัดเจน ให้คำจำกัดความ 
คำว่า “เทียบเท่า”ด้วยว่ามีความหมายว่าอย่างไร 
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13. รายวิชาระเบียบวิธีวิจยั กรณีศึกษาด้านการเพาะเลี้ยงอย่างเดียว ควรจะมีด้านอืน่เสริม
เขา้ไปด้วย เนื่องจากชื่อหลักสูตรคือ เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ควร
ต้องมีทรัพยากรทางน้ำและนวัตกรรมเสรมิเข้าไปด้วย เพื่อให้สอดคล้องกับชื่อหลักสูตร 

14. หลักสูตรควรจะมีรายวิชาทางด้านเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำเพ่ิมเติมให้
ชัดเจนมากขึ้น  

15. ในแบบ 1.2 และ 2.2 มีแนวทางหรือวิธีการอย่างไรเพ่ือใหเ้ชื่อมัน่ว่านักศึกษามีความ 
“แน่น” ในเนื้อหาด้านวิชาการ นอกเหนือจากการสัมมนา แบบ 2.2 อาจขาดรายวิชาที่
สำคัญสำหรับความรู้ระดับปริญญาโท ควรมีระบบ Term work assignments ในการ 
review เนื้อหาทางวิชาการท่ีเกี่ยวข้องอย่างน้อย 5-7 เรื่อง (ดูตัวอย่าง curriculum ของ
มหาวิทยาลัยในระบบอังกฤษ และ/หรือออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ 
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รายงานผลการประชุมคณะกรรมการวิพากษ์หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 
วันอังคารที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. 

ณ ห้องประชุม FT 1105  คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 
ผู้มาประชุม 
 1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.จริาพร  โรจน์ทินกร  ประธานกรรมการ 
 2.  ศาสตราจารย์ ดร.อุทัยรัตน์  ณ นคร   กรรมการ 
 3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บญุฤทธิ์  สินค้างาม  กรรมการ 
 4.  อาจารย์ ดร.พรพิมล  พิมลรัตน์    กรรมการ 
 5.  นายเทพพิทักษ์  บุญทา    กรรมการ 
 6.  รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร  อมรเลิศพิศาล  กรรมการ 
 7.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนกันต์  จิตมนัส  กรรมการ 
 8.  ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.อุดมลักษณ์  สมพงษ์  กรรมการและเลขานุการ 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดาพร  ตงศิริ 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.จงกล  พรมยะ 
3. รองศาสตราจารย์ ดร.นิวุฒ ิ หวังชัย 

 2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นสิรา  กิจเจริญ 
 3.  อาจารย์ ดร.ขจรเกียรติ์  ศรีนวลสม 
 4.  นางคุณัญญา  รุ่งรวีนันทเณศ 
เริ่มประชุม เวลา 09.00 น. 
 สรุปผลการประชุม 
1. เห็นชอบกับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 
ระดบัหนึ่ง แต่หลักสูตรยังขาดความชัดเจนในการเป็นหลักสตูรด้านเทคโนโลยีทางการประมงและ
ทรัพยากรทางการประมง การสร้างนวัตกรรม การสร้างมูลค่าทางการตลาด ด้านวิชาการ การมุง่เน้น
ผลิตนักศึกษาไปในทิศทางใด ชื่อหลักสูตรกว้างมาก แต่เนื้อหาหลักสูตรเน้นด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
เป็นหลัก ควรแก้ไขปรบัปรุงให้สอดคล้องกบัชื่อหลักสูตร และสถานการณ์ เศรษฐกิจ สังคมปัจจุบัน 
2. ในหลักสูตรควรมีรายวิชาที่พัฒนาส่งเสริมทักษะให้นักศกึษาในการเขียนงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการในระดับนานาชาติทีอ่ยู่ในฐานของ สกอ.รับรอง ซึ่งเป็นอีกดชันีคุณภาพของการผลิต
นักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิตเพ่ือเข้าสู่ตลาดแรงงาน และการเขา้สู่ตำแหน่งทางวิชาการ ควรมีการจัด
กิจกรรมด้านการเขียนผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ โดยการเชิญผู้มีประสบการณ์การ
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ตีพิมพ์ผลงานมาบรรยาย พบปะ พูดคยุ เพ่ือสร้างแรงบันดาลใจให้แก่นักศึกษาอย่างต่อเนื่อง และ
สม่ำเสมอ ตลอดจนการเลือก Journal ทีจ่ะตีพิมพ์ การพิจารณาคณุภาพของแต่ละ Journal รวมทัง้
เทคนิคการเตรียมต้นฉบับ (manuscript) เพ่ือที่จะตีพิมพ์ 
3. ควรเพิม่แนวความคิดหัวข้อที่เก่ียวกับ BCG ให้มากข้ึนในรายวิชาใดวิชาหนึ่ง หรือจัดเป็นกจิกรรม
เสริมในหลักสูตร การเชิญผู้เชี่ยวชาญมาบรรยาย เพ่ือให้นักศึกษาไดเ้ข้าใจมากยิ่งขึน้ 
4. แก้ไขปรับปรุงรายวิชาและเนื้อหาให้มีความเป็นขั้นสูงมากยิ่งข้ึน โดยมีรายวิชาดังต่อไปนี้ 

ทป 701 ระเบยีบวิธีวิจัยทางการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ทป 711 นวัตกรรม
ทางการประมงและการเป็นผู้ประกอบการ  ทป 712 เทคโนโลยีการปรบัปรุงพันธุ์สัตว์น้ำ
ขัน้สูง  ทป 713 การจัดการทรัพยากรทางน้ำอย่างยั่งยืน  การจัดการสุขภาพสัตว์น้ำขั้น
สูง  ทป 715 ความหลากหลายทางด้านทรัพยากรประมงและการใช้ประโยชน์ ทป 716 
การจัดการองค์ความรูด้้านการประมง ทป 718 การบูรณาการด้านสาหร่าย พืชน้ำ เพ่ือ
ผลิตสัตว์น้ำอินทรีย์  

5. ระบบการศึกษา แบบชั้นเรยีนควรลดการศึกษาแบบในชั้นเรียน แต่ควรเพิ่มการศึกษาแบบค้นคว้า 
ทดลอง หรือทดสอบสมมุติฐานด้วยตัวเอง ตลอดจนเพ่ิมความสามารถในด้านการเชื่อมโยงกับ
เครือข่ายการศึกษาอ่ืนทั้งในและตา่งประเทศ จะทำให้ไดผู้้สอนที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านใน
สาขาวิชานั้น ๆ ในระดับนานาชาติ 
6. ระยะเวลาการศึกษาและจำนวนหน่วยกิตอาจเป็นตัวกำหนดเบื้องต้น แต่ไม่ควรจะผูกเงือ่นไขให้
นานเกนิไป เพราะอาจทำให้นักศึกษาท่ีมาจากกลุ่มคนที่ประสบความสำเร็จในการทำงานลดความ
สนใจลง ควรเน้นที่คุณภาพของความสำเร็จของงานวิจัย หรือผลงานนวัตกรรมทีเ่กิดขึ้นใหม่จาก
นักศึกษาผู้นั้นมากกว่า  
7. การปรับปรุงหลักสูตรต้องมีความชัดเจนว่า มุ่งเน้นเกี่ยวกับอะไร ต้องเขียนให้มคีวามครอบคลุม 
เพ่ิมเติมความสำคัญของการประมง แผนพัฒนาเศรษฐกิจ SDGs และ BCG ลดความยากจนของคนใน
ประเทศ 
8. พันธกจิของมหาวิทยาลัยมุ่งไปทางไหน สนองตอบอะไร หลักสูตรต้องเสริมอะไร การบริหารจัดการ
หลักสูตรต้องมีคุณภาพ มีกรอบเวลาที่เหมาะสมและชัดเจน 
9. พิจารณาถึงความคุ้มค่าในการเปิดหลักสตูร ต้องบริหารจัดการหลักสูตรให้ได้จำนวนผู้เข้าศึกษาตาม
แผน กบัค่าใช้จ่ายต่างๆ ต้องมีความคุ้มค่า และไม่กระทบต่องบประมาณที่มีอยู่ นักศึกษาที่จบออกไป
ต้องมีคุณภาพ สามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์กับสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ภาคผนวก 4 
คำอธิบายรายวิชา 

 
          1) รายวิชาที่กำหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต 
30903101 ระเบียบวิธีวิจยัขั้นสูงทางการประมงและทรพัยากรทางน้ำ 3 (2-3-5) 
 วิชาบังคับก่อน : ไมมี่  

ความสำคัญและแนวคิดของงานวิจัยทางด้านการประมงและทรัพยากรทางน้ำ การ
ตรวจเอกสารงานวิจัย การเขียนโครงการวิจัย การวางแผนการทดลอง การเก็บรวบรวมข้อมูล การ
วิจัยภาคสนาม การแปรและอภิปรายผลการวิจยั การรายงานผลการวิจัย จรรยาบรรณของนักวิจัย 
การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับงานวิจัยทางการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 
กรณีศึกษางานวิจัยด้านการเพาะเลี้ยง ปรับปรุงพันธุ์ปลา คุณภาพน้ำ โภชนศาสตร์สัตว์น้ำ การ
เพาะเลี้ยงสาหร่าย ทรัพยากรน้ำและการจัดการ 

(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
30903101 Advanced Research Methodology in Fisheries and Aquatic 

Resources 
3 (2-2-5) 

 Prerequisite : None  
The importance and concept on fisheries and aquatic resource research, 

literature review, proposal writing, experimental design, data collection, on-site 
research, data interpretation and discussion, report writing, ethics of researcher, 
computer application for fisheries and aquatic resources research, case studies 
about researches on aquaculture, fish breeding, water quality, fish nutrition, algal 
culture, aquatic resources and their management  

(Lecture  2 hours, Practice 2  hours, Self Study 5 hours/week) 
 

30903121 สัมมนา 1 1 (0-2-1) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  

การนำเสนอและอภิปรายหัวข้อที่น่าสนใจจากวิทยากรรับเชิญและนักศึกษาระดับ
ปริญญาเอก ให้นักศึกษาได้รับมุมมองด้านเทคโนโลยีการประมง การจัดการทรพัยากรทางน้ำ การ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสมัยใหม่และเทคโนโลยีชีวภาพประยุกต์ โดยนักศึกษาแต่ละคนต้องมีส่วนร่วมใน
การอภิปราย 

(บรรยาย 0 ชั่วโมง ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 1 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
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30903121 Seminar 1 1 (0-2-1) 
 Prerequisite : None  
               The presentations and discussions from guest speakers and doctoral 
students, giving students a broad perspective of fisheries technology, aquatic 
resource management, modern aquaculture, and applied biotechnology, active 
participation of each student in discussion required 

(Lecture 0 hour, Practice 2 hours, Self Study 1 hour/week) 
30903122 สัมมนา 2 1 (0-2-1) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  

การนำเสนอและอภิปรายหัวข้อที่น่าสนใจจากวิทยากรรับเชิญและนักศึกษาระดับ
ปริญญาเอก ให้นักศึกษาได้รับมุมมองด้านเทคโนโลยีการประมง การจัดการทรัพยากรทางน้ำ การ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสมัยใหม่และเทคโนโลยีชีวภาพประยุกต์ โดยนักศึกษาแต่ละคนต้องมีส่วนร่วมใน
การอภิปราย 

(บรรยาย 0 ชั่วโมง ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 1 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
30903122 Seminar 2 1 (0-2-1) 
 Prerequisite : None  
               The presentations and discussions from guest speakers and doctoral 
students, giving students a broad perspective of fisheries technology, aquatic 
resource management, modern aquaculture, and applied biotechnology, active 
participation of each student in discussion required 

(Lecture 0 hour, Practice 2 hours, Self Study 1 hour/week) 
 

30903123 สัมมนา 3 1 (0-2-1) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  

การนำเสนอและอภิปรายหัวข้อที่น่าสนใจทางเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทาง
น้ำที่เกี่ยวข้องกับดุษฎีนิพนธ์ ทบทวนวรรณกรรมที่สัมพันธ์กับหัวข้อดุษฎีนิพนธ์ นำเสนอโครงร่าง
ดุษฎีนิพนธ์ 

(บรรยาย 0 ชั่วโมง ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 1 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
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30903123 Seminar 3 1 (0-2-1) 
 Prerequisite : None  
              Presentation and discussion of interesting topics in the fisheries 
technology and aquatic resources related to doctoral thesis, literature review 
related to the doctoral research, proposal presentation 

(Lecture 0 hour, Practice 2 hours, Self Study 1 hour/week) 
 

30903124 สัมมนา 4 1 (0-2-1) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  

การนำเสนอและอภิปรายหัวข้อที่น่าสนใจทางเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทาง
น้ำที่เก่ียวข้องกับดุษฎีนิพนธ์และผลการทดลองของดุษฎีนิพนธ์บางส่วน 

(บรรยาย 0 ชั่วโมง ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 1 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
30903124 Seminar 4 1 (0-2-1) 
 Prerequisite : None  
              Presentation and discussion of interesting topics in the fisheries 
technology and aquatic resources related to doctoral thesis, presentation of some 
experiment results from dissertation 

(Lecture 0 hour, Practice 2 hours, Self Study 1 hour/week) 
 

30903125 สัมมนา 5 1 (0-2-1) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  

การนำเสนอและอภิปรายหัวข้อที่น่าสนใจทางเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทาง
น้ำที่ เกี่ยวข้องกับดุษฎีนิพนธ์และนำเสนอผลการทดลองของดุษฎีนิพนธ์บางส่วน โดยใช้
ภาษาอังกฤษ 

(บรรยาย 0 ชั่วโมง ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 1 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
30903125 Seminar 5 1 (0-2-1) 
 Prerequisite : None  
               Presentation and discussion of interesting topics in the fisheries 
technology and aquatic resources related to doctoral thesis, presentation of some 
experiment results from dissertation, using English in presentation 

(Lecture 0 hour, Practice 2 hours, Self Study 1 hour/week) 
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30903126 สัมมนา 6 1 (0-2-1) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  

การนำเสนอและอภิปรายหัวข้อที่น่าสนใจทางเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทาง
น้ำที่เกี่ยวข้องกับดุษฎีนิพนธ์ นำเสนอผลการทดลองและอภิปรายผลการทดลองดุษฎีนิพนธ์โดยใช้
ภาษาอังกฤษ 

(บรรยาย 0 ชั่วโมง ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง ศึกษาดว้ยตนเอง 1 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
30903126 Seminar 6 1 (0-2-1) 
 Prerequisite : None  
             Presentation and discussion of interesting topics in the fisheries 
technology and aquatic resources related to doctoral thesis, presentation of some 
experiment results and discussion from dissertation, using English in presentation 

(Lecture 0 hour, Practice 2 hours, Self Study 1 hour/week) 
 

30903127 สัมมนา 7 1 (0-2-1) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  

การนำเสนอและอภิปรายหัวข้อที่น่าสนใจทางเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทาง
น้ำที่เกี่ยวข้องกับดุษฎีนิพนธ์ นำเสนอผลการทดลองและอภิปรายผลการทดลองดุษฎีนิพนธ์โดยใช้
ภาษาอังกฤษ 

(บรรยาย 0 ชั่วโมง ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 1 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
30903127 Seminar 7 1 (0-2-1) 
 Prerequisite : None  
                Presentation and discussion of interesting topics in the fisheries 
technology and aquatic resources related to doctoral thesis, presentation of some 
experiment results and discussion from dissertation, using English in presentation 

(Lecture 0 hour, Practice 2 hours, Self Study 1 hour/week) 
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30903128 สัมมนา 8 1 (0-2-1) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  

การนำเสนอและอภิปรายหัวข้อที่น่าสนใจทางเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทาง
น้ำที่เกี่ยวข้องกับดุษฎีนิพนธ์ นำเสนอผลการทดลองและอภิปรายผลการทดลองดุษฎีนิพนธ์โดยใช้
ภาษาอังกฤษ 

(บรรยาย 0 ชั่วโมง ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 1 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
30903128 Seminar 8 1 (0-2-1) 
 Prerequisite : None  
                  Presentation and discussion of interesting topics in the fisheries 
technology and aquatic resources related to doctoral thesis, presentation of some 
experiment results and discussion from dissertation, using English in presentation 

(Lecture 0 hour, Practice 2 hours, Self Study 1 hour/week) 
 

30903129 สัมมนา 9 1 (0-2-1) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  

การนำเสนอและอภิปรายหัวข้อที่น่าสนใจทางเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทาง
น้ำที่เกี่ยวข้องกับดุษฎีนิพนธ์ นำเสนอผลการทดลองและอภิปรายผลการทดลองดุษฎีนิพนธ์โดยใช้
ภาษาอังกฤษ 

(บรรยาย 0 ชั่วโมง ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 1 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
30903129 Seminar 9 1 (0-2-1) 
 Prerequisite : None  
              Presentation and discussion of interesting topics in the fisheries 
technology and aquatic resources related to doctoral thesis, presentation of some 
experiment results and discussion from dissertation, using English in presentation 

(Lecture 0 hour, Practice 2 hours, Self Study 1 hour/week) 
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30903130 สัมมนา 10 1 (0-2-1) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  

การนำเสนอและอภิปรายหัวข้อที่น่าสนใจทางเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทาง
น้ำที่เกี่ยวข้องกับดุษฎีนิพนธ์ นำเสนอผลการทดลองและอภิปรายผลการทดลองดุษฎีนิพนธ์โดยใช้
ภาษาอังกฤษ 

(บรรยาย 0 ชั่วโมง ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง ศึกษาดว้ยตนเอง 1 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
30903130 Seminar 10 1 (0-2-1) 
 Prerequisite : None  
              Presentation and discussion of interesting topics in the fisheries 
technology and aquatic resources related to doctoral thesis, presentation of some 
experiment results and discussion from dissertation, using English in presentation 

(Lecture 0 hour, Practice 2 hours, Self Study 1 hour/week) 
 
          2) รายวิชาเอกบังคับ 
30903102 นวัตกรรมทางการประมงและการเป็นผู้ประกอบการ 3 (2-3-5) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  

การสร้างแนวคิดและกระบวนการในการพัฒนานวัตกรรมที่เกี่ยวกับการประมงและ
ทรัพยากรทางน้ำอย่างเป็นระบบ มีการบูรณาการหลากหลายศาสตร์ภายใต้ความร่วมมือแบบ
บูรณาการในรูปแบบเครือข่ายประชารัฐ สามารถสร้างผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงทางการเกษตรและ
ทรัพย์สินทางปัญญา เพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ที่มุ่งสู่การนำไปใช้ประโยชน์ในหลายมิติ ได้แก่ สังคม 
เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม การเป็นผู้ประกอบการที่นำนวัตกรรมที่ได้ไปใช้ในเชิงพาณิชย์ ก่อให้เกิด
การสร้างรายไดด้้วยการใช้นวัตกรรมและช่วยกระตุ้นมูลค่าทางเศรษฐกิจในภาพรวม 

(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศกึษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
30903102 Innovation in Fisheries  and Entrepreneurship 3 (2-3-5) 
 Prerequisite : None   

The concept of creativity, process of innovation on fisheries and aquatic 
resources, integration of  multidisciplinary, cooperation of public networks (Public-
Private Partnership) , to create high value of agricultural products with intellectual 
property impacting on society, economy and environment, university entrepreneur 
to turn innovation to commercialization and overall economic value stimulation 

(Lecture  2 hours, Practice  3 hours, Self Study 5 hours/week) 



   80 OBE2-MJU 

3) รายวิชาเอกเลือก 
กลุ่มวิชาด้านชีววิทยาประมง (Fisheries Biology) 
30903201 การจัดการสุขภาพสัตว์น้ำขั้นสูง 3 (2-3-5) 

 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
สุขภาพสัตว์น้ำจากการเพาะเลี้ยงและสัตว์น้ำในธรรมชาติ การตอบสนองทางด้าน

ภูมิคุ้มกัน การตรวจวินิจฉัยโรคสัตว์น้ำที่ทันสมัย ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ การควบคุมและ
รักษาโรคสัตว์น้ำตั้งแต่พ่อแม่พันธุ์จนจับขาย การใช้สารกระตุ้นภูมิคุ้มกัน การใช้จุลินทรีย์ในการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอย่างรับผิดชอบ วัคซีน สิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ระบาดของโรค
ความสำคัญของมาตรการกักกันโรคก่อนส่งออกหรือนำเข้าสัตว์น้ำ  มีการฝึกปฏิบัติทั้งใน
หอ้งปฏิบัติการและภาคสนาม  

(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
30903201 Advanced Fish Health Management 3 (2-3-5) 
 Prerequisite : None  

Aquatic animal health issues, relevant to aquaculture and wild fisheries, 
immunological responses, current diagnostic methods, biosecurity in aquaculture, 
disease control and treatment from broodfish to marketable size, fish 
immunostimulation, microorganisms applied in the responsible aquaculture, 
vaccines, environmental factors affecting disease transmission, the significance of 
quarantine measures that govern the transboundary movement of aquatic 
animals, laboratory and field trip included 

(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours/week) 
 

30903202 การบูรณาการด้านสาหร่าย พืชน้ำ เพ่ีอผลิตสัตว์น้ำอินทรีย์ขั้นสูง 3 (2-3-5) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  

การพัฒนาเทคโนโลยีอัจฉริยะและนวัตกรรมด้านสาหร่าย แพลงก์ตอนและพืชน้ำที่
เกี่ยวกับการประมงและทรัพยากรทางน้ำ เพ่ือเพ่ิมมูลค่าการผลิตสัตว์น้ำอินทรีย์ระดับสากล และ
เพ่ิมพ้ืนที่เกษตรสีเขียวที่ยั่งยืนโดยคำนึงถึง สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธุรกิจการเพาะเลี้ยง
สาหร่ายสมัยใหม่และมีการปฏิบัติการภาคสนาม  

(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
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30903202 Advanced Integration of Algae, Plankton and Aquatic 
Plants for Organic Aquaculture Production 

3 (2-3-5) 

 Prerequisite : None  
Development of smart technology and innovation in algae, plankton 

and aquatic plants relating to fisheries and aquatic resources to increase the value 
of organic aquaculture universal standards and expand the area of sustainable 
green agriculture by taking the social, economic, and environmental effects into 
account, modern algal culture business, field trial included 

(Lecture  2 hours, Practice  3 hours, Self Study 5 hours/week) 
 
กลุ่มวิชาด้านเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (Aquaculture Technology) 
30903301 เทคโนโลยีการปรับปรุงพันธ์ุสัตว์น้ำขั้นสูง 3 (2-3-5) 

 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
                การประยุกต์ใช้สถิติและพันธุศาสตร์ปริมาณในการปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้ำ การประมาณ
ค่าพารามิเตอร์ทางพันธุกรรมและการทำนายค่าคุณค่าการผสมพันธุ์ การทำนายค่าเชิงเส้นแบบไร้
อคติ BLUP (Best Linear Unbiased Prediction) เพ่ือนำไปใช้ในการคัดเลือกพันธุ์และการ
ทำนายผลตอบสนองต่อการคัดเลือกพันธุ์ การศึกษาความเชื่อมโยงทางพันธุกรรมและการคัดเลือก
ระดับจีโนม 

(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
30903301 Advanced High Technology for Fish Breeding 3 (2-3-5) 
 Prerequisite : None  

            The application of Statistical Genetics and Quantitative Genetics for fish 
breeding program, Estimation of Genetic parameters, and Estimated Breeding Value 
(EBV), BLUP (Best Linear Unbiased Prediction for Selective breeding program, 
Response to selection, Genome Wide Association studies (GWAS), and Genome 
Selection 

(Lecture  2 hours, Practice  3 hours, Self Study 5 hours/week) 
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30903302 เอนไซม์และการประยุกต์ใช้ในอาหารสัตว์น้ำ 3 (2-3-5) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  

การประยุกต์ใช้เอนไซม์ในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์น้ำ โดยศึกษาด้านคุณสมบัติทาง
เคมี หน้าที่การทํางานและผลต่อการใช้ประโยชน์อาหารในตัวสัตว์น้ำ เอนไซม์ในการย่อยอาหาร
ของสัตว์น้ำวัยอ่อน ผลกระทบต่อการเสริมเอนไซม์ในอาหารที่มีต่อสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนของ
ธุรกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ แนวโน้มงานวิจัยอาหารเพ่ือลดต้นทุนการผลิต หาแหล่งทดแทนโปรตีน
จากปลาป่นและลดของเสียในสิ่งแวดล้อม 

  (บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
30903208 Enzymes and Its Application in Aquafeed 3 (2-3-5) 
 Prerequisite : None  

The application of enzymes in aquafeed industry, by focusing on 
chemical properties, roles of enzyme activity, effects on feed utilization in aquatic 
animals; digestive enzymes during early development, the effects of enzymes as a 
feed additive on environment and sustainable aquaculture business 

(Lecture  2 hours, Practice  3 hours, Self Study 5 hours/week) 
 

กลุ่มวิชาด้านการจัดการประมง (Fisheries Management) 
30903401 การจัดการทรัพยากรทางน้ำอย่างยั่งยืน 3 (2-3-5) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  

ความสำคัญของทรัพยากรทางน้ำและสถานภาพการใช้ประโยชน์ของมนุษย์  
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำภายใต้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ประสิทธิภาพการใช้
น้ำและการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ ภัยคุกคามต่อทรัพยากรทางน้ำ คุณภาพน้ำ การจัดการ
ฟ้ืนฟูระบบนิเวศน์ วิวัฒนาการของวิธีการในการบริหารจัดการน้ำทั้งภายในและระหว่างประเทศ
อย่างยั่งยืน แนวทางการใช้เทคโนโลยีเพ่ือจัดการทรัพยากรทางน้ำอย่างยั่งยืนเพ่ือเศรษฐกิจสังคม
และสิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมดา้นทรพัยากรทางน้ำ มีการศึกษาดูงาน  

(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง / สัปดาห์) 
30903401 Sustainable Management of Aquatic Resources  3 (2-3-5) 
 Prerequisite : None  

The importance of the aquatic resources and status on human utilization, 
the water resource management strategy under the sustainable development 
goals, SDGs, Current threats to aquatic resources, water quality, ecosystem 
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management and resillences, evolving methods to manage water resources more 
sustainably, trend to apply appropriate technology for the aquatic resource 
management to achieve its sustainability among economic, social, and environmental 
purposes, environment assessment of aquatic resources; field trip required 

(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours/week) 
 

30903402 การจัดการทรัพยากรประมงและความหลากหลายทางชีวภาพ 3 (2-3-5) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  

ความสำคัญของทรัพยากรประมง ความหลากหลายทางชีวภาพต่อเศรษฐกิจและความ
มั่นคง สาเหตุและปัญหาการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ อนุสัญญาว่ าด้วยความ
หลากหลายทางชีวภาพและพิธีสารว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ การบริหารจัดการและ
อนุรักษ์ทรัพยากรประมง นโยบายและกฎหมายไทยที่เกี่ยวข้อง การยุติการประมงแบบผิดกฎหมาย 
ไม่มีการรายงานและควบคุม (IUU) การบริหารจัดการเชิงวิทยาศาสตร์เพ่ือฟ้ืนฟูทรัพยากรสัตว์น้ำ 
การมีส่วนร่วมของภาคเอกชนและประชาชน ความร่วมมือระหว่างประเทศ แนวโน้มการจัดการ
ทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพในอนาคต การประยุกต์ใช้องค์ความรู้และนวัตกรรมด้าน
นิเวศวิทยาแหล่งน้ำ เพ่ือการพัฒนาสังคมอย่างบูรณาการและยั่งยืน กรณีศึกษาและดูงาน 

(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห)์ 
30903402 Fisheries Resources and Biodiversity Management 3 (2-3-5) 
 Prerequisite : None  

                 The significance of fisheries resources and biodiversity management on 
the economy and security, causes and problems of biodiversity losses, convention 
on biodiversity and biodiversity safety protocol, fisheries resource management 
and conservation, relevant policy and Thai laws, Illegal, Unreported and 
Unregulated (IUU) Fishing termination, scientific management for aquatic resources 
restoration, private andpublic participation, international cooperation, trend of 
biodiversity management, the application of knowledge and innovation in aquatic 
ecology for integradted and sustainable society development, case studies and 
field studies 

(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours/week) 
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30903403 แบบจำลองทางคณิตศาสตร ์ในการจัดการทรัพยากรประมง 3 (2-3-5) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  

การสร้างและประยุกต์ใช้แบบจำลองคณิตศาสตร์สำหรับการประมง การสุ่มตัวอย่าง
และเทคนิคการเลือกสถานที่ในการศึกษาทางด้านการประมง กระบวนการของการพัฒนารูปแบบ
ความคิดอย่างเป็นระบบ การกำหนดรูปแบบที่ต้องการและการแปลงข้อมูลทางด้านการประมง
ซอฟแวร์ที่ใช้ในการวิจัยทางด้านการประมงอ่ืน ๆ การดัดแปลงใช้แบบจำลองทางสถิติที่เหมาะสม
กับข้อมูลแต่ละแบบที่แตกต่างกันไป การออกแบบเพ่ือแนะนำหัวข้อที่น่าสนใจและมีความสำคัญใน
แบบจำลองด้านการประมงและการตีความที่เหมาะสมเพ่ือเป็นเครื่องมือและคาดคะเนอนาคตใน
การจัดการทรัพยากรประมง การจัดการประมง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ นิเวศวิทยาทางน้ำ และงาน
ชีวสถิติทางการประมง  

(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
30903403 Mathematical Modelling for Fisheries Resources 

Management 
3 (2-3-5) 

 Prerequisite : As None  
The mathematical modeling development and application for fisheries, 

Sampling technique and site selection in fisheries studies, the process in developing 
a conceptual model, formulating, and fisheries data transformation, Packaged 
softwares and other related mathematical models in fisheries research, the 
adaptation of statistical models fitting in various data sets, discussion about 
interesting issues relating to the different models applied in fisheries activities; the 
importance in fisheries models as a tool and simulation for an appropriate 
interpretation in fisheries resources management, fisheries management, 
aquaculture, aquatic ecology,  and fisheries bio-mathematics 

(Lecture  2 hours, Practice  3 hours, Self Study 5 hours/week) 
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30903404 การจัดการทรัพย์สินทางปัญญาด้านนวัตกรรมการประมง 3 (2-3-5) 
 วิชาบังคบัก่อน : ไม่มี  

ความหมายและประเภทของทรัพย์สินทางปัญญา ความสําคัญของทรัพย์สินทาง
ปัญญาด้านการประมง การวางแผนและกลยุทธ์ของการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา วัฏจักรของ
ระบบทรัพย์สินทางปัญญาและการจัดการระบบทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศไทย การใช้
ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์ การสร้างศักยภาพและความได้เปรียบทางการค้า
ด้วยการพัฒนานวัตกรรม การปกป้องสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาเม่ือมีการละเมดิ 

(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
30903404 Intellectual Property Management for Fisheries 

Innovation 
3 (2-3-5) 

 Prerequisite : None  
The definition and types of intellectual property; importance of 

intellectual property in fisheries, planning and strategies for intellectual property 
management; intellectual property cycle and intellectual property system 
management in Thailand, benefits from commercial use of intellectual property, 
creating capacities and competitive advantages from innovation development, 
protection and enforcing intellectual property rights against infringements 

(Lecture  2 hours, Practice  3 hours, Self Study 5 hours/week) 
 

30903405 การวางแผนและบริหารโครงการวิจัย 3 (2-3-5) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  

กระบวนการวางแผนและบริหารโครงการวิจัย ประกอบด้วย การเริ่มต้นโครงการ การ
วางแผนบริหารโครงการ การบริหารเวลา การนําแผนไปปฏิบัติ เทคนิคการบริหารและควบคุม
โครงการ การบริหารค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารความเสี่ยง การบริหารคุณภาพ การ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ การประเมินผลความคุ้มค่า การผลักดันผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์และการ
ปิดโครงการ  

  (บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
30903405 Research Project Planning and Management 3 (2-3-5) 
 Prerequisite : None  

Research project planning process and its management including project 
initiation, project management planning, time management, plan implementation, 
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project management techniques and control, budget management, procurement, 
risk management, quality control, human resource management, project 
evaluation, research utilization promotion and closure 

(Lecture  2 hours, Practice  3 hours, Self Study 5 hours/week) 
 

30903406 เรื่องเฉพาะทางเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 3 (2-3-5) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  

เรื่องเฉพาะทางเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำในระดับปริญญาเอก หัวข้อ
เรื่องเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละภาคการศึกษา สถานการณ์ปัจจุบัน แนวโน้มในการอนาคตและความ
สนใจของผู้เรียน 

  (บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
30903406 Selected Topics in Fisheries Technology and Aquatic 

Resources 
3 (2-3-5) 

 Prerequisite : None  
Selected topics in fisheries technology and aquatic resources at the 

doctoral degree level, topics subjected to be changed each semester, current 
situations, future trends, and the students’ interests 

(Lecture  2 hours, Practice  3 hours, Self Study 5 hours/week) 
 

30903407 การวิจัยหรือฝึกอบรมต่างประเทศระดับบัณฑิตศึกษา 3 (0-9-0) 
 วิชาบังคบัก่อน : ไม่มี  

ศึกษาวิจัย หรือทำนวัตกรรม หรือฝึกอบรมต่างประเทศในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสาขาที่
ศึกษาอยู่ ขั้นตอนการดำเนินการประกอบด้วย การเสนอโครงร่างการศึกษาวิจัยหรือฝึกอบรมใน
ต่างประเทศ การวิเคราะห์รายงานผลในลักษณะของการรายงานหรือการประชุมทางวิชาการ ทุก
ขั้นตอนอยู่ ในความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำตัวนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่ง
ประกอบด้วยประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการอีกอย่างน้อย 2 คน (ต่างประเทศ 1 คน) 
ภายใต้การเห็นชอบของประธานคณะกรรมการประจำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

  (ปฏิบัติไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์) 
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30903407 Research or Training Abroad for Graduate Study 3 (0-9-0) 
 Prerequisite : None  

Conducting research, or innovation or training abroad in various topics 
related to his/her study, Graduate students who are interested in this program 
have to submit research or training proposal to supervisor. Report must be done 
during training and after training completion. Every step must be approved by 
his/her graduate committees that are consisting of program chairman, one chair 
person of his/her graduate study and at least other 2 committees (one 
international committee). 

