หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561

คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
จังหวัดเชียงใหม่
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คำนำ
สังคมมนุษย์ต้องเผชิญกับความท้าทายที่ต้องจัดหาอาหารที่มีคุณ ภาพอย่างชาญฉลาดเพื่อ
รองรับประชากรทั่วโลก ในขณะที่เกิดความแปรปรวนของสภาพอากาศและปัญหาสิ่งแวดล้อมเสื่อม
โทรม สัตว์น้ำมีความสำคัญในด้านเป็นแหล่งอาหาร สร้างงาน สร้างรายได้แก่ประชากรทั่วโลก เพื่อให้
การผลิตสัตว์น้ำเป็นไปอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ได้มาตรฐานสากล มีความปลอดภัยต่อ
ผู้บริโภค องค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ สิ่งแวดล้อมทางน้ำและ
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเป็นงานที่ต้องคิดค้นวิจัยอย่างต่อเนื่อง การเพาะขยายพันธุ์ การอนุบาล การ
เลี้ยงสัตว์น้ำที่ใกล้สูญพันธุ์ สัตว์น้ำเศรษฐกิจและสัตว์น้ำที่มีความสำคัญต่อระบบนิเวศน์ อาหารสัตว์น้ำ
ธรรมชาติ อาหารมีชีวิตเพื่อพ่อแม่พันธุ์และสัตว์น้ำวัยอ่อน การแปรรูปเพื่อการบริโภคและการแปรรูป
เพื่ อ เป็ น เวชภั ณ ฑ์ การตลาด การขายการบริ ห ารจั ด การทางธุ ร กิ จ และการบริ ห ารจั ด การ
ทรั พ ยากรธรรมชาติ ท างน้ ำ รวมถึ งเทคโนโลยี ที่ เกี่ ย วข้อ งทั้ งหมดที่ ส ามารถต่ อยอดงานทางด้ าน
วิทยาศาสตร์ประยุกต์ ล้วนแล้วแต่เป็นงานที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถที่แท้จริงของอาจารย์ผู้มีองค์
ความรู้ จ ริ ง ๆ ปฏิ บั ติ จ ริ งเพื่ อ ตอบโจทย์ ก ารสร้ า งบั ณ ฑิ ต นั ก ปฏิ บั ติ ที่ เชี่ ย วชาญและทั น ต่ อ การ
เปลี่ยนแปลง
นวัต กรรมการเรี ย นรู้ ในปั จ จุ บั น มี ก ารเปลี่ ย นแปลง มี ก ารบู รณาการข้ ามศาสตร์ ม ากขึ้ น
งานวิจัยมีส่วนช่วยให้เกิดการเรียนรู้แต่ต้องสามารถใช้ประโยชน์ได้จริง เป็นที่ต้องการของชุมชน การที่
จะนำพาประเทศไทยไปข้างหน้าตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 นั้น นับเป็นเรื่องที่ท้าทายเป็นอย่างยิ่ง
เนื่องจากการสร้างบัณฑิตที่มีความพร้อมในเรื่องต่าง ๆ นั้น ยังต้องมีคุณภาพและความสามารถในการ
ทำงานจริง เพื่อตอบโจทย์สังคมอย่างจริงจัง การก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย นวัตกรรมต่าง ๆ ที่จะต้อง
ดำเนินการจากฐานขององค์ความรู้
ดังนั้ น ทางคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพ ยากรทางน้ำจึงได้ มีการปรับปรุงหลั กสู ต ร
ปรั ช ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต เพื่ อ ให้ ทั น สมั ย ตามความต้ อ งการของตลาดแรงงานและส่ งเสริ ม การสร้า ง
นวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาทางด้านการประมงและทรัพยากรทางน้ำ โดยส่งเสริมการเรียนรู้ตามความ
ถนั ดและการสร้างคนที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง เพื่อรับมือกับโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
รวมถึงการสร้างฐานให้สังคมมั่นคง ประชาชนมั่งคั่งและยั่งยืน
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่

มคอ. 2

2

สารบัญ
คำนำ
สารบัญ
ใบสรุปขั้นตอนการเสนอหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมงและ
ทรัพยากรทางน้ำ
หมวดที่
1 ข้อมูลทั่วไป
2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
3 ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร้างหลักสูตร
4 ผลการเรียนรู้ และกลยุทธ์การสอนและการประเมิน
5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
6 การพัฒนาคณาจารย์
7 การประกันคุณภาพของหลักสูตร
8 การประเมินและการปรับปรุงการดำเนินงานของหลักสูตร
เอกสารแนบ
1 ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตร เกณฑ์มาตรฐาน-หลักสูตรเก่า-หลักสูตรใหม่
2 ตารางเปรียบเทียบรายละเอียดตามโครงสร้างหลักสูตรเก่า-ใหม่
3 สาระการปรับปรุงหลักสูตร
4 ประวัติและผลงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร/
อาจารย์ผู้สอน
5 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
6 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
7 รายงานสรุปการวิพากษ์หลักสูตร

หน้า
1
2
4

5
11
14
61
79
83
85
100
103
107
115
124
156
157
158
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สารบัญ (ต่อ)
8
9
10

11
12

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง แนวปฏิบัติในการเผยแพร่ผลงานวิจัย
ตามเงื่อนไขการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง รายชื่อวารสารวิชาการสำหรับการตีพิมพ์
เผยแพร่ผลงานวิจัยตามเงื่อนไขการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง เกณฑ์การสอบผ่านความรู้ภาษาต่างประเทศ
ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษา
สถาบันอื่น และการเทียบโอนหน่วยกิตของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

หน้า
161
195
198

201
203
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ใบสรุปขั้นตอนการเสนอหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
…………………………………………
การเสนอหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุม ดังนี้
1. คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
ในการประชุม ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561
2. คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
ในการประชุม ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2561
3. คณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
ในการประชุม ครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2561
4. คณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย เห็นชอบให้นำเสนอคณะกรรมการวิชาการ
ในการประชุม ครั้งที่ 13/2561 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2561
5. คณะกรรมการวิชาการ เห็นชอบให้นำเสนอหลักสูตรต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ในการประชุม ครั้งที่ 12/2561 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561
6. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เห็นชอบให้นำเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย
ในการประชุม ครั้งที่ 16/2561 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561
7. สภามหาวิทยาลัย ให้ความเห็นชอบหลักสูตร
ในการประชุม ครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2561
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หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/วิทยาลัย

มหาวิทยาลัยแม่โจ้
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสหลักสูตรและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร:
25510131110057
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
: ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมง
และทรัพยากรทางน้ำ
ภาษาอังกฤษ
: Doctor of Philosophy (Fisheries Technology and Aquatic
Resources)
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : ปร.ด. (เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Doctor of Philosophy (Fisheries Technology and Aquatic
Resources)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : Ph.D. (Fisheries Technology and Aquatic Resources)
3. วิชาเอก
ไม่มี
4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
แบบ 1 แบบ 1.1 จำนวน 48 หน่วยกิต
แบบ 1 แบบ 1.2 จำนวน 72 หน่วยกิต
แบบ 2 แบบ 2.1 จำนวน 48 หน่วยกิต
แบบ 2 แบบ 2.2 จำนวน 72 หน่วยกิต
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5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาเอก 3 ปี และ 5 ปี
5.2 ภาษาที่ใช้
หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยและ/หรือภาษาอังกฤษ
5.3 การรับเข้าศึกษา
รับนักศึกษาทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ
5.4 ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยอื่น
เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัย ที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง
5.5 การให้ปริญญากับผู้สำเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาเห็นชอบ/อนุมัติหลักสูตร
6.1 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 โดยปรับปรุงมาจากหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขา
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)
6.2 เปิดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562
6.3 คณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย เห็นชอบให้นำเสนอหลักสูตรต่อคณะกรรมการ
วิชาการ ในการประชุม ครั้งที่ 13/2561 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2561
6.4 คณะกรรมการวิชาการ เห็นชอบให้นำเสนอหลักสูตรต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ
ในการประชุม ครั้งที่ 12/2561 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561
6.5 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เห็นชอบให้นำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ
ในการประชุม ครั้งที่ 16/2561 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561
6.6 สภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้ความเห็นชอบหลักสูตร
ในการประชุม ครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2561
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2562
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8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
สามารถประกอบอาชี พ ในงานด้ า นวิ ช าการ งานด้ า นวิ จั ย งานด้ า นการเกษตร งานด้ า น
สังคมศาสตร์ งานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของภาครัฐและภาคเอกชน และการประกอบอาชีพ
อิสระ และผู้ประกอบการ Smart Enterprise และ Startups
9. ชื่อ ตำแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ที่

ตำแหน่งทาง
วิชาการ

1.

2.

3.

ชื่อ – สกุล

คุณวุฒิ

รองศาสตราจารย์

นายนิวุฒิ หวังชัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

นายประจวบ
ฉายบุ

Ph.D.
วท.ม.
วท.บ.
ปร.ด.
วท.ม.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

นางจิราพร โรจน์
ทินกร

สาขาวิชา

วท.บ.
Ph.D.

Applied Biochemistry
วิทยาศาสตร์การประมง
วาริชศาสตร์
ชีววิทยา
เทคโนโลยีการบริหาร
สิ่งแวดล้อม
วาริชศาสตร์
Aquatic Biosciences

วท.ม.
วท.บ.

เทคโนโลยีชีวภาพ
เทคนิคการแพทย์

สำเร็จการศึกษาจาก

ปี พ.ศ.

University of Tsukuba, Japan
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหิดล

2545
2534
2528
2543
2538

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Tokyo University of Fisheries,
Japan
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2526
2545
2537
2532

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
10.1 อาคารเรียนรวมต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้
10.2 คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จำเป็นต้องนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
การประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเป็นแหล่งผลิตอาหาร สร้างงาน สร้างอาชีพให้ แก่ประชากร
ทั่ ว โลก การส่ งออกผลิ ต ภั ณ ฑ์ ป ระมงเป็ น รายได้ ส ำคั ญ ของไทย อย่ างไรก็ ต ามการใช้ ค วามรู้แ ละ
เทคโนโลยีบริหารจัดการทรัพยากรประมงมีความสำคัญเพื่อให้มีทรัพยากรสัตว์น้ำไว้ใช้ประโยชน์อย่าง
ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การสร้างผลผลิตสัตว์น้ำจากการเพาะเลี้ยงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
เพื่อรองรับความต้องการบริโภคสัตว์น้ำที่สูงขึ้น รวมทั้งการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าประมงให้มีมาตรฐาน
ปลอดภัยต่อผู้บ ริโภคมีความจำเป็ น ส่งผลให้เกิดความต้องการกำลังแรงงานที่มีความรู้ในด้านการ
ประมงและทรัพยากรทางน้ำ นอกจากนี้แผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสัง คมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.
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2560 – 2564) ต้องการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยให้สังคมไทยสามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคง
เกิดภูมิคุ้มกัน และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม เพื่อให้การพัฒ นาประเทศสู่ความ
สมดุลและยั่งยืน
การวิจั ย และพั ฒ นานวัต กรรมด้ านการประมงเพื่ อ ยกระดั บ ศั ก ยภาพการบริห ารจั ด การ
ทรัพยากรประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เพื่อให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจทั้งในเรื่อง
กระบวนการผลิตและรูปแบบผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ๆ การพัฒนากลยุทธ์ด้านนวัตกรรมบูรณาการ
วิจัยและพัฒนากับการนำไปใช้ประโยชน์ในเชิ งพาณิชย์ การพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ประกอบการทาง
รวมทั้งการเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างสถาบันวิจัย สถาบันการศึกษา ภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน
จึงเป็นภาระกิจเร่งด่วน
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นสถาบันการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาที่มีจุดเด่นด้านการเรียนการสอนและการวิจัยด้านการประมงและทรัพยากรทางน้ำมา
เป็นระยะเวลายาวนาน จึงจำเป็นต้องปรับตัวในการวางแผนการพัฒนาหลักสูตรต่าง ๆ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งเน้นการเรียนการสอนแบบวิจัยผ่านการศึกษาวิชาดุษฎีนิพนธ์
ซึ่งสามารถพัฒนาหลักสูตรฯ เพื่อตอบโจทย์กลุ่มวิจัยเร่งด่วน (priority-based research areas) ตาม
นโยบายต่อเนื่องจากยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2560-2564) ในกลุ่มวิจัยด้านการ
จัดการทรัพยากรน้ ำ กลุ่มวิจั ยภาวะโลกร้อนและพลั งงานทางเลื อก กลุ่มวิจัยการเพิ่มมูล ค่าสิ นค้า
เกษตรเพื่อการส่งออกและลดการนำเข้า กลุ่มวิจัยการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาคุณค่า
ความหลากหลายทางชี ว ภาพ กลุ่ ม วิ จัย เทคโนโลยี ใหม่ แ ละเทคโนโลยีที่ ส ำคัญ เพื่ อ อุ ต สาหกรรม
นอกจากนี้ ยั งสามารถพัฒ นาหลั กสู ตรฯ เพื่อตอบโจทย์ยุทธศาสตร์การวิจัยมุ่งเป้าในกลุ่มวิจัยการ
จัดการน้ ำ กลุ่มวิจัยการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรเพื่อส่งออกและลดการนำเข้า กลุ่มวิจัยการบริห าร
จัดการสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพ
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
การศึกษาเป็นกระบวนการที่สำคัญยิ่งในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ เพียบพร้อมทั้ งความรู้
ความสามารถและสติปั ญ ญาเพี ยงพอที่จะเป็นกำลังสำคัญ ในการพัฒ นาประเทศให้ เจริญ ก้าวหน้า
โดยเฉพาะการศึกษาในระดับปริญญาเอก ซึ่งจัดเป็นการศึกษาที่มุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาความรู้
ทักษะ ในสาขาวิชาเฉพาะทางให้มีความชัดเจน และยังมุ่งสร้างบุคคลให้มีความเป็ นเลิศทางวิชาการ
สามารถพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมต่าง ๆ มาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
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การพัฒนาดังกล่าวดำเนินการโดยผ่านกระบวนการทำวิจัยอย่างเป็นระบบในการจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาเอก เพื่อสนองตอบความต้องการของตลาดแรงงานและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ไทย สำหรั บความต้องการกำลั งคนด้านวิท ยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ทำงานด้านการประมงและ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ ำมากขึ้น เนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกสินค้าประมงรายใหญ่ โดยมี
รายได้จากการส่งออกสินค้าประมงปีละสองแสนกว่าล้านบาท การพัฒนาแรงงานทางด้านอุดมศึกษา
แก้ปัญหาทรัพยากรทางน้ำโดยใช้ข้อมูลจากการวิจัย โดยเฉพาะระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการเรียนการ
สอนแบบวิจัยนี้จะสามารถส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรเพื่อนำไปพัฒนาและต่อยอดการวิจัยในชุมชน
การสร้างงาน สามารถจัดการเพิ่มมูลค่าของทรัพยากรและจัดการสิ่งแวดล้อมทางน้ำได้อย่างบูรณาการ
ที่เหมาะสมกับภูมิสังคม
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
การพั ฒ นาปรั บ ปรุ งหลั กสู ต รให้ ทั น สมั ย โดยวิเคราะห์ จากสถานการณ์ ค วามต้ อ งการ
แรงงานด้านการประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ความพึง พอใจของผู้ใช้บัณฑิต มีการรับฟังความคิดเห็น
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภาครัฐและเอกชน ศิษย์เก่า ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและ
สังคมไทยสู่สังคมแห่งภูมิปั ญญาและการเรียนรู้ ให้ความสำคัญกับการพัฒ นาคนใน 3 มิติ คือ การ
พัฒนาจิตใจควบคู่กับการพัฒนาการเรียนรู้ให้ มีความรู้พื้นฐานเข้มแข็ง มีทักษะชีวิต พัฒนาสมรรถนะ
ทักษะของกำลังแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการ พร้อมก้าวสู่โลกของการทำงานและการแข่งขัน
อย่างมีคุณภาพ โดยผ่านหลักสูตรฯ ที่มีการเรียนการสอนเน้นการวิจัย และพัฒนาการสร้างนวัตกรรม
ผ่านระบบการศึกษาในรายวิชาดุษฎีนิพนธ์
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
เพื่อให้เป็นไปตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพพร้อมคุณธรรม
และรอบรู้อย่างเท่าทัน โดยผลิต ดุษฎีบัณฑิตที่สามารถเป็นผู้สร้างและนำนวัตกรรมมาใช้ประโยชน์ใน
การสร้ างคุ ณ ค่ าทางวิช าการและมู ล ค่ าเพิ่ ม มี ทั ก ษะด้ านภาษาต่ างประเทศ ก้ าวทั น เทคโนโลยี
สารสนเทศ มีทักษะที่จะพัฒนาตนเองเป็นผู้ประกอบการ ตลอดจนสามารถปรับตัวให้ทันต่อกระแส
การเปลี่ ย นแปลงทางเศรษฐกิจ สั งคม และการเมือง เพิ่มพู นความรู้และทักษะในการทำงานเพื่ อ
เสริมสร้างงานให้สูงขึ้นทั้งการคิด วิเคราะห์ สร้างสรรค์ แก้ปัญหา ตัดสินใจ ทำงานเป็นทีม มีจริยธรรม
มีวินัยในการทำงาน สามารถรองรับและเรียนรู้เทคโนโลยีที่ซับซ้อนได้ง่ายปรับตัวให้ทันกับเทคโนโลยี
สมัยใหม่ จากระบบการศึกษาที่เน้นการวิจัยดุษฎีนิพนธ์ และพร้อมก้าวสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ โดยผล
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การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรมีความสอดคล้องกับมาตรฐานของ สกอ. และอัตลักษณ์ บัณฑิต
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
13. ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของมหาวิทยาลัย
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น
ไม่มี
13.2 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน
ไม่มี
13.3 การบริหารจัดการ
1. เน้นการบริหารจัดการโดยเฉพาะในกลุ่มวิชาเอกบังคับให้เป็นแบบร่วมกันสอนเป็น
ทีม (Team teaching) โดยให้ มีผู้ ประสานงานรายวิช าทุ กรายวิชา เพื่ อทำหน้าที่
ประสานงานกับ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสู ตร อาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์
ผู้สอน นักศึกษา ในเรื่องที่เกี่ยวกับรายละเอียดของรายวิชา การจัดการเรียนการ
สอน การวัดผลและประเมินผล
2. ในการจัดการเรียนการสอนจะต้องมีการปรึกษาหารือระหว่างผู้สอนรายวิชาที่เปิด
สอนกับ อาจารย์ ผู้ รับผิ ดชอบหลั กสู ตร เพื่ อให้ ได้เนื้อหาความรู้ และทักษะทางการ
ประมงที่สอดคล้องกับความต้องการของหลักสูตร ประสานงานกับคณะต่าง ๆ ที่จัด
รายวิชาให้นักศึกษา โดยมีการวางแผนร่วมกันของผู้เกี่ยวข้องตั้งแต่ผู้บริหาร อาจารย์
ประจำหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน ตลอดจนบุคลากรสายสนับสนุน
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีความคิดสร้างสรรค์ องค์ความรู้และนวัตกรรมในด้าน
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ที่มีผลกระทบต่อสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน
1.2 ความสำคัญ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยึดหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
“การพัฒนาที่ยั่งยืน” และ “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” จะมุ่งส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และการ
พัฒนานวัตกรรม เพื่อให้เกิดสิ่งใหม่ที่มีมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจทั้งในเรื่องกระบวนการผลิตและรูปแบบ
ผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ๆ โดยพัฒนาคนให้เหมาะสมตามช่วงวัย เพื่อให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ เป็น
คนดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบี ยบวินัย และมีจิตสำนึกที่ดีต่อสังคมส่วนรวม การพัฒ นาทักษะที่
สอดคล้ องกับ ความ ต้ องการในตลาดแรงงานและทัก ษะที่จำเป็ น ต่อการดำรงชีวิต ตลอดจนการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ จึงมีความต้องการกำลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์การประมง
ที่มีคุณภาพพร้อมคุณธรรมและรอบรู้อย่างเท่าทัน โดยผลิตบัณฑิตที่อดทน สู้งาน มีคุณธรรมจริยธรรมที่
ดีงาม มีทักษะด้านการคิด วิเคราะห์ สร้างสรรค์นวัตกรรม แก้ปัญหาและสามารถทำงานเป็นทีมได้
อย่างดี หลักสูตรมุ่งสร้างบัณฑิตที่สามารถปฎิบัติงานได้จริง และ ตอบโจทย์ให้กับภาคเอกชน โดย
หลั ก สู ต รมี ก ารผลั ก ดั น ให้ อ าจารย์ มี ทุ น วิ จั ย และมี ค วามร่ ว มมื อ ภาครัฐ กั บ ภาคเอกชน ( Public
Private Partnership, PPP) และ ผลักดันให้ปฏิบัติงานร่วมกับภาคเอกชนเพื่อเพิ่ มขีดความสามารถ
ในภาคเอกชน (Talent mobility) ซึ่งเป็นการพัฒ นาศักยภาพด้านงานวิจัย เทคโนโลยี และทักษะ
ทางด้านอุตสาหกรรม และเป็นการสร้างบัณฑิตที่สามารถปฎิบัติงานได้จริง เข้าถึงการทำงานในระบบ
ภาคเอกชนได้
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1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. เพื่อผลิตนักวิชาการที่มีศักยภาพในการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม ด้านการประมง
และทรัพยากรทางน้ำ ที่มีผลกระทบต่อสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
2. เพื่อผลิตผู้ประกอบการที่สามารถนำนวัตกรรมขั้นสูง ไปใช้ในด้านสังคม เศรษฐกิจและ
สิ่งแวดล้อม ด้านการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถบูรณาการทางทำงานอย่างมีส่วนรวมของทุกภาคส่วน
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
มี
แผนพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรที่ประกอบด้วยแผนการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร กลยุทธ์ และตัวบ่งชี้
การพัฒนาปรับปรุง โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในรอบการศึกษา 5 ปี
แผนการพัฒนา/
เปลี่ยนแปลง
1. ด้านการพัฒนาบุคลากร
เพิ่มคุณวุฒิและตำแหน่ง
ทางวิชาการของอาจารย์
ผู้สอน
2. ด้านหลักสูตร
การปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตรเท่าทันต่อ
กระแสโลกาภิวัฒน์
(Globolization) และมี
ปัจจัยสนับสนุนการวิจัย
ในระดับสูง
3.ด้านนักศึกษา
พัฒนาศักยภาพนักศึกษา
ให้มีความรู้เชิงวิจัยและ
ตอบโจทย์สังคม