(Mininum practice of 8 weeks) 
 
3) กลุ่มวิชาดุษฎีนิพนธ์ 
30903131 ดุษฎีนิพนธ์ 1 6(0-18-0) 
 วิชาบังคับก่อน : ตามความเห็นชอบของอาจารย์ประจำหลักสูตร  

ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการทำดุษฎีนิพนธ์ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ
อาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือเลือกหัวข้อวิจัย 

(บรรยาย 0 ชั่วโมง ปฏิบัติ 18 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 0 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
30903131 Dissertation 1 6(0-18-0) 
 Prerequisite : As approved by program committee  

Review the literatures related to the dissertation and discussion with 
advisory committee to select and appropriate topic of dissertation research 

(Lecture 0 hour, Practice 18 hours, Self Study 0 hour/week) 
 
30903132 

 
ดุษฎีนิพนธ์ 2 

 
6 (0-18-0) 

 วิชาบังคับก่อน : 30903131 ดุษฎีนิพนธ์ 1 หรอืตามความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการที่ปรึกษา 

 

กำหนดกรอบแนวคิด ออกแบบการทดลอง และวางแผนการทำดุษฎีนิพนธ์  เน้นการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับอาจารย์ที่ปรึกษา 

(บรรยาย 0 ชั่วโมง ปฏิบัติ 18 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 0 ชั่วโมง / สัปดาห์) 
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30903132 Dissertation 2 6(0-18-0) 
 Prerequisite : 30903131 Dissertation 1 or As approved by 

program committee 
 

 Conceptional framework, experimental design, and dissertation planning, 
the discussion to exchange the idea with advisory committee 

(Lecture 0 hour, Practice 18 hours, Self Study 0 hour/week) 
 

30903133 ดุษฎีนิพนธ์ 3 6(0-18-0) 
 วิชาบังคับก่อน : 30903132 ดุษฎีนิพนธ์ 2 หรือตามความเห็นชอบ

ของคณะกรรมการที่ปรึกษา 
 

การทำโครงร่างดุษฎีนิพนธ์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับอาจารย์ที่ปรึกษา 
(บรรยาย 0 ชั่วโมง ปฏิบัติ 18 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 0 ชั่วโมง / สัปดาห์) 

30903133 Dissertation 3 6(0-18-0) 
 Prerequisite : 30903132 Dissertation 2 or As approved by 

program committee 
 

Proposal preparation for dissertation research and discussion with 
advisory committee 

(Lecture 0 hour, Practice 18 hours, Self Study 0 hour/week) 
 
30903134 ดุษฎีนิพนธ์ 4 6(0-18-0) 
 วิชาบังคับก่อน : 30903133 ดุษฎีนิพนธ์ 3 หรือตามความเห็นชอบ

ของคณะกรรมการที่ปรึกษา 
 

การทำดุษฎีนิพนธ์ด้วยความคิดสร้างสรรค์ ทฤษฎีและเทคนิคการวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ
ต่าง ๆ การรวบรวมผลการทดลองและวิเคราะห์ผล แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับอาจารย์ที่ปรึกษา
และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการทำดุษฎีนิพนธ์ 

(บรรยาย 0 ชั่วโมง ปฏิบัติ 18 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 0 ชั่วโมง / สัปดาห์) 
30903134 Dissertation 4 6 (0-18-0) 
 Prerequisite : 30903133 Dissertation 3 or As approved by 

program committee 
 

Research conduction with creativeness, theory and analysis techniques 
with suitable instruments, data collection, and interpretation, discussion with 
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advisory committee and solving research problems 
(Lecture 0 hour, Practice 36 hours, Self Study 0 hour/week) 

 
30903135 ดุษฎีนิพนธ์ 5 12(0-36-0) 
 วิชาบังคับก่อน : 30903134 ดุษฎีนิพนธ์ 4 หรือตามความเห็นชอบ

ของคณะกรรมการที่ปรึกษา 
 

หลักสูตรแบบ 1.1, แบบ 1.2 และแบบ 2.2 การทำดุษฎีนิพนธ์ด้วยความคิดสร้างสรรค์ 
การรวบรวมผลการทดลองและวิเคราะห์ผล การพัฒนาความคิดแบบอิสระ ความสามารถในการ
แสดงความคิดเห็นสังเคราะห์องค์ความรู้ใหม่เพ่ือแสดงออกถึงความรู้อย่างแท้จริงในเรื่องที่ทำการ
วิจัย ประมวลองค์ความรู้จากดุษฎีนิพนธ์เพ่ือการเรียบเรียงเขียนบทความ งานวิจัยเพ่ือการนำเสนอ
หรือตีพิมพ์ตามมาตรฐานการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฎในฐานข้อมูลที่สากลยอมรับ 

หลักสูตรแบบ 2.1 ประมวลองค์ความรู้ทั้งหมดเพ่ือการเขียนอธิบายอย่างชัดเจนและ
กะทัดรัดในเล่มดุษฎีนิพนธ์ 

(บรรยาย 0 ชั่วโมง ปฏิบัติ 36 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 0 ชั่วโมง / สัปดาห์) 
30903135 Dissertation 5 12(0-36-0) 
 Prerequisite : 30903134 Dissertation 4 or As approved by 

program committee 
 

Plan 1.1, 1.2 and 2.2: Research conduction with creativeness, research data 
collection, and interpretation, development of independent thinking and expression 
of opinion, creating and integration new knowledge which reflets the understanding 
of research conducted, preparation a manuscript for presentation or publications in 
acceptable journals 

Plan 2.1 Integration knowledge which reflets the understanding of research 
conducted for dissertation writing in clear and concise maner 

(Lecture 0 hour, Practice 27 hours, Self Study 0 hour/week) 
 

30903136 ดุษฎีนิพนธ์ 6 12(0-36-0) 
 วิชาบังคับก่อน : 30903135 ดุษฎีนิพนธ์ 5 หรือตามความเห็นชอบ

ของคณะกรรมการที่ปรึกษา 
 

หลักสูตร แบบ 1.1 และ 2.2 ประมวลองค์ความรู้ทั้งหมดเพ่ือการเขียนอธิบายอย่าง
ชัดเจนและกะทัดรัดในเล่มดุษฎีนิพนธ์ 
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หลักสูตร แบบ 1.2 การทำดุษฎีนิพนธ์ด้วยความคิดสร้างสรรค์ การรวบรวมผลการ
ทดลองและวิเคราะห์ผล การพัฒนาความคิดแบบอิสระ ความสามารถในการแสดงความคิดเห็น 
สังเคราะห์องค์ความรู้ใหม่เพ่ือแสดงออกถึงความรู้อย่างแท้จริงในเรื่องที่ทำการวิจัย 

(บรรยาย 0 ชั่วโมง ปฏิบัติ 18 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 0 ชั่วโมง / สัปดาห์) 
30903136 Dissertation 6 12(0-36-0) 
 Prerequisite : 30903135 Dissertation 5 or As approved by 

program committee 
 

 Plan 1.1 and 2.2: Integration knowledge which reflets the understanding 
of research conducted and writing in clear and concise manner 

Plan 1.2 Research conduction with creativeness, data collection, and 
interpretation, development of independent thinking, expression of synthetic 
opinion, knowledge managment 

(Lecture 0 hour, Practice 36 hours, Self Study 0 hour/week) 
 

30903137 ดุษฎีนิพนธ์ 7 6(0-18-0) 
 วิชาบังคับก่อน : 30903136 ดุษฎีนิพนธ์ 6 หรือตามความเห็นชอบ

ของคณะกรรมการที่ปรึกษา 
 

 การทำดุษฎีนิพนธ์ด้วยความคิดสร้างสรรค์ การรวบรวมผลการทดลองและวิเคราะห์ผล 
การพัฒนาความคิดแบบอิสระ ความสามารถในการแสดงความคิดเห็น สังเคราะห์องค์ความรู้ใหม่
เพ่ือแสดงออกถึงความรู้อย่างแท้จริงในเรื่องที่ทำการวิจัย และจัดทำรายงานความก้าวหน้าเสนอต่อ
อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ 

(บรรยาย 0 ชั่วโมง ปฏิบัติ 18 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 0 ชั่วโมง / สัปดาห์) 
30903137 Dissertation 7 6(0-18-0) 
 Prerequisite : 30903136 Dissertation 6 or As approved by 

program committee 
 

Research conduction with creativeness, data collection, and 
interpretation, development of independent thinking and expression of synthetic 
opinion, a progress report at this step submitted to the advisory committee 

(Lecture 0 hour, Practice 18 hours, Self Study 0 hour/week) 
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30903138 ดุษฎีนิพนธ์ 8 6(0-18-0) 
 วิชาบังคับก่อน : 30903137 ดุษฎีนิพนธ์ 7 หรือตามความเห็นชอบ

ของคณะกรรมการที่ปรึกษา 
 

การรวบรวมผลการทดลองและวิเคราะห์ผล การพัฒนาความคิดแบบอิสระ 
ความสามารถในการแสดงความคิดเห็น สังเคราะห์องค์ความรู้ใหม่เพ่ือแสดงออกถึงความรู้อย่าง
แท้จริงในเรื่องที่ทำการวิจัย ประมวลองค์ความรู้ทั้งหมดเพ่ือการเขียนอธิบายอย่างชัดเจนและ
กะทัดรัดในเล่มดุษฎีนิพนธ์ 

(บรรยาย 0 ชั่วโมง ปฏิบัติ 18 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 0 ชั่วโมง / สัปดาห์) 
30903138 Dissertation 8 6(0-18-0) 
 Prerequisite : 30903137 Dissertation 7 or As approved by 

program committee 
 

Data collection and interpretation, development of independent 
thinking and expression of synthetic opinion, creating and intergration knowledge 
which reflets the understanding of research conducted for dissertation writing in 
clear and concise maner 

(Lecture 0 hour, Practice 36 hours, Self Study 0 hour/week) 
 
30903139 ดุษฎีนิพนธ์ 9 6(0-18-0) 
 วิชาบังคับก่อน : 30903138 ดุษฎีนิพนธ์ 8 หรือตามความเห็นชอบ

ของคณะกรรมการที่ปรึกษา 
 

 การพัฒนาความคิดแบบอิสระ ความสามารถในการแสดงความคิดเห็น สังเคราะห์องค์
ความรู้ใหม่เพ่ือแสดงออกถึงความรู้อย่างแท้จริงในเรื่องที่ทำการวิจัย ประมวลองค์ความรู้จากดุษฎี
นิพนธ์เพ่ือการเรียบเรียงเขียนบทความงานวิจัยเพ่ือการนำเสนอ หรือตีพิมพ์ตามมาตรฐานการ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฎในฐานข้อมูลที่ยอมรับ และประมวลองค์ความรู้ทั้งหมดเพ่ือการ
เขียนอธิบายอย่างชัดเจนและกะทัดรัดในเล่มดุษฎีนิพนธ์ 

(บรรยาย 0 ชั่วโมง ปฏิบัติ 18 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 0 ชั่วโมง / สัปดาห์) 
 
 
 
 

 



   92 OBE2-MJU 

30903139 Dissertation 9 6(0-18-0) 
 Prerequisite : 30903138 Dissertation 8 or As approved by 

program committee 
 

Development of independent thinking and expression of synthetic opinion, 
creating and integration new knowledge which reflets the understanding of research 
conducted; manuscript preparation for presentation or publications in acceptable 
journals and writing the dissertation, integrate the completed research knowledge 
for dissertation writing in clear and concise manner 

(Lecture 0 hour, Practice 18 hours, Self Study 0 hour/week) 
 

30903140 ดุษฎีนิพนธ์ 10 6(0-18-0) 
 วิชาบังคับก่อน : 30903139 ดุษฎีนิพนธ์ 9 หรือตามความเห็นชอบ

ของคณะกรรมการที่ปรึกษา 
 

ประมวลองค์ความรู้ทั้งหมดเพ่ือการเขียนอธิบายอย่างชัดเจนและกะทัดรัดในเล่มดุษฎี
นิพนธ์ 

(บรรยาย 0 ชั่วโมง ปฏิบัติ 18 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 0 ชั่วโมง / สัปดาห์) 
30903140 Dissertation 10 6(0-18-0) 
 Prerequisite : 30903139 Dissertation 9 or As approved by 

program committee 
 

Integrate the completed research knowledge for dissertation writing in 
clear and concise manner. 
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ภาคผนวก 5 
ประวัติและผลงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ประวัติ รองศาสตราจารย์ ดร.ชนกันต์ จิตมนัส 
ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย) นายชนกนัต์ จติมนัส 
ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาอังกฤษ) Mr. Chanagun Chitmanat 
ตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ 
ตำแหน่ง อาจารย์ 
สาขาวิชา เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 
หน่วยงานที่สงักัด คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 
 มหาวิทยาลัยแม่โจ้  ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย  

จังหวัดเชียงใหม ่ 50290 
 โทรศัพท์ : 053-875100-2 โทรสาร : 053-875103 
 E-mail Address : chanagun1@hotmail.com 
ประวัติการศึกษา   
  

คุณวฒิุการศึกษา สาขาวิชา ชื่อสถาบันการศึกษา ปี พ.ศ. 
วิทยาศาสตรดุษฎบีณัฑติ การจัดการสิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 2554 

Master of Science Medical Microbiology The University of Georgia, U.S.A. 2544 
Master of Science Fisheries Auburn University, U.S.A. 2540 
ศิลปศาสตรบณัฑติ ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 2557 
วิทยาศาสตรบัณฑิต วาริชศาสตร ์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์ 2533 

  

3. สาขาวิชาที่มีความชำนาญพิเศษ 
 1)  โรคและภูมิคุ้มกันสัตว์น้ำ 
 2)  การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 
 3)  หลักการส่งเสริมทางการประมง 
4. ประวตัิการทำงาน 
 ปี พ.ศ. ตำแหน่ง 
 2544 

 
อาจารย ์คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางนำ้ 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

 2550 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
 



   94 OBE2-MJU 

 2555 - 2559 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา  
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแมโ่จ้ 

 2556-2560 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกนัคุณภาพการศึกษา  
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

 2564 รองศาสตราจารย์  
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรพัยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

 2564 – ปัจจุบัน รองคณบดีฝ่ายวิจัยและการต่างประเทศ  
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

5. ประสบการณ์ที่เก่ียวข้องกับการบริหารงานวิจัยท้ังภายในและภายนอกประเทศ (5 ปีย้อนหลัง) 
 - 
6. ผลงานวิจัย (5 ปีย้อนหลัง) 
 การผลิตสัตว์เศรษฐกิจเพ่ือความมั่นคงและปลอดภัยทางอาหาร. 2563. รายงานฉบับสมบูรณ์. 

หวัหน้าโครงการ 
ศักยภาพของพืชสมุนไพรไทยและจุลินทรีย์โปรไบโอติกต่อการเจริญเติบโตและภูมิคุ้มกันของปลา

นิลในระบบการผลิตปลานิลอินทรีย์. 2562. รายงานฉบับสมบูรณ์. ผู้ร่วมวิจัย 
การบริหารจัดการการผลิตและสุขภาพปลานิลเพ่ือรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศเพ่ือ

ความมั่งค่ังและยั่งยืนของธุรกิจ. 2562. รายงานฉบบัสมบูรณ์. หัวหน้าโครงการ 
7. ผลงานวิจัยที่พิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 

Arporn Panase, Mongkol Thirabunyanon, Jongkon Promya & Chanagun    
      Chitmanat. (2023). Influences of Bacillus subtilis and fructooligosaccharide   
       on growth performances, immune responses, and disease resistance of Nile  
       tilapia, Oreochromis niloticus. Frontiers in veterinary science, 9, 1094681.  
       https://doi.org/10.3389/fvets.2022.1094681 

 Chinh Le Xuan, Supreya Wannavijit, Piyatida Outama, Chompunut Lumsangkul,  
      Sudaporn Tongsiri, Chanagun Chitmanat & Hien Van Doan. (2022). Dietary    
       inclusion of rambutan (Nephelium lappaceum L.) seed to Nile tilapia  
       (Oreochromis niloticus) reared in biofloc system: Impacts on growth,  
       immunity, and immune-antioxidant gene expression. Fish & Shellfish  
       Immunology 122, 215-224. 
Supreya Wannavijit, Piyatida Outama, Chinh Le Xuan, Chompunut Lumsangkul,  
        Phattawin Lengkidworraphiphat, Sudaporn Tongsiri, Chanagun Chitmanat &  
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        Hien Van Doan. (2022). Modulatory effects of longan seed powder on growth  
        performance, immune response, and immune-antioxidant related gene  
        expression in Nile tilapia (Oreochromis niloticus) raised under biofloc system.  
        Fish & Shellfish Immunology 123, 460-468. 
Hien Van Doan, Chompunut Lumsangkul, Seyed Hossein Hoseinifar, Sudaporn    
       Tongsiri, Chanagun Chitmanat, Mohamed Saiyad Musthafa, Ehab El-Haroun   
        and Einar Ringo. (2021). Modulation of growth, innate immunity and disease  
        resistance of Nile tilapia (Oreochromis niloticus) culture under biofloc system  
        by supplementing pineapple peel powder and Lactobacillus plantarum.    
        Fish and Shellfish Immunology, 115, 212-220.  
Nantaporn Sutthi, Arporn Panase, Chanagun Chitmanat, Sontaya Sookying, 

Khemanat Ratworawong & Paiboon Panase. (2020). Effects of dietary leaf 
ethanolic extract of Apium graveolens L. on growth performance, serum 
biochemical indices, bacterial resistance and lysozyme activity in Labeo 
chrysophekadion (Bleeker, 1849). Aquaculture Reports, 18, 1-9. 

8. ผลงานวิจัยที่พิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติ (5 ปีย้อนหลัง) 
ลลิตา นาคูบอน, ชนกันต์ จิตมนัส, อุดมลักษณ์ สมพงษ,์ ชาติชาย โขนงนุช และ จิราพร โรจน ์
        ทินกร. (2565). ประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อในหลอดทดลองของสารสกัดสมุนไพรไทยต่อ 
             Streptococcus agalactiae ที่แยกได้จากปลานิล. วารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง,     
        16(1), 1-11. 

 จุลทรรศน์ คีรีแลง, เกรียงศักด์ิ เม่งอำพัน, ชนกันต์ จิตมนัส, Hien Van Doan และ สุดาพร ตงศิริ. 
(2564). การเจริญเติบโต ประสิทธิภาพการย่อยได้ของคาร์โบไฮเดรต และโปรตีนในอาหาร
เสริมกระเจี๊ยบเขียวของปลากาดำ. วารสาร มทร.อีสาน ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 
14(1), 17-27. 

พงศกร น้อยมูล, สุดาพร ตงศิริ และชนกันต์ จิตมนัส. (2564). ผลของการใช้นาโน-เคอร์ซิตินผสม
ในอาหาร ต่อการเจริญเติบโตและเสริมภูมิคุ้มกันต่อเชื้อ Streptococcus agalactiae ใน
ปลานิล (Oreochromis niloticus). วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา, 26(3), 1966-1981. 

โฉมอนันต์ โพธิวงค์, ชาญวิทย์ สุวรรณ์, พงศกร น้อยมูล, ภัคธีมา ยาวิชัย, สายสุนีย์ จิตมโนวรรณ์ 
และชนกันต์ จิตมนัส. (2563). ผลของพืชสมุนไพรต่อภูมิคุ้มกันและการเจริญเติบโตของ
ปลา. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา, 25(2), 595-616. 

วาสนา กองสมบัติ, นันทพงศ์ คารังสี, ชนกันต์ จิตมนัส. (2563). ผลของความถ่ีของการให้อาหาร
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ผสมโปรไบโอติกต่อการเจริญ เติบโตและภูมคิุ้มกันของปลานิล. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา, 
25(3), 923-935. 

ชาญวิทย์ สุวรรณ, ชนกันต์ จิตมนัส. (2563). การใช้จุลินทรยี์จีไบโอติกเสริมอาหารปลานิลเพ่ือเร่ง
การเจริญเติบโตและเสริมภูมิคุ้มกัน. วารสารเกษตรพระวรุณ, 17(1), 63-74.  

9. ผลงานวิจัยที่พิมพ์เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (5 ปีย้อนหลัง) 
 กมลชนก ทองแก้ว, ชนกันต์ จิตมนัส, นิวุฒ ิหวังชัย, สุดาพร ตงศิร.ิ (2563, 21 กันยายน). ผลการ

เสริมอาหารด้วยสารสกัดเปลือกสับปะรดต่อระบบภูมิคุ้มกันและการเจริญเติบโตในปลา
หมอ (Anabas testudineus) [ภาคบรรยาย]. การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัย 
ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่  4 “The 4th RMU Graduate Research Conference 2020”, 
มหาสารคาม, ประเทศไทย.  

เทพรัตน์ อ้ึงเศรษฐพันธ์, ชนกันต์ จิตมนัส, จอมสุดา ดวงวงษา, สุดาพร ตงศิริ. (2563, 25-26 
มีนาคม). ผลของ Lactobacillus acidophilus และ ยีสต์ Saccharomyces cerevisiae 
ต่อการเจริญเติบโตและภูมิคุ้มกันแบบไม่จำเพาะของปลานิล, Oreochromis niloticus 
[ภาคบรรยาย]. การประชุมวิชาการระดับชาติ “The 13th Srinakharinwirot University 
Research Conference”, กรุงเทพฯ, ประเทศไทย. 

10. ผลงานอ่ืน ๆ เช่น ตำรา บทความ สิทธบัิตรฯลฯ  (5 ปีย้อนหลัง) 
 - 

 ประวัติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุดมลักษณ์ สมพงษ์ 
1. ชือ่-นามสกุล  (ภาษาไทย) นางสาวอุดมลักษณ์ สมพงษ์ 
 ชือ่-นามสกุล  (ภาษาอังกฤษ) Miss Udomluk Sompong 
 ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
 ตำแหน่ง อาจารย์ 
 สาขาวชิา เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 
 หน่วยงานทีส่ังกัด คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 
  มหาวิทยาลัยแม่โจ้  ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย  

จงัหวัดเชียงใหม ่ 50290 
  โทรศพัท ์: 053-875100-2 โทรสาร : 053-875103 
  E-mail Address : udomluk.sompong@gmail.com 

 
 
 

mailto:udomluk.sompong@gmail.com
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2. ประวัติการศึกษา   
   

คุณวุฒกิารศึกษา สาขาวิชา ชือ่สถาบันการศึกษา ปี พ.ศ. 
วิทยาศาสตรดษุฎบีัณฑติ ชีววิทยา มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ 2549 
วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ ชีววิทยา มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ 2544 

วิทยาศาสตรบัณฑิต จุลชีววิทยา มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ 2541 
   

 

3. สาขาวิชาที่มีความชำนาญพิเศษ 
 1)  Water quality and Aquatic ecology 
 2)  Algal ecology and diversity 
 3)  Algal cultibation 
 4)  Aquatic microbiology 
4. ประวัติการทำงาน 
 ปี พ.ศ. ตำแหน่ง 
 2549 - 2551 อาจารย์ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 2551 อาจารย์ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
 2563 - ปัจจบุัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
 

5. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ (5 ปีย้อนหลัง) 
 โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ซินไบโอติกส์ร่วมกับวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร เพ่ือลดการใช้ยา

ปฏิชีวนะในสัตว์น้ำ. 2564. แหล่งทุน: การพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัย
ของภาคเอกชนในพื้นท่ี. หัวหน้าโครงการวิจัย 

ความหลากหลายของสัตว์น้ำ แพลงก์ตอน และคุณภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำแม่จาง และอ่างเก็บน้ำแม่
ขาม กฟผ.แม่เมาะ จังหวัดลำปาง. 2564. แหล่งทุน : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
(กฟผ.). ผู้ร่วมวิจัย 

การพัฒนารูปแบบสู่ความมัน่คงทางด้านอาหารด้วยนวัตกรรมการเลี้ยงสัตว์น้ำ ปลูกพืช และการใช้
พลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในอนาคต. 2564. แหล่งทุน : 
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องคก์ารมหาชน). ผู้ร่วมวิจัย 
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6. ผลงานวิจัย (5 ปีย้อนหลัง) 
 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชีวภาพซินไบโอติกส์ที่มีผลต่อการเจริญเติบโต การยับยั้งโรคติดเชื้อ กิจกรรม

ของเอนไซม์ย่อยอาหารและการตอบสนองต่อระบบภูมิคุ้มกันในปลานิลวัยอ่อน. 2563. 
รายงานฉบับสมบรูณ์. หัวหน้าโครงการวิจัย. 

การสร้างนวัตกรรมดิจิทัลเพ่ือยกระดับเกษตรกรอัจฉริยะด้านการผลิตลำไยคุณภาพในจังหวัด
เชียงใหม่. 2563. รายงานฉบับสมบูรณ์. ผู้ร่วมวิจัย. 

 
7. ผลงานวิจัยที่พิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 
 Udomluk Sompong, Jirayu Mingkaew, Doungporn Amornlerdpison and Kriengsak 

         Mengumphan. 2020. Sea grape (Caulerpa lentillifera) cultivation in artificial  
         seawater closed system. Maejo International Journal of Energy and  
         Environmental Communication, 2 (1), 17-22. 
Sudaporn Tongsiri, Nongnaphat Somkane, Udomluk Sompong and Daracha 

Thiammueang. 2020 .  A cost and benefit analysis of nile tilapia culture in 
biofloc technology, the environmental friendly system: the case of selected 
farm in Chiang Mai, Thailand.   Maejo International Journal of Energy and 
Environmental Communication, 2(1), 45-49. 

8. ผลงานวิจัยทีพ่ิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดบัชาติ (5 ปียอ้นหลงั) 
 ณัฐธิกานต์ งามเมือง, ไพโรจน์ วงศ์พุทธิสิน และอุดมลักษณ์ สมพงษ์. (2565). คุณสมบัติในการ

เป็นพรีไบโอติกส์ และสารออกฤทธิ์ยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคในสัตว์น้ำจากเยื่อหุ้มเมล็ด
กาแฟ. วารสารแก่นเกษตร, 50 (1), 88-99. 

อลิสรา ขันโท, จงกล พรมยะ, ชนกันต์ จิตมนัส และอุดมลักษณ์ สมพงษ์. (2564). เปรียบเทียบ
ระบบการเลี้ยงปลานิลแดง (Oreochromis niloticus x O. mossambicus) แบบไบโอ
ฟลอค. วารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง, 15(1), 25-36. 

9. ผลงานวิจัยที่พิมพ์เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (5 ปีย้อนหลัง) 
 ดารชาต์ เทียมเมือง, ชนาธิป ชิตพูล, อุดมลักษณ์ สมพงษ์. (2562, 19-20 กันยายน). ศักยภาพ

การแข่งขันทางการตลาดของปลานิลที่เลี้ยงในระบบไบโอฟลอค [ภาคบรรยาย]. การ
ประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 10” “วิจัยและนวัตกรรม นำสู่การ
พัฒนาอย่างยั่งยืน”, สุรินทร์, ประเทศไทย. 

10. ผลงานอ่ืน ๆ เช่น ตำรา บทความ สทิธิบตัรฯลฯ  (5 ปีย้อนหลัง) 
 อนุสิทธิบัตร เรื่อง “กระบวนการผลิตฟลอค (Floc) เทยีม” เลขทีอ่นุสิทธิบัตร 17323  
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 ประวัติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดาพร ตงศิริ 
1. ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย) นางสาวสุดาพร ตงศิริ 
 ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาอังกฤษ) Miss Sudaporn Tongsiri 
 ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 ตำแหน่ง อาจารย์ 
 สาขาวิชา เทคโนโลยีการประมงและทรพัยากรทางน้ำ 
 หน่วยงานทีส่ังกัด คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 
  มหาวิทยาลัยแมโ่จ้  ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย  

จังหวัดเชียงใหม่  50290 
  โทรศัพท ์: 053-875100-2 โทรสาร : 053-875103 
  E-mail Address : sudap2515@gmail.com 
2. ประวตัิการศึกษา   
   

คุณวุฒิการศึกษา สาขาวิชา ชื่อสถาบันการศึกษา ปี พ.ศ. 
วิทยาศาสตรดุษฎบีัณฑติ เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ 2553 
วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ ชีววิทยา มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ 2540 

วิทยาศาสตรบัณฑิต เกษตรศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ 2537 
   

3. สาขาวิชาที่มีความชำนาญพิเศษ 
 1)  ชีวเคมีทางอาหารสัตว์ การสร้างสูตรอาหารสัตว์น้ำ 
 2)  เอนไซม์ย่อยอาหาร 
 3)  การเพาะเลี้ยงสาหร่าย 
4. ประวัติการทำงาน 
 ปี พ.ศ. ตำแหน่ง 
 2541 - 2551 นักวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 2551 อาจารย์ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
 2563 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรพัยากรทางน้ำ 

มหาวิทยาลัยแมโ่จ้ 
   
5. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ (5 ปีย้อนหลัง) 
 ความหลากหลายของสัตว์น้ำ แพลงก์ตอน และคุณภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำแม่จางและอ่างเก็บน้ำแม่ขาม 
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กฟผ.แม่เมาะ จังหวัดลำปาง. 2564. แหล่งทุน : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
(กฟผ.). ผู้ร่วมวิจัย 

การพัฒนารูปแบบสู่ความม่ันคงทางด้านอาหารด้วยนวัตกรรมการเลี้ยงสัตว์น้ำ ปลูกพืช และการใช้
พลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในอนาคต. 2564. แหล่งทุน : 
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน). ผู้ร่วมวิจัย 

 
6. ผลงานวิจัย (5 ปีย้อนหลัง) 
 การเสริมสารจากเปลือกมะละกอและเปลือกสับปะรดเพ่ือเพ่ิมผลผลิตปลากะพงและปลากดหลวง

เชิงพาณิชย์. 2563. รายงานฉบับสมบูรณ์. หัวหน้าโครงการวิจัย. 
ศักยภาพของพืชสมุนไพรไทยและจุลินทรีย์โปรไบโอติกต่อการเจริญเติบโตและภูมิคุ้มกันของปลา

นิลในระบบการผลิตปลานิลอินทรีย์. 2563. รายงานฉบับสมบูรณ์. ผู้ร่วมวิจัย. 
การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดกระเทียมเสริมอาหารในการเลี้ยงปลานิลเพ่ือการผลิตอาหาร

ปลอดภัย. 2563. รายงานฉบับสมบูรณ์. ผู้รว่มวิจัย. 
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชีวภาพซินไบโอติกส์ที่มีผลต่อการเจริญเติบโต การยับยั้งโรคติดเชื้อ กิจกรรม

ของเอนไซม์ย่อยอาหารและการตอบสนองต่อระบบภูมิคุ้มกันในปลานิลวัยอ่อน. 2563. 
รายงานฉบับสมบูรณ์. ผู้รว่มวิจัย. 

วิสาหกิจชุมชนโดยใช้บริบทการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรประมงในอ่างเก็บน้ำเหนือเขื่อน. 2563. 
รายงานฉบับสมบูรณ์. ผู้ร่วมวิจัย. 

7. ผลงานวิจัยทีพ่ิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 
 Supaporn Sattang, Doungporn Amornlerdpison, Sudaporn Tongsiri, Duˇsan Pali´c & 

Kriangsak Mengumphan. (2021). Effect of freshwater fish oil feed supplementation 
on the reproductive condition and production parameters of hybrid catfish 
(Pangasius larnaudii x Pangasianodon hypophthalmus, Sauvage, 1878) broodstock. 
Aquaculture Reports, 20, 1-7. 

Buncha Tongmee, Sudaporn Tongsiri, Yuwalee Unpaprom, Rameshprabu Ramaraj, 
Kanda Whangchai, Arivalagan Pugazhendhi & Niwooti Whangchai. (2021). Sustainable 
development of feed formulation for farmed tilapia enriched with fermented 
pig manure to reduce production costs. Science of The Total Environment, 801, 
1-9. 

Hien Van Doan, Chompunut Lumsangkul, Seyed Hossein Hoseinifar, Sudaporn 
Tongsiri, Chanagun Chitmanat, Mohamed Saiyad Musthafa, Ehab El-Haroun & 
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Einar Ringo.  (2021). Modulation of growth, innate immunity and disease 
resistance of Nile tilapia (Oreochromis niloticus) culture under biofloc system by 
supplementing pineapple peel powder and Lactobacillus plantarum. Fish and 
Shellfish Immunology, 115, 212-220. 

 
8. ผลงานวิจัยที่พิมพเ์ผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติ (5 ปีย้อนหลัง) 
 จลุทรรศน์ คีรีแลง, เกรยีงศักด์ิ เม่งอำพัน, ชนกันต์ จติมนัส, Hien Van Doan และสุดาพร ตงศิริ. 

(2564). การเจริญเติบโต ประสิทธิภาพการย่อยได้ของคาร์โบไฮเดรต และโปรตีนในอาหาร
เสริมกระเจี๊ยบเขียวของปลากาดำ. วารสาร มทร.อีสาน ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 
14(1), 17-27. 

พงศกร น้อยมูล, สุดาพร ตงศิริ และชนกันต์ จิตมนัส. (2564). ผลของการใช้นาโน-เคอร์ซิตินผสม
ในอาหาร ต่อการเจริญเติบโตและเสริมภูมิคุ้มกันต่อเชื้อ Streptococcus agalactiae ใน
ปลานิล (Oreochromis niloticus). วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา, 26(3), 1966-1981. 

9. ผลงานวิจัยที่พิมพ์เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (5 ปีย้อนหลัง) 
 สุดาพร ตงศิริ, กาญจนา กาญจนมยูร, กิตติกร กาญจนมยูร และปิยนารถ ศรชัย. (2564, 25-26 

มกราคม). การเจริญเติบโตและการตอบสนองภูมิคุ้มกันของปลานิลที่เลี้ยงด้วยอาหารผสม 
TS TWIN® ที่ระดับแตกต่างกัน [ภาคบรรยาย]. การประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 22, 
ขอนแก่น, ประเทศไทย. 

กมลชนก ทองแก้ว, ชนกันต์ จิตมนัส, นิวุฒ ิหวังชัย และสุดาพร ตงศิริ. (2563, 21 กันยายน). ผล
การเสริมอาหารด้วยสารสกัดเปลือกสับปะรดต่อระบบภูมิคุ้มกนัและการเจริญเติบโตในปลา
หมอ (Anabas testudineus) [ภาคบรรยาย]. การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัย 
ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 4 “The 4th RMU Graduate Research Conference 2020”,
มหาสารคาม, ประเทศไทย.  

เทพรัตน์ อ้ึงเศรษฐพันธ์, ชนกันต์ จิตมนัส, จอมสุดา ดวงวงษา และสุดาพร ตงศิริ. (2563, 25-26 
มีนาคม). ผลของ Lactobacillus acidophilus และ ยีสต์ Saccharomyces cerevisiae ต่อ
การเจริญเติบโตและภูมิคุ้มกันแบบไม่จำเพาะของปลานิล, Oreochromis niloticus [ภาค
บรรยาย]. การประชุมวิชาการระดับชาติ “The 13th Srinakharinwirot University Research 
Conference”, กรุงเทพฯ, ประเทศไทย. 

10. ผลงานอ่ืน ๆ เช่น ตำรา บทความ สิทธิบัตรฯลฯ  (5 ปีย้อนหลัง) 
 - 
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ประวัติและผลงานของอาจารย์ประจำหลักสูตร 
 
1. ประวัติ รองศาสตราจารย์ ดร.นิวุฒิ หวังชัย 

1. ชือ่-นามสกุล  (ภาษาไทย) นายนิวุฒิ หวังชัย 
 ชือ่-นามสกุล  (ภาษาอังกฤษ) Mr. Niwooti Whangchai 
 ตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ 
 ตำแหน่ง อาจารย์ 
 สาขาวิชา เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 
 หน่วยงานที่สังกัด คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 
  มหาวิทยาลัยแมโ่จ้  ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย  

จังหวัดเชียงใหม่  50290 
  โทรศพัท์ : 053-875100-2 โทรสาร : 053-875103 
  E-mail Address : niwooti@hotmail.co.th 
2. ประวัติการศึกษา   
   

คุณวุฒิการศึกษา สาขาวิชา ชือ่สถาบันการศึกษา ปี พ.ศ. 
Doctor of Philosophy Applied Biochemistry University of Tsukuba, Japan 2545 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ วิทยาศาสตร์การประมง มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ 2534 
วิทยาศาสตรบัณฑิต วาริชศาสตร ์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์ 2529 
   

3. สาขาวิชาที่มีความชำนาญพิเศษ 
 1)  การจัดการคุณภาพน้ำ 
 2)  โภชนศาสตร์สัตว์น้ำ 
 3)  การผลิตอาหารปลา 
4. ประวัติการทำงาน 
 ปี พ.ศ. ตำแหน่ง 
 2535 

 
อาจารย์ ระดบั 4 ภาควิชาเทคโนโลยีการประมง  
คณะผลิตกรรมการเกษตร  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

 2539 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 6 ภาควิชาเทคโนโลยีการประมง  
คณะผลิตกรรมการเกษตร  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

 2553-ปัจจุบัน รองศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

mailto:niwooti@hotmail.co.th
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5. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบรหิารงานวิจัยท้ังภายในและภายนอกประเทศ (5 ปีย้อนหลัง) 
 การพัฒนารูปแบบสู่ความม่ันคงทางด้านอาหารด้วยนวัตกรรมการเลี้ยงสัตว์น้ำ ปลูกพืช และการใช้

พลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในอนาคต. 2564. แหล่งทุน : 
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องคก์ารมหาชน). หัวหน้าโครงการ 

6. ผลงานวิจัย (5 ปีย้อนหลัง) 
 นวัตกรรมผลิตสัตว์น้ำเศรษฐกิจคุณภาพสูงยุค 4.0 รองรับการขยายตัวด้านอุตสาหกรรมอาหารใน

เขตภาคเหนือ. 2563. รายงานฉบับสมบูรณ์. หัวหน้าโครงการ 
การยกระดับคุณภาพและเพ่ิมมูลค่าของผลผลิตสัตว์น้ำ : พัฒนาระบบเพ่ิมออกซิเจนและการ

หมุนเวียนของน้ำที่เหมาะสมเพ่ือการผลิตปลากะพงขาวในระบบ RAS แบบสมบูรณ์. 2563. 
รายงานฉบับสมบูรณ์. ผู้ร่วมวิจัย 

การจัดการการลดแอมโมเนียในการเลี้ยงปลากะพงในระบบปิดแบบน้ำหมุนเวียนโดยใช้สารสกัด
แทนนินธรรมชาติจากเปลือกมังคดุ. 2563. รายงานฉบับสมบูรณ.์ ผู้ร่วมวิจัย 

การยกระดับคุณภาพและเพ่ิมมูลค่าของผลผลิตสัตว์น้ำ : พัฒนาสมดุลโซ่อาหารในระบบไบโอ
ฟลอคเพ่ือผลิตปลาทับทิมเชิงพาณิชย์เพ่ือลดต้นทุนการผลิต. 2563. รายงานฉบับสมบูรณ์. 
ผู้ร่วมวิจยั 

การลดของเสียในระบบเลี้ยงปลาทับทิมระบบไบโอฟลอคโดยระบบอควาโปนิกส์ (Aquaponics). 
2563. รายงานฉบับสมบรูณ์. ผู้ร่วมวิจัย 

การเพ่ิมศักยภาพการผลิตสาหร่ายเตาด้วยระบบปิดหมุนเวียนน้ำแบบถาดยกที่ใช้เทคโนโลยี 
Precision farming ผ่าน smart phone. 2563. รายงานฉบับสมบูรณ์. ผู้ร่วมวิจัย 

การยกระดับคุณภาพและเพ่ิมมูลค่าของผลผลิตสัตว์น้ำ : การลดการสะสมของสารที่ก่อให้เกดิกลิ่น
สาบโคลนในเนื้อปลาทับทิมที่เลี้ยงแบบไบโอฟลอค (BIOFLOC) ด้วยการควบคุม C/N ratio 
และ การเลี้ยงแบบนำ้ใสก่อนจับขาย. 2563. รายงานฉบับสมบูรณ์. หัวหน้าโครงการ 

การพัฒนาวิธีการเพ่ิมผลผลิตด้วยการเพ่ิมออกซิเจนและการหมุนเวียนของน้ำที่เหมาะสมในการผลิต
ปลากะพงขาวด้วยระบบนำ้หมุนเวียนแบบปิด. 2563. รายงานฉบับสมบูรณ์. หัวหน้าโครงการ 

7. ผลงานวิจัยที่พิมพ์เผยแพร่ในวารสารวชิาการระดับนานาชาติ 
 Buncha Tongmee, Sudaporn Tongsiri, Yuwalee Unpaprom, Rameshprabu Ramaraj, 

Kanda Whangchai, Arivalagan Pugazhendhi & Niwooti Whangchai. (2021). 
Sustainable development of feed formulation for farmed tilapia enriched 
with fermented pig manure to reduce production costs. Science of The 
Total Environment, 801, 1-9. 
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8. ผลงานวิจัยที่พิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติ (5 ปีย้อนหลัง) 
 Sayam Aroonsrimorakot & Niwooti Whangchai. (2019). The Application of tannin 

extract from plants to reduce the concentration of arsenic. International 
Journal of Agricultural Technology, 15(2), 207-214. 

9. ผลงานวิจัยที่พิมพ์เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (5 ปีย้อนหลัง) 
 ยุทธนา สว่างอารมย์, พรพิมล พิมลรัตน์, นิวุฒิ หวังชัย และกมลวรรณ ศุภวิญญู. (2564, 29-30 

กรกฎาคม). การเลี้ยงปลาทับทิมโดยใช้ไบโอฟลอคกับระบบอควาโปนิกส์ (Aquaponics) 
[ภาคบรรยาย]. การประชุมวิชาการระดับชาติ  นเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่  17 
Resilience for Never Normal Era, Online Conference, พิษณุโลก, ประเทศไทย. 

ศรัณย์ เหมวัน, กระสินธุ์ หังสพฤกษ์, ทิพสุคนธ์ พิมพ์พิมล, บัญชา ทองมี และนิวุฒิ หวังชัย. 
(2563, 2 สิงหาคม). การศึกษาประสิทธิภาพของเครื่องเติมอากาศและการเปลี่ยนแปลงระดับ
ออกซิเจนในบ่อปลากะพงขาวที่เลี้ยงแบบหนาแน่นในระบบน้ำหมุนเวียนในเขตภาคเหนือ 
[ภาคบรรยาย]. การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ภาคเหนือ ครั้งที ่20 : การศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน, อุตรดิตถ,์ ประเทศไทย. 

กมลชนก ทองแก้ว, ชนกันต์ จิตมนัส, นิวุฒิ หวังชัย, สุดาพร ตงศิริ. (2563, 21 กันยายน). ผล
การเสรมิอาหารด้วยสารสกัดเปลือกสับปะรดต่อระบบภูมิคุ้มกันและการเจริญเติบโตในปลา
หมอ (Anabas testudineus) [ภาคบรรยาย]. การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัย 
ระดับบัณ ฑิ ตศึ กษ า  ครั้ งที่  4  “The 4 th RMU Graduate Research Conference 
2020”, มหาสารคาม, ประเทศไทย. 

10. ผลงานอ่ืน ๆ เช่น ตำรา บทความ สิทธิบัตรฯลฯ  (5 ปีย้อนหลัง) 
 - 

 
 

2. ประวัติ รองศาสตราจารย ์ดร.จงกล พรมยะ 
1. ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย) นายจงกล  พรมยะ 
 ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาอังกฤษ) Mr. Jongkon  Promya 
 ตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ 
 ตำแหน่ง อาจารย์ 
 สาขาวิชา เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 
 หน่วยงานทีสั่งกดั คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 
  มหาวิทยาลัยแม่โจ้  ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย  

จงัหวัดเชียงใหม ่ 50290 
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  โทรศัพท ์: 053-875100-2 โทรสาร : 053-875103 
  E-mail Address : jongkolp@mju.ac.th 
2. ประวัตกิารศึกษา   
   

คุณวุฒกิารศึกษา สาขาวชิา ชือ่สถาบันการศึกษา ปี พ.ศ. 
วิทยาศาสตรดุษฎบีัณฑติ ชีววิทยา มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ 2551 
วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ ชีววิทยา มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ 2543 

เทคโนโลยีการเกษตรบณัฑติ สัตวศาสตร์- 
ประมงน้ำจดื 

สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแมโ่จ ้ 2535 

   

3. สาขาวิชาที่มีความชำนาญพิเศษ 
 1)  การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 
 2)  การเพาะเลี้ยงสาหร่ายและแพลงกต์อน 
 3)  คุณภาพน้ำ 
4. ประวัติการทำงาน 
 ปี พ.ศ. ตำแหน่ง 
 2537 

 
นักวิชาการประมง ระดับ 3 ภาควิชาเทคโนโลยีการประมง  
คณะผลิตกรรมการเกษตร  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

 2544 อาจารย์ ระดับ 5 ภาควิชาเทคโนโลยีการประมง  
คณะผลิตกรรมการเกษตร  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

 2552-2556 แต่งตั้งเป็นคณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

 2553 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 7 
สังกัดคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

 2556-2560 แต่งต้ังเป็นคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ  
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

 2556 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8  
สังกัดคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

 2563 รองศาสตราจารย์ สังกัดคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 
มหาวิทยาลัยแมโ่จ้ 

 2564-2567 แต่งตั้งเป็นคณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

mailto:jongkolp@mju.ac.th
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5. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบรหิารงานวิจัยท้ังภายในและภายนอกประเทศ (5 ปียอ้นหลัง) 
 Persistent and Emerging Contaminants in the water Resources of the Ping River 

Catchment in Northern Thailand. 2564. Nanyang Technological University. 
(ผู้ร่วมวิจยั) 

ความหลากหลายของสัตว์น้ำแพลงก์ตอนและคุณภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำแม่จางและอ่างเก็บน้ำ 
แม่ขาม กฟผ.แม่เมาะ จังหวัดลำปาง. 2564. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.). 
(ผู้รว่มวิจัย) 

6. ผลงานวิจัย (5 ปีย้อนหลัง) 
 การปรับปรุงคุณภาพไข่ไก่ด้วยสาหร่ายสไปรูลิน่า. 2563. กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

งบประมาณแผ่นดินแม่โจ้ (รายงานการวิจัย). (ผู้ร่วมวิจัย) 
การเปรียบเทียบสูตรอาหารผสมอาร์โธร์สไปร่าและไข่น้ำในการผลิตปูนาเป็นอาหารปลอดภัย เพ่ือ

พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนภาคเหนือตอนบนและรักษาสิ่งแวดล้อม. 2563. กองทุนวิจัย 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้งบประมาณแผ่นดินแม่โจ้ (รายงานการวิจัย). (หวัหน้าโครงการวิจัย) 

นวัตกรรมการเพาะเลี้ยงกบต้นทุนต่ำ เพ่ือพัฒนาศักยภาพการผลิตของกลุ่มชุมชนประมงท้องถิ่น 
ตำบลชมพู อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ . 2562. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม
วิทยาศาสตร ์วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.). (ผู้รว่มวิจัย) 

7. ผลงานวิจัยที่พิมพเ์ผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 
 Arporn Panase, Mongkol Thirabunyanon, Jongkon Promya & Chanagun    

      Chitmanat. (2023). Influences of Bacillus subtilis and fructooligosaccharide   
       on growth performances, immune responses, and disease resistance of Nile  
       tilapia, Oreochromis niloticus. Frontiers in veterinary science, 9, 1094681.  
       https://doi.org/10.3389/fvets.2022.1094681 
S.H.J. Woon, Khajornkiat Srinuansom, Joon Chuah, Sorain Ramchunder, Jongkon 

Promya & A.D. Ziegler. (2020). Pre-closure assessment of elevated arsenic and other 
potential environmental constraints to developing aquaculture and fisheries : The 
case of the Mae Moh mine and power plant, Lampang, Thailand. Chemosphere, 269, 
1-12. 

8. ผลงานวิจัยที่พิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติ (5 ปียอ้นหลัง) 
 อลิสรา ขันโท, จงกล พรมยะ, ชนกันต์ จิตมนัส และอุดมลักษณ์ สมพงษ์. (2564). เปรียบเทียบ

ระบบการเลี้ยงปลานิลแดง (Oreochromis niloticus x O. mossambicus) แบบไบโอ
ฟลอค. วารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง, 15(1), 25-36. 
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9. ผลงานวิจัยที่พิมพ์เผยแพร่ในทีป่ระชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (5 ปีย้อนหลัง) 
 ทัศน์พล พักนิน, จงกล พรมยะ และกระสินธุ์ หังสพฤกษ์. (2564, 23-25 มิถุนายน). การศึกษา

การเลี้ยงหอยปัง (Pila polita) ด้วยอาหารที่แตกต่างกัน [ภาคบรรยาย]. การประชุม
วิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 9 : ความรู้และความคิดสร้างสรรค์ นำปศุสัตว์ไทยสู่
ความยั่งยืน, นครราชสีมา, ประเทศไทย.  

10. ผลงานอ่ืน ๆ เช่น ตำรา บทความ สิทธิบัตรฯลฯ  (5 ปีย้อนหลัง) 
 จงกล พรมยะ. (2563). บล็อกซีเมนต์ชนิดบล็อกกลวงและแสงผ่าน 50 เปอร์เซ็นต์ สำหรับการ

เลี้ยงกบ เลขที ่16119. กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์. 
 

3. ประวัติ รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร อมรเลิศพิศาล 
1. ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย) นางดวงพร อมรเลิศพิศาล 
 ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาอังกฤษ) Mrs. Doungporn Amonlerdpison (Kawpinit) 
 ตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ 
 ตำแหน่ง อาจารย์ 
 สาขาวชิา เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 
 หน่วยงานที่สังกัด คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 
  มหาวิทยาลัยแมโ่จ้  ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย  

จงัหวัดเชียงใหม ่ 50290 
  โทรศัพท ์: 053-875100-2 โทรสาร : 053-875103 
  E-mail Address : doungpornfishtech@gmail.com 
2. ประวัติการศึกษา   
   

คุณวุฒกิารศึกษา สาขาวิชา ชื่อสถาบันการศึกษา ปี พ.ศ. 
วิทยาศาสตรดุษฎบีัณฑติ เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ 2551 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ เภสัชวิทยา มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ 2546 
พยาบาลศาสตรบัณฑิต พยาบาลศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเชยีงใหม ่ 2533 

  
 

 

3. สาขาวิชาที่มีความชำนาญพิเศษ 
 1)  การวิจัยและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติเป็นอาหารสุขภาพและเครื่องสำอางค์ 
 2)  การศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพที่เก่ียวกับเภสัชวิทยาและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
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4. ประวัติการทำงาน 
 ปี พ.ศ. ตำแหน่ง 
 2552 อาจารย์ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
 2554 - 2557 เลขานุการอาจารย์ประจำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 
 2556 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
 2559 - 2562 รองคณบดีบัณฑติวิทยาลัยฝ่ายยุทธศาสตร์และวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ ้
 2563 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการศนูย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมทางการเกษตรสำหรับบัณฑิต

ผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
 2564-ปัจจุบัน รองศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
5. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยท้ังภายในและภายนอกประเทศ (5 ปียอ้นหลัง) 
 ตำรับยาแผนโบราณเพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันไวรัสโควิด-19Thai traditional medicine 

formation for immunomodulatory against-COVID-19 ภายใต้กิจกรรมสนับสนุนเพ่ือเร่ง
การนำผลงานวิจัยมาใช้ในสถานการณ์ฉุกเฉินต้านภัยไวรัสโควิด-19 (Research Gap Fund 
fights COVID-19). 2564. แหล่งทุน: อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร 
มหาวิทยาลัยแมโ่จ้. หัวหน้าโครงการวิจัย. 

การเพ่ิมมูลค่าหัวไชเท้าเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง. 2564. แหล่งทุน: สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.). หัวหน้าโครงการวิจัย. 

ระบบปลูกผักเคลแนวตั้งและการเพ่ิมมูลค่าเป็นสารประกอบเชิงหน้าที่เพ่ือป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง. 
2564. แหล่งทุน: หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ. หัวหน้าโครงการวิจัย. 

การเพ่ิมมูลค่าเส้นใยปอสาเพ่ือผลิตหน้ากากอนามัยชนิด 3 ชั้น Create value added to mulberry 
fibers by making a surgical (ear loop) masks 3 ply. ภายใต้กิจกรรมสนับสนุนเพ่ือเร่ง
การนำผลงานวิจัยมาใช้ในสถานการณ์ฉุกเฉินต้านภัยไวรัสโควิด-19 (Research Gap Fund 
fights COVID-19). 2564. แหล่งทุน : อุทยานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี เกษตรและอาหาร 
มหาวิทยาลัยแมโ่จ้. ผู้ร่วมวิจัย. 

การพัฒนางานวิจัยบรรจุภัณฑ์อาหารจากเส้นใยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์. 2564. แหล่งทุน: บริษัท ฟาร์มโตะ 
(ไทยแลนด์) จำกดั. ผู้ร่วมวิจัย. 

แผ่นแปะเรดิชนาโนไฟเบอรล์ดเลือนฝ้า. 2564. แหล่งทุน: สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ. ผู้ร่วมวิจัย. 
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นวัตกรรมลำไยเพ่ือสุขภาพและเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน. 2564. แหล่งทุน: สำนักงานพัฒนาการวิจัย
การเกษตร (องค์การมหาชน). ผู้ร่วมวิจัย. 

6. ผลงานวิจัย (5 ปีย้อนหลัง) 
 Tiliacora triandra (Colebr.) Diels Leaf Aqueous Extract Inhibits Hepatic Glucose 

Production in HepG2 Cells and Type 2 Diabetic Rats. 2563. รายงานฉบับสมบูรณ์. 
ผู้ร่วมวิจัย. 

การเพ่ิมมูลค่าผลพลอยได้จากทุเรียนเป็นสารสกัดเชิงหน้าที่เพ่ือใช้ในผลิตภัณฑ์อาหารเวชสำอาง
และวัสดุภัณฑ์. 2563. รายงานฉบบัสมบูรณ์. หวัหน้าโครงการวิจัย. 

        ตำรับยาแผนโบราณเพ่ือสร้างภูมคิุ้มกัน. 2563. รายงานฉบับสมบูรณ์. หัวหน้าโครงการวิจัย. 
7. ผลงานวิจัยที่พิมพ์เผยแพร่ในวารสารวชิาการระดับนานาชาติ 
 Tipthida Pasachan, Acharaporn Duangjai, Atcharaporn Ontawong, Doungporn 

Amornlerdpison, Metee Jinakote, Manussabhorn Phatsara, Sunhapas 
Soodvilai & Chutima Srimaroeng. (2021). Tiliacora triandra (Colebr.) Diels 
Leaf Aqueous Extract Inhibits Hepatic Glucose Production in HepG2 Cells 
and Type 2 Diabetic Rats. MOLECULES Volume, 26, 1-19. 

Supaporn Sattang, Doungporn Amornlerdpison, Sudaporn Tongsiri, Duˇsan Pali´c 
& Kriangsak Mengumphan. (2021). Effect of freshwater fish oil feed 
supplementation on the reproductive condition and production parameters 
of hybrid catfish (Pangasius larnaudii x Pangasianodon hypophthalmus, 
Sauvage, 1878) broodstock. Aquaculture Reports, 20, 1-7. 

Uten Jamjai, Yanee Pongpaibul, Narissara Lailerd & Doungporn Amornlerdpison. 
(2020). Antioxidant, anti-tyrosinase and anti-collagenase activities of virgin 
coconut oil and stability of its cream. Maejo International Journal of 
Science and Technology, 14(2), 166-176. 

8. ผลงานวิจัยที่พิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติ (5 ปีย้อนหลัง) 
 สุภิญญา สุยะเหล็ก, สมเกียรติ จตุรงค์ล้าเลิศ, ดวงพร อมรเลิศพิศาล, นักรบ นาคประสม และ 

กาญจนา นาคประสม. (2563). การเอนแคปซูเลชันสารสกัดจากปลีกล้วยด้วยการทำแห้ง
แบบพ่นฝอย. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา, 25(2), 448-463. 