กลยุทธ์

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้

1.1. ส่ ง เสริ ม การขอตำแหน่ ง ทาง 1.1. จ ำ น ว น อ า จ า ร ย์ ที่ มี
วิชาการ
ต ำ แ ห น่ ง ท า ง วิ ช า ก า ร
1.2. ส่งเสริมการวิจัยหลังปริญญา
เพิ่มขึ้นร้อยละ 25 ต่อปี
เอก
2.1. สอบถามความคาดหวังจาก
ผู้ใช้บัณฑิต นักศึกษาและ
อาจารย์ผู้สอน
2.2 จัดหาครุภัณฑ์เพื่องานวิจัย
ชั้นสูงในระดับบัณฑิตศึกษา

2.1 รายงานการสรุปความ
คาดหวังต่อพัฒนาปรับปรุง
หลักสูตรอย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี
2.2. มีแผนในการจัดขอครุภัณฑ์
ของหลักสูตรในแต่ละปี

1.จัดการเรียนการสอนโดยเน้นการ 1. จำนวนกิจกรรมหรือโครงการ
วิเคราะห์และวิจัย
ที่สนับสนุนการเรียนการสอน
2.ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการแลก
อย่างน้อย 1 โครงการต่อปี
เปลียนนักศึกษา (Student
2. จำนวนนักศึกษาแลกเปลี่ยน
Exchange)
ทั้งภายในและต่างประเทศ
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แผนการพัฒนา/
เปลี่ยนแปลง
4. ด้านความร่วมมือภาครัฐภ า ค เ อ ก ข น ( Public
Private Partnership)
ส่งเสริมในบุคลากร
ร่วมมือกับหน่วยงาน
ภาคเอกชนและภาครัฐทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ
5. ด้านการส่งเสริมบุคลากร
ไปปฏิ บั ติ ง านเพื่ อ เพิ่ ม ขี ด
ความสามารถในภาคเอกชน
(Talent mobility)
ส่งเสริมบุคลากรให้
ร่วมมือกับภาคเอกชนเพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถใน
ภาคเอกชน
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กลยุทธ์
สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน รวมทั้งองค์กรวิชาชีพ
เพื่อพัฒนาโครงการวิจัยร่วมกัน

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
4.1 จำนวนหน่วยงานที่เข้าร่วม
ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยงาน
4.2 จำนวนโครงการวิจัยร่วม
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ
หรือเอกชน

สร้างองค์ความรู้ทางด้านการประมง 5.1 จำนวนโครงการวิจัย
และทรัพยากรทางน้ำร่วมกับ
ร่วมกับภาคเอกชนหรือ
ภาคเอกชน เพื่อให้มีการงานวิจัยใหม่ หน่วยงานของรัฐ
และผลิตนวัตกรรม
5.2 จำนวนอาจารย์ที่ร่วมงาน
กับภาคเอกชน
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
การศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภ าคโดย 1 ปีการศึกษาแบ่ ง
ออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
ไม่มีการจัดการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อน
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มีการจัดการศึกษาระบบอื่น นอกเหนือจากระบบทวิภาค
2. การดำเนินการหลักสูตร
2.1 วัน – เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน
- ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนมิถุนายน - เดือนกันยายน
- ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนพฤศจิกายน - เดือนกุมภาพันธ์
หรือเป็นไปตามปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัยที่ประกาศใช้ในขณะนั้น
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 (ข้อ 12.4) และให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่า
ด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตามระเบียบและประกาศอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องโดยมี
คุณสมบัติเพิ่มเติมดังนี้
แบบ 1 แบบ 1.1
1) ผู้สมัครเข้าศึกษาจะต้องไม่เคยถูกคัดชื่อออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ อันเนื่องมาจาก
ความประพฤติ และเป็นผู้มีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
2) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าสาขาการประมงหรือที่เกี่ยวข้องจาก
สถาบันอุดมศึกษาที่ สกอ. หรือ ก.พ. รับรอง โดยมีผลการศึกษาเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.50 หรือ
3) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามข้อ 2 แต่มีผลการศึกษาเฉลี่ยต่ำกว่า 3.50 ต้องมีผลงานวิจัย
ตีพิมพ์เผยแพร่อย่างน้อย 2 รายการ หรือปฏิบัติงานด้านการประมงหรือด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องมาไม่
น้อยกว่า 1 ปี
4) กรณีอื่น ๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้รับผิดชอบหลักสูตร
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แบบ 1 แบบ 1.2
1) ผู้สมัครเข้าศึกษาจะต้องไม่เคยถูกคัดชื่อออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ อันเนื่องมาจาก
ความประพฤติ และเป็นผู้มีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
2) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าสาขาการประมงหรือเทียบเท่าจาก
สถาบันอุดมศึกษาที่ สกอ. หรือ ก.พ. รับรอง โดยมีระดับคะแนนเฉลี่ยในระดับเกียรตินิยมหรือมีระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ตำ่ กว่า 3.50 หรือ
3) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามข้อ 2 แต่มีผลการศึกษาเฉลี่ยต่ำกว่า 3.50 ต้องมีผลงานวิจัย
ตีพิมพ์เผยแพร่อย่างน้อย 2 รายการ หรือปฏิบัติงานด้านการประมงหรือด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องมาไม่
น้อยกว่า 1 ปี
4) กรณีอื่น ๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้รับผิดชอบหลักสูตร
แบบ 2 แบบ 2.1
1) ผู้สมัครเข้าศึกษาจะต้องไม่เคยถูกคัดชื่อออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ อันเนื่องมาจาก
ความประพฤติ และเป็นผู้มีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
2) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าสาขาการประมงหรือเทียบเท่าจาก
สถาบันอุดมศึกษาที่ สกอ. หรือ ก.พ. รับรอง โดยมีเกรดเฉลี่ยไม่ตำ่ กว่า 3.50 หรือ
3) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามข้อ 2 แต่มีผลการศึกษาเฉลี่ยต่ำกว่า 3.50 ต้องมีผลงานวิจัย
ตีพิมพ์เผยแพร่อย่างน้อย 1 รายการ หรือปฏิบัติงานด้านการประมงหรือด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องมาไม่
น้อยกว่า 1 ปี
4) กรณีอื่น ๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้รับผิดชอบหลักสูตร
แบบ 2 แบบ 2.2
1) ผู้สมัครเข้าศึกษาจะต้องไม่เคยถูกคัดชื่อออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ อันเนื่องมาจาก
ความประพฤติ และเป็นผู้มีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
2) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าสาขาการประมงหรือเทียบเท่าจาก
สถาบันอุดมศึกษาที่ สกอ. หรือ ก.พ. รับรอง โดยมีระดับคะแนนเฉลี่ยในระดับเกียรตินิยมหรือมีระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.50 หรือ
3) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามข้อ 2 แต่มีผลการศึกษาเฉลี่ยต่ำกว่า 3.50 ต้องมีผลงานวิจัย
ตีพิมพ์เผยแพร่อย่างน้อย 1 รายการ หรือปฏิบัติงานด้านการประมงหรือด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องมาไม่
น้อยกว่า 1 ปี
4) กรณีอื่น ๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้รับผิดชอบหลักสูตร
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ทั้งนี้หากผู้สมัครสำเร็จการศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้องแต่มิได้เป็นไปตามที่ระบุไว้ ซึ่งเมื่อผ่าน
การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาได้แล้ว อาจต้องศึกษารายวิชาเพิ่มเติมตามคำแนะนำของคณะกรรมการที่
ปรึกษา ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
1. นักศึกษามีความรู้ด้านภาษาต่างประเทศไม่ถึงเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
2. ความรู้พื้นฐานของนักศึกษาไม่เท่ากันเนื่องจากสำเร็จการศึกษาจากหลากหลาย
สถาบันการศึกษา
3. นักศึกษาที่ต้องการสมัครเรียนในหลักสูตรฯ มีคุณสมบัติไม่ถึงเกณฑ์ที่หลักสูตรกำหนดไว้
เช่น คุณสมบัติไม่ตรงตามเกณฑ์
4. นักศึกษาขาดประสบการณ์ด้านการเป็นผู้ประกอบการ ทักษะเทคโนโลยีทันสมัย จิต
วิญญาณผู้ประกอบการอิสระ
2.4 กลยุทธ์ในการดำเนินการเพือ่ แก้ไขปัญหา/ข้อจำกัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
1. จัดทดสอบความสามารถทางภาษาต่างประเทศ เพื่อจัดหลักสูตรสอนเสริมตาม
ความสามารถของผู้เรียน
2. นักศึกษาที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการทดสอบความรู้ด้านภาษาต่างประเทศต้องได้รับ
การพัฒนาและเตรียมความพร้อมเพื่อลงทะเบียนเรียนและสอบผ่านในรายวิชาตามเงื่อนไขของ
บัณฑิตวิทยาลัย
3. นักศึกษาที่มีคุณสมบัติไม่ถึงเกณฑ์ของหลักสูตรและมีความประสงค์ต้องการศึกษาจริง
ต้องให้มีการเรียนบางรายวิชาเพิ่มเติมตามความเห็นชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
4. จัดให้มีการสอนเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาไทยไปฝึกอบรมต่างประเทศ
5. แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาประจำตัวนักศึกษา เพื่อให้คำปรึกษาทั้งวิชาการและวิชาชีพ การ
ครองชีวิตในสังคม เป้าหมายชีวิต การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน (Employment)
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
ตารางรวม แผนการรับนักศึกษา
จำนวนนักศึกษา
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 3
ชั้นปีที่ 4
ชั้นปีที่ 5
รวม
จำนวนบัณฑิตที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา

2562
5
-

5
-

ปีการศึกษา
2563
2564
2565
5
5
5
5
5
5
5
5
2
10
-

15
5

17
5

2566
5
5
5
2
2
19
7

แบบ 1 แบบ 1. 1
จำนวนนักศึกษา
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 3
รวม
จำนวนบัณฑิตที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา

2562
1
1
-

ปีการศึกษา
2563
2564
2565
1
1
1
1
1
1
1
1
2
3
3
1
1

2566
1
1
1
3
1
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แบบ 1 แบบ 1.2
จำนวนนักศึกษา
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 3
ชั้นปีที่ 4
ชั้นปีที่ 5
รวม
จำนวนบัณฑิตที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา

2562
1
-

1
-

ปีการศึกษา
2563
2564
2565
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
-

3

4

2566
1
1
1
1
1
5
1

แบบ 2 แบบ 2.1
จำนวนนักศึกษา
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 3
รวม
จำนวนบัณฑิตที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา

2562
2
2
-

ปีการศึกษา
2563
2564
2565
2
2
2
2
2
2
2
2
4
6
6
2
2

2566
2
2
2
6
2

แบบ 2 แบบ 2.2
จำนวนนักศึกษา
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 3
ชั้นปีที่ 4
ชั้นปีที่ 5
รวม
จำนวนบัณฑิตที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา

2562
1
-

1
-

ปีการศึกษา
2563
2564
2565
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
-

3

4

2566
1
1
1
1
1
5
1
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2.6 งบประมาณตามแผน
งบประมาณสำหรับค่าใช้จ่ายเป็นเงินงบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ
งบประมาณที่คาดว่าจะได้รับในปีงบประมาณ
แหล่งทุนสนับสนุน
2562
2563
2564
2565
2566
1 . เงิ น งบ ป ร ะ ม าณ 11,852,000 12,627,000 13,243,000 13,905,150 16,686,180
แผ่นดิน
2 . งบ ป ระ ม าณ เงิ น 3,300,000 3,400,000 3,500,000 3,600,000 3,700,000
รายได้
2.6.1 งบประมาณแผ่นดิน (หน่วย/บาท)
ประมาณการค่าใช้จ่ายในปีงบประมาณ
หมวดรายจ่าย
2562
2563
2564
2565
2566
1. งบบุคลากร
-อัตราเดิม
8,752,000 9,277,000 9,834,000 10,817,400 10,817,400
-อัตราใหม่
2. งบดำเนินงาน
-ตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
-ค่าสาธารณูปโภค
2,045,600 2,045,600 2,045,600 2,045,600 2,045,600
3. งบลงทุน
-ครุภัณฑ์
600,000 700,000 600,000 600,000
600,000
-สิ่งก่อสร้าง
4. งบอุดหนุน
1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000
-อุดหนุนโครงการวิจัย
(สำนักวิจัย)
2.6.2 งบประมาณเงินรายได้ (หน่วย/บาท)
หมวดรายรับ
2562
2563
2564
2565
2566
ตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 3,300,000 3,400,000 3,500,000 3,600,000 3,700,000
รวม
3,300,000 3,400,000 3,500,000 3,600,000 3,700,000
2.7 ระบบการศึกษา
แบบชั้นเรียน
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2.8 ค่าใช้จ่ายต่อหัวต่อปี
ค่าใช้จ่ายต่อหัวต่อปีนักศึกษา จำนวน 60,000 บาท
2.9 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี)
การเทียบโอนหน่ วยกิต และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามข้อบังคับ
ของมหาวิทยาลั ยแม่โจ้ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 และตามระเบียบรวมถึง
ประกาศอื่นๆ ของมหาวิทยาลัยที่ประกาศเพิ่มเติม
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จำนวนหน่วยกิต
1) แบบ 1 แบบ 1.1
เป็นแผนการศึกษา สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่เน้นการทำวิจัย ที่
ทำเฉพาะดุษฎีนิพนธ์ 48 หน่วยกิต และเรียนรายวิชาเพิ่มเติมโดยไม่นับหน่วยกิต ตามความเห็นชอบ
ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ระยะเวลาการศึกษา 3 ปี
2) แบบ 1 แบบ 1.2
เป็นแผนการศึกษา สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่เน้นการทำวิจัย ที่
ทำเฉพาะดุษฎีนิพนธ์ 72 หน่วยกิต และเรียนรายวิชาเพิ่มเติมโดยไม่นับหน่วยกิต ตามความเห็นชอบ
ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ระยะเวลาการศึกษา 5 ปี
3) แบบ 2 แบบ 2.1
เป็นแผนการศึกษาสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ที่มุ่งสร้างนักวิจัยให้มี
ความพร้อมทั้งเนื้อหาวิชา วิธีการ และทักษะในการทำวิจัย มีหน่วยกิตตลอดหลักสูตรรวม 48 หน่วย
กิต ระยะเวลาในการศึกษา 3 ปี
4) แบบ 2 แบบ 2.2
เป็นแผนการศึกษาสาหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ที่มงุ่ สร้างนักวิจยั
ให้มีความพร้อมทั้งเนื้อหาวิชา วิธีการ และทักษะในการทำวิจัย มีหน่วยกิตตลอดหลักสูตรรวม 72
หน่วยกิต ระยะเวลาการศึกษา 5 ปี
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3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
1) แบบ 1 แบบ 1.1
ก. วิชาที่ไม่นับหน่วยกิต
(9) หน่วยกิต
ข. ดุษฎีนิพนธ์
48 หน่วยกิต
รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 48 หน่วยกิต
2) แบบ 1 แบบ 1.2
ก. วิชาที่ไม่นับหน่วยกิต
(13) หน่วยกิต
ข. ดุษฎีนิพนธ์
72 หน่วยกิต
รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 72 หน่วยกิต
3) แบบ 2 แบบ 2.1
ก. วิชาที่ไม่นับหน่วยกิต
(9) หน่วยกิต
ข. ดุษฎีนิพนธ์
36 หน่วยกิต
ค. วิชาเอกบังคับ
3 หน่วยกิต
ง. วิชาเอกเลือก
9 หน่วยกิต
รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 48 หน่วยกิต
4) แบบ 2 แบบ 2.2
ก. วิชาที่ไม่นับหน่วยกิต
(13) หน่วยกิต
ข. ดุษฎีนิพนธ์
48 หน่วยกิต
ค. วิชาเอกบังคับ
3 หน่วยกิต
ง. วิชาเอกเลือก
21 หน่วยกิต
รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 72 หน่วยกิต
หมายเหตุ : ( ) เป็นรายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตและมีการประเมินผลเป็น
แบบ S หรือ U
สำหรับ นั กศึกษาที่จ ำเป็นต้องเรียนเพิ่มเติมเพื่อปรับพื้นฐานไม่ให้ นับรวม
หน่ วยกิต จากรายวิชาพื้น ฐานของระดับปริญ ญาตรีห รือโทซึ่งขึ้นอยู่กับดุล ยพินิจของผู้ รับผิ ดชอบ
หลั กสู ตร รวมทั้ งไม่นั บ รายวิช าบั งคับ ก่อนหรือ เที ยบเท่ าที่ ไม่ได้เป็ น วิช าบั งคั บหรือวิช าเลื อกตาม
ความเห็ น ของอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษา และให้ ผ่ า นการทดสอบภาษาต่ า งประเทศตามประกาศของ
มหาวิทยาลัยที่บังคับใช้ในขณะนั้น