9. ผลงานวิจัยที่พิมพ์เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (5 ปีย้อนหลัง) 
 - 
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10. ผลงานอ่ืน ๆ เช่น ตำรา บทความ สทิธิบัตรฯลฯ  (5 ปีย้อนหลงั) 
 อนุสิทธิบัตร เรื่อง “กรรมวิธีการสกัดสารจากมะเขือม่วง” เลขทีอ่นุสิทธิบัตร 17774  
 
4. ประวัติ รองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ์ 

1. ชือ่-นามสกุล  (ภาษาไทย) นายอภินันท์ สุวรรณรกัษ์ 
 ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาอังกฤษ) Mr. Apinun Suvarnaraksha 
 ตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ 
 ตำแหน่ง อาจารย์ 
 สาขาวิชา เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 
 หน่วยงานทีส่ังกัด คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 
  มหาวิทยาลัยแม่โจ้  ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย  

จังหวัดเชียงใหม่  50290 
  โทรศัพท์ : 053-875100-2 โทรสาร : 053-875103 
  

 
E-mail Address : phangan_s@hotmail.com 
 

2. ประวัติการศึกษา   
   

คุณวุฒกิารศึกษา สาขาวิชา ชื่อสถาบันการศึกษา ปี พ.ศ. 
ปรัชญาดษุฎีบณัฑติ  เกษตรศาสตร์-วิทยาศาสตรการ  

ประมง 
มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี 2554 

  วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต วิทยาศาสตร์การประมง มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ 2540 
เทคโนโลยีการเกษตรบณัฑติ สัตวศาสตร ์ สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแมโ่จ ้ 2536 
   

3. สาขาวิชาที่มีความชำนาญพิเศษ 
 1)  ความหลากหลายของชนิดปลา (Diversity of Fishes) 
 2)  ชีววิทยาปลาและสัตว์น้ำ (Biology of fish and Aquatic animals) 
 3)  นิเวศวิทยาแหล่งน้ำ (Aquatic ecology) 
 4)  หุ่นจำลองทางคณิตศาสตร์ทางดา้นนิเวศวิทยา (Ecological modeling) 
 5)  การเก็บรักษาตัวอย่างและการจดัพิพิธภัณฑ์ (Museum collection and management) 

 
 
 
 

mailto:phangan_s@hotmail.com
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4. ประวัติการทำงาน 
 ปี พ.ศ. ตำแหน่ง 
 2541 

 
อาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีการประมง คณะผลิตกรรมการเกษตร  
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

 2541 - 2544 หวัหน้างานกิจกรรมนักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
 2543 – ปัจจุบัน กองบรรณาธิการวารสารแม่โจ้ปริทัศน์ มหาวิทยาลัยแมโ่จ้ 
 2544 – 2548 หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการประมง คณะผลิตกรรมการเกษตร 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
 2546 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาเทคโนโลยีการประมง คณะผลิตกรรมการเกษตร 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
 2550 - 2551 รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร ฝ่ายบริการวิชาการ 

สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
 2554 - 2557 ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
 2562-ปัจจุบัน รองศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
 2564 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

 
5. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยท้ังภายในและภายนอกประเทศ (5 ปียอ้นหลัง) 
 - 
6. ผลงานวิจัย (5 ปีย้อนหลัง) 
 - 
7. ผลงานวิจัยที่พิมพเ์ผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 
 Apinun Suvarnaraksha. (2020). Oreoglanis omkoiense: a new torrent catfish from 

northern Thailand (Pisces: Siluriformes, Sisoridae). RAFFLES BULLETIN OF 
ZOOLOGY, 68, 779-790. 

Callie H. Crawford, Zachary S. Randall, Pamela B. Hart, Lawrence M. Page, Prosanta 
Chakrabarty, Apinun Suvarnaraksha & Brooke E. Flammang. (2020). Skeletal 
and muscular pelvic morphology of hillstream loaches (Cypriniformes: 
Balitoridae). JOURNAL OF MORPHOLOGY, 18, 1-16. 

Jia H. Liew, Kenny W. J. Chua, Emily R. Arsenault, James H. Thorp, Apinun 
Suvarnaraksha, Ahmad Amirrudin & Darren C. J. Yeo. (2019). Quantifying 
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terrestrial carbon in freshwater food webs using amino acid isotope analysis: 
Case study with an endemic cavefish. Methods in Ecology and Evolution, 
10(9), 1594-1605.  

  
8. ผลงานวิจัยที่พิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติ (5 ปีย้อนหลงั) 
 ขจรเกียรติ์ ศรีนวลสม, สมบูรณ์ หน่อคำ, เทพพิทักษ์ บุญทา, อภินันท์ สุวรรณรักษ์, รักพงษ์ เพชรคำ. 

(2562). ผลของสารสกัดหยาบกระเทียม กวาวเครือขาว และกวาวเครือแดง ต่อการพัฒนา
ไข่ของแม่พันธุ์กบนา (Rana rugulosa) หลังผสมพันธุ์วางไข่. วารสารแก่นเกษตร,47(ฉบับ
พิเศษ 1), 253-260. 

9. ผลงานวิจัยที่พิมพ์เผยแพรใ่นทีป่ระชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (5 ปีย้อนหลัง) 
 - 
10. ผลงานอ่ืน ๆ เช่น ตำรา บทความ สิทธิบัตรฯลฯ  (5 ปีย้อนหลัง) 
 - 
ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย) นายชนกันต์ จติมนสั 
ชือ่-นามสกุล  (ภาษาอังกฤษ) Mr. Chanagun Chitmanat 
ตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ 
ตำแหน่ง อาจารย์ 
สาขาวิชา เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 
หน่วยงานที่สังกัด คณะเทคโนโลยีการประมงและทรพัยากรทางน้ำ 
 มหาวิทยาลัยแมโ่จ้  ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย  

จงัหวัดเชียงใหม ่ 50290 
 โทรศัพท์ : 053-875100-2 โทรสาร : 053-875103 
 E-mail Address : chanagun1@hotmail.com 

 
ประวัติการศึกษา   
  

คุณวุฒิการศึกษา สาขาวิชา ชื่อสถาบันการศึกษา ปี พ.ศ. 
วิทยาศาสตรดุษฎบีัณฑติ การจัดการสิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2554 

Master of Science Medical Microbiology The University of Georgia, U.S.A. 2544 
Master of Science Fisheries Auburn University, U.S.A. 2540 
ศิลปศาสตรบณัฑติ ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 2557 
วิทยาศาสตรบัณฑิต วาริชศาสตร ์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์ 2533 

  

mailto:chanagun1@hotmail.com
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3. สาขาวิชาที่มีความชำนาญพิเศษ 
 1)  โรคและภูมิคุ้มกันสัตว์น้ำ 
 2)  การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 
 3)  หลักการส่งเสริมทางการประมง 
4. ประวตัิการทำงาน 
 ปี พ.ศ. ตำแหน่ง 
 2544 

 
อาจารย์ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

 2550 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

 2555 - 2559 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา  
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

 2556-2560 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา  
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรพัยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

 2564 รองศาสตราจารย์  
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

 2564 – ปัจจุบัน รองคณบดีฝ่ายวิจัยและการต่างประเทศ  
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแมโ่จ้ 
 

5. ประสบการณ์ที่เก่ียวข้องกับการบรหิารงานวิจัยท้ังภายในและภายนอกประเทศ (5 ปียอ้นหลัง) 
 - 
6. ผลงานวิจัย (5 ปีย้อนหลัง) 
 การผลิตสัตว์เศรษฐกิจเพ่ือความมั่นคงและปลอดภัยทางอาหาร. 2563. รายงานฉบับสมบูรณ์. 

หัวหน้าโครงการ 
ศักยภาพของพืชสมุนไพรไทยและจุลินทรีย์โปรไบโอติกต่อการเจริญเติบโตและภูมิคุ้มกันของปลา

นิลในระบบการผลิตปลานิลอินทรีย์. 2562. รายงานฉบับสมบูรณ์. ผู้รว่มวิจัย 
การบริหารจัดการการผลิตและสุขภาพปลานิลเพ่ือรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศเพ่ือ

ความมั่งค่ังและยั่งยืนของธุรกิจ. 2562. รายงานฉบบัสมบูรณ์. หัวหน้าโครงการ 
7. ผลงานวิจัยที่พิมพเ์ผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 

Arporn Panase, Mongkol Thirabunyanon, Jongkon Promya & Chanagun    
      Chitmanat. (2023). Influences of Bacillus subtilis and fructooligosaccharide   
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       on growth performances, immune responses, and disease resistance of Nile  
       tilapia, Oreochromis niloticus. Frontiers in veterinary science, 9, 1094681.  
       https://doi.org/10.3389/fvets.2022.1094681 

 Chinh Le Xuan, Supreya Wannavijit, Piyatida Outama, Chompunut Lumsangkul,  
      Sudaporn Tongsiri, Chanagun Chitmanat & Hien Van Doan. (2022). Dietary    
       inclusion of rambutan (Nephelium lappaceum L.) seed to Nile tilapia  
       (Oreochromis niloticus) reared in biofloc system: Impacts on growth,  
       immunity, and immune-antioxidant gene expression. Fish & Shellfish  
       Immunology 122, 215-224. 
Supreya Wannavijit, Piyatida Outama, Chinh Le Xuan, Chompunut Lumsangkul,  
        Phattawin Lengkidworraphiphat, Sudaporn Tongsiri, Chanagun Chitmanat &  
        Hien Van Doan. (2022). Modulatory effects of longan seed powder on growth  
        performance, immune response, and immune-antioxidant related gene  
        expression in Nile tilapia (Oreochromis niloticus) raised under biofloc system.  
        Fish & Shellfish Immunology 123, 460-468. 
Hien Van Doan, Chompunut Lumsangkul, Seyed Hossein Hoseinifar, Sudaporn    
       Tongsiri, Chanagun Chitmanat, Mohamed Saiyad Musthafa, Ehab El-Haroun   
        and Einar Ringo. (2021). Modulation of growth, innate immunity and disease  
        resistance of Nile tilapia (Oreochromis niloticus) culture under biofloc system  
        by supplementing pineapple peel powder and Lactobacillus plantarum.    
        Fish and Shellfish Immunology, 115, 212-220.  
Nantaporn Sutthi, Arporn Panase, Chanagun Chitmanat, Sontaya Sookying, 

Khemanat Ratworawong & Paiboon Panase. (2020). Effects of dietary leaf 
ethanolic extract of Apium graveolens L. on growth performance, serum 
biochemical indices, bacterial resistance and lysozyme activity in Labeo 
chrysophekadion (Bleeker, 1849). Aquaculture Reports, 18, 1-9. 

8. ผลงานวิจัยที่พิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติ (5 ปีย้อนหลัง) 
ลลิตา นาคูบอน, ชนกันต์ จิตมนัส, อุดมลักษณ์ สมพงษ์, ชาติชาย โขนงนุช และ จิราพร โรจน์

ทินกร. (2565). ประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อในหลอดทดลองของสารสกัดสมุนไพรไทยต่อ 
Streptococcus agalactiae ที่แยกได้จากปลานิล. วารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง, 
16(1), 1-11. 
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 จลุทรรศน์ คีรีแลง, เกรียงศักด์ิ เม่งอำพัน, ชนกันต์ จิตมนัส, Hien Van Doan และ สุดาพร ตงศิริ. 
(2564). การเจริญเติบโต ประสิทธิภาพการย่อยได้ของคาร์โบไฮเดรต และโปรตีนในอาหาร
เสริมกระเจี๊ยบเขียวของปลากาดำ. วารสาร มทร.อีสาน ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 
14(1), 17-27. 

พงศกร น้อยมูล, สุดาพร ตงศิริ และชนกันต์ จิตมนัส. (2564). ผลของการใช้นาโน-เคอร์ซิตินผสม
ในอาหาร ต่อการเจริญเติบโตและเสริมภูมิคุ้มกันต่อเชื้อ Streptococcus agalactiae ใน
ปลานิล (Oreochromis niloticus). วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา, 26(3), 1966-1981. 

โฉมอนันต์ โพธิวงค์, ชาญวิทย์ สุวรรณ์, พงศกร น้อยมูล, ภัคธีมา ยาวิชัย, สายสุนีย์ จิตมโนวรรณ์ 
และชนกันต์ จิตมนัส. (2563). ผลของพืชสมุนไพรต่อภูมิคุ้มกันและการเจริญเติบโตของ
ปลา. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา, 25(2), 595-616. 

วาสนา กองสมบัติ, นันทพงศ์ คารังสี, ชนกันต์ จิตมนัส. (2563). ผลของความถ่ีของการให้อาหาร
ผสมโปรไบโอติกต่อการเจริญ เติบโตและภูมิคุ้มกันของปลานิล. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา, 
25(3), 923-935. 

ชาญวิทย์ สุวรรณ, ชนกันต์ จิตมนัส. (2563). การใช้จุลินทรีย์จีไบโอติกเสริมอาหารปลานิลเพ่ือเร่ง
การเจริญเติบโตและเสริมภูมิคุ้มกัน. วารสารเกษตรพระวรุณ, 17(1), 63-74.  

9. ผลงานวิจัยที่พิมพ์เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (5 ปีย้อนหลัง) 
 กมลชนก ทองแก้ว, ชนกันต์ จิตมนัส, นิวุฒิ หวังชัย, สุดาพร ตงศิริ. (2563, 21 กันยายน). ผลการ

เสริมอาหารด้วยสารสกัดเปลือกสับปะรดต่อระบบภูมิคุ้มกันและการเจริญเติบโตในปลา
หมอ (Anabas testudineus) [ภาคบรรยาย]. การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัย 
ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่  4 “The 4th RMU Graduate Research Conference 2020”, 
มหาสารคาม, ประเทศไทย.  

เทพรัตน์ อ้ึงเศรษฐพันธ์, ชนกันต์ จิตมนัส, จอมสุดา ดวงวงษา, สุดาพร ตงศิริ. (2563, 25-26 
มีนาคม). ผลของ Lactobacillus acidophilus และ ยีสต์ Saccharomyces cerevisiae 
ต่อการเจริญเติบโตและภูมิคุ้มกันแบบไม่จำเพาะของปลานิล, Oreochromis niloticus 
[ภาคบรรยาย]. การประชุมวิชาการระดับชาติ “The 13th Srinakharinwirot University 
Research Conference”, กรุงเทพฯ, ประเทศไทย. 

10. ผลงานอ่ืน ๆ เช่น ตำรา บทความ สิทธิบตัรฯลฯ  (5 ปีย้อนหลัง) 
          - 
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6. ประวัติ รองศาสตราจารย์ทิพสุคนธ์ พิมพ์พิมล 
1. ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย) นางทิพสุคนธ์ พิมพ์พิมล 
 ชือ่-นามสกุล  (ภาษาอังกฤษ) Mrs. Tipsukhon Phimphimol 
 ตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ 
 ตำแหน่ง อาจารย์ 
 สาขาวิชา เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 
 หน่วยงานทีสั่งกัด คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 
  มหาวิทยาลัยแม่โจ้  ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย  

จังหวัดเชียงใหม่  50290 
  โทรศัพท์ : 053-875100-2 โทรสาร : 053-875103 
  E-mail Address : t_pimpimol@yahoo.com 
2. ประวัติการศึกษา   
   

คุณวุฒิการศึกษา สาขาวิชา ชือ่สถาบันการศึกษา ปี พ.ศ. 
Master of Science Marine and Fisheries Science Aberdeen University,  

United Kingdom 
2533 

วิทยาศาสตรบัณฑิต ประมง มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ 2528 
   

3. สาขาวิชาที่มีความชำนาญพิเศษ 
 1)  การเพาะเลี้ยงชายฝั่ง 
 2)  เครื่องมือทำการประมง 
 3)  การเพาะเลี้ยงกุ้ง 
4. ประวัติการทำงาน 
 ปี พ.ศ. ตำแหน่ง 
 2537 

 
อาจารย ์ระดับ 6 ภาควิชาเทคโนโลยีการประมง  
คณะผลิตกรรมการเกษตร  มหาวิทยาลัยแม่โจ ้

 2548 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8 ภาควิชาเทคโนโลยีการประมง  
คณะผลิตกรรมการเกษตร  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

 2553 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

 25563 - ปัจจุบัน รองศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 



   117 OBE2-MJU 

5. ประสบการณ์ที่เก่ียวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ (5 ปียอ้นหลัง) 
 การพัฒนารปูแบบสู่ความม่ันคงทางด้านอาหารด้วยนวัตกรรมการเลี้ยงสัตว์น้ำ ปลูกพืช และการใช้

พลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในอนาคต. 2564. แหล่งทุน : 
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องคก์ารมหาชน). ผู้รว่มวิจัย 

6. ผลงานวิจัย (5 ปีย้อนหลัง) 
 การยกระดับคุณภาพและเพ่ิมมูลค่าของผลผลิตสัตว์น้ำ : พัฒนาระบบเพ่ิมออกซิเจนและการ

หมุนเวียนของน้ำที่เหมาะสมเพ่ือการผลิตปลากะพงขาวในระบบ RAS แบบสมบูรณ์. 2563. 
รายงานฉบบัสมบูรณ์. ผู้ร่วมวิจัย 

การจัดการการลดแอมโมเนียในการเลี้ยงปลากะพงในระบบปิดแบบน้ำหมุนเวียนโดยใช้สารสกัด
แทนนินธรรมชาติจากเปลือกมังคุด. 2563. รายงานฉบับสมบูรณ์. หัวหน้าโครงการ 

การเสริมสารจากเปลือกมะละกอและเปลือกสับปะรดเพ่ือเพ่ิมผลผลิตปลากะพงและปลากดหลวง
เชิงพาณชิย์. 2563. รายงานฉบับสมบูรณ์. ผู้ร่วมวิจัย 

การยกระดับคุณภาพและเพ่ิมมูลค่าของผลผลิตสัตว์น้ำ : พัฒนาสมดุลโซ่อาหารในระบบไบโอ
ฟลอค เพ่ือผลิตปลาทับทิมเชิงพาณิชย์เพ่ือลดต้นทุนการผลิต. 2563. รายงานฉบับสมบูรณ์. 
ผู้ร่วมวิจยั 

การเพ่ิมศักยภาพการผลิตสาหร่ายเตาด้วยระบบปิดหมุนเวียนน้ำแบบถาดยกที่ใช้เทคโนโลยี 
Precision farming ผ่าน smart phone. 2563. รายงานฉบับสมบูรณ์. ผู้รว่มวิจัย 

การยกระดับคุณภาพและเพ่ิมมูลค่าของผลผลิตสัตว์น้ำ : การลดการสะสมของสารที่ก่อให้เกิดกลิ่น
สาบโคลนในเนื้อปลาทับทิมทีเ่ลี้ยงแบบไบโอฟลอค (BIOFLOC) ด้วยการควบคุม C/N ratio 
และการเลี้ยงแบบน้ำใสก่อนจับขาย. 2563. รายงานฉบับสมบูรณ์. ผู้ร่วมวิจัย 

การบริหารจัดการการผลิตและสุขภาพปลานิลเพ่ือรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศเพ่ือ
ความมั่งค่ังและยั่งยืนของธุรกิจ. 2563. รายงานฉบับสมบูรณ์. ผู้ร่วมวิจัย 

การพัฒนาวิธีการเพ่ิมผลผลิตด้วยการเพ่ิมออกซิเจนและการหมุนเวียนของน้ำที่เหมาะสมในการ
ผลิตปลากะพงขาวด้วยระบบน้ำหมุนเวียนแบบปิด. 2563. รายงานฉบับสมบูรณ์. ผู้ร่วมวิจัย   

7. ผลงานวิจัยที่พิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 
 Yuwalee Unpaprom, Tipsukhon Pimpimol, Kanda Whangchai & Rameshprabu 

Ramaraj. (2020). Sustainability assessment of water hyacinth with swine dung for 
biogas production, methane enhancement, and biofertilizer. Biomass 
Conversion and Biorefinery, Published: June 2020, 1-12. 

Niwooti Whangchai, Rameshprabu Ramaraj, Kanda Whangchai, Nakao Nomura & 
Tipsukhon Pimpimol. (2020). Innovative biorefinery concept for biogas-based 
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digestate with rice bran protein-rich feed ingredient for tilapia production. 
Biomass Conversion and Biorefinery, Published: June 2020, 1-7. 

 
8. ผลงานวิจัยที่พิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติ (5 ปีย้อนหลัง) 
 - 
9. ผลงานวิจัยที่พิมพ์เผยแพรใ่นที่ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (5 ปีย้อนหลัง) 
 ศรัณย์ เหมวัน, กระสินธุ์ หังสพฤกษ์, ทิพสุคนธ์ พิมพ์พิมล, บัญชา ทองม ีและนิวุฒิ หวังชัย. (2563, 

2 สิงหาคม). การศึกษาประสิทธิภาพของเครื่องเติมอากาศและการเปลี่ยนแปลงระดับ
ออกซิเจนในบ่อปลากะพงขาวที่เลี้ยงแบบหนาแน่นในระบบน้ำหมุนเวียนในเขตภาคเหนือ 
[ภาคบรรยาย]. การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ภาคเหนือ ครั้งที ่20 : การศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่ยัง่ยืน, อุตรดิตถ์, ประเทศไทย. 

Tipsukhon Pimpimol, Nichakan Wangchai, Rungkan Klaharn, Ponpimol Pimolrat. 
(2020, 24 July). Optimize conditions for mangosteen peel-tannin extraction 
and its property in ammonia removal in fish ponds. [Oral Prasentation]. The 
12th International Conference on Science, Technology and Innovation for 
Sustainable Well-Being (STISWB XII), Bangkok, Thailand. 

10. ผลงานอืน่ ๆ เช่น ตำรา บทความ สิทธิบตัรฯลฯ  (5 ปีย้อนหลัง) 
 - 
7.  ประวัติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุดมลักษณ์ สมพงษ์ 
ชือ่-นามสกุล  (ภาษาไทย) นางสาวอุดมลักษณ์ สมพงษ์ 
ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาอังกฤษ) Miss Udomluk Sompong 
ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ตำแหน่ง อาจารย์ 
สาขาวชิา เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 
หน่วยงานที่สังกัด คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 
 มหาวิทยาลัยแมโ่จ้  ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย  

จังหวัดเชียงใหม่  50290 
 โทรศัพท์ : 053-875100-2 โทรสาร : 053-875103 
 E-mail Address : udomluk.sompong@gmail.com 
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ประวัติการศึกษา  
  

คุณวุฒกิารศึกษา สาขาวิชา ชือ่สถาบันการศึกษา ปี พ.ศ. 
วิทยาศาสตรดษุฎบีัณฑติ ชีววิทยา มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ 2549 
วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ ชีววิทยา มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ 2544 
วิทยาศาสตรบัณฑิต จุลชีววิทยา มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ 2541 
 
 

 

3. สาขาวิชาที่มีความชำนาญพิเศษ 
 1)  Water quality and Aquatic ecology 
 2)  Algal ecology and diversity 
 3)  Algal cultibation 
 4)  Aquatic microbiology 

 
4. ประวัติการทำงาน 
 ปี พ.ศ. ตำแหน่ง 
 2549 - 2551 อาจารย์ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 2551 อาจารย์ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
 2563 - ปัจจบุัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
 

5. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยท้ังภายในและภายนอกประเทศ (5 ปีย้อนหลัง) 
 โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ซินไบโอติกส์ร่วมกับวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร เพ่ือลดการใช้ยา

ปฏิชีวนะในสัตว์น้ำ. 2564. แหล่งทุน: การพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัย
ของภาคเอกชนในพ้ืนที่. หัวหน้าโครงการวิจัย 

ความหลากหลายของสัตว์น้ำ แพลงก์ตอน และคุณภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำแม่จาง และอ่างเก็บน้ำแม่
ขาม กฟผ.แม่เมาะ จังหวัดลำปาง. 2564. แหล่งทุน : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
(กฟผ.). ผู้ร่วมวิจยั 

การพัฒนารูปแบบสู่ความมัน่คงทางด้านอาหารด้วยนวัตกรรมการเลี้ยงสัตว์น้ำ ปลูกพืช และการใช้
พลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในอนาคต. 2564. แหล่งทุน : 
สำนักงานพฒันาการวิจัยการเกษตร (องคก์ารมหาชน). ผู้รว่มวิจัย 

6. ผลงานวิจัย (5 ปีย้อนหลัง) 
 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชีวภาพซินไบโอติกส์ที่มีผลต่อการเจริญเติบโต การยับยั้งโรคติดเชื้อ กิจกรรม
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ของเอนไซม์ย่อยอาหารและการตอบสนองต่อระบบภูมิคุ้มกันในปลานิลวัยอ่อน. 2563. 
รายงานฉบับสมบูรณ์. หวัหน้าโครงการวิจัย. 

การสร้างนวัตกรรมดิจิทัลเพ่ือยกระดับเกษตรกรอัจฉริยะด้านการผลิตลำไยคุณภาพในจังหวัด
เชียงใหม่. 2563. รายงานฉบับสมบูรณ์. ผู้รว่มวิจัย. 

 
7. ผลงานวิจัยที่พิมพ์เผยแพรใ่นวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 
 Udomluk Sompong, Jirayu Mingkaew, Doungporn Amornlerdpison and Kriengsak 

        Mengumphan. 2020. Sea grape (Caulerpa lentillifera) cultivation in artificial 
        seawater closed system. Maejo International Journal of Energy and 
        Environmental Communication, 2 (1), 17-22. 
Sudaporn Tongsiri, Nongnaphat Somkane, Udomluk Sompong and Daracha 

Thiammueang. 2020 .  A cost and benefit analysis of nile tilapia culture in 
biofloc technology, the environmental friendly system: the case of selected 
farm in Chiang Mai, Thailand.   Maejo International Journal of Energy and 
Environmental Communication, 2(1), 45-49. 

8. ผลงานวิจัยทีพิ่มพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติ (5 ปียอ้นหลัง) 
ณัฐธิกานต์ งามเมือง, ไพโรจน์ วงศ์พุทธิสิน และอุดมลักษณ์ สมพงษ์. (2565). คุณสมบัติในการ

เป็นพรีไบโอติกส์ และสารออกฤทธิ์ยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคในสัตว์น้ำจากเยื่อหุ้มเมล็ด
กาแฟ. วารสารแก่นเกษตร, 50 (1), 88-99. 

 อลิสรา ขันโท, จงกล พรมยะ, ชนกันต์ จิตมนัส และอุดมลักษณ์ สมพงษ์. (2564). เปรียบเทียบ
ระบบการเลี้ยงปลานิลแดง (Oreochromis niloticus x O. mossambicus) แบบไบโอ
ฟลอค. วารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง, 15(1), 25-36. 

9. ผลงานวิจัยทีพ่ิมพ์เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (5 ปีย้อนหลัง) 
 ดารชาต์ เทียมเมือง, ชนาธิป ชิตพูล, อุดมลักษณ์ สมพงษ์. (2562, 19-20 กันยายน). ศักยภาพ

การแข่งขันทางการตลาดของปลานิลที่เลี้ยงในระบบไบโอฟลอค [ภาคบรรยาย]. การ
ประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 10” “วิจัยและนวัตกรรม นำสู่การ
พัฒนาอย่างยั่งยืน”, สุรินทร์, ประเทศไทย. 

10. ผลงานอ่ืน ๆ เช่น ตำรา บทความ สิทธิบัตรฯลฯ  (5 ปีย้อนหลัง) 
 อนุสิทธิบัตร เรื่อง “กระบวนการผลิตฟลอค (Floc) เทียม” เลขทีอ่นุสิทธิบัตร 17323  
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8. ประวัติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดาพร ตงศิริ 
1. ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย) นางสาวสุดาพร ตงศริิ 
 ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาอังกฤษ) Miss Sudaporn Tongsiri 
 ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
 ตำแหน่ง อาจารย์ 
 สาขาวิชา เทคโนโลยีการประมงและทรพัยากรทางน้ำ 
 หน่วยงานทีส่ังกดั คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 
  มหาวิทยาลัยแมโ่จ้  ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย  

จังหวัดเชียงใหม่  50290 
  โทรศัพท ์: 053-875100-2 โทรสาร : 053-875103 
  E-mail Address : sudap2515@gmail.com 
2. ประวัติการศึกษา   
   

คุณวุฒกิารศึกษา สาขาวิชา ชื่อสถาบันการศึกษา ปี พ.ศ. 
วิทยาศาสตรดุษฎบีณัฑติ เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ 2553 
วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ ชีววิทยา มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ 2540 
วิทยาศาสตรบัณฑิต เกษตรศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ 2537 
   

3. สาขาวิชาที่มีความชำนาญพิเศษ 
 1)  ชีวเคมีทางอาหารสัตว์ การสร้างสูตรอาหารสัตว์น้ำ 
 2)  เอนไซม์ย่อยอาหาร 
 3)  การเพาะเลี้ยงสาหร่าย 
4. ประวัติการทำงาน 
 ปี พ.ศ. ตำแหน่ง 
 2541 - 2551 นักวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 2551 อาจารย์ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 

มหาวิทยาลัยแมโ่จ้ 
 2563 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
 

5. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยท้ังภายในและภายนอกประเทศ (5 ปีย้อนหลัง) 
 ความหลากหลายของสัตว์น้ำ แพลงก์ตอน และคุณภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำแม่จางและอ่างเก็บน้ำแม่ขาม 
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กฟผ.แม่เมาะ จังหวัดลำปาง. 2564. แหล่งทุน : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
(กฟผ.). ผู้ร่วมวิจัย 

การพัฒนารูปแบบสู่ความม่ันคงทางด้านอาหารด้วยนวัตกรรมการเลี้ยงสัตว์น้ำ ปลูกพืช และการใช้
พลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในอนาคต. 2564. แหล่งทุน : 
สำนักงานพฒันาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน). ผู้ร่วมวิจัย 

 
6. ผลงานวิจัย (5 ปีย้อนหลัง) 
 การเสริมสารจากเปลือกมะละกอและเปลือกสับปะรดเพ่ือเพ่ิมผลผลิตปลากะพงและปลากดหลวง

เชิงพาณิชย์. 2563. รายงานฉบับสมบูรณ์. หัวหน้าโครงการวิจัย. 
ศักยภาพของพืชสมุนไพรไทยและจุลินทรีย์โปรไบโอติกต่อการเจริญเติบโตและภูมิคุ้มกันของปลา

นิลในระบบการผลิตปลานิลอินทรีย์. 2563. รายงานฉบับสมบูรณ์. ผู้ร่วมวิจัย. 
การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดกระเทียมเสริมอาหารในการเลี้ยงปลานิลเพ่ือการผลิตอาหาร

ปลอดภัย. 2563. รายงานฉบับสมบูรณ์. ผู้ร่วมวิจัย. 
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชีวภาพซินไบโอติกส์ที่มีผลต่อการเจริญเติบโต การยับยั้งโรคติดเชื้อ กิจกรรม

ของเอนไซม์ย่อยอาหารและการตอบสนองต่อระบบภูมิคุ้มกันในปลานิลวัยอ่อน. 2563. 
รายงานฉบับสมบูรณ์. ผู้ร่วมวิจัย. 

วิสาหกิจชุมชนโดยใช้บริบทการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรประมงในอ่างเก็บน้ำเหนือเขื่อน. 2563. 
รายงานฉบับสมบูรณ์. ผู้ร่วมวิจยั. 

 
7. ผลงานวิจัยทีพ่ิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 
 Supaporn Sattang, Doungporn Amornlerdpison, Sudaporn Tongsiri, Duˇsan Pali´c & 

Kriangsak Mengumphan. (2021). Effect of freshwater fish oil feed supplementation 
on the reproductive condition and production parameters of hybrid catfish 
(Pangasius larnaudii x Pangasianodon hypophthalmus, Sauvage, 1878) broodstock. 
Aquaculture Reports, 20, 1-7. 

Buncha Tongmee, Sudaporn Tongsiri, Yuwalee Unpaprom, Rameshprabu Ramaraj, 
Kanda Whangchai, Arivalagan Pugazhendhi & Niwooti Whangchai. (2021). Sustainable 
development of feed formulation for farmed tilapia enriched with fermented 
pig manure to reduce production costs. Science of The Total Environment, 801, 
1-9. 
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Hien Van Doan, Chompunut Lumsangkul, Seyed Hossein Hoseinifar, Sudaporn 
Tongsiri, Chanagun Chitmanat, Mohamed Saiyad Musthafa, Ehab El-Haroun & 
Einar Ringo.  (2021). Modulation of growth, innate immunity and disease 
resistance of Nile tilapia (Oreochromis niloticus) culture under biofloc system by 
supplementing pineapple peel powder and Lactobacillus plantarum. Fish and 
Shellfish Immunology, 115, 212-220. 

8. ผลงานวิจัยที่พิมพเ์ผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติ (5 ปีย้อนหลัง) 
 จลุทรรศน์ คีรีแลง, เกรยีงศักด์ิ เม่งอำพัน, ชนกันต์ จติมนัส, Hien Van Doan และสุดาพร ตงศิริ. 

(2564). การเจริญเติบโต ประสิทธิภาพการย่อยได้ของคาร์โบไฮเดรต และโปรตีนในอาหาร
เสริมกระเจี๊ยบเขียวของปลากาดำ. วารสาร มทร.อีสาน ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 
14(1), 17-27. 

พงศกร น้อยมูล, สุดาพร ตงศิริ และชนกันต์ จิตมนัส. (2564). ผลของการใช้นาโน-เคอร์ซิตินผสม
ในอาหาร ต่อการเจริญเติบโตและเสริมภูมิคุ้มกันต่อเชื้อ Streptococcus agalactiae ใน
ปลานิล (Oreochromis niloticus). วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา, 26(3), 1966-1981. 

9. ผลงานวิจัยที่พิมพเ์ผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (5 ปีย้อนหลัง) 
 สุดาพร ตงศิริ, กาญจนา กาญจนมยูร, กิตติกร กาญจนมยูร และปิยนารถ ศรชัย. (2564, 25-26 

มกราคม). การเจริญเติบโตและการตอบสนองภูมิคุ้มกันของปลานิลที่เลี้ยงด้วยอาหารผสม 
TS TWIN® ที่ระดับแตกต่างกัน [ภาคบรรยาย]. การประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 22, 
ขอนแก่น, ประเทศไทย. 

กมลชนก ทองแก้ว, ชนกันต์ จิตมนัส, นิวุฒิ หวังชัย และสุดาพร ตงศิริ. (2563, 21 กันยายน). ผล
การเสริมอาหารด้วยสารสกัดเปลือกสับปะรดต่อระบบภูมิคุ้มกันและการเจริญเติบโตในปลา
หมอ (Anabas testudineus) [ภาคบรรยาย]. การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัย 
ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 4 “The 4th RMU Graduate Research Conference 2020”,
มหาสารคาม, ประเทศไทย.  

เทพรัตน์ อ้ึงเศรษฐพันธ์, ชนกันต์ จิตมนัส, จอมสุดา ดวงวงษา และสุดาพร ตงศิริ. (2563, 25-26 
มีนาคม). ผลของ Lactobacillus acidophilus และ ยีสต์ Saccharomyces cerevisiae ต่อ
การเจริญเติบโตและภูมิคุ้มกันแบบไม่จำเพาะของปลานิล, Oreochromis niloticus [ภาค
บรรยาย]. การประชุมวิชาการระดับชาติ “The 13th Srinakharinwirot University Research 
Conference”, กรุงเทพฯ, ประเทศไทย. 

10. ผลงานอ่ืน ๆ เช่น ตำรา บทความ สทิธิบตัรฯลฯ  (5 ปีย้อนหลัง) 
 - 
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9. ประวัติ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.จิราพร โรจน์ทินกร 
1. ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย) นางจริาพร โรจน์ทนิกร 
 ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาอังกฤษ) Mrs. Jiraporn Rojtinnakorn 
 ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 ตำแหน่ง อาจารย์ 
 สาขาวิชา เทคโนโลยีการประมงและทรพัยากรทางน้ำ 
 หน่วยงานทีสั่งกัด คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 
  มหาวิทยาลัยแม่โจ้  ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย  

จังหวัดเชียงใหม่  50290 
  โทรศัพท ์: 053-875100-2 โทรสาร : 053-875103 
  E-mail Address : jiraroj@mju.ac.th 
2. ประวัตกิารศึกษา   
   

คุณวุฒกิารศึกษา สาขาวชิา ชือ่สถาบันการศึกษา ปี พ.ศ. 
Doctor of Philosophy Aquatic Biosciendece Tokyo University of Fisheries, Japan 2545 
วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ เทคโนโลยีชวีภาพ จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 2537 
วิทยาศาสตรบัณฑิต รังสีเทคนิค มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ 2532 
   

3. สาขาวิชาที่มีความชำนาญพิเศษ 
 1)  เทคโนโลยีชีวภาพและการแสดงออกของสารพันธุกรรมในสัตว์น้ำ 
 2)  โรคไวรัสและเชื้อราในสัตว์น้ำ 
 3)  ระบบภูมิคุ้มกันของ crustacean 
 4)  สารสกัดธรรมชาติสำหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 
4. ประวัติการทำงาน 
 ปี พ.ศ. ตำแหน่ง 
 2537 

 
อาจารย์ ภาควิชาเทคโนโลยีการประมง  
คณะผลิตกรรมการเกษตร  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

 2557 – ปัจจุบัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

5. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ (5 ปียอ้นหลัง) 
 การพัฒนาเทคนิค PCR ในฟาร์ม เพ่ือการจัดการและป้องกันโรคในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ. 2564. 

แหล่งทุน: คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ. หัวหน้าโครงการวิจัย 
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แนวทางการใช้เทคโนโลยีชีวภาพและสมาร์ทฟาร์มในการจัดการฟาร์มเพ่ือการผลิตปลานิล-ปลา
ทับทิมปลอดภัยและอาหารมั่นคง. 2564. แหล่งทุน: เครือขา่ยการบริหารการวิจัยภาคเหนือ
ตอนบน. หวัหน้าโครงการวิจัย 

6. ผลงานวจิัย (5 ปีย้อนหลัง) 
 การผลิตสัตว์เศรษฐกิจเพ่ือความมั่นคงและปลอดภัยทางอาหาร. 2563. รายงานฉบับสมบูรณ์. 

ผู้ร่วมวิจัย 
การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดกระเทียมเสริมในการเลี้ยงปลานิลเพ่ือการผลิตอาหาร

ปลอดภัย. 2563. รายงานฉบบัสมบูรณ์. หวัหน้าโครงการวิจัย. 
การปรบัปรุงคุณภาพไข่ไก่ดว้ยสาหร่ายไปรูลิน่า. 2563. รายงานฉบับสมบูรณ์. หัวหน้าโครงการวิจัย. 
การประมาณค่าทางพันธุกรรมและการศึกษาระดับโมเลกุลเพ่ือการพัฒนาสายพันธุ์ปลานิลจาก

ระบบไบโอฟลอคเข้าสู่การเลี้ยงสัตว์น้ำอินทรีย์โดยการคัดเลือก. 2563. รายงานฉบับ
สมบูรณ์. ผู้รว่มวิจัย. 

ประสิทธิภาพของชีวภัณฑ์ shrimp premix และ MEX1 ต่อสุขภาพและผลผลิตของกุ้งเศรษฐกิจ. 
2563. รายงานฉบับสมบูรณ์. หวัหน้าโครงการวิจัย. 

ประสิทธิภาพของชีวภัณฑ์ fish premix และ THEPTM1 ต่อการเจริญเติบโตและคุณภาพของปลา
นิล. 2563. รายงานฉบับสมบูรณ์. หัวหน้าโครงการวิจัย. 

7. ผลงานวจิัยที่พิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 
 Anurak Khieokhajonkhet, Sutinun Muichanta, Niran Aeksiri, Khanitta  

        Ruttarattanamongkol, Jiraporn Rojtinnakorn & Gen Kaneko. (2021).  
        Evaluation of sacha inchi meal as a novel alternative plant protein ingredient   
        for red hybrid tilapia (Oreochromis niloticus × O. mossambicus): Growth  
        performance, feed utilization, blood biochemistry, and histological changes.  
        Animal Feed Science and Technology 278: 115004.  
        https://doi.org/10.1016/j.anifeedsci.2021.115004 

8. ผลงานวิจัยที่พิมพเ์ผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติ (5 ปีย้อนหลัง) 
 ลลิตา นาคูบอน, ชนกันต์ จิตมนัส, อุดมลักษณ์ สมพงษ์, ชาติชาย โขนงนุช และ จิราพร โรจน์

ทินกร. (2565). ประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อในหลอดทดลองของสารสกัดสมุนไพรไทยต่อ 
Streptococcus agalactiae ที่แยกได้จากปลานิล. วารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง, 
16(1), 1-11. 

สุวลี มะอนันต์, จิราพร โรจน์ทินกร. (2562). จุลกายวิภาคระบบย่อยอาหารของกุ้งก้ามกราม 
Macrobrachium rosenbergii). วารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง, 1(2), 37-45. 
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9. ผลงานวิจัยที่พิมพ์เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (5 ปีย้อนหลัง) 
 - 
10. ผลงานอ่ืน ๆ เช่น ตำรา บทความ สิทธิบัตรฯลฯ  (5 ปีย้อนหลงั) 
 - 
 

10. ประวัติ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.กระสินธุ์ หังสพฤกษ์ 
1. ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย) นายกระสินธุ์ หังสพฤกษ์ 

 ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาอังกฤษ) Mr. Krasindh Hangsapreurke 
 ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 ตำแหน่ง อาจารย์ 
 สาขาวิชา เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 
 หน่วยงานที่สังกัด คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 
  มหาวิทยาลัยแม่โจ ้ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย  

จังหวัดเชียงใหม่  50290 
  โทรศพัท์ : 053-875100-2 โทรสาร : 053-875103 
  E-mail Address : krasindh@yahoo.com 

 
2. ประวัติการศึกษา   
   

คุณวฒิุการศึกษา สาขาวิชา ชื่อสถาบันการศึกษา ปี พ.ศ. 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2552 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตร์ทางทะเล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2536 
วิทยาศาสตรบัณฑิต ชีววิทยา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2530 
   

3. สาขาวิชาที่มีความชำนาญพิเศษ 
 1)  สมุทรศาสตร์ 
 2)  ชีววิทยาของกุ้ง ปู 
 3)  สรีรวิทยาของกุ้ง ปู 
 4)  อาหารสัตว์น้ำ 
 5)  การเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม 

 
 

mailto:krasindh@yahoo.com
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4. ประวัติการทำงาน 
 ปี พ.ศ. ตำแหน่ง 
 2536 

 
อาจารย์ประจำ ภาควิชาเทคโนโลยีการประมง  
คณะผลิตกรรมการเกษตร  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

 2548  อาจารย์ประจำ สังกัดคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

 2563 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัดคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

5. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยท้ังภายในและภายนอกประเทศ (5 ปีย้อนหลัง) 
 - 

6. ผลงานวิจัย (5 ปีย้อนหลัง) 
 - 

7. ผลงานวิจัยที่พิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 
 - 
8. ผลงานวิจัยทีพิ่มพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติ (5 ปีย้อนหลัง) 
 - 
9. ผลงานวิจัยที่พิมพ์เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (5 ปีย้อนหลัง) 
 ทัศน์พล พักนิน, จงกล พรมยะ และกระสินธุ์ หังสพฤกษ์. (2564, 23-25 มิถุนายน). การศึกษา

การเลี้ยงหอยปัง (Pila polita) ด้วยอาหารที่แตกต่างกัน [ภาคบรรยาย]. การประชุม
วิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 9 : ความรู้และความคิดสร้างสรรค์ นำปศุสัตว์ไทยสู่
ความยั่งยืน, นครราชสีมา, ประเทศไทย. 

ศรัณย์ เหมวัน, กระสินธุ์ หังสพฤกษ์, ทิพสุคนธ์ พิมพ์พิมล, บัญชา ทองมี และนิวุฒิ หวังชัย. 
(2563, 2 สิงหาคม). การศึกษาประสิทธิภาพของเครื่องเติมอากาศและการเปลี่ยนแปลงระดับ
ออกซิเจนในบ่อปลากะพงขาวที่เลี้ยงแบบหนาแน่นในระบบน้ำหมุนเวียนในเขตภาคเหนือ 
[ภาคบรรยาย]. การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ภาคเหนือ ครั้งที ่20 : การศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน, อุตรดิตถ,์ ประเทศไทย. 

Krasindh Hangsapreurke, Boonyarath Pratoomchat, Jiranan Seetaikum, Nissara 
Kitcharoen. (2020). Effect of dietary supplementation of minerals premix on 
growth performances and return in red tilapia (Oreochromis nilloticus x 
Oreochromis mossambicus).  In Maejo International Journal of Energy and 
Environmental Communication 2-1 (2020) (Page 23-28). Chaimai : Maejo 
University. 
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10. ผลงานอ่ืน ๆ เช่น ตำรา บทความ สทิธิบัตรฯลฯ  (5 ปีย้อนหลัง) 
 - 

 
 

11. ประวัติ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.นิสรา กิจเจริญ 
1. ชือ่-นามสกุล  (ภาษาไทย) นางสาวนิสรา กิจเจริญ 
 ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาอังกฤษ) Miss Nissara Kitcharoen 
 ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 ตำแหน่ง อาจารย์ 
 สาขาวิชา เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 
 หน่วยงานทีส่ังกัด คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 
  มหาวิทยาลัยแม่โจ้  ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย  

จังหวัดเชียงใหม่  50290 
  โทรศพัท ์: 053-875100-2 โทรสาร : 053-875103 
  E-mail Address : nissara@mju.ac.th 

 
2. ประวัติการศึกษา   
   

คุณวุฒกิารศึกษา สาขาวิชา ชื่อสถาบันการศึกษา ปี พ.ศ. 
ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ เพาะเลี้ยงสัตวน์้ำ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ 2554 
วิทยาศาสตรบัณฑิต ประมง มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ 2548 

   

3. สาขาวิชาที่มีความชำนาญพิเศษ 
 1)  การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 
4. ประวัติการทำงาน 
 ปี พ.ศ. ตำแหน่ง 
 2555 

 
อาจารย์ประจำ สังกัดคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

 2562-ปัจจบุัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัดคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

5. ประสบการณ์ที่เก่ียวข้องกับการบริหารงานวิจัยท้ังภายในและภายนอกประเทศ (5 ปีย้อนหลัง) 
 โครงการการยกระดับผลผลิตปลานิลจากระบบ ไบโอฟลอคเข้าสู่ผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง. 2564. 

แหล่งทุน : การพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชนพ้ืนที่ . 

mailto:nissara@mju.ac.th
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หัวหน้าโครงการวิจัยครัวอินทรีย์ห้วยทราย. 2564. แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. ผู้
ร่วมวิจัย 

 
6. ผลงานวิจัย (5 ปีย้อนหลัง) 
 การผลิตสัตว์เศรษฐกิจเพ่ือความมั่นคงและปลอดภัยทางอาหาร. 2563. รายงานฉบับสมบูรณ์. 

ผู้รว่มวิจัย 
การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดกระเทียมเสริมในการเลี้ยงปลานิลเพ่ือการผลิตอาหาร

ปลอดภัย. 2562. รายงานฉบับสมบรูณ์. ผู้ร่วมวิจัย 
 การประเมินเทคนิคการเหนี่ยวนำโครโมโซมและระบบการเลี้ยงแบบไบโอฟล็อคที่เหมาะสมกับ

การเพ่ิมผลผลิตปลาบึกสยาม. 2562. รายงานฉบับสมบูรณ์. ผู้ร่วมวิจัย 
การประมาณค่าทางพันธุกรรมและการศึกษาระดับโมเลกุลเพ่ือการพัฒนาสายพันธุ์ปลานิลจาก

ระบบไบโอฟลอคเข้าสู่การเลี้ยงสัตว์น้ำอินทรีย์โดยการคัดเลือก. 2562. รายงานฉบับ
สมบูรณ์. หัวหน้าโครงการวิจัย 

7. ผลงานวจิัยที่พิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 
 Nissara Kitcharoen, Puncharat Meekaew & Skorn Koonawootrittriron. (2022).  

         Heritability and Genotype-by-Environment Interaction for Harvest Weight of    
         Nile Tilapia, Oreochromis niloticus, Fed with Fish Meal and Non-Fish Meal-  
         Based Diets. Journal of Fisheries and Environment, 46(3), 1-9. 

8. ผลงานวิจัยที่พิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติ (5 ปีย้อนหลัง) 
 - 
9. ผลงานวจิัยที่พิมพ์เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (5 ปีย้อนหลัง) 
 กนกวรรณ นาคขำ, ศุภกิตติ์ กลั่นจิ้งหรีด, ปุญชรัศมิ์ มีแก้ว และนิสรา กิจเจริญ. (2564, 12-14 

พฤษภาคม). ผลตอบสนองต่อการคัดพันธุ์ปลานิลอินทรีย์รุ่นที่ 2 ที่เลี้ยงในระบบไบโอฟลอค 
[ภาคบรรยาย]. การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 7 รูปแบบออนไลน์ 
(CRCI 2021 Online) “สู่วิจัยรับใช้สังคม สืบสานล้านนา สร้างมูลค่าด้วยเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม”, เชียงใหม,่ ประเทศไทย. 

ศุภกิตติ์ กลั่นจิ้งหรีด, ปุญชรัศมิ์ มีแก้ว และนิสรา กิจเจริญ . (2563, 9-10 กรกฎาคม). การ
ประมาณค่าอัตราพันธุกรรมของน้ำหนักปลานิลอินทรีย์ภายใต้การเลี้ยงในระบบไบโอฟลอค 
[ภาคบรรยาย]. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม : 
ศาสตร์พระราชา และการวิจัยเพ่ือสร้างดุลยภาพชีวิตในยุค Disruptive Technology, 
นครปฐม, ประเทศไทย. 
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ปุญชรัศมิ์ มีแก้ว และนิสรา กิจเจริญ. (2562, 10 พฤษภาคม). การประมาณค่าอัตราพันธุกรรม
ของน้ำหนักปลานิลในสภาพการเลี้ยงในฟาร์มเชิงพาณิชย์ [ภาคบรรยาย]. การประชุม
วิชาการระดับชาติเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่  19 
“การศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นทีย่ั่งยืน”, เชียงใหม,่ ประเทศไทย. 

10. ผลงานอ่ืน ๆ เช่น ตำรา บทความ สิทธิบัตรฯลฯ  (5 ปีย้อนหลัง) 
 - 
 

12. ประวัติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดารชาต์ เทียมเมือง 
1. ชือ่-นามสกุล  (ภาษาไทย) นางสาวดารชาต์  เทยีมเมอืง 
 ชือ่-นามสกุล  (ภาษาอังกฤษ) Miss Daracha  Thiammueang 
 ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 ตำแหน่ง อาจารย์ 
 สาขาวิชา เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 
 หน่วยงานที่สังกัด คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 
  มหาวิทยาลัยแม่โจ้  ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย  

จังหวัดเชียงใหม่  50290 
  โทรศัพท์ : 053-875100-2 โทรสาร : 053-875103 
  E-mail Address : daracha16@gmail.com 
2. ประวัติการศึกษา   
   

คุณวุฒกิารศึกษา สาขาวิชา ชื่อสถาบันการศึกษา ปี พ.ศ. 
ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ การจัดการประมง มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ 2555 

วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ  การจัดการประมง มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ 2546 
วิทยาศาสตรบัณฑิต  ประมง มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ 2543 

   

3. สาขาวิชาที่มีความชำนาญพิเศษ 
 1)  การจัดการทรัพยากรประมง  
 2)  การจัดการประมงโดยชุมชน 
 3)  การอภิบาลการประมงเชิงปฏิสัมพันธ์ 

 
 
 
 



   131 OBE2-MJU 

4. ประวัติการทำงาน 
 ปี พ.ศ. ตำแหน่ง 
 2546-2547 ผู้ช่วยนักวิจัย โครงการฐานข้อมูลงานวิจัยกุ้งทะเลของไทย 
 2547-2548 อาจารย์อัตราจ้าง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 

มหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 
 2555 อาจารย์ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแมโ่จ้ 
 2563 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยศาสตราจารย ์คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
5. ประสบการณ์ทีเ่กี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยท้ังภายในและภายนอกประเทศ (5 ปีย้อนหลัง) 
 ความหลากหลายของสัตว์น้ำ แพลงก์ตอน และคุณภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำแม่จางและอ่างเก็บน้ำแม่

ขาม กฟผ.แม่เมาะ จังหวัดลำปาง. 2564. แหล่งทุน : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
(กฟผ.). ผู้ร่วมวิจัย. 

การพัฒนารูปแบบสู่ความม่ันคงทางด้านอาหารด้วยนวัตกรรมการเลี้ยงสัตว์น้ำ ปลูกพืช และการใช้
พลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในอนาคต. 2564. แหล่งทุน : 
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน). ผู้ร่วมวิจัย. 

6. ผลงานวิจัย (5 ปีย้อนหลัง) 
 การผลิตสัตว์น้ำเศรษฐกิจในชุมชนเพ่ือพัฒนาสู่วิสาหกิจชุมชน. 2563. รายงานฉบับสมบูรณ์. 

หวัหน้าโครงการวิจัย. 
แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนด้านการเพาะเลี้ยงปลานิลอินทรีย์กรณีศึกษา

เกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลบ้านแม่แก๊ด ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่. 2563. 
รายงานฉบับสมบูรณ์. หัวหน้าโครงการวิจัย. 

วิสาหกิจชุมชนโดยใช้บริบทการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรประมงในอ่างเก็บน้ำเหนือเขื่อน. 2563. 
รายงานฉบับสมบูรณ์. ผู้ร่วมวิจัย. 

7. ผลงานวิจัยที่พิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 
 Tipsukhon Pimpimol, Daracha Thiammueang, Karnchana Karnchanamayoon, 

Kittikorn Kanjanamayoon, Sudaporn Tongsiri. (2020). Effect of pineapple juice 
and dried papaya peel in the diet on growth performances of channel 
catfish (Ictalurus punctatus). Maejo International Journal of Energy and 
Environmental Communication, 2-1, 29-34.  

Sudaporn Tongsiri, Nongnaphat Somkane, Udomluk Sompong, Daracha 
Thiammueang. (2020). A cost and benefit analysis of Nile tilapia culture in 
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biofloc technology, the environmental friendly system: the case of selected 
farm in Chiang Mai, Thailand. Maejo International Journal of Energy and 
Environmental Communication, 2-1, 45-49. 

8. ผลงานวิจัยที่พิมพ์เผยแพร่ในวารสารวชิาการระดับชาติ (5 ปีย้อนหลัง) 
 - 
9. ผลงานวิจัยที่พิมพ์เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาต ิ(5 ปีย้อนหลัง) 
 จตุพล สามัญ และดารชาต์ เทียมเมือง. (2564, 25-26 มกราคม). ศักยภาพการแข่งขันทาง

การตลาดในการเลี้ยงกบนาพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ [ภาคบรรยาย]. การประชุมวิชาการ
เกษตร ครั้งที ่22, ขอนแก่น, ประเทศไทย. 

กิตติพงษ์ จิระพงษ์สุวรรณ, เจนจิรา นิเวศน์, ดารชาต์ เทียมเมือง, กรผกา อรรคนิตย์ และกานต์ 
ทิพยาไกรศรี. (2563, 5-7 กุมภาพันธ์). การเปรียบเทียบวิธีเตรียมอกปูนาทอดต่อฤทธิ์การ
ต้านอนุมูลอิสระและการเกิดออกซิเดชันของไขมัน [ภาคบรรยาย]. การประชุมวิชาการของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 58 “นวัตกรรม สร้างสรรค์ไทยเพ่ือเป้าหมายในการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน”, กรุงเทพฯ, ประเทศไทย. 

โกวิทย์ มังคลาด, กุลธิดา มณเฑียร, กานต์ ทิพยาไกรศรี และดารชาต์ เทียมเมือง. (2563, 2 
สิงหาคม). สภาวะการทำประมงของชาวประมงบริเวณเขื่อนกิ่วลม จังหวัดลำปาง [ภาค
บรรยาย]. การประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ภาคเหนือ ครัง้ที ่20 “การศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิน่ที่ยั่งยืน”, อุตรดิตถ,์ ประเทศไทย. 

10. ผลงานอ่ืน ๆ เช่น ตำรา บทความ สทิธิบัตรฯลฯ  (5 ปีย้อนหลัง) 
 - 
13. ประวัติ อาจารย์ ดร.จอมสุดา ดวงวงษา 
1. ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย) นางสาวจอมสุดา ดวงวงษา 
 ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาอังกฤษ) Miss Jomsuda Duangwongsa 
 ตำแหน่งทางวิชาการ - 
 ตำแหน่ง อาจารย์ 
 สาขาวิชา เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 
 หน่วยงานทีส่ังกัด คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 
  มหาวิทยาลัยแมโ่จ้  ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย  

จังหวัดเชียงใหม ่ 50290 
  โทรศัพท ์: 053-875100-2 โทรสาร : 053-875103 
  E-mail Address : duangwongsa2000@gmail.com 

mailto:duangwongsa2000@gmail.com
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2. ประวัติการศึกษา   
   

คุณวุฒกิารศึกษา สาขาวชิา ชือ่สถาบันการศึกษา ปี พ.ศ. 
ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ สตัวศาสตร ์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 2553 

วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ การประมง มหาวิทยาลยัขอนแก่น 2546 
เทคโนโลยีการเกษตรบณัฑติ สัตวศาสตร ์ สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแมโ่จ ้ 2537 

  
 
 

 

3. สาขาวิชาที่มีความชำนาญพิเศษ 
 1)  พันธุศาสตร์และการปรับปรุงพันธุ์ 
4. ประวัติการทำงาน 
 ปี พ.ศ. ตำแหน่ง 
 2549-ปัจจุบัน อาจารย์ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
 2564–ปัจจุบัน รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการพิเศษ 

คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
5. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ (5 ปีย้อนหลัง) 
 การพัฒนาฟาร์มต้นแบบเกษตรอัจฉริยะบนระบบไอโอทีของการเลี้ยงปลากะพงขาวความ

หนาแน่นสูงในระบบปิดให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและยั่งยืน. 2563. รายงานฉบับสมบูรณ์. 
ผู้ร่วมวิจัย. 

ศักยภาพของพืชสมุนไพรไทยและจุลินทรีย์โปรไบโอติกต่อการเจริญเติบโตและภูมิคุ้มกันของปลา
นิลในระบบการผลิตปลานิลอินทรีย์. 2563. รายงานฉบับสมบูรณ์. ผู้ร่วมวิจัย. 

 
6. ผลงานวิจัย (5 ปีย้อนหลัง) 
 - 
7. ผลงานวิจยัที่พิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 
 - 
8. ผลงานวิจัยที่พิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติ (5 ปีย้อนหลัง) 
 จอมสุดา ดวงวงษา และเทพรัตน์ อ้ึงเศรษฐพันธ์. (2564). ผลของสารสกัดจากพืช มะขามป้อม 

(Phyllanthus emblica) หอมแดง (Allium ascalonicum) และ ดอกแค (Sesbania 
grandiflora) ต่อการเจริญเติบโตและภูมิคุ้มกันแบบไม่จำเพาะของปลานิล (Oreochromis 
niloticus). วารสารแก่นเกษตร, 49(1), 192-202. 
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จอมสุดา ดวงวงษา, สง่า ลีสง่า, สุชาติ จุลอดุง, มลฤดี โพธิ์ประดิษฐ์ และปรัชญาพร เอกบุตร. 
(2564). การประมาณค่าพารามิเตอร์ทางพันธุกรรมของลักษณะการเจริญเติบโตในปลา
สลิดดอนนาชั่ว รุ่นที่ 1. วารสารแก่นเกษตร, 49(1), 213-222. 