มคอ. 2

22

3.1.3 รายวิชาและจำนวนหน่วยกิต
3.1.3.1 แบบ 1 แบบ 1.1
หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
1) รายวิชาทีก่ ำหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต
(9)
หน่วยกิต
ทป 701 ระเบียบวิธีวิจัยทางการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
(3)
(2-3-5)
FT 701 Research Methodology in Fisheries and Aquatic
Resources
ทป 791 สัมมนา 1
(1)
(0-2-1)
FT 791 Seminar 1
ทป 792 สัมมนา 2
(1)
(0-2-1)
FT 792 Seminar 2
ทป 793 สัมมนา 3
(1)
(0-2-1)
FT 793 Seminar 3
ทป 794 สัมมนา 4
(1)
(0-2-1)
FT 794 Seminar 4
ทป 795 สัมมนา 5
(1)
(0-2-1)
FT 795 Seminar 5
ทป 796 สัมมนา 6
(1)
(0-2-1)
FT 796 Seminar 6
หมายเหตุ: ( ) เป็นรายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิต และมีการประเมินผลเป็นระบบ S หรือ U
2) ดุษฎีนิพนธ์
48
หน่วยกิต
ทป 891 ดุษฎีนิพนธ์ 1
6
(0-18-0)
FT 891 Thesis 1
ทป 892 ดุษฎีนิพนธ์ 2
6
(0-18-0)
FT 892 Thesis 2
ทป 893 ดุษฎีนิพนธ์ 3
6
(0-18-0)
FT 893 Thesis 3
ทป 894 ดุษฎีนิพนธ์ 4
6
(0-18-0)
FT 894 Thesis 4
ทป 895 ดุษฎีนิพนธ์ 5
12
(0-36-0)
FT 895 Thesis 5
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ทป 896 ดุษฎีนิพนธ์ 6
12
(0-36-0)
FT 896 Thesis6
หมายเหตุ: รายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตสะสมของหลักสูตร
1. รายวิชาภาษาต่างประเทศตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย
2. รายวิชาที่ไม่ได้เป็นวิชาเอกบังคับหรือเอกเลือกตามความเห็นชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร เพื่อให้เป็นการปรับความรู้พื้นฐาน
3. รายวิชาเสริมพื้นฐานสำหรับนักศึกษาที่จำเป็นต้องเรียนโดยไม่นับหน่วยกิตเพื่อปรับพื้นฐาน
เพิ่มเติมตามความเห็นของของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
3.1.3.1 แบบ1 แบบ 1.2
หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
1) รายวิชาที่กำหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต
(13)
หน่วยกิต
ทป 701 ระเบียบวิธีวิจัยทางการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
(3)
(2-3-5)
FT 701 Research Methodology in Fisheries and Aquatic
Resources
ทป 791 สัมมนา 1
(1)
(0-2-1)
FT 791 Seminar 1
ทป 792 สัมมนา 2
(1)
(0-2-1)
FT 792 Seminar 2
ทป 793 สัมมนา 3
(1)
(0-2-1)
FT 793 Seminar 3
ทป 794 สัมมนา 4
(1)
(0-2-1)
FT 794 Seminar 4
ทป 795 สัมมนา 5
(1)
(0-2-1)
FT 795 Seminar 5
ทป 796 สัมมนา 6
(1)
(0-2-1)
FT 796 Seminar 6
ทป 797 สัมมนา 7
(1)
(0-2-1)
FT 797 Seminar 7
ทป 798 สัมมนา 8
(1)
(0-2-1)
FT 798 Seminar 8
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ทป 799 สัมมนา 9
(1)
FT 799 Seminar 9
ทป 800 สัมมนา 10
(1)
FT 800 Seminar 10
หมายเหตุ: ( ) เป็นรายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิต และมีการประเมินผลเป็นระบบ S หรือ U
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(0-2-1)
(0-2-1)

2) ดุษฎีนิพนธ์
72
หน่วยกิต
ทป 891 ดุษฎีนิพนธ์ 1
6
(0-18-0)
FT 891 Thesis 1
ทป 892 ดุษฎีนิพนธ์ 2
6
(0-18-0)
FT 892 Thesis 2
ทป 893 ดุษฎีนิพนธ์ 3
6
(0-18-0)
FT 893 Thesis 3
ทป 894 ดุษฎีนิพนธ์ 4
6
(0-18-0)
FT 894 Thesis 4
ทป 895 ดุษฎีนิพนธ์ 5
12
(0-36-0)
FT 895 Thesis 5
ทป 896 ดุษฎีนิพนธ์ 6
12
(0-36-0)
FT 896 Thesis6
ทป 897 ดุษฎีนิพนธ์ 7
6
(0-18-0)
FT 897 Thesis 7
ทป 898 ดุษฎีนิพนธ์ 8
6
(0-18-0)
FT 898 Thesis 8
ทป 899 ดุษฎีนิพนธ์ 9
6
(0-18-0)
FT 899 Thesis9
ทป 900 ดุษฎีนิพนธ์ 10
6
(0-18-0)
FT 900 Thesis 10
หมายเหตุ: รายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตสะสมของหลักสูตร
1. รายวิชาภาษาต่างประเทศตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย
2. รายวิชาที่ไม่ได้เป็นวิชาเอกบังคับหรือเอกเลือกตามความเห็นชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร เพื่อให้เป็นการปรับความรู้พื้นฐาน
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3. รายวิชาเสริมพื้นฐานสำหรับนักศึกษาที่จำเป็นต้องเรียนโดยไม่นับหน่วยกิตเพื่อปรับพื้นฐาน
เพิ่มเติมตามความเห็นของของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
3.1.3.3 แบบ 2 แบบ 2.1
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
1) รายวิชาที่กำหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต
(9)
หน่วยกิต
ทป 701 ระเบียบวิธีวิจัยทางการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
(3)
(2-3-5)
FT 701 Research Methodology in Fisheries and Aquatic
Resources
ทป 791 สัมมนา 1
(1)
(0-2-1)
FT 791 Seminar 1
ทป 792 สัมมนา 2
(1)
(0-2-1)
FT 792 Seminar 2
ทป 793 สัมมนา 3
(1)
(0-2-1)
FT 793 Seminar 3
ทป 794 สัมมนา 4
(1)
(0-2-1)
FT 794 Seminar 4
ทป 795 สัมมนา 5
(1)
(0-2-1)
FT 795 Seminar 5
ทป 796 สัมมนา 6
(1)
(0-2-1)
FT 796 Seminar 6
หมายเหตุ: ( ) เป็นรายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิต และมีการประเมินผลเป็นระบบ S หรือ U
2) ดุษฎีนิพนธ์
ทป 891 ดุษฎีนิพนธ์ 1
FT 891 Thesis 1
ทป 892 ดุษฎีนิพนธ์ 2
FT 892 Thesis 2
ทป 893 ดุษฎีนิพนธ์ 3
FT 893 Thesis 3

36
6

หน่วยกิต
(0-18-0)

6

(0-18-0)