ชลิญญา สุดา, ณัฐกุล สังข์วัฒน์, โดม อดุลย์สุข และจอมสุดา ดวงวงษา. (2564). แนวทางการลด
ต้นทุนการจัดการฟาร์มสัตว์น้ำขนาดเล็กโดยการทดแทนหลอดฟลูออเรสเซนต์ด้วยหลอด
ชนิดแอลอีดี. วารสารแก่นเกษตร, 49(ฉบบัพิเศษ 1), 172-178. 

ชลิญญา สุดา และจอมสุดา ดวงวงษา. (2563). การใช้ใบห่อทีหล่าทดแทนผงชูรสในการผลิต
น้ำปลาร้าปรุงรสสำเร็จรูปให้ได้ลักษณะทางกายภาพและรสชาติเป็นที่ต้องการของผู้บริโภค. 
วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 14(3), 67-76. 

9. ผลงานวิจัยที่พิมพ์เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาต ิ(5 ปีย้อนหลัง) 
 Jomsuda Duangwongsa,  Thepparath Ungsethaphand, Pradchayaporn Akaboot, 

Supakit Khamjai & Sayan Unankard. (2021). Real-time Water Quality 
Monitoring and Notification System for Aquaculture. The 6 th International 
Conference on Digital Arts, Media and Technology (DAMT) and 4 th ECTI 
Northern Section Conference on Electrical, Electronics, Computer and 
Telecommunications Engineering (NCON). (pp. 9-13). 

10. ผลงานอ่ืน ๆ เช่น ตำรา บทความ สิทธิบัตรฯลฯ  (5 ปีย้อนหลัง) 
 - 
 
14. ประวัติ อาจารย์ ดร.ขจรเกียรติ์ ศรีนวลสม 
1. ชือ่-นามสกุล  (ภาษาไทย) นายขจรเกียรติ ์ศรนีวลสม 
 ชือ่-นามสกุล  (ภาษาอังกฤษ) Mr. Khajornkiat Srinuansom 
 ตำแหน่งทางวิชาการ - 
 ตำแหน่ง อาจารย์ 
 สาขาวชิา เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 
 หน่วยงานที่สังกัด คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 
  มหาวิทยาลัยแม่โจ ้ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย  

จังหวัดเชียงใหม ่ 50290 
  โทรศพัท์ : 053-875100-2 โทรสาร : 053-875103 
  E-mail Address : menakorn12@gmail.com 

 

mailto:menakorn12@gmail.com
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2. ประวัติการศึกษา   
   

คุณวุฒกิารศึกษา สาขาวชิา ชื่อสถาบันการศึกษา ปี พ.ศ. 
ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ การประมง มหาวิทยาลยัขอนแก่น 1625  
วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ ชีววิทยา มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ 7254  
วิทยาศาสตรบัณฑิต การประมง มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ 4225  
   

3. สาขาวิชาที่มีความชำนาญพิเศษ 
 1)  วิทยาต่อมไร้ท่อการสืบพันธุ์ของสัตว์น้ำ 
 2)  นิเวศวิทยาแหล่งน้ำ 
 3)  แพลงกต์อนวิทยา 
 4)  การเพาะเลี้ยงสาหร่ายและแพลงกต์อน 
4. ประวัติการทำงาน 
 ปี พ.ศ. ตำแหน่ง 
 2546-2548 นักวิชาการประมง ภาควิชาเทคโนโลยีการประมง คณะผลิตกรรมการเกษตร 

มหาวิทยาลัยแม่โจ ้ 
 2548-2553 นักวิทยาศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรพัยากรทางน้ำ 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
 2553 อาจารย์ประจำ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
 2560-2564 ผู้ช่วยคณบด ีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ  

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
 2564-ปัจจบุัน รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบริการวิชาการ 

คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ ้
5. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยท้ังภายในและภายนอกประเทศ (5 ปีย้อนหลัง) 
 Persistent and Emerging Contaminants in the Water Resources of the Ping River 

Catchment in Northern Thailand. 2564. แหล่งทุน: Nanyang Environment and Water 
Research Institute (NEWRI), Nanyang Technological University. หวัหน้าโครงการวิจัย. 

ความหลากหลายของสัตว์น้ำ แพลงก์ตอน และคุณภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำแม่จางและอ่างเก็บน้ำแม่
ขาม กฟผ.แม่เมาะ จังหวัดลำปาง. 2564. แหล่งทุน : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
(กฟผ.). ผู้รว่มวิจยั. 
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6. ผลงานวิจยั (5 ปีย้อนหลัง) 
 ผลของ buserelin acetate (GnRHa), human chorionic gonadotropin (hCG) และ maturation 

inducing hormone (MIH) ต่อการพัฒนาและเจริญสมบูรณ์เต็มที่ของไข่ในแม่พันธุ์ปลา 
ไหลนา (Monopterus albus) ที่พร้อมและไม่พร้อมผสมพันธุ์ในช่วงฤดูกาลผสมพันธุ์ (ปีที่ 
2). 2563. รายงานฉบับสมบูรณ์. ผู้ร่วมวิจัย. 

ประสิทธิภาพของชีวภัณฑ์ fish premix และ THEPTM1 ต่อการเจริญเติบโตและคุณภาพของ
ปลานิล. 2563. รายงานฉบับสมบูรณ์. ผู้ร่วมวิจัย. 

นวัตกรรมการเพาะเลี้ยงกบต้นทุนต่ำเพ่ือพัฒนาศักยภาพการผลิตของกลุ่มชุมชนประมงท้องถิ่น
ตำบลชมภู อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่. 2562. รายงานฉบับสมบูรณ์. ผู้ร่วมวิจัย. 

7. ผลงานวิจัยที่พิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 
 S.H.J. Woon, Khajornkiat Srinuansom, Joon Chuah, Sorain Ramchunder, Jongkon 

Promya & A.D. Ziegler. (2020). Pre-closure assessment of elevated arsenic and other 
potential environmental constraints to developing aquaculture and fisheries : The 
case of the Mae Moh mine and power plant, Lampang, Thailand. Chemosphere, 
269, 1-12. 

Thatsanee Anukoolprasert, Khajornkiat Srinuansom, Thanasorn Rukdontri, Sataphon 
Nonkhukhetkhong & Rakpong Petkam. (2019). Postprandial In vitro Protease-
Specific Activity of Nile Tilapia (Oreochromis niloticus L.) Digestive Organs. 
Pakistan Journal of Nutrition, 18(2), 125-133. 

 
8. ผลงานวิจัยที่พิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติ (5 ปีย้อนหลงั) 
 ศตพร โนนคู่เขตโขง, ขจรเกียรติ์ ศรีนวลสม, ทัศนีย์ อนุกูลประเสริฐ, ธนสรณ์ รักดนตรี และรัก

พงษ ์เพชรคา. (2563). ผลของความเค็มจากเกลือสินเธาว์ต่อประสิทธิภาพการเจริญเติบโต
ของปลาตะเพียนขาว (Barbonymus gonionotus). วารสารเทคโนโลยีการประมง, 14(1), 
11-21. 

ขจรเกียรติ์  ศรีนวลสม  และรักพงษ์  เพชรคา. (2562). เปรียบเทียบประสิทธิภ าพของ 
aromatizable androgen, non aromatizable androgen และ aromatase inhibitor 
ต่อการเหนี่ยวนาเปลี่ยนเพศแม่พันธุ์ปลาไหลนา (Monopterus albus). วารสารวิจัย
เทคโนโลยีการประมง, 13(1), 41-53. 

ขจรเกียรติ์ ศรีนวลสม, ชนัญญา พุทธิปิลันธน์, ชอบธรรม บัวลอย และรักพงษ์ เพชรคำ. (2562). 
ระดับความเข้มข้นที่เหมาะสมและความถี่ในการฉีดฮอร์โมน buserelin acetate ต่อการ
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พัฒนาไข่ของแม่พันธุ์ปลาไหลนา (Monopterus albus) ในช่วงก่อนฤดูผสมพันธุ์. วารสาร
วิทยาศาสตร์ คชสาส์น, 40(2), 57-63. 

9. ผลงานวิจัยที่พิมพ์เผยแพร่ในทีป่ระชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาต ิ(5 ปีย้อนหลัง) 
 ขจรเกียรติ์ ศรีนวลสม, วารุณี แพบัว, วาธิณี อินทรพงษ์นุวัตน์ และรักพงษ์ เพชรคำ. (2562, 12-

15 มิถุนายน). ผลของสารสกัดหยาบกวาวเครือขาว และกวาวเครือแดง ต่อการพัฒนารังไข่
ของแม่พันธุ์กุ้งฝอย (Macrobrachium lanchesteri) [ภาคบรรยาย]. การประชุมวิชาการ
สัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 8 “นวัตกรรมการผลิตปศุสัตว์อย่างยั่งยืนสู่ประเทศไทย 4.0”, 
ภูเก็ต, ประเทศไทย. 

10. ผลงานอ่ืน ๆ เช่น ตำรา บทความ สิทธิบัตรฯลฯ  (5 ปีย้อนหลงั) 
 ขจรเกียรติ์ ศรีนวลสม และรักพงษ์ เพชรคำ. (2563). ระบบสืบพันธุ์แบบข้ามเพศ (เพศเมีย

เปลี่ยนเป็นเพศผู้) ของปลากระดูกแข็ง (Protogynous hermaphrodite of teleost 
fishes). วารสารแมโ่จ้ปริทัศน.์ ปีที ่21 ฉบบัที ่1. หนา้ 28-34. 

ขจรเกียรติ์ ศรีนวลสม. (2562). บทความพิเศษ: แนวทางพัฒนาการเพาะพันธุ์ปลาไหลนา. 
วารสารแมโ่จ้ปริทัศน์. ปีที ่20 ฉบับที ่2. หน้า 5-11. 

 
15. ประวัติ อาจารย์ ดร.โดม อดุลย์สุข 

 ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย) นายโดม อดุลย์สุข 
 ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาอังกฤษ) Mr. Dome Adoonsook 
 ตำแหน่งทางวิชาการ - 
 ตำแหน่ง อาจารย์ 
 สาขาวชิา เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 
 หน่วยงานที่สังกัด คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 
  มหาวิทยาลัยแม่โจ้  ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย  

จังหวัดเชียงใหม ่ 50290 
  โทรศพัท์ : 053-875100-2 โทรสาร : 053-875103 
  E-mail Address : dome_a@mju.ac.th 
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2. ประวัติการศึกษา   
   

คุณวุฒิการศึกษา สาขาวิชา ชื่อสถาบันการศึกษา ปี พ.ศ. 
วิศวกรรมศาสตรดุษฎบีัณฑติ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ 2562 
วิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ วิศวกรรมสิ่งแวดลอ้ม มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ 2555 

วิทยาศาสตรบัณฑิต การประมง มหาวิทยาลยัแม่โจ ้ 2549 
   

3. สาขาวิชาที่มีความชำนาญพิเศษ 
 1)  วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
 2)  วิศวกรรมการควบคุมอัตโนมัติ 
 3)  การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 

 
4. ประวัติการทำงาน 
 ปี พ.ศ. ตำแหน่ง 
 2562 - ปัจจุบัน อาจารย์ประจำ สังกัดคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางนำ้ 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
5. ประสบการณ์ที่เก่ียวข้องกับการบริหารงานวิจัยท้ังภายในและภายนอกประเทศ (5 ปีย้อนหลัง) 
 แนวทางการใช้เทคโนโลยีชีวภาพและสมาร์ทฟาร์มในการจัดการฟาร์มเพ่ือการผลิตปลานิล-ปลา

ทับทิมปลอดภัยและอาหารมั่นคง. 2564. แหล่งทุน : เครือข่ายการบริหารการวิจัย
ภาคเหนือตอนบน. ผู้ร่วมวิจัย. 

ศึกษาประสิทธิภาพระบบเลี้ยงปลาดุกและปลูกผักในบ้านอัจฉริยะ (ปีที่ 2). 2564. แหล่งทุน : 
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ. หวัหน้าโครงการวิจัย. 

6. ผลงานวิจัย (5 ปีย้อนหลัง) 
 การประมาณค่าทางพันธุกรรมและการศึกษาระดับโมเลกุลเพ่ือการพัฒนาสายพันธุ์ปลานิลจาก

ระบบไบโอฟลอคเข้าสู่การเลี้ยงสัตว์น้ำอินทรีย์โดยการคัดเลือก. 2562. รายงานฉบับ
สมบูรณ์. ผู้ร่วมวิจัย. 

ศึกษาประสิทธิภาพระบบเลี้ยงปลาดุกและปลูกผักในบ้านอัจฉริยะ. 2563. รายงานฉบับสมบูรณ์. 
หัวหน้าโครงการวิจัย. 

7. ผลงานวิจยัทีพ่ิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 
 Kanda Whangchai, Wiwansa Inta, Yuwalee Unpaprom, Prakash Bhuyar, Dome 

Adoonsook & Rameshprabu Ramaraj. (2021). Comparative analysis of fresh 
and dry free-floating aquatic plant Pistia stratiotes via chemical 
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pretreatment for second-generation (2G) bioethanol production. Bioresource 
Technology Reports, 14, 2-5. 

8. ผลงานวิจัยที่พิมพ์เผยแพร่ในวารสารวชิาการระดับชาติ (5 ปีย้อนหลัง) 
 - 
9. ผลงานวิจัยที่พิมพ์เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาต ิ(5 ปีย้อนหลัง) 
 ชลิญญา สุดา, ณัฐกุล สังข์วัฒน์, โดม อดุลย์สุข และจอมสุดา ดวงวงษา. (2564). แนวทางการลด

ต้นทุนการจัดการฟาร์มสัตว์น้ำขนาดเล็กโดยการทดแทนหลอดฟลูออเรสเซนต์ด้วยหลอด
ชนิดแอลอดีี. วารสารแก่นเกษตร, 48(ฉบบัพิเศษ 1), 172-178. 

โดม อดุลย์สุข, อภินันท์ สุวรรณรักษ์, เทพพิทักษ์ บุญทา, และ บริสุทธิ์ สุขเสนา. (2564, 24-25 
ธันวาคม). ออกแบบและสร้างต้นแบบระบบเลี้ยงปลาหนาแน่นสูงพร้อมระบบปลูกผัก
อัจฉริยะ [ภาคบรรยาย]. การประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2564 “นวัตกรรมเกษตร 
อาหาร และสุขภาพ” มหาวิทยาลัยแม่โจ้, เชียงใหม่, ประเทศไทย. 

10. ผลงานอ่ืน ๆ เช่น ตำรา บทความ สิทธิบัตรฯลฯ  (5 ปีย้อนหลัง) 
 - 
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ภาคผนวก 6 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2562 
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ภาคผนวก 7 
รายละเอียดการปรับปรุงแก้ไข 

หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมงและทรพัยากรทางน้ำ  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566) 

คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ (หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2566)  ปรับปรุงจาก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมง
และทรัพยากรทางน้ำ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

2. สภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไข  
ในการประชุมครั้งที่   วันที่  

3. หลักสูตรปรับปรุงแก้ไขนี้ เริ่มใช้กับนักศึกษาทีเ่ข้าศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 

2566 เป็นต้นไป 

4.  เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข 
เพ่ือปรับปรุงเนื้อหาของหลักสูตรให้ทันสมัย และเป็นไปตามประกาศประกาศคณะกรรมการ

มาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2565  ที่กำหนดให้
สถาบันอุดมศึกษาดำเนินการพัฒนา/ปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  โดยให้มีรายละเอียดของหลักสูตร รายละเอียดของรายวิชา และ
รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนามให้ชัดเจน ครอบคลุมหัวข้อต่าง ๆ  ตามแบบ มคอ.2 ที่
กำหนดไว้ 
5. สาระในการแก้ไขปรับปรุง 

5.1 ปรับปรุงชื่อหลักสูตร 
คงเดิม 

5.2 ปรับปรุงชื่อปริญญา 
คงเดิม 

5.3 ในการปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้ มีสาระหลักของการปรับปรุง ดังนี้คือ 
1) เพ่ิมรายวิชาใหม่ 
2) เปลี่ยนรหัสวิชา และ/หรือ เปลี่ยนชื่อรายวิชา และ/หรือ เปลี่ยนคำอธิบายรายวิชา 
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1) เพิ่มรายวิชาใหม่ จำนวน 3 รายวิชา ดังนี้ 
ลำดับ รหัสวิชา รายวิชา  

1 30903302 เอนไซม์และการประยุกต์ใช้ในอาหารสัตว์น้ำ           

2                           30903405 การวางแผนและบริหารโครงการวิจัย  

3 30903406 เรื่องเฉพาะทางด้านทางเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ  
 
2)  เปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายวิชา ดังนี้  

เปลี่ยนรหัสวิชา และ/หรอื เปลี่ยนคำอธิบายรายวิชา  

2.1) เปลี่ยนรหัสวิชาจำนวน 21 รายวิชาดังนี้ 
ที ่ รหัสวิชา (เดิม) รหัสวิชา (ใหม่) 
1 ทป 791  สมัมนา 1 (0-2-1) 30903121 สัมมนา 1 (0-2-1) 
2 ทป 792   สัมมนา 2 (0-2-1) 30903122 สัมมนา 2 (0-2-1) 
3 ทป 793   สมัมนา 3 (0-2-1) 30903123 สมัมนา 3 (0-2-1) 
4 ทป 794   สมัมนา 4 (0-2-1) 30903124 สัมมนา 4 (0-2-1) 
5 ทป 795   สัมมนา 5 (0-2-1) 30903125 สัมมนา 5 (0-2-1) 
6 ทป 796   สัมมนา 6 (0-2-1) 30903126 สัมมนา 6 (0-2-1) 
7 ทป 797   สัมมนา 7 (0-2-1) 30903127 สัมมนา 7 (0-2-1) 
8 ทป 798   สัมมนา 8 (0-2-1) 30903128 สัมมนา 8 (0-2-1) 
9 ทป 799   สัมมนา 9 (0-2-1) 30903129 สัมมนา 9 (0-2-1) 
10 ทป 800   สัมมนา 10 (0-2-1) 30903130 สัมมนา 10 (0-2-1) 
11 ทป 719 การวิจัยหรือฝึกอบรมตา่งประเทศ

ระดับบณัฑติศึกษา 
3 (0-9-0) 30903407 การวิจยัหรือฝึกอบรมต่างประเทศ

ระดับบัณฑิตศกึษา 
3 (0-9-0) 

12 ทป 891  ดุษฎีนิพนธ์ 1 (0-18-0) 30903131 ดุษฎีนิพนธ์ 1 (0-18-0) 
13 ทป 892   ดุษฎีนิพนธ์ 2 (0-18-0) 30903132 ดุษฎีนิพนธ์2 (0-18-0) 
14 ทป 893   ดุษฎีนิพนธ์ 3 (0-18-0) 30903133 ดุษฎีนิพนธ์ 3 (0-18-0) 
15 ทป 894  ดษุฎีนิพนธ์ 4 (0-18-0) 30903134 ดษุฎีนิพนธ์ 4 (0-18-0) 
16 ทป 895   ดุษฎีนิพนธ์ 5 (0-36-0) 30903135 ดุษฎีนิพนธ์ 5 (0-36-0) 
17 ทป 896   ดุษฎีนิพนธ์ 6 (0-36-0) 30903136 ดุษฎีนิพนธ์ 6 (0-36-0) 
18 ทป 897    ดษุฎีนิพนธ ์7 (0-18-0) 30903137 ดุษฎีนิพนธ์ 7 (0-18-0) 
19 ทป 898    ดษุฎีนิพนธ ์8 (0-18-0) 30903138 ดุษฎีนิพนธ์ 8 (0-18-0) 
20 ทป 899    ดุษฎีนิพนธ์ 9 (0-18-0) 30903139 ดุษฎีนิพนธ์ 9 (0-18-0) 
21 ทป 900    ดุษฎีนิพนธ์ 10 (0-18-0) 30903140 ดุษฎีนิพนธ์ 10 (0-18-0) 
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2.2) เปลี่ยนรหัสวิชา เปลี่ยนชือ่วิชาและเปลี่ยนคำอธิบายรายวิชา  จำนวน 9 รายวิชา ดังนี้ 
ที ่ รายวิชา (เดิม) รายวิชา (ใหม่) หมายเหตุ 

1 ทป 701 ระเบียบวิธีวิจัย
ทางการประมงและ
ทรัพยากรทางน้ำ 

3 (2-3-5) 30903101 ระเบียบวิธีวิจัยขั้น
สูงทางการประมงและ
ทรัพยากรทางน้ำ 

3 (2-3-5) เปลี่ยนช่ือวิชา 
เปลี่ยนรหัสวิชา 
เปลี่ยนคำอธิบายรายวิชา 

2 ทป 711 นวัตกรรมทางการ
ประมงและการเป็น
ผู้ประกอบการ 

3 (2-3-5) 30903102 นวัตกรรมทางการ
ประมงและการเป็น
ผู้ประกอบการ 

3 (2-3-5) เปลี่ยนรหัสวิชา 
เปลี่ยนคำอธิบายรายวิชา 

3 ทป 714  การจัดการสุขภาพ
สัตว์น้ำขั้นสูง 

3 (2-2-5) 30903201 การจัดการสุขภาพ
สัตว์น้ำขั้นสูง 

3 (2-2-5) เปลี่ยนรหัสวิชา 
เปลี่ยนคำอธิบายรายวิชา  

4 ทป 718 การบูรณาการดา้น
สาหร่าย พืชน้ำเพื่อ
ผลิตสัตว์น้ำอินทรีย ์

3 (2-2-5) 30903202 การบูรณาการด้าน
สาหร่าย พืชน้ำเพือ่
ผลิตสัตว์น้ำอินทรีย์
ขั้นสูง 

3 (2-2-5) เปลี่ยนรหัสวิชา 
เปลี่ยนช่ือวิชา 
เปลี่ยนคำอธิบายรายวิชา  

5 ทป 712 เทคโนโลยีการ
ปรับปรุงพันธุ์สัตวน์้ำ
ขั้นสูง 

3 (2-3-5) 30903301 เทคโนโลยีการ
ปรับปรุงพันธุส์ัตว์น้ำ
ขั้นสูง 

3 (2-3-5) เปลี่ยนรหัสวชิา 
เปลี่ยนคำอธิบายรายวิชา 

6 ทป 713 การจดัการทรัพยากร
ทางน้ำอย่างยั่งยืน 

3 (2-2-5) 30903401 การจัดการทรัพยากร
ทางน้ำอย่างยั่งยนื 

3 (2-2-5) เปลี่ยนรหัสวชิา 
เปลี่ยนคำอธิบายรายวิชา 

7 ทป 715  ความหลากหลาย
ทางด้านทรัพยากร
ประมงและการใช้
ประโยชน ์

3 (2-2-5) 30903402 การจัดการทรัพยากร
ประมงและความ
หลากหลายทางชีวภาพ 

3 (2-2-5) เปลี่ยนรหัสวิชา 
เปลี่ยนช่ือวิชา 
เปลี่ยนคำอธิบายรายวิชา  

8 ทป 717  แบบจำลองทาง 
      คณิตศาสตร์ในการจัดการ

ทรัพยากรประมง 

3 (2-2-5) 30903403 แบบจำลองทาง 
       คณิตศาสตร ์ในการจัดการ

ทรัพยากรประมง 

3 (2-2-5) เปลี่ยนรหัสวิชา 
เปลี่ยนคำอธิบายรายวิชา  

9 ทป 716  การจัดการองค์
ความรู้ด้านการ
ประมง 

3 (2-2-5) 30903404 การจัดการทรัพย์สิน
ทางปัญญาด้าน
นวัตกรรมการประมง 

3 (2-2-5) เปลี่ยนรหัสวิชา 
เปลี่ยนช่ือวิชา 
เปลี่ยนคำอธิบายรายวิชา  
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โดยมีรายละเอียดของแต่ละรายวิชา ดังต่อไปนี้ 
 

วิชาที่ รายวิชา (เดิม) รายวิชา (ใหม่) 
1 ทป 701 ระเบียบวิธีวิจัยทางการประมงและ

ทรัพยากรทางนำ้ 
3 (2-3-5)   30903101 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางการ

ประมงและทรัพยากรทางน้ำ 
3 (2-3-5)   

 FT 701 Research Methodology in 
Fisheries and Aquatic Resources 

 30903101 Advanced Research Methodology in 
Fisheries and Aquatic Resources 

 วิชาบงัคับก่อน : ไม่มี 
Prerequisite: None 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
Prerequisite: None 

 ความสำคัญและแนวคิดของงานวิจัยทางด้านการ
ประมงและทรัพยากรทางน้ำ เนื้อหาจะครอบคลุมการตรวจ
เอกสารงานวิจัย การเขียนโครงการวิจัย การวางแผนการ
ทดลอง การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิจัยภาคสนาม การแปร
และอภิ ป รายผลการวิ จั ย  การรายงานผลการวิ จั ย 
จรรยาบรรณ ของนักวิจั ย  การประยุกต์ ใช้ โปรแกรม
คอมพิวเตอร์สำหรับงานวิจัยทางการประมงและทรัพยากร
ทางน้ำ กรณีศึกษางานวิจัยดา้นการเพาะเลี้ยง ปรับปรุงพันธุ์
ปลา คุณภาพน้ำ โภชนศาสตร์สัตว์น้ำ และการเพาะเลี้ยง
สาหร่าย มีการนำเสนอผลงานวิจั ยในระดับชาติและ
นานาชาติ 

The importance and concept on fisheries 
and aquatic resource research; Class involving 
literature review; proposal writing; experimental 
design; data collection; on-site research; data 
interpretation and discussion; The writing of 
report, ethics of researcher and computer 
application for fisheries and aquatic resources 
research; Discussion about Research on 
aquaculture, fish breeding, water quality, fish 
nutrition and agal culture; The nation and 
international presentation 

ความสำคัญและแนวคิดของงานวิจัยทางด้านการ
ประมงและทรัพยากรทางน้ำ การตรวจเอกสารงานวิจัย 
การเขียนโครงการวิจัย การวางแผนการทดลอง การเก็บ
รวบรวมข้อมูล การวิจัยภาคสนาม การแปรและอภิปราย
ผลการวิจัย การรายงานผลการวิจัย จรรยาบรรณของ
นักวิจัย การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับ
งานวิจัยทางการประมงและทรัพยากรทางน้ำ กรณีศึกษา
งานวิจัยด้านการเพาะเลี้ยง ปรับปรุงพันธุ์ปลา คุณภาพน้ำ 
โภชนศาสตร์สัตว์น้ำ การเพาะเลี้ยงสาหร่าย ทรัพยากรน้ำ
และการจัดการ 

 
The importance and concept on fisheries 

and aquatic resource research; Class involving 
literature review; proposal writing; experimental 
design; data collection; on-site research; data 
interpretation and discussion; The writing of 
report, ethics of researcher and computer 
application for fisheries and aquatic resources 
research; case studies about research on 
aquaculture, fish breeding, water quality, fish 
nutrition, algal culture, aquatic resources, and 
their management 
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วิชาที่ รายวิชา (เดิม) รายวิชา (ใหม่) 
2 ทป 711 นวัตกรรมทางการประมงและการ

เป็นผู้ประกอบการ 
3 (2-3-5)   30903102 นวัตกรรมทางการประมงและ

การเป็นผูป้ระกอบการ 
3 (2-3-5)   

FT 711 Innovation in Fisheries and 
Entrepreneurship 

 30903102 Innovation in Fisheries and 
Entrepreneurship 

วิชาบังคับกอ่น : ไม่มี 
Prerequisite: None 

วิชาบังคับกอ่น : ไม่มี 
Prerequisite: None 

การสร้างแนวคิดและกระบวนการในการพัฒนา
นวัตกรรมทีเกี่ยวกับการประมงและทรัพยากรทางน้ำอย่าง
เป็ น ร ะ บ บ  มี ก า รบู รณ าก า รห ล าก ห ล าย ศ าส ต ร์  
(Multidisciplinary) ภายใต้ความร่วมมือแบบบูรณาการใน
รูปแบบเครือข่ายประชารัฐ (Public-Private Partnership: 
PPP) สามารถสร้างผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงทางการเกษตรและ
ทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่มุ่งสู่การนำไปใช้
ประโยชน์ ในหลายมิติ  ได้แก่  สั งคม  เศรษฐกิจ  และ
สิ่งแวดล้อม อีกทั้ งยังสามารถเป็นผู้ประกอบการที่นำ
น วั ต ก ร รม ที่ ได้ ไป ใช้ ใน เ ชิ งพ าณิ ช ย์  (U n iv e rs ity 
Entrepreneur) ก่อให้ เกิดการสร้างรายได้ ด้ วยการใช้
นวัตกรรม และช่วยกระตุ้นมูลค่าทางเศรษฐกิจในภาพรวม
ของประเทศตามนโยบาย Thailand 4.0 

การสร้างแนวคิดและกระบวนการในการพัฒนา
นวัตกรรมทีเกี่ยวกับการประมงและทรัพยากรทางน้ำอย่าง
เป็นระบบ มีการบูรณาการหลากหลายศาสตร์ ภายใต้ความ
ร่วมมือแบบบูรณาการในรูปแบบเครือข่ายประชารัฐ 
สามารถสร้างผลิตภัณฑ์มูลค่ าสูงทางการเกษตรและ
ทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่มุ่งสู่การนำไปใช้
ประโยชน์ ในหลายมิติ  ได้แก่  สั งคม เศรษฐกิจ  และ
สิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังสามารถเป็นผู้ประกอบการที่นำ
นวัตกรรมที่ได้ไปใช้ในเชิงพาณิชย์ ก่อให้เกิดการสร้างรายได้
ด้วยการใช้นวัตกรรม และช่วยกระตุ้นมูลค่าทางเศรษฐกิจ
ในภาพรวมของประเทศ 

The concept of creativity, process of 
innovation on fisheries and aquatic resources, 
integration of multidisciplinary, cooperation of 
public networks ( Public-Private Partnership) , high 
value of agricultural products, intellectual property, 
impact on society, economy and environment, 
university entrepreneur, commercialization, and 
policy of Thailand 4.0. 

The concept of creativity, process of 
innovation on fisheries and aquatic resources, 
integration of multidisciplinary, cooperation of 
public networks ( Public-Private Partnership) , high 
value of agricultural products, intellectual 
property, impact on society, economy and 
environment, university entrepreneur, 
commercialization, and policy of Thailand  
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วิชาที่ รายวิชา (เดิม) รายวิชา (ใหม่) 
3 ทป 712  เทคโนโลยีการปรับปรุงพันธุส์ัตว์

น้ำขั้นสูง 
  3(2-3-5) 
 

30903301 เทคโนโลยีการปรับปรุงพันธุ์
สัตว์น้ำขั้นสูง 

    3(2-3-5) 

 FT 713   Advanced Aquatic Production System and 
Breeding 

30903301 Advanced high technology for fish 
breeding 

 วิชาบงัคบัก่อน : ไม่มี 
Prerequisite: None 

วิชาบงัคับก่อน : ไม่มี 
Prerequisite: None 

 เป็ นการประยุ กต์ ใช้หลั กการและทฤษฎี ใน
โปรแกรมการปรับปรุงพันธุ์ เช่น การคัดเลือกสายพันธ์และ
พ่อแม่พันธุ์ การทำปลาเพศเดียวและเป็นหมัน การผสมข้าม
สายพันธุ์หรือชนิด การเปลี่ยนแปลงพันธุกรรม นวัตกรรม
ระบบการพัฒนาสายพันธุ์แบบครบวงจรคุณค่า การทดสอบ
การยอมรับของสายพันธุ์ในระดับชุมชนและอุตสาหกรรม
ร่วมกับภาคเอกชน 

    การประยุกต์ใช้สถิติและพันธุศาตร์ปริมาณในการ
ปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้ำ การประมาณค่าพารามิเตอร์ทาง
พันธุกรรมและการทำนายค่าคุณค่าการผสมพันธุ์ การ
ท ำน ายค่ า เชิ ง เส้ น แบ บ ไร้ อ ค ติ  BLUP (Best Linear 
Unbiased Prediction) เพื่อนำไปใช้ในการคัดเลือกพันธุ์ 
และการทำนายผลตอบสนองต่อการคัด เลื อกพันธุ์  
การศึกษาความเช่ือมโยงทางพันธุกรรม และการคัดเลือก
ระดับจีโนม 

The applications and use principle and 
theory for fish breeding program for example 
bloodstock strain and species selection mono sex 
and sterile fish, hybridization of strain and species, 
genetic modify, innovation and system of strain 
valuation, acceptance system for community and 
industrial with private sector. 

The application of Statistical Genetics 
and Quantitative Genetics for fish breeding 
program, Estimation of Genetic parameters, and 
Estimated Breeding Value (EBV), BLUP (Best Linear 
Unbiased Prediction for Selective breeding 
program, Response to selection, Genome wide 
Association studies (GWAS), and Genome 
Selection 
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วิชาที่ รายวิชา (เดิม) รายวิชา (ใหม่) 

4 ทป 713 การจัดการทรัพยากรทางน้ำ
อย่างยั่งยืน 

3 (2-3-5) 30903401 การจัดการทรัพยากรทางน้ำ
อย่างยั่งยืน 

3 (2-3-5) 

 FT 713 Sustainable Management of Aquatic 
Resources 

30903401 Sustainable Management of Aquatic 
Resources 

 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
Prerequisite: None 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
Prerequisite: None 

 ความสำคัญของทรัพยากรทางน้ำและสถานภาพ
การใช้ประโยชน์ของมนุษย์ แนวทางการใช้เทคโนโลยีเพื่อ
จัดการทรัพยากรทางน้ำอย่างยั่งยืนเพื่อเศรษฐกิจสังคมและ
สิ่ งแวดล้อม การวิ เคราะห์ผลกระทบสิ่ งแวดล้ อมด้าน
ทรัพยากรทางน้ำ มีการศึกษาดูงาน 

       ความสำคัญของทรัพยากรทางน้ำและสถานภาพการ
ใช้ประโยชน์ของมนุษย์ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ำภายใต้ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน แนว
ทางการใช้เทคโนโลยีเพื่อจัดการทรัพยากรทางน้ำอย่าง
ยั่งยืนเพื่อเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านทรัพยากรทางน้ำ มีการศึกษาดู
งาน 

The importance of the aquatic resources 
and status on human utilization; trend to apply 
appropriate technology for the aquatic resource 
management to achieve its sustainability among 
economic, social, and environmental purposes; 
environment assessment of aquatic resources; field 
trip required 

             The importance of the aquatic resources and 
status on human utilization; the water resource 
management strategy under the sustainable 
development goals, SDGs; trend to apply 
appropriate technology for the aquatic resource 
management to achieve its sustainability among 
economic, social, and environmental purposes; 
environment assessment of aquatic resources; field 
trip required 
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วิชาที่ รายวิชา (เดิม) รายวิชา (ใหม่) 
5 ทป 714  การจัดการสุขภาพสัตว์นำ้ขั้นสูง 3 (2-3-5) 30903201 การจัดการสุขภาพสัตว์น้ำข้ันสูง 3 (2-3-5) 
 FT 714 Advanced Fish Health 

Management 
 30903201 Advanced Fish Health 

Management 
 

 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
Prerequisite: None 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
Prerequisite: None 

 สุขภาพสัตว์น้ำทั้งที่จากการเพาะเลี้ยงและสัตว์น้ำ
ในธรรมชาติ การตอบสนองทางด้านภูมิคุ้มกัน การตรวจ
วินิจฉัยโรคสัตว์น้ำที่ทันสมัย ระบบความปลอดภัยทาง
ชีวภาพ การควบคุมและรักษาโรคสัตว์น้ำตั้งแต่พ่อแม่พันธุ์
จนจับขาย การใช้สารกระตุ้นภูมิคุ้มกัน วัคซีน สิ่งแวดล้อมที่
เกี่ยวข้องกับการแพร่ระบาดของโรค  มีการฝึกปฏิบัติทั้งใน
ห้องปฏิบัติการและภาคสนาม 

สุขภาพสัตว์น้ำทั้งที่จากการเพาะเลี้ยงและสัตว์น้ำ
ในธรรมชาติ การตอบสนองทางด้านภูมิคุ้มกัน การตรวจ
วินิจฉัยโรคสัตว์น้ำที่ทันสมัย ระบบความปลอดภัยทาง
ชีวภาพ การควบคุมและรักษาโรคสัตว์น้ำตั้งแต่พ่อแม่พันธุ์
จนจับขาย การใช้สารกระตุ้นภูมิคุ้มกัน การใช้จุลินทรีย์ใน
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอย่างรับผิดชอบ วัคซีน สิ่งแวดล้อมที่
เกี่ยวข้องกับการแพร่ระบาดของโรคความสำคัญของ
มาตรการกักกันโรคก่อนส่งออกหรือนำเข้าสัตว์น้ำ  มีการ
ฝกึปฏิบัติทั้งในห้องปฏิบัติการและภาคสนาม 

Aquatic animal health issues, relevant to 
aquaculture and wild fisheries; immunological 
responses; current diagnostic methods; biosecurity 
in aquaculture, disease control and treatment 
from broodfish to marketable size; fish 
immunostimulant; vaccines; environmental factors 
affecting disease transmission; laboratory and field 
trip included 

Aquatic animal health issues, relevant to 
aquaculture and wild fisheries; immunological 
responses; current diagnostic methods; 
biosecurity in aquaculture, disease control and 
treatment from broodfish to marketable size; fish 
immunostimulant; microorganisms applied in the 
responsible aquaculture; vaccines; environmental 
factors affecting disease transmission; the 
significance of quarantine measures that govern 
the transboundary movement of aquatic animals; 
laboratory and field trip included 
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วิชาที่ รายวิชา (เดิม) รายวิชา (ใหม่) 
6 ทป 715 ความหลากหลายทางด้าน

ทรัพยากรประมงและการใช้ประโยชน์ 
3 (2-3-5) 30903402 การจัดการทรัพยากรประมง

และความหลากหลายทางชีวภาพ 
3 (2-3-5) 

 FT 715 Biodiversity of Fisheries Resources   30903402 Fisheries Resources and Biodiversity 
Management 

 วิชาบงัคับก่อน : ไม่มี 
Prerequisite: None 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
Prerequisite: None 

 ความสำคัญของพรรณไม้น้ำ สาหร่ายและแพลงก์ตอน
ต่อการผลิตสัตว์น้ำ การนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น เทคโนโลยี
การควบคุมคุณภาพน้ำและเติมสารอาหาร การประยุกต์ใช้
สารอาหารจากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาทำการเพาะเลี้ยง
สาหร่ายและแพลงก์ตอน เพื่อให้ได้ผลผลิตและคุณค่าทาง
โภชนาการสูง ประหยัดต้นทุนการเพาะเลี้ยงสาหร่ายและแพลงก์
ตอน นำผลผลิตที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 
เพื่ อให้ ได้ประสิทธิภาพที่สู ง มีปฏิ บัติการภาคสนาม การ
ประยุกต์ใช้องค์ความรู้พื้นฐานด้านนิเวศวิทยาทั่ วไป และ
นิเวศวิทยาแหล่งน้ำ เพื่อการพัฒนาสังคมอย่างบูรณาการและ
ย่ังยืน เช่น การประมงในระบบเกษตรทฤษฎีใหม่ การประมง
แบบชีววิถี และการบำบัดน้ำเสียโดยวิธีชีวภาพ เป็นต้น 

         ความสำคัญของทรัพยากรประมง ความหลากหลาย
ทางชีวภาพต่อเศรษฐกิจและความมั่นคง สาเหตุและปัญหา
การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ อนุสัญญาว่าด้วย
ความหลากหลายทางชีวภาพและพิธีสารว่าด้วยความ
ปลอดภัยทางชีวภาพ การบริหารจัดการและอนุรักษ์
ทรัพยากรประมง นโยบายและกฎหมายไทยที่เกี่ยวข้อง 
การยุติการประมงแบบผิดกฎหมาย ไม่มีการรายงานและ
ควบคุม (IUU) การบริหารจัดการเชิงวิทยาศาสตร์เพื่อฟื้นฟู
ทรัพยากรสัตว์น้ำ การมีส่วนร่วมของภาคเอกชนและ
ประชาชน ความร่วมมือระหว่างประเทศ แนวโน้มการ
จัดการทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพในอนาคต 
การประยุกต์ใช้องค์ความรู้และนวัตกรรมด้านนิเวศวิทยา
แหล่งน้ำ เพื่อการพัฒนาสังคมอย่างบูรณาการและยั่งยืน 
กรณีศึกษาและดูงาน 

The importance of aquatic plants; algae 
and plankton relating to aquatic animals production; 
new technology application such as water quality 
technology control and nutrient supplement; 
applying nutrients from the nature and the 
environment to culture algae and plankton to 
produce a high production and enriched nutrition 
values with low cost; the use of algae, plankton and 
aquatic plants to increase the aquaculture 
production efficiency; The applied basic knowledge 
in general ecology and aquatic ecology for 
integration in the long-lasting social development; 
for example, new system in agricultural theory, 
fisheries biological way of life, and bioremediation, 
etc. Field trip included 

             The significance of fisheries resources 
and biodiversity management on the economy 
and security; causes and problems of biodiversity 
losses; convention on biodiversity and biodiversity 
safety protocol; fisheries resource management 
and conservation, relevant policy and Thai laws; 
Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing 
termination; Scientific management for aquatic 
resources restoration; private and public 
participation; international cooperation; trend of 
biodiversity management; the application of 
knowledge and innovation in aquatic ecology for 
integrated and sustainable society development; 
case studies and field studies. 
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วิชาที่ รายวิชา (เดิม) รายวิชา (ใหม่) 
7 ทป 716 การจัดการองค์ความรูด้้านการ

ประมง 
3 (2-3-5) 30903404 การจัดการทรัพย์สินทาง

ปัญญาดา้นนวัตกรรมการประมง 
3 (2-3-5) 

 FT 716 Fisheries Knowledge Management 30903404 Intellectual Property Management for 
Fisheries Innovation 

 วิชาบังคับกอ่น : ไม่มี 
Prerequisite: None 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
Prerequisite: None 

 หลักการรวบรวมและนำเสนอองค์ความรู้ที่ดีมี
ประโยชน์ที่มีอยู่ให้เป็นระบบ ให้สามารถเข้าใจได้และ
นำไปสู่การนำไปใช้จริงเพื่อการปรับปรุงงาน หรือการตั้ง
โจทย์ที่จะสามารถนำไปศึกษาค้นคว้าต่อยอดได้ และวิธีการ
นำเสนอและการรวบรวมองค์ความรู้ให้กับผู้อื่น การจัดการ
องค์ความรู้ให้มีคุณค่ามากขึ้น เช่น ในรูปแบบความลับทาง
การค้า อนุสิทธิบัตร หรือสิทธิบัตร ตลอดจนกระตุ้นให้เกิด
สภาพแวดล้อม หรือบรรยากาศของการแลกเปลี่ยนความรู้ 
ที่ส่งเสริมให้มีการพัฒนางานเพื่อการพัฒนาบุคลากรและ
องค์กรได้ และเปิดโอกาสให้ผู้สนใจสามารถเข้ามาศึกษาและ
นำไปประยุกต์ใช้ได้จากสื่อต่าง ๆ  เพื่อให้นำไปใช้เป็น
นโยบาย นโยบายกับการวางแผนทางการประมง หลักการ
และวิสัยทัศน์ในการวางแผน การวางแผนทางการประมง
เชิงกลยุทธ์ การใช้เทคโนโลยีเพื่ อการวางแผนในการใช้
ทรัพยากรอย่างยั่งยืน กฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
กับกิจกรรมทางการประมง การตัดสินใจการบริหาร การ
วางแผนและการจัดการประมงอย่างเป็นระบบ การ
วิเคราะห์และประเมินนโยบาย 

         ความหมายและประเภทของทรัพย์สินทางปัญญา 
ความสําคัญของทรัพย์สินทางปัญญาด้านการประมง การ
วางแผนและกลยุทธ์ของการจัดการทรัพย์สนิทางปัญญา วัฏ
จักรของระบบทรัพย์สินทางปัญญาและการจัดการระบบ
ทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศไทย การใช้ประโยชน์จาก
ทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์ การสร้างศักยภาพและ
ความได้เปรียบทางการค้าด้วยการพัฒนานวัตกรรม การ
ปกป้องสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาเมื่อมีการละเมิด 

The principles in gathering, collecting, 
managing, and presenting valuable information 
systemically in order to apply efficiently and 
practically in proposal and report writings; The 
knowledge collection and presentation to others 
and public; Improvement in knowledge 
management including trade secrets, petty patents, 
and patents; Learning environment creation to 
stimulate learners for information exchange leading 
to personnel and organization development; giving 

             The definition and types of intellectual 
property; importance of intellectual property in 
fisheries; planning and strategies for intellectual 
property management; intellectual property cycle 
and intellectual property system management in 
Thailand; benefits from commercial use of 
intellectual property; creating capacities and 
competitive advantages from innovation 
development; protection and enforcing 
intellectual property rights against infringements 
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วิชาที่ รายวิชา (เดิม) รายวิชา (ใหม่) 
an opportunity for people to participate and apply 
the knowledge from various media to generate 
policy and management initiatives in fisheries; 
Principles and vision in fisheries strategies setting; 
technology application for sustainable use of 
resources; rules and regulation relating to fisheries 
activities, decision making, policy analysis and 
evaluation 

 
 

วิชาที่ รายวิชา (เดิม) รายวิชา (ใหม่) 
8 ทป 717 แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ใน

การจัดการทรัพยากรประมง 
3 (2-3-5) 30903403 แบบจำลองทางคณิตศาสตร์

ในการจัดการทรัพยากรประมง 
3 (2-3-5) 

 FT 717 Mathematical Modelling for Fisheries 
Resources Management 

30903403 Integration of Algae Plankton and 
Aquatic Plants for Organic Aquaculture Production 

 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
Prerequisite: None 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
Prerequisite: None 

 หัวข้อและปรัชญาของการสร้างแบบจำลอง
คณิตศาสตร์สำหรับการประมง การสุ่มตัวอย่างและเทคนิค
การเลื อกสถาน ที่ ในการศึ กษาทางด้ านการป ระมง 
กระบวนการของการพัฒนารูปแบบความคิดอย่างเป็นระบบ 
การกำหนดรูปแบบที่ต้องการและการแปลงข้อมูลทางด้าน
การประมงซอฟแวร์ที่ใช้ในการวิจัยทางด้านการประมงอ่ืน ๆ 
การดัดแปลงใช้แบบจำลองทางสถิติที่เหมาะสมกับข้อมูลแต่
ละแบบที่แตกต่างกันไป การออกแบบเพื่อแนะนำหัวข้อที่
น่าสนใจและมีความสำคัญในแบบจำลองด้านการประมง
และการตีความที่เหมาะสมเพื่อเป็นเครื่องมือในการจัดการ
ทรัพยากรประมง การจัดการประมง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 
นิเวศวิทยาทางน้ำ และงานชีวสถิติทางการประมง 

         การสร้างและประยุกต์ใช้แบบจำลองคณิตศาสตร์
สำหรับการประมง การสุ่มตัวอย่างและเทคนิคการเลือก
สถานที่ในการศึกษาทางด้านการประมง กระบวนการของ
การพัฒนารูปแบบความคิดอย่างเป็นระบบ การกำหนด
รูปแบบที่ต้องการและการแปลงข้อมูลทางด้านการประมง
ซอฟแวร์ที่ ใช้ในการวิจัยทางด้านการประมงอื่น ๆ การ
ดัดแปลงใช้แบบจำลองทางสถิติที่เหมาะสมกับข้อมูลแต่ละ
แบบที่แตกต่างกันไป การออกแบบเพื่อแนะนำหัวข้อที่
น่าสนใจและมีความสำคัญในแบบจำลองด้านการประมง
และการตีความทีเ่หมาะสมเพื่อเป็นเครื่องมือและคาดคะเน
อนาคตในการจัดการทรัพยากรประมง การจัดการประมง 
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ นิเวศวิทยาทางน้ำ และงานชีวสถิติ
ทางการประมง 

The topics and philosophy of 
mathematical modeling for fisheries; Sampling 
technique and site selection in fisheries studies; 
The process in developing a conceptual model, 

         The mathematical modeling development 
and application for fisheries; Sampling technique 
and site selection in fisheries studies; The process 
in developing a conceptual model, formulating, 
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วิชาที่ รายวิชา (เดิม) รายวิชา (ใหม่) 
formulating, and fisheries data transformation. 
Packaged softwares and other related 
mathematical models in fisheries research; the 
adaptation of statistical models fitting in various 
data sets; Discussion about interesting issues 
relating to the different models applied in fisheries 
activities; the importance in fisheries models as a 
tool for an appropriate interpretation in fisheries 
resources management, fisheries management, 
aquaculture, aquatic ecology, and fisheries 
biomathematics 

and fisheries data transformation. Packaged 
softwares and other related mathematical models 
in fisheries research; the adaptation of statistical 
models fitting in various data sets; discussion about 
interesting issues relating to the different models 
applied in fisheries activities; the importance in 
fisheries models as a tool and simulation for an 
appropriate interpretation in fisheries resources 
management, fisheries management, aquaculture, 
aquatic ecology, and fisheries biomathematics 

 

 

วิชาที่ รายวิชา (เดิม) รายวิชา (ใหม่) 
9 ทป 718 การบูรณาการด้านสาหรา่ย  

พืชน้ำ เพี่อผลิตสตัว์น้ำอินทรีย ์
3 (2-3-5) 30903202 การบูรณาการด้านสาหร่าย 

พืชน้ำ เพี่อผลิตสตัว์น้ำอินทรีย์ขัน้สูง 
3 (2-3-5) 

 FT 718 Integration of algae plankton and aquatic 
plants for organic aquaculture production 

30903202 Integration of algae plankton and 
aquatic plants for organic aquaculture production 

 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
Prerequisite: None 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
Prerequisite: None 

 การพัฒนานวัตกรรมด้านสาหร่าย แพลงก์ตอน 
และพืชน้ำที่เกี่ยวกับการประมงและทรัพยากรทางน้ำ เพื่อ
เพิ่มมูลค่าการผลิตสัตว์น้ำอินทรีย์ระดับสากล และเพิ่มพื้นที่
เกษตรสี เขียวที่ ยั่ งยืน โดยคำนึ งถึ ง สั งคม  เศรษฐกิ จ 
สิ่งแวดล้อม และมีการปฏิบัติการภาคสนาม 

         การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านสาหร่าย 
แพลงก์ตอนและพืชน้ำที่เกี่ยวกับการประมงและทรัพยากร
ทางน้ำ เพื่อเพิ่มมูลค่าการผลิตสัตว์น้ำอินทรีย์ระดับสากล 
และเพิ่มพื้นที่ เกษตรสีเขียวที่ยั่ งยืนโดยคำนึงถึง สังคม 
เศรษฐกจิ สิ่งแวดล้อม ธุรกิจการเพาะเลี้ยงสาหรา่ยสมัยใหม่
และมีการปฏิบัติการภาคสนาม 

Development of innovation algae, 
plankton and aquatic plants on fisheries and 
aquatic resources. To increase the value of organic 
aquaculture standards. Increase the area of 
sustainable agriculture by taking into account the 
social, economic and environmental and  with 
field operations 

             Development of technology and 
innovation in algae, plankton and aquatic plants 
relating to fisheries and aquatic resources to 
increase the value of organic aquaculture 
universal standards and expand the area of 
sustainable green agriculture by taking the social, 
economic, and environmental effects into 
account, modern algal culture business, field trial 
included 
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ภาคผนวก 8 
ตารางเปรียบเทียบรายละเอียดตามโครงสรา้งหลักสูตร เกณฑ์มาตรฐาน-หลักสูตรเก่า-หลกัสูตร

ใหม่  
 
โครงสร้างหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแก้ไข เมื่อเปรียบเทยีบกบัโครงสร้างเดิมและเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2565 ของคณะกรรมการการมาตรฐานการอุดมศึกษา ปรากฏ ดังนี้ 

 
ปรับปรุงโครงสรา้งหลักสูตรดังนี้ 
แผน 1 แผน 1.1  
 รายวชิาและหน่วยกิต 

 
หมวดวิชา 

เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตร 
2565 

 (หน่วยกิต) 

โครงสร้างเดิม 
2561 

(หน่วยกิต) 

โครงสร้างใหม่ 
2566 

(หน่วยกิต) 
  วิชาที่ไม่นับหน่วยกิต - (9) (9) 
  ดุษฎีนิพนธ ์ ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต 48 48 
  รวมจำนวนหนว่ยกติตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต 48 48 
* ตัวเลขในวงเลบ็ เป็นรายวิชาที่กำหนดให้เรยีนโดยไม่นบัหน่วยกิต โดยมีการประเมินผลเป็นระบบ S และ U 
 
 เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา 

มาตรฐาน ภาษาอังกฤษ Comprehensive 
Examination 

Qualifying 
Examination 

สอบปากเปลา่ขั้น
สุดทา้ย 

การตีพิมพ์ในวารสาร 
(จำนวนอย่างน้อย) 

เกณฑ์ สป.อว. (พ.ศ. 2565) - -   ระดับนานาชาติ (2) 

โครงสรา้งเดิม (พ.ศ.2561)     ร ะ ดั บ ช า ติ  ( 2 ) ห รื อ 
นานาชาติ (2) 

โครงสร้างใหม่ (พ.ศ. 2566)     ระดับนานาชาต ิ(2) 
 

แผน 1 แผน 1.2 
 รายวชิาและหน่วยกิต 

 
หมวดวชิา 

เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตร 
2565 

(หน่วยกิต) 

โครงสร้างเดิม 
2561 

(หน่วยกติ) 

โครงสร้างใหม่ 
2566 

(หน่วยกิต) 
  วิชาทีไ่ม่นับหน่วยกติ - (13) (13) 
  ดุษฎีนิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต 72 72 
  รวมจำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่นอ้ยกว่า 72 หน่วยกิต 72 72 
* ตัวเลขในวงเล็บ เป็นรายวิชาทีก่ำหนดให้เรยีนโดยไม่นบัหน่วยกิต โดยมีการประเมินผลเป็นระบบ S และ U 
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 เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา 
มาตรฐาน ภาษาอังกฤษ Comprehensive 

Examination 
Qualifying 

Examination 
สอบปากเปลา่ขั้น

สุดท้าย 
การตพีิมพ์ในวารสาร 
(จำนวนอย่างน้อย) 

เกณฑ์ สป.อว. (พ.ศ. 2565) - -   ระดับนานาชาต ิ(2) 

โครงสร้างเดิม (พ.ศ.2561)     ระดับชาติ (2) หรือ 
นานาชาติ (2) 

โครงสร้างใหม่ (พ.ศ. 2566)     ระดับนานาชาต ิ(2) 

 
แผน 2 แผน 2.1  
 รายวิชาและหน่วยกิต 

 
หมวดวิชา 

เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตร 
2565 

(หน่วยกิต) 

โครงสร้างเดิม 
2561 

(หน่วยกิต) 

โครงสร้างใหม่ 
2566 

(หน่วยกิต) 
  วิชาที่ไม่นับหน่วยกิต - (9) (9) 
  ดุษฎีนิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 36 36 
  วิชาศึกษาเพิม่เติม ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 12 12 
  รวมจำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 48 หนว่ยกิต 48 48 
* ตัวเลขในวงเล็บ เป็นรายวิชาทีก่ำหนดให้เรยีนโดยไม่นบัหน่วยกิต โดยมีการประเมินผลเป็นระบบ S และ U 
 
 เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา 

มาตรฐาน ระดับคะแนน
เฉลี่ย 

ไม่น้อยกวา่ 

ภาษาอังกฤษ Comprehensive 
Examination 

Qualifying 
Examination 

สอบปากเปลา่ขั้น
สุดท้าย 

การตีพิมพ์ใน
วารสาร  

 (จำนวนอยา่งน้อย) 
เกณฑ์ สป.อว. (พ.ศ. 2565) 3.00 จาก

ระบบ 4 
- -   ระดับชาติ

นานาชาติ (1) 

โครงสรา้งเดิม (พ.ศ. 2561) 3.00 จาก
ระบบ 4 

    ระดับชาติ (1) 
หรือ นานาชาต ิ
(1) 

โครงสรา้งใหม่ (พ.ศ. 2566) 3.00 จาก
ระบบ 4 

    ระดับชาติ
นานาชาติ (1) 
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แผน 2 แผน 2.2 
 รายวิชาและหน่วยกิต 

 
หมวดวิชา 

เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตร 
2565 

(หน่วยกิต) 

โครงสร้างเดิม 
2561 

(หน่วยกิต) 

โครงสร้างใหม่ 
2566 

(หน่วยกิต) 
  วิชาทีไ่ม่นับหนว่ยกิต - (13) (13) 
  ดุษฎีนิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกติ 48 48 
  วิชาศึกษาเพิม่เติม ไมน่้อยว่า 24 หน่วยกิต 24 24 
  รวมจำนวนหนว่ยกติตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต 72 72 
* ตัวเลขในวงเลบ็ เป็นรายวิชาที่กำหนดใหเ้รยีนโดยไม่นบัหน่วยกิต โดยมีการประเมินผลเป็นระบบ S และ U 
 
 เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา 

มาตรฐาน ระดับคะแนน
เฉลีย่ 

ไม่น้อยกวา่ 

ภาษาอังกฤษ Comprehensive 
Examination 

Qualifying 
Examination 

สอบปากเปลา่ขั้น
สุดท้าย 

การตีพิมพ์ใน
วารสาร  

 (จำนวนอยา่งน้อย) 
เกณฑ ์สป.อว. (พ.ศ. 2565) 3.00 จาก

ระบบ 4 
- -   ระดับชาติ

นานาชาติ (1) 
โครงสรา้งเดิม (พ.ศ. 2561) 3.00 จาก

ระบบ 4 
    ระดับชาติ (1) 

หรือ นานาชาต ิ
(1) 

โครงสร้างใหม่ (พ.ศ. 2566) 3.00 จาก
ระบบ 4 

    ระดับชาติ
นานาชาติ (1) 
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ตารางเปรียบเทียบรายละเอียดตามโครงสร้างหลักสูตรเก่า – หลักสูตรใหม่ 
แผน 1 แผน 1.1 

โครงสร้างหลักสูตรเดิม  
หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑติ สาขาเทคโนโลยีการประมงและ

ทรัพยากรทางน้ำ (หลักสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2561) 

โครงสร้างหลักสูตรใหม ่
หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาเทคโนโลยีการประมง 

และทรัพยากรทางน้ำ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566) 

หมายเหต ุ

ชื่อหลักสูตร (เดิม) 
ภาษาไทย      : หลักสตูรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต 
                    สาขาวิชาเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากร

ทางน้ำ 
ภาษาอังกฤษ  : Doctor of Philosophy Program in 

Fisheries Technology and Aquatic 
Resources  

ชื่อหลักสูตร (ใหม่) 
ภาษาไทย      : หลักสตูรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต 
                    สาขาวิชาเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากร

ทางน้ำ 
ภาษาอังกฤษ  : Doctor of Philosophy Program in 

Fisheries Technology and Aquatic 
Resources 

คงเดิม 

ชื่อปริญญา (เดิม) 
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : ปรัชญาดุษฎบีัณฑิต 
                               (เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากร   
                               ทางน้ำ) 
ชื่อย่อ (ภาษาไทย)      : ปร.ด. (เทคโนโลยีการประมงและ   
                               ทรัพยากรทางน้ำ) 
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Doctor of Philosophy 

                        (Fisheries Technology and 
Aquatic Resources) 

ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) :  Ph. D. (Fisheries Technology 
and Aquatic Resources) 

ชื่อปริญญา (ใหม่) 
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : ปรัชญาดุษฎบีัณฑิต 
                               (เทคโนโลยีการประมงและทรพัยากร   
                               ทางน้ำ) 
ชื่อย่อ (ภาษาไทย)      : ปร.ด. (เทคโนโลยีการประมงและ   
                               ทรพัยากรทางน้ำ) 
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Doctor of Philosophy 

                        (Fisheries Technology and 
Aquatic Resources) 

ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) :  Ph. D. (Fisheries Technology 
and Aquatic Resources) 

 