6

(0-18-0)
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ทป 894 ดุษฎีนิพนธ์ 4
6
(0-18-0)
FT 894 Thesis 4
ทป 895 ดุษฎีนิพนธ์ 5
12
(0-36-0)
FT 895 Thesis 5
3) กลุ่มวิชาเอกบังคับ
3
หน่วยกิต
ทป 711 นวัตกรรมทางการประมงและการเป็นผู้ประกอบการ
3
(2-3-5)
FT 711 Innovation in Fisheries and Entrepreneurship
4) กลุ่มวิชาเอกเลือก
9
หน่วยกิต
เลือกจากรายวิชาที่สัมพันธ์กับการทำดุษฎีนิพนธ์ ตามรายวิชาต่อไปนี้/รายวิชาที่จะเปิดสอนในอนาคต หรือ
รายวิชาอื่น ๆ ที่กรรมการทีป่ รึกษาดุษฎีนิพนธ์กำหนดเพิ่มเติม ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
ทป 712 เทคโนโลยีการปรับปรุงพันธ์สัตว์น้ำขั้นสูง
3
(2-3-5)
FT 712 Advance high technology for fish breeding
ทป 713 การจัดการทรัพยากรทางน้ำอย่างยั่งยืน
3
(2-3-5)
FT 713 Suntainable Management of Aquatic Resource
ทป 714 การจัดการสุขภาพสัตว์น้ำขั้นสูง
3
(2-3-5)
FT 714 Advanced Fish Health Management
ทป 715 ความหลากหลายทางด้านทรัพยากรประมงและการใช้ประโยชน์
3
(2-3-5)
FT 715 Biodiversity of Fisheries Resources
ทป 716 การจัดการองค์ความรู้ด้านการประมง
3
(2-3-5)
FT 716 Fisheries Knowledge Management
ทป 717 แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ในการจัดการทรัพยากรประมง
3
(2-3-5)
FT 717 Mathematical Modelling for fisheries resources
management
ทป 718 การบูรณาการด้านสาหร่าย แพลงก์ตอนและพืชน้ำ เพี่อผลิตสัตว์น้ำ
3
(2-3-5)
อินทรีย์
FT 718 Integration of algae plankton and aquatic plants for
organic aquaculture production
ทป 719 การวิจัยหรือฝึกอบรมต่างประเทศระดับบัณฑิตศึกษา
3
(0-9-0)
FT 719 Research or Training Abroad for Graduate Study
หมายเหตุ: รายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตสะสมของหลักสูตร
1. รายวิชาภาษาต่างประเทศตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย
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2. รายวิชาที่ไม่ได้เป็นวิชาเอกบังคับหรือเอกเลือกตามความเห็นชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร เพื่อให้เป็นการปรับความรู้พื้นฐาน
3. รายวิชาเสริมพื้นฐานสำหรับนักศึกษาที่จำเป็นต้องเรียนโดยไม่นับหน่วยกิตเพื่อปรับพื้นฐาน
เพิ่มเติมตามความเห็นของของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
3.1.3.4 แบบ 2 แบบ 2.2 มีรายวิชาดังนี้
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
1) รายวิชาที่กำหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต
(13)
หน่วยกิต
ทป 701 ระเบียบวิธีวิจัยทางการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
(3)
(2-3-5)
FT 701 Research Methodology in Fisheries and Aquatic
Resources
ทป 791 สัมมนา 1
(1)
(0-2-1)
FT 791 Seminar 1
ทป 792 สัมมนา 2
(1)
(0-2-1)
FT 792 Seminar 2
ทป 793 สัมมนา 3
(1)
(0-2-1)
FT 793 Seminar 3
ทป 794 สัมมนา 4
(1)
(0-2-1)
FT 794 Seminar 4
ทป 795 สัมมนา 5
(1)
(0-2-1)
FT 795 Seminar 5
ทป 796 สัมมนา 6
(1)
(0-2-1)
FT 796 Seminar 6
ทป 797 สัมมนา 7
(1)
(0-2-1)
FT 797 Seminar 7
ทป 798 สัมมนา 8
(1)
(0-2-1)
FT 798 Seminar 8
ทป 799 สัมมนา 9
(1)
(0-2-1)
FT 799 Seminar 9
ทป 800 สัมมนา 10
(1)
(0-2-1)
FT 800 Seminar 10
หมายเหตุ: ( ) เป็นรายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิต และมีการประเมินผลเป็นระบบ S หรือ U
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2) ดุษฎีนิพนธ์
48
หน่วยกิต
ทป 891 ดุษฎีนิพนธ์ 1
6
(0-18-0)
FT 891 Thesis 1
ทป 892 ดุษฎีนิพนธ์ 2
6
(0-18-0)
FT 892 Thesis 2
ทป 893 ดุษฎีนิพนธ์ 3
6
(0-18-0)
FT 893 Thesis 3
ทป 894 ดุษฎีนิพนธ์ 4
6
(0-18-0)
FT 894 Thesis 4
ทป 895 ดุษฎีนิพนธ์ 5
12
(0-36-0)
FT 895 Thesis 5
ทป 896 ดุษฎีนิพนธ์ 6
12
(0-36-0)
FT 896 Thesis6
3) กลุ่มวิชาเอกบังคับ
3
หน่วยกิต
ทป 711 นวัตกรรมทางการประมงและการเป็นผู้ประกอบการ
3
(2-3-5)
FT 711 Innovation in Fisheries and Entrepreneurship
3) กลุ่มวิชาเอกเลือก
21
หน่วยกิต
ให้เรียนรายวิชาตามกลุ่มวิชาที่เลือกต่อไปนี้/รายวิชาที่จะเปิดสอนในอนาคต หรือรายวิชาอื่น ๆ ที่กรรมการที่
ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์กำหนดเพิ่มเติม ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต
ทป 712 เทคโนโลยีการปรับปรุงพันธ์สัตว์น้ำขั้นสูง
3
(2-3-5)
FT 712 Advance high technology for fish breeding
ทป 713 การจัดการทรัพยากรทางน้ำอย่างยั่งยืน
3
(2-3-5)
FT 713 Suntainable Management of Aquatic Resource
ทป 714 การจัดการสุขภาพสัตว์น้ำขั้นสูง
3
(2-3-5)
FT 714 Advanced Fish Health Management
ทป 715 ความหลากหลายทางด้านทรัพยากรประมงและการใช้ประโยชน์
3
(2-3-5)
FT 715 Biodiversity of Fisheries Resources
ทป 716 การจัดการองค์ความรู้ด้านการประมง
3
(2-3-5)
FT 716 Fisheries Knowledge Management
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ทป 717 แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ในการจัดการทรัพยากรประมง
3
(2-3-5)
FT 717 Mathematical Modelling for fisheries resources
management
ทป 718 การบูรณาการด้านสาหร่าย แพลงก์ตอนและพืชน้ำ เพี่อผลิตสัตว์น้ำ
3
(2-3-5)
อินทรีย์
FT 718 Integration of algae plankton and aquatic plants for
organic aquaculture production
ทป 719 การวิจัยหรือฝึกอบรมต่างประเทศระดับบัณฑิตศึกษา
3
(0-9-0)
FT 719 Research of Training Abroad for Graduate Study
หมายเหตุ: รายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตสะสมของหลักสูตร
1. รายวิชาภาษาต่างประเทศตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย
2. รายวิชาที่ไม่ได้เป็นวิชาเอกบังคับหรือเอกเลือกตามความเห็นชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร เพื่อให้เป็นการปรับความรู้พื้นฐาน
3. รายวิชาเสริมพื้นฐานสำหรับนักศึกษาที่จำเป็นต้องเรียนโดยไม่นับหน่วยกิตเพื่อปรับพื้นฐาน
เพิ่มเติมตามความเห็นของของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
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3.1.4 เกณฑ์การกำหนดรหัสวิชาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
ทป หมายถึง รหัสชื่อย่อภาษาไทยของรายวิชาด้านเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
FT หมายถึง รหัสชื่อย่อภาษาอังกฤษของรายวิชา Fisheries Technology and water resources
ความหมายของเลขรหัสรายวิชา
1. เลขตัวแรก (หลักร้อย) แสดงถึง รายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา
“7” แสดงถึง รายวิชาที่กำหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต รายวิชาเอกบังคับ
หรือรายวิชาเอกเลือก ระดับปริญญาเอก
“8” แสดงถึง รายวิชาดุษฎีนิพนธ์
2. เลขตัวกลาง (หลักสิบ) แสดงถึง กลุ่มวิชา/หมวดหมู่ในสาขาวิชา
“0” แสดงถึง รายวิชาในกลุ่มวิชาที่กำหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต
“1” แสดงถึง รายวิชาเอกบังคับ หรือรายวิชาเอกเลือก
“9” แสดงถึง รายวิชาในกลุ่มวิชาสัมมนาและดุษฎีนพิ นธ์
3. เลขตัวท้าย (หลักหน่วย) แสดงถึง อนุกรมในหมวดหมู่ของวิชา
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3.1.5 แผนการศึกษา
1) แบบ 1 แบบ 1.1
รหัสวิชา
ทป 701
ทป 791
ทป 891

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
ระเบียบวิธีวิจัยทางการประมงและ
(3)
(2)
(2)
(5)
ทรัพยากรทางน้ำ
สัมมนา 1
(1)
(0)
(2)
(1)
ดุษฎีนิพนธ์ 1
6
0
18
0
รวม
6
0
18
0

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
ทป 792 สัมมนา 2
(1)
(0)
(2)
(1)
ทป 892 ดุษฎีนิพนธ์ 2
6
0
18
0
รวม
6
0
18
0
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
ทป 793 สัมมนา 3
(1)
(0)
(2)
(1)
ทป 893 ดุษฎีนิพนธ์ 3
6
0
18
0
รวม
6
0
18
0
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
ทป 794 สัมมนา 4
(1)
(0)
(2)
(1)
ทป 894 ดุษฎีนิพนธ์ 4
6
0
18
0
รวม
6
0
18
0
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ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
ทป 795 สัมมนา 5
(1)
(0)
(2)
(1)
ทป 895 ดุษฎีนิพนธ์ 5
12
0
36
0
รวม
12
0
36
0
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
ทป 796 สัมมนา 6
(1)
(0)
(2)
(1)
ทป 896 ดุษฎีนิพนธ์ 6
12
0
36
0
รวม
12
0
36
0
2) แบบ 1 แบบ 1.2
รหัสวิชา
ทป 701
ทป 791
ทป 891

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
ระเบียบวิธีวิจัยทางการประมงและ
(3)
(2)
(2)
(5)
ทรัพยากรทางน้ำ
สัมมนา 1
(1)
(0)
(2)
(1)
ดุษฎีนิพนธ์ 1
6
0
18
0
รวม
6
0
18
0

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
ทป 792 สัมมนา 2
(1)
(0)
(2)
(1)
ทป 892 ดุษฎีนิพนธ์ 2
6
0
18
0
รวม
6
0
18
0
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ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
ทป 793 สัมมนา 3
(1)
(0)
(2)
(1)
ทป 893 ดุษฎีนิพนธ์ 3
6
0
18
0
รวม
6
0
18
0
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
ทป 794 สัมมนา 4
(1)
(0)
(2)
(1)
ทป 894 ดุษฎีนิพนธ์ 4
6
0
18
0
รวม
6
0
18
0
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
ทป 795 สัมมนา 5
(1)
(0)
(2)
(1)
ทป 895 ดุษฎีนิพนธ์ 5
12
0
36
0
รวม
12
0
36
0
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
ทป 796 สัมมนา 6
(1)
(0)
(2)
(1)
ทป 896 ดุษฎีนิพนธ์ 6
12
0
36
0
รวม
12
0
36
0
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
ทป 797 สัมมนา 7
(1)
(0)
(2)
(1)
ทป 897 ดุษฎีนิพนธ์ 7
6
0
18
0
รวม
6
0
18
0
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ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
ทป 798 สัมมนา 8
(1)
(0)
(2)
(1)
ทป 898 ดุษฎีนิพนธ์ 8
6
0
18
0
รวม
6
0
18
0
ปีที่ 5 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
ทป 799 สัมมนา 9
(1)
(0)
(2)
(1)
ทป 899 ดุษฎีนิพนธ์ 9
6
0
18
0
รวม
6
0
18
0
ปีที่ 5 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
ทป 800 สัมมนา 10
(1)
(0)
(2)
(1)
ทป 900 ดุษฎีนิพนธ์ 10
6
0
18
0
รวม
6
0
18
0
หมายเหตุ: - แผนการศึกษาสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม ตามคำแนะนำของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
- ( ) เป็นรายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิต และมีการประเมินผลเป็นระบบ S หรือ U
3) แบบ 2 แบบ 2.1

รหัสวิชา
ทป 701
ทป 791
ทป 711

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
ระเบียบวิธีวิจัยทางการประมงและ
(3)
(2) (2)
(5)
ทรัพยากรทางน้ำ
สัมมนา 1
(1)
(0) (2)
(1)
นวัตกรรมทางการประมงและการ
3
2
3
5
เป็นผู้ประกอบการ
รวม
3
2
3
5
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รหัสวิชา
ทป 792
ทป 891
..............

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
สัมมนา 2
(1)
(0)
(2)
(1)
ดุษฎีนิพนธ์ 1
6
0
18
0
วิชาเลือก 1
3
……… ……… …………………
รวม
9
……… ……… …………………

รหัสวิชา
ทป 793
..............
ทป 892

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
สัมมนา 3
(1)
(0)
(2)
(1)
วิชาเลือก 2
3
……… ……
…………………
ดุษฎีนิพนธ์ 2
6
0
18
0
รวม
9
0
27
2

รหัสวิชา
ทป 794
ทป 893
..............

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
สัมมนา 4
(1)
(0)
(2)
(1)
ดุษฎีนิพนธ์ 3
6
0
18
0
วิชาเลือก 3
3
……… ……… …………………
รวม
9
0
27
0

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
ทป 795 สัมมนา 5
(1)
(0)
(2)
(1)
ทป 894 ดุษฎีนิพนธ์ 4
6
0
18
0
รวม
6
0
18
0
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ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
ทป 796 สัมมนา 6
(1)
(0)
(2)
(1)
ทป 895 ดุษฎีนิพนธ์ 5
12
0
36
0
รวม
12
0
36
0
หมายเหตุ: - แผนการศึกษาสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม ตามคำแนะนำของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
- ( ) เป็นรายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิต และมีการประเมินผลเป็นระบบ S หรือ U
4) แบบ 2 แบบ 2.2

รหัสวิชา
ทป 701
ทป 791
..............
..............

รหัสวิชา
ทป 711
ทป 792
..............
…………..

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
หน่วยกิต ทฤษฎี
ระเบียบวิธีวิจยั ทางการประมงและ
(3)
(2)
ทรัพยากรทางน้ำ
สัมมนา 1
(1)
(0)
วิชาเลือก 1
3
………
วิชาเลือก 2
3
………
รวม
6
………
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
หน่วยกิต ทฤษฎี
นวัตกรรมทางการประมงและการ
3
2
เป็นผู้ประกอบการ
สัมมนา 2
(1)
(0)
วิชาเลือก 3
3
………
วิชาเลือก 4
3
………
รวม
9
………

ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
(2)
(5)
(2)
………
………
………

(1)
…………………
…………………
…………………

ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
3
5
(2)
………
………
………

(1)
…………………
…………………
…………………

มคอ. 2
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ทป 793
…………..
…………..
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ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
หน่วยกิต ทฤษฎี
สัมมนา 3
(1)
(0)
วิชาเลือก 5
3
………
วิชาเลือก 6
3
………
รวม
6
………

ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
(2)
(1)
……… …………………
……… …………………
……… …………………

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
ทป 794 สัมมนา 4
(1)
(0)
(2)
(1)
………….. วิชาเลือก 7
3
……… ……… …………………
รวม
3
……… ……… …………………
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
ทป 795 สัมมนา 5
(1)
(0)
(2)
(1)
ทป 891 ดุษฎีนิพนธ์ 1
6
0
18
0
รวม
6
……… ……… …………………
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
ทป 796 สัมมนา 6
(1)
(0)
(2)
(1)
ทป 892 ดุษฎีนิพนธ์ 2
6
0
18
0
รวม
6
……… ……… …………………
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
ทป 797 สัมมนา 7
(1)
(0)
(2)
(1)
ทป 893 ดุษฎีนิพนธ์ 3
6
0
18
0
รวม
6
0
18
0
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ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
ทป 798 สัมมนา 8
(1)
(0)
(2)
(1)
ทป 894 ดุษฎีนิพนธ์ 4
6
0
18
0
รวม
6
0
18
0
ปีที่ 5 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
ทป 799 สัมมนา 9
(1)
(0)
(2)
(1)
ทป 895 ดุษฎีนิพนธ์ 5
12
0
36
0
รวม
12
0
36
0
ปีที่ 5 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
ทป 800 สัมมนา 10
(1)
(0)
(2)
(1)
ทป 896 ดุษฎีนิพนธ์ 6
12
0
36
0
รวม
12
0
36
0
หมายเหตุ: - แผนการศึกษาสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม ตามคำแนะนำของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
- ( ) เป็นรายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิต และมีการประเมินผลเป็นระบบ S หรือ U
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3.1.5 คำอธิบายรายวิชา
1) รายวิชาที่กำหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต
ทป 701 ระเบียบวิธีวิจัยทางการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
3 (2-3-5)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความสำคัญและแนวคิดของงานวิจัยทางด้านการประมงและทรัพยากรทางน้ำ เนื้อ หา
จะครอบคลุมการตรวจเอกสารงานวิจัย การเขียนโครงการวิจัย การวางแผนการทดลอง การเก็บ
รวบรวมข้อมูล การวิจั ย ภาคสนาม การแปรและอภิป รายผลการวิจัย การรายงานผลการวิจัย
จรรยาบรรณของนักวิจัย การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับงานวิจัยทางการประมงและ
ทรัพยากรทางน้ ำ กรณี ศึกษางานวิ จัยด้านการเพาะเลี้ยง ปรับปรุงพันธุ์ปลา คุณ ภาพน้ำ โภชน
ศาสตร์สัตว์น้ำ และการเพาะเลี้ยงสาหร่าย มีการนำเสนอผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห์)
FT 701 Research Methodology in Fisheries and Aquatic Resources
3 (2-2-5)
Prerequisite : None
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 Researches on aquaculture, fish breeding,
water quality, fish nutrition and agal culture; The nation and international
presentation
(Lecture 2 hours, Practice 2 hours, Self Study 5 hours/week)
ทป 791 สัมมนา 1
1 (0-2-1)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
เสนอและอภิปรายหัวข้อที่น่าสนใจทั่วไปทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การใช้ทรัพยากร
ประมงและทรั พยากรแหล่ งน้ ำ การจัด การแหล่ งน้ ำ และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีว ภาพใน
ทางการประมงสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก
(บรรยาย 0 ชั่วโมง ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 1 ชั่วโมง/สัปดาห์)
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FT 791

Seminar 1
1 (0-2-1)
Prerequisite : None
The presentations and discussions from guest speakers and doctoral
students; Giving students a broad perspective of the scope of fisheries science,
aquaculture, applied biotechnology, and aquatic resource management; Active
participation of each student in discussion of current interesting fisheries issues
(Lecture 0 hour, Practice 2 hours, Self Study 1 hour/week)
ทป 792 สัมมนา 2
1 (0-2-1)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การนำเสนอและอภิปรายหั วข้อ เฉพาะทางระดับ ปริญ ญาเอกที่น่ าสนใจในทางการ
เพาะเลี้ ย งสั ต ว์น้ ำ การใช้ ท รั พ ยากรประมงและทรัพ ยากรแหล่ งน้ ำ การจั ด การแหล่ งน้ ำ การ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในทางการประมงและนวัตกรรมทางการประมง
(บรรยาย 0 ชั่วโมง ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 1 ชั่วโมง/สัปดาห์)
FT 792 Seminar 2
1 (0-2-1)
Prerequisite : None
The presentations and discussions from guest speakers and doctoral
students; Giving students a broad perspective of the scope of fisheries science,
applied biotechnology aquaculture, aquatic resource management, and an
inovation in fisheries; Active participation of each student in discussion of current
fisheries issues
(Lecture 0 hour, Practice 2 hours, Self Study 1 hour/week)
ทป 793 สัมมนา 3
1 (0-2-1)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การนำเสนอและอภิปรายหัวข้อที่น่าสนใจทางเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทาง
น้ำเฉพาะทางที่เกี่ยวข้องกับดุษฎีนิพนธ์
(บรรยาย 0 ชั่วโมง ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 1 ชั่วโมง/สัปดาห์)
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FT 793