คงเดิม 

โครงสร้างหลักสูตรเดิม  โครงสร้างหลักสูตรใหม ่  หมายเหต ุ
จำนวนหน่วยกิตรวม 48 

หน่วยกิต 
จำนวนหน่วยกิตรวม 48 

หน่วยกิต 
คงเดิม 

1. รายวชิาที่ไม่นับหน่วยกติ 9 
หน่วยกิต 

1. รายวชิาที่ไม่นับหน่วยกติ 9 
หน่วยกิต 

เปลี่ยนรหัสวชิา 

-  ทป 701 ระเบียบวิธวีิจยัทางการประมงและ
ทรัพยากรทางน้ำ 

   3 (2-3-5) -  30903101 ระเบียบวธิีวิจยัขั้นสูงทางการ
ประมงและทรัพยากรทางนำ้ 

  3 (2-3-5) เปลี่ยนชื่อวิชา 
เปลีย่นรหัสวิชา 
เปลี่ยนคำอธิบายรายวิชา 

-  ทป 791 สัมมนา 1 1 (0-2-1) -  30903121 สัมมนา 1 1 (0-2-1) เปลี่ยนรหัสวิชา 
-  ทป 792 สมัมนา 2 1 (0-2-1) -  30903122 สัมมนา 2 1 (0-2-1) เปลี่ยนรหัสวิชา 
-  ทป 793 สัมมนา 3 1 (0-2-1) -  30903123 สัมมนา 3 1 (0-2-1) เปลีย่นรหัสวิชา 
-  ทป 794 สัมมนา 4 1 (0-2-1) -  30903124 สัมมนา 4 1 (0-2-1) เปลี่ยนรหัสวิชา 

-  ทป 795 สัมมนา 5 1 (0-2-1) -  30903125 สัมมนา 5 1 (0-2-1) เปลี่ยนรหัสวิชา 

-  ทป 796 สัมมนา 6 1 (0-2-1) -  30903126 สัมมนา 6 
 
 

1 (0-2-1) เปลี่ยนรหัสวิชา 
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โครงสร้างหลักสูตรเดิม  
หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑติ สาขาเทคโนโลยีการประมงและ

ทรัพยากรทางน้ำ (หลักสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2561) 

โครงสร้างหลักสูตรใหม ่
หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาเทคโนโลยีการประมง 

และทรัพยากรทางน้ำ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566) 

หมายเหต ุ

 

2. ดุษฎีนิพนธ ์ 48 
หน่วยกิต 

2. ดุษฎีนิพนธ ์ 48 
หน่วยกิต 

เปลี่ยนรหัสวชิา 

- ทป 891 ดุษฎีนิพนธ์ 1 6 (0-18-0) - 30903131 ดุษฎีนิพนธ์ 1 6 (0-18-0) เปลี่ยนรหัสวิชา 
- ทป 892 ดุษฎีนิพนธ์ 2 6 (0-18-0) - 30903132 ดุษฎีนิพนธ์ 2 6 (0-18-0) เปลี่ยนรหัสวิชา 
- ทป 893 ดุษฎีนิพนธ์ 3 6 (0-18-0) - 30903133 ดุษฎีนพินธ์ 3 6 (0-18-0) เปลีย่นรหัสวิชา 
- ทป 894 ดุษฎีนิพนธ์ 4 6 (0-18-0) - 30903134 ดุษฎีนิพนธ์ 4 6 (0-18-0) เปลี่ยนรหัสวิชา 
- ทป 895 ดุษฎีนิพนธ์ 5 12 (0-36-0) - 30903135 ดุษฎีนิพนธ์ 5 12 (0-36-0) เปลี่ยนรหัสวิชา 
- ทป 896 ดุษฎีนิพนธ์ 6 12 (0-36-0) - 30903136 ดุษฎีนิพนธ์ 6 12 (0-36-0) เปลีย่นรหัสวิชา 

 
 

แผน 1 แผน 1.2 
โครงสร้างหลักสูตรเดิม  

หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาเทคโนโลยีการประมงและ
ทรัพยากรทางน้ำ (หลักสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2561) 

โครงสร้างหลักสูตรใหม ่
หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาเทคโนโลยีการประมง 

และทรัพยากรทางน้ำ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566) 

หมายเหต ุ

ชื่อหลักสูตร (เดิม) 
ภาษาไทย      : หลักสตูรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต 
                    สาขาวิชาเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากร

ทางน้ำ 
ภาษาอังกฤษ  : Doctor of Philosophy Program in 

Fisheries Technology and Aquatic 
Resources  

ชื่อหลักสูตร (ใหม่) 
ภาษาไทย      : หลักสตูรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต 
                    สาขาวิชาเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากร

ทางน้ำ 
ภาษาอังกฤษ  : Doctor of Philosophy Program in 

Fisheries Technology and Aquatic 
Resources 

คงเดิม 

ชื่อปริญญา (เดิม) 
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : ปรัชญาดุษฎบีัณฑิต 
                               (เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากร   
                               ทางน้ำ) 
ชื่อย่อ (ภาษาไทย)      : ปร.ด. (เทคโนโลยีการประมงและ   
                               ทรัพยากรทางน้ำ) 
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Doctor of Philosophy 

                        (Fisheries Technology and 
Aquatic Resources) 

ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) :  Ph. D. (Fisheries Technology 
and Aquatic Resources) 

ชื่อปริญญา (ใหม่) 
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : ปรัชญาดุษฎบีัณฑิต 
                               (เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากร   
                               ทางน้ำ) 
ชื่อย่อ (ภาษาไทย)      : ปร.ด. (เทคโนโลยีการประมงและ   
                               ทรัพยากรทางน้ำ) 
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Doctor of Philosophy 

                        (Fisheries Technology and 
Aquatic Resources) 

ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) :  Ph. D. (Fisheries Technology 
and Aquatic Resources) 

 

คงเดิม 

โครงสร้างหลักสูตรเดิม  โครงสร้างหลักสูตรใหม ่  หมายเหต ุ
จำนวนหน่วยกิตรวม 72 

หน่วยกิต 
จำนวนหน่วยกิตรวม 72 

หน่วยกิต 
คงเดิม 

1. รายวชิาที่ไม่นับหน่วยกิต 13 1. รายวชิาที่ไม่นับหน่วยกติ 13 เปลี่ยนรหัสวชิา 
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โครงสร้างหลักสูตรเดิม  
หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาเทคโนโลยีการประมงและ

ทรัพยากรทางน้ำ (หลักสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2561) 

โครงสร้างหลักสูตรใหม ่
หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาเทคโนโลยีการประมง 

และทรัพยากรทางน้ำ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566) 

หมายเหต ุ

หนว่ยกิต หน่วยกิต 
-  ทป 701 ระเบียบวิธวีิจยัทางการประมงและ

ทรัพยากรทางน้ำ 
   3 (2-3-5) -  30903101 ระเบียบวธิีวิจยัขั้นสูงทางการ

ประมงและทรัพยากรทางน้ำ 
  3 (2-3-5) เปลีย่นชื่อรายวิชา 

เปลี่ยนรหัสวิชา 
-  ทป 791 สัมมนา 1 1 (0-2-1) -  30903121 สัมมนา 1 1 (0-2-1) เปลี่ยนรหัสวิชา 
-  ทป 792 สัมมนา 2 1 (0-2-1) -  30903122 สัมมนา 2 1 (0-2-1) เปลี่ยนรหัสวิชา 
-  ทป 793 สัมมนา 3 1 (0-2-1) -  30903123 สัมมนา 3 1 (0-2-1) เปลี่ยนรหัสวิชา 
-  ทป 794 สัมมนา 4 1 (0-2-1) -  30903124 สัมมนา 4 1 (0-2-1) เปลีย่นรหัสวิชา 

-  ทป 795 สัมมนา 5 1 (0-2-1) -  30903125 สัมมนา 5 1 (0-2-1) เปลี่ยนรหัสวิชา 

-  ทป 796 สัมมนา 6 1 (0-2-1) -  30903126 สัมมนา 6 1 (0-2-1) เปลี่ยนรหัสวิชา 

-  ทป 797 สัมมนา 7 1 (0-2-1) -  30903127 สัมมนา 7 1 (0-2-1) เปลี่ยนรหัสวิชา 

-  ทป 798 สัมมนา 8 1 (0-2-1) -  30903128 สัมมนา 8 1 (0-2-1) เปลีย่นรหัสวิชา 

-  ทป 799 สัมมนา 9 1 (0-2-1) -  30903129 สัมมนา 9 1 (0-2-1) เปลี่ยนรหัสวิชา 

-  ทป 800 สัมมนา 10 1 (0-2-1) -  30903130 สัมมนา 10 1 (0-2-1) เปลีย่นรหัสวิชา 

2. ดุษฎีนิพนธ ์ 48 
หนว่ยกิต 

2. ดุษฎีนิพนธ ์ 48 
หน่วยกิต 

เปลี่ยนรหัสวชิา 

- ทป 891 ดุษฎีนิพนธ์ 1 6 (0-18-0) - 30903131 ดุษฎีนิพนธ์ 1 6 (0-18-0) เปลี่ยนรหัสวิชา 
- ทป 892 ดุษฎีนิพนธ์ 2 6 (0-18-0) - 30903132 ดุษฎีนิพนธ์ 2 6 (0-18-0) เปลี่ยนรหัสวิชา 
- ทป 893 ดุษฎีนิพนธ์ 3 6 (0-18-0) - 30903133 ดุษฎีนิพนธ์ 3 6 (0-18-0) เปลี่ยนรหัสวิชา 
- ทป 894 ดุษฎีนิพนธ์ 4 6 (0-18-0) - 30903134 ดุษฎีนิพนธ์ 4 6 (0-18-0) เปลีย่นรหัสวิชา 
- ทป 895 ดุษฎีนิพนธ์ 5 12 (0-36-0) - 30903135 ดุษฎีนิพนธ์ 5 12 (0-36-0) เปลี่ยนรหัสวิชา 
- ทป 896 ดุษฎีนิพนธ์ 6 12 (0-36-0) - 30903136 ดุษฎีนิพนธ์ 6 12 (0-36-0) เปลี่ยนรหัสวิชา 
- ทป 897 ดุษฎีนิพนธ์ 7 6 (0-18-0) - 30903137 ดุษฎีนิพนธ์ 7 6 (0-18-0) เปลี่ยนรหัสวิชา 
- ทป 898 ดุษฎีนิพนธ์ 8 6 (0-18-0) - 30903138 ดุษฎีนิพนธ์ 8 6 (0-18-0) เปลีย่นรหัสวิชา 
- ทป 899 ดุษฎีนิพนธ์ 9 6 (0-18-0) - 30903139 ดุษฎีนิพนธ์ 9 6 (0-18-0) เปลี่ยนรหัสวิชา 
- ทป 900 ดุษฎีนิพนธ์ 10 6 (0-18-0) - 30903140 ดุษฎีนิพนธ์ 10 6 (0-18-0) เปลีย่นรหัสวิชา 
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แผน 2 แผน 2.1 

โครงสรา้งหลักสูตรเดิม  
หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาเทคโนโลยีการประมงและ

ทรัพยากรทางน้ำ (หลักสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2561) 

โครงสร้างหลักสูตรใหม ่
หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาเทคโนโลยีการประมง 

และทรัพยากรทางน้ำ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566) 

หมายเหต ุ

ชื่อหลักสูตร (เดิม) 
ภาษาไทย      : หลักสตูรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต 
                    สาขาวิชาเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากร

ทางน้ำ 
ภาษาอังกฤษ  : Doctor of Philosophy Program in 

Fisheries Technology and Aquatic 
Resources  

ชื่อหลักสูตร (ใหม)่ 
ภาษาไทย      : หลักสตูรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต 
                    สาขาวิชาเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากร

ทางน้ำ 
ภาษาอังกฤษ  : Doctor of Philosophy Program in 

Fisheries Technology and Aquatic 
Resources 

คงเดิม 

ชื่อปริญญา (เดิม) 
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : ปรัชญาดุษฎบีัณฑิต 
                               (เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากร   
                               ทางน้ำ) 
ชื่อย่อ (ภาษาไทย)      : ปร.ด. (เทคโนโลยีการประมงและ   
                               ทรัพยากรทางน้ำ) 
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Doctor of Philosophy 

                        (Fisheries Technology and 
Aquatic Resources) 

ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) :  Ph. D. (Fisheries Technology 
and Aquatic Resources) 

ชื่อปริญญา (ใหม่) 
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : ปรัชญาดุษฎบีัณฑิต 
                               (เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากร   
                               ทางน้ำ) 
ชื่อย่อ (ภาษาไทย)      : ปร.ด. (เทคโนโลยีการประมงและ   
                               ทรัพยากรทางน้ำ) 
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Doctor of Philosophy 

                        (Fisheries Technology and 
Aquatic Resources) 

ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) :  Ph. D. (Fisheries Technology 
and Aquatic Resources) 

 

คงเดิม 

โครงสร้างหลักสูตรเดิม  โครงสร้างหลักสูตรใหม ่  หมายเหต ุ
จำนวนหน่วยกิตรวม 48 

หน่วยกิต 
จำนวนหน่วยกิตรวม 48 

หน่วยกิต 
คงเดิม 

1. รายวชิาที่ไม่นบัหน่วยกติ 9 
หน่วยกิต 

1. รายวชิาที่ไม่นับหน่วยกติ 9 
หน่วยกิต 

เปลี่ยนรหัสวชิา 

-  ทป 701 ระเบียบวิธวีิจยัทางการประมงและ
ทรพัยากรทางน้ำ 

   3 (2-3-5) -  30903101 ระเบียบวธิีวิจยัขั้นสูงทางการ
ประมงและทรัพยากรทางน้ำ 

  3 (2-3-5) เปลี่ยนชื่อรายวิชา 
เปลี่ยนรหัสวิชา 

-  ทป 791 สัมมนา 1 1 (0-2-1) -  30903121 สัมมนา 1 1 (0-2-1) เปลี่ยนรหัสวิชา 
-  ทป 792 สัมมนา 2 1 (0-2-1) -  30903122 สัมมนา 2 1 (0-2-1) เปลีย่นรหัสวิชา 
-  ทป 793 สมัมนา 3 1 (0-2-1) -  30903123 สัมมนา 3 1 (0-2-1) เปลี่ยนรหัสวิชา 
-  ทป 794 สัมมนา 4 1 (0-2-1) -  30903124 สัมมนา 4 1 (0-2-1) เปลีย่นรหัสวิชา 

-  ทป 795 สัมมนา 5 1 (0-2-1) -  30903125 สัมมนา 5 1 (0-2-1) เปลี่ยนรหัสวิชา 

-  ทป 796 สัมมนา 6 1 (0-2-1) -  30903126 สัมมนา 6 1 (0-2-1) เปลี่ยนรหัสวิชา 

2. ดุษฎีนิพนธ ์ 36 
หน่วยกิต 

2. ดุษฎีนิพนธ ์ 36 
หน่วยกิต 

เปลี่ยนรหัสวชิา 

- ทป 891 ดุษฎีนิพนธ์ 1 6 (0-18-0) - 30903131 ดุษฎีนิพนธ์ 1 6 (0-18-0) เปลี่ยนรหัสวิชา 
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โครงสรา้งหลักสูตรเดิม  
หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาเทคโนโลยีการประมงและ

ทรัพยากรทางน้ำ (หลักสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2561) 

โครงสร้างหลักสูตรใหม ่
หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาเทคโนโลยีการประมง 

และทรัพยากรทางน้ำ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566) 

หมายเหต ุ

- ทป 892 ดุษฎีนิพนธ์ 2 6 (0-18-0) - 30903132 ดุษฎีนิพนธ์ 2 6 (0-18-0) เปลี่ยนรหัสวิชา 
- ทป 893 ดุษฎีนิพนธ์ 3 6 (0-18-0) - 30903133 ดุษฎีนิพนธ์ 3 6 (0-18-0) เปลี่ยนรหัสวิชา 
- ทป 894 ดุษฎีนิพนธ์ 4 6 (0-18-0) - 30903134 ดุษฎีนิพนธ์ 4 6 (0-18-0) เปลี่ยนรหัสวิชา 
- ทป 895 ดุษฎีนิพนธ์ 5 12 (0-36-0) - 30903135 ดุษฎีนิพนธ์ 5 12 (0-36-0) เปลี่ยนรหัสวิชา 
3. วิชาเอกบังคับ 3 หน่วยกิต 3. วิชาเอกบังคับ 3 หน่วยกิต  
-  ทป 711 นวัตกรรมทางการประมงและการ

เป็นผู้ประกอบการ 
   3 (2-3-5) -  30903102 นวัตกรรมทางการประมงและ

การเป็นผู้ประกอบการ 
  3 (2-3-5) เปลี่ยนรหัสวิชา 

4. วิชาเอกเลือก อย่างน้อย 9 หน่วยกิต 4. วิชาเอกเลือก อย่างน้อย 9 หน่วยกิต  
- ทป 712 เทคโนโลยีการปรบัปรุงพันธุส์ัตว์น้ำขั้น
สูง 

   3 (2-3-5) - 30903301 เทคโนโลยีการปรับปรุงพนัธุ์สัตว์น้ำ
ขั้นสูง 

   3 (2-3-5) เปลี่ยนรหัสวิชา 
เปลี่ยนคำอธิบายรายวิชา 

- ทป 713 การจัดการทรัพยากรทางน้ำอย่าง
ยั่งยืน 

   3 (2-3-5) - 30903401 การจัดการทรัพยากรทางน้ำอยา่ง
ยั่งยืน 

   3 (2-3-5) เปลีย่นรหัสวิชา 
เปลี่ยนคำอธิบายรายวิชา 

-ทป 714 การจัดการสุขภาพสัตว์น้ำขั้นสูง    3 (2-3-5) -30903201 การจัดการสุขภาพสัตว์นำ้ขั้นสูง    3 (2-3-5) เปลี่ยนรหัสวิชา 
เปลี่ยนคำอธิบายรายวิชา 

- ทป 715 ความหลากหลายทางด้านทรพัยากร
ประมงและการใช้ประโยชน ์

3 (2-3-5) - 30903402 การจัดการทรพัยากรประมงและ
ความหลากหลายทางชีวภาพ 

3 (2-3-5) เปลี่ยนรหัสวิชา 
เปลีย่นชื่อวิชา 
เปลี่ยนคำอธิบายรายวิชา 

-ทป 716 การจัดการองค์ความรูด้้านการประมง 3 (2-3-5) -30903404 การจัดการทรัพย์สินทางปญัญาด้าน
นวัตกรรมการประมง 

3 (2-3-5) เปลี่ยนรหัสวิชา 
เปลี่ยนชื่อวิชา 
เปลี่ยนคำอธิบายรายวิชา 

- ทป 717 แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ในการ
จดัการทรพัยากรประมง 

3 (2-3-5) - 30903403 แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ในการ
จัดการทรัพยากรประมง 

3 (2-3-5) เปลี่ยนรหัสวิชา 
เปลี่ยนคำอธิบายรายวิชา 

- ทป 718 การบูรณาการด้านสาหรา่ย พืชน้ำ 
เพื่อผลติสัตว์น้ำอินทรีย ์

3 (2-3-5) - 30903202 การบูรณาการด้านสาหร่าย พืชนำ้ 
เพื่อผลิตสัตว์น้ำอินทรีย์ขั้นสูง 

3 (2-3-5) เปลี่ยนรหัสวิชา 
เปลี่ยนชือ่วิชา 
เปลีย่นคำอธิบายรายวิชา 

- ทป 719 การวจิัยหรือฝกึอบรมต่างประเทศ
ระดับบัณฑิตศึกษา 

3(0-9-0) - 30903407 การวิจัยหรือฝึกอบรมต่างประเทศ
ระดับบัณฑิตศึกษา 

3(0-9-0) เปลี่ยนรหัสวิชา 
 

  - 30903302 เอนไซม์และการประยุกต์ใช้ใน
อาหารสัตว์นำ้ 

3 (2-3-5) รายวิชาใหม ่

  - 30903405 การวางแผนและบริหาร
โครงการวิจัย 

3 (2-3-5) รายวิชาใหม ่

  - 30903406หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยกีาร
ประมงและทรัพยากรทางน้ำ 

3 (2-3-5) รายวิชาใหม ่
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แผน 2 แผน 2.2 

โครงสร้างหลักสูตรเดิม  
หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาเทคโนโลยีการประมงและ

ทรัพยากรทางน้ำ (หลักสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2556) 

โครงสร้างหลักสูตรใหม ่
หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาเทคโนโลยีการประมง 

และทรัพยากรทางน้ำ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

หมายเหต ุ

ชื่อหลักสูตร (เดิม) 
ภาษาไทย      : หลักสตูรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต 
                    สาขาวิชาเทคโนโลยกีารประมงและทรพัยากร

ทางน้ำ 
ภาษาอังกฤษ  : Doctor of Philosophy Program in 

Fisheries Technology and Aquatic 
Resources  

ชื่อหลักสูตร (ใหม่) 
ภาษาไทย      : หลักสตูรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต 
                    สาขาวิชาเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากร

ทางน้ำ 
ภาษาอังกฤษ  : Doctor of Philosophy Program in 

Fisheries Technology and Aquatic 
Resources 

คงเดิม 

ชื่อปริญญา (เดิม) 
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : ปรัชญาดุษฎบีัณฑิต 
                               (เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากร   
                               ทางน้ำ) 
ชื่อย่อ (ภาษาไทย)      : ปร.ด. (เทคโนโลยีการประมงและ   
                               ทรัพยากรทางน้ำ) 
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Doctor of Philosophy 

                        (Fisheries Technology and 
Aquatic Resources) 

ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) :  Ph. D. (Fisheries Technology 
and Aquatic Resources) 

ชื่อปริญญา (ใหม่) 
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : ปรัชญาดุษฎบีัณฑิต 
                               (เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากร   
                               ทางน้ำ) 
ชื่อย่อ (ภาษาไทย)      : ปร.ด. (เทคโนโลยีการประมงและ   
                               ทรัพยากรทางน้ำ) 
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Doctor of Philosophy 

                        (Fisheries Technology and 
Aquatic Resources) 

ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) :  Ph. D. (Fisheries Technology 
and Aquatic Resources) 

 

คงเดิม 

โครงสร้างหลักสูตรเดิม  โครงสร้างหลักสูตรใหม ่  หมายเหต ุ
จำนวนหน่วยกิตรวม 72 

หน่วยกิต 
จำนวนหน่วยกิตรวม 72 

หน่วยกิต 
คงเดิม 

1. รายวชิาที่ไม่นับหน่วยกติ 13 
หน่วยกิต 

1. รายวชิาที่ไม่นับหน่วยกติ 13 
หน่วยกิต 

เปลี่ยนรหัสวชิา 

-  ทป 701 ระเบียบวิธวีิจยัทางการประมงและ
ทรัพยากรทางน้ำ 

   3 (2-3-5) -  30903101 ระเบยีบวธิีวิจยัขั้นสูงทางการ
ประมงและทรัพยากรทางน้ำ 

  3 (2-3-5) เปลี่ยนชื่อรายวิชา 
เปลี่ยนรหัสวิชา 

-  ทป 791 สัมมนา 1 1 (0-2-1) -  30903121 สัมมนา 1 1 (0-2-1) เปลี่ยนรหัสวิชา 
-  ทป 792 สัมมนา 2 1 (0-2-1) -  30903122 สัมมนา 2 1 (0-2-1) เปลีย่นรหัสวิชา 
-  ทป 793 สัมมนา 3 1 (0-2-1) -  30903123 สัมมนา 3 1 (0-2-1) เปลี่ยนรหัสวิชา 
-  ทป 794 สัมมนา 4 1 (0-2-1) -  30903124 สัมมนา 4 1 (0-2-1) เปลีย่นรหัสวิชา 

-  ทป 795 สัมมนา 5 1 (0-2-1) -  30903125 สัมมนา 5 1 (0-2-1) เปลี่ยนรหัสวิชา 

-  ทป 796 สัมมนา 6 1 (0-2-1) -  30903126 สัมมนา 6 1 (0-2-1) เปลี่ยนรหัสวิชา 

-  ทป 797 สัมมนา 7 1 (0-2-1) -  30903127 สัมมนา 7 1 (0-2-1) เปลี่ยนรหัสวิชา 

-  ทป 798 สัมมนา 8 1 (0-2-1) -  30903128 สัมมนา 8 1 (0-2-1) เปลี่ยนรหัสวิชา 

-  ทป 799 สัมมนา 9 1 (0-2-1) -  30903129 สัมมนา 9 1 (0-2-1) เปลี่ยนรหัสวิชา 
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โครงสร้างหลักสูตรเดิม  
หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาเทคโนโลยีการประมงและ

ทรัพยากรทางน้ำ (หลักสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2556) 

โครงสร้างหลักสูตรใหม ่
หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาเทคโนโลยีการประมง 

และทรัพยากรทางน้ำ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

หมายเหต ุ

-  ทป 800 สัมมนา 10 1 (0-2-1) -  30903130 สัมมนา 10 1 (0-2-1) เปลี่ยนรหัสวิชา 

2. ดุษฎีนิพนธ ์ 48 
หน่วยกิต 

2. ดุษฎีนิพนธ ์ 48 
หน่วยกิต 

เปลี่ยนรหัสวชิา 

- ทป 891 ดุษฎีนิพนธ์ 1 6 (0-18-0) - 30903131 ดุษฎีนิพนธ์ 1 6 (0-18-0) เปลีย่นรหัสวิชา 
- ทป 892 ดุษฎีนิพนธ์ 2 6 (0-18-0) - 30903132 ดุษฎีนิพนธ์ 2 6 (0-18-0) เปลี่ยนรหัสวิชา 
- ทป 893 ดุษฎีนิพนธ์ 3 6 (0-18-0) - 30903133 ดุษฎีนิพนธ์ 3 6 (0-18-0) เปลี่ยนรหัสวิชา 
- ทป 894 ดุษฎีนิพนธ์ 4 6 (0-18-0) - 30903134 ดุษฎีนิพนธ์ 4 6 (0-18-0) เปลี่ยนรหัสวิชา 
- ทป 895 ดุษฎีนิพนธ์ 5 12 (0-36-0) - 30903135 ดุษฎีนิพนธ์ 5 12 (0-36-0) เปลี่ยนรหัสวิชา 
- ทป 896 ดุษฎีนิพนธ์ 6 12 (0-36-0) - 30903136 ดุษฎีนิพนธ์ 6 12 (0-36-0) เปลี่ยนรหัสวิชา 
3. วิชาเอกบังคับ 3 หน่วยกิต 3. วิชาเอกบังคับ 3 หน่วยกิต  
-  ทป 711 นวัตกรรมทางการประมงและการ

เปน็ผูป้ระกอบการ 
   3 (2-3-5) -  30903102 นวัตกรรมทางการประมงและ

การเป็นผู้ประกอบการ 
  3 (2-3-5) เปลี่ยนรหัสวิชา 

4. วิชาเอกเลือก อย่างน้อย 21 หน่วยกติ 4. วิชาเอกเลือก อย่างน้อย 21 หน่วยกติ  
- ทป 712 เทคโนโลยีการปรับปรุงพันธุส์ัตว์น้ำขั้น
สูง 

   3 (2-3-5) - 30903301 เทคโนโลยีการปรับปรุงพนัธุ์สัตว์น้ำ
ขั้นสูง 

   3 (2-3-5) เปลี่ยนรหัสวิชา 
เปลี่ยนคำอธิบายรายวิชา 

- ทป 713 การจัดการทรัพยากรทางน้ำอย่าง
ยั่งยืน 

   3 (2-3-5) - 30903401 การจัดการทรัพยากรทางน้ำอยา่ง
ยั่งยืน 

   3 (2-3-5) เปลี่ยนรหัสวิชา 
เปลี่ยนคำอธิบายรายวิชา 

-ทป 714 การจัดการสุขภาพสัตว์น้ำขั้นสูง    3 (2-3-5) -30903201 การจัดการสุขภาพสัตว์นำ้ขั้นสูง    3 (2-3-5) เปลี่ยนรหัสวิชา 
เปลี่ยนคำอธิบายรายวิชา 

- ทป 715 ความหลากหลายทางด้านทรพัยากร
ประมงและการใช้ประโยชน ์

3 (2-3-5) - 30903402 การจัดการทรัพยากรประมงและ
ความหลากหลายทางชีวภาพ 

3 (2-3-5) เปลี่ยนรหัสวิชา 
เปลีย่นชื่อรายวิชา 
เปลี่ยนคำอธิบายรายวิชา 

-ทป 716 การจัดการองค์ความรู้ด้านการประมง 3 (2-3-5) -30903404 การจัดการทรัพย์สินทางปญัญาด้าน
นวัตกรรมการประมง 

3 (2-3-5) เปลี่ยนรหัสวิชา 
เปลีย่นชื่อรายวิชา 
เปลี่ยนคำอธิบายรายวิชา 

- ทป 717 แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ในการ
จัดการทรัพยากรประมง 

3 (2-3-5) - 30903403 แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ในการ
จัดการทรัพยากรประมง 

3 (2-3-5) เปลี่ยนรหัสวิชา 
 

- ทป 718 การบูรณาการด้านสาหรา่ย พืชน้ำ 
เพื่อผลิตสัตว์น้ำอินทรีย ์

3 (2-3-5) - 30903202 การบูรณาการด้านสาหร่าย พืชนำ้ 
เพือ่ผลิตสัตว์น้ำอินทรีย์ขั้นสูง 

3 (2-3-5) เปลี่ยนรหัสวิชา 
เปลีย่นชื่อรายวิชา 
เปลี่ยนคำอธิบายรายวิชา 

- ทป 719 การวจิัยหรือฝกึอบรมต่างประเทศ
ระดับบัณฑิตศึกษา 

3(0-9-0) - 30903407 การวิจัยหรือฝึกอบรมต่างประเทศ
ระดับบัณฑิตศึกษา 

3(0-9-0) เปลี่ยนรหัสวิชา 
 

  - 30903302 เอนไซมแ์ละการประยุกต์ใช้ใน
อาหารสัตว์นำ้ 

3 (2-3-5) รายวิชาใหม ่

  - 30903405 การวางแผนและบริหาร
โครงการวิจัย 

3 (2-3-5) รายวิชาใหม ่

  - 30903406 เร่ืองเฉพาะทางดา้นเทคโนโลยีการ
ประมงและทรัพยากรทางน้ำ 

3 (2-3-5) รายวิชาใหม ่
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