Seminar 3
1 (0-2-1)
Prerequisite : None
Presentation and discussion of topics of interest in the specialized area
of Fisheries Technology and Aquatic Resources related to doctoral thesis
(Lecture 0 hour, Practice 2 hours, Self Study 1 hour/week)
ทป 794 สัมมนา 4
1 (0-2-1)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การนำเสนอและอภิปรายหัวข้อที่น่าสนใจทางเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทาง
น้ำที่เกี่ยวข้องเฉพาะทางระดับปริญญาเอกและผลการทดลองของดุษฎีนิพนธ์บางส่วน
(บรรยาย 0 ชั่วโมง ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 1 ชั่วโมง/สัปดาห์)
FT 794 Seminar 4
1 (0-2-1)
Prerequisite : None
Presentation and discussion of topics of interest in the specialized area
of Fisheries Technology and Aquatic Resources at the doctoral level, and
presentation of some experiment results from dissertation.
(Lecture 0 hour, Practice 2 hours, Self Study 1 hour/week)
ทป 795 สัมมนา 5
1 (0-2-1)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การนำเสนอและอภิปรายหัวข้อที่น่าสนใจทางเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทาง
น้ำที่เกี่ยวข้องเฉพาะทางระดับปริญญาเอก และนำเสนอผลการทดลองของดุษฎีนิพนธ์บางส่วนโดย
ใช้ภาษาอังกฤษ
(บรรยาย 0 ชั่วโมง ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 1 ชั่วโมง/สัปดาห์)
FT 795 Seminar 5
1 (0-2-1)
Prerequisite : None
Presentation and discussion of topics of interest in the specialized area
of Fisheries Technology and Aquatic Resources at the doctoral level, and
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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ทป 796 สัมมนา 6
1 (0-2-1)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การนำเสนอและอภิปรายหัวข้อที่น่าสนใจทางเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทาง
น้ำที่เกี่ยวข้องเฉพาะทางระดับปริญญาเอก และนำเสนอผลการทดลองและอภิปรายผลการทดลอง
ดุษฎีนิพนธ์โดยใช้ภาษาอังกฤษ
(บรรยาย 0 ชั่วโมง ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 1 ชั่วโมง/สัปดาห์)
FT 796 Seminar 6
1 (0-2-1)
Prerequisite : None
Presentation and discussion of topics of interest in the specialized area of
Fisheries Technology and Aquatic Resources at the doctoral level, presentation
and discussion of some experiment results from dissertation; using English in
presentation.
(Lecture 0 hour, Practice 2 hours, Self Study 1 hour/week)
ทป 797 สัมมนา 7
1 (0-2-1)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การนำเสนอและอภิปรายหัวข้อที่น่าสนใจทางเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทาง
น้ำที่เกี่ยวข้องเฉพาะทางระดับปริญญาเอก และนำเสนอผลการทดลองและอภิปรายผลการทดลอง
ดุษฎีนิพนธ์โดยใช้ภาษาอังกฤษ
(บรรยาย 0 ชั่วโมง ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 1 ชั่วโมง/สัปดาห์)
FT 797 Seminar 7
1 (0-2-1)
Prerequisite : None
Presentation and discussion of topics of interest in the specialized area
of Fisheries Technology and Aquatic Resources at the doctoral level, presentation
and discussion 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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ทป 798 สัมมนา 8
1 (0-2-1)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การนำเสนอและอภิปรายหัวข้อที่น่าสนใจทางเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทาง
น้ำที่เกี่ยวข้องเฉพาะทางระดับปริญญาเอก และนำเสนอผลการทดลองและอภิปรายผลการทดลอง
ดุษฎีนิพนธ์โดยใช้ภาษาอังกฤษ
(บรรยาย 0 ชั่วโมง ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 1 ชั่วโมง/สัปดาห์)
FT 798 Seminar 8
1 (0-2-1)
Prerequisite : None
Presentation and discussion of topics of interest in the specialized area
of Fisheries Technology and Aquatic Resources at the doctoral level, presentation
and discussion of some experiment results from dissertation using English in
presentation
(Lecture 0 hour, Practice 2 hours, Self Study 1 hour/week)
ทป 799 สัมมนา 9
1 (0-2-1)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การนำเสนอและอภิปรายหัวข้อที่น่าสนใจทางเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทาง
น้ำที่เกี่ยวข้องเฉพาะทางระดับปริญญาเอก ผลการทดลองและอภิปรายผลการทดลองดุษฎีนิพนธ์
โดยใช้ภาษาอังกฤษ
(บรรยาย 0 ชั่วโมง ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 1 ชั่วโมง/สัปดาห์)
FT 799 Seminar 9
1 (0-2-1)
Prerequisite : None
Presentation and discussion of topics of interest in the specialized area
of Fisheries Technology and Aquatic Resources at the doctoral level, presentation
and discussion 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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ทป 800 สัมมนา 10
1 (0-2-1)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การนำเสนอและอภิปรายหัวข้อที่น่าสนใจทางเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทาง
น้ำเฉพาะทางที่เกี่ยวข้องระดับปริญญาเอก ผลการทดลองและอภิปรายผลการทดลองดุษฎีนิพนธ์
โดยใช้ภาษาอังกฤษ
(บรรยาย 0 ชั่วโมง ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 1 ชั่วโมง/สัปดาห์)
FT 800 Seminar 10
1 (0-2-1)
Prerequisite : None
Presentation and discussion of topics of interest in the specialized area of
Fisheries Technology and Aquatic Resources at the doctoral level, presentation
and discussion of some experiment results from dissertation using English in
presentation
(Lecture 0 hour, Practice 2 hours, Self Study 1 hour/week)
2) รายวิชาเอกบังคับ
ทป 711 นวัตกรรมทางการประมงและการเป็นผู้ประกอบการ
3 (2-3-5)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การสร้างแนวคิดและกระบวนการในการพัฒนานวัตกรรมทีเกี่ยวกับการประมงและ
ทรัพยากรทางน้ำอย่างเป็นระบบ มีการบูรณาการหลากหลายศาสตร์ (Multidisciplinary) ภายใต้
ความร่วมมือแบบบูรณาการในรูปแบบเครือข่ายประชารัฐ (Public-Private Partnership: PPP)
สามารถสร้างผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงทางการเกษตรและทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่มุ่งสู่
การนำไปใช้ประโยชน์ในหลายมิติ ได้แก่ สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังสามารถเป็น
ผู้ประกอบการที่นำนวัตกรรมที่ได้ไปใช้ในเชิงพาณิชย์ (University Entrepreneur) ก่อให้เกิดการ
สร้างรายได้ด้วยการใช้นวัตกรรม และช่วยกระตุ้นมูลค่าทางเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศตาม
นโยบาย Thailand 4.0
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห์)
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FT 711

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 (PublicPrivate Partnership) , high value of agricultural products, intellectual property,
impact on society, economy and environment, university entrepreneur,
commercialization and policy of Thailand 4.0.
(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours/week)
3) รายวิชาเอกเลือก
ทป 712 เทคโนโลยีการปรับปรุงพันธ์สัตว์น้ำขั้นสูง
3 (2-3-5)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
เป็ น การประยุ ก ต์ ใช้ ห ลั ก การและทฤษฎี ในโปรแกรมการปรับ ปรุงพั น ธุ์ เช่ น การ
คัดเลือกสายพันธ์และพ่อแม่พันธุ์ การทำปลาเพศเดียวและเป็นหมัน การผสมข้ามสายพันธุ์หรือ
ชนิด การเปลี่ยนแปลงพันธุกรรม นวัตกรรมระบบการพัฒนาสายพันธุ์แบบครบวงจรคุณค่า การ
ทดสอบการยอมรับของสายพันธุ์ในระดับชุมชนและอุตสาหกรรมร่วมกับภาคเอกชน
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห์)
FT 712 Advance high technology for fish breeding
3 (2-3-5)
Prerequisite : None
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.
(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours/week)
ทป 713

การจัดการทรัพยากรทางน้ำอย่างยั่งยืน
3 (2-3-5)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความสำคัญ ของทรั พยากรทางน้ ำและสถานภาพการใช้ป ระโยชน์ของมนุ ษย์ แนว
ทางการใช้เทคโนโลยีเพื่อจัดการทรัพยากรทางน้ำอย่างยั่งยืนเพื่อเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อม
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านทรัพยากรทางน้ำ และมีการศึกษาดูงาน
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง / สัปดาห์)
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FT 713 Sustainable Management of Aquatic Resources
3 (2-3-5)
Prerequisite : None
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
(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours/week)
ทป 714 การจัดการสุขภาพสัตว์น้ำขั้นสูง
3 (2-3-5)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
สุขภาพสัตว์น้ำทั้งที่จากการเพาะเลี้ยงและสัตว์น้ำในธรรมชาติ การตอบสนองทางด้าน
ภูมิคุ้มกัน การตรวจวินิจฉัยโรคสัตว์น้ำที่ทันสมัย ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ การควบคุมและ
รักษาโรคสัตว์น้ ำตั้ งแต่พ่อแม่พันธุ์จนจับขาย การใช้สารกระตุ้นภูมิคุ้มกัน วัคซีน สิ่งแวดล้อมที่
เกี่ยวข้องกับการแพร่ระบาดของโรค มีการฝึกปฏิบัติทั้งในห้องปฏิบัติการและภาคสนาม
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห์)
FT 714 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; vaccines; environmental factors affecting disease transmission;
laboratory and field trip included
(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours/week)
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ทป 715 ความหลากหลายทางด้านทรัพยากรประมงและการใช้ประโยชน์
3 (2-3-5)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความสำคั ญ ของพรรณไม้ น้ ำ สาหร่ ายและแพลงก์ ตอนต่ อการผลิ ตสั ตว์ น้ ำ การนำ
เทคโนโลยี สมั ยใหม่ เช่ น เทคโนโลยีการควบคุ มคุ ณ ภาพน้ ำและเติ มสารอาหาร การประยุ กต์ ใช้
สารอาหารจากธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อมมาทำการเพาะเลี้ ยงสาหร่ายและแพลงก์ตอน เพื่อให้ ได้
ผลผลิ ตและคุณค่าทางโภชนาการสู ง ประหยัดต้ นทุ นการเพาะเลี้ ยงสาหร่ายและแพลงก์ตอน นำ
ผลผลิ ตที่ ได้ ไปประยุ กต์ ใช้ กั บ การเพาะเลี้ ยงสั ตว์ น้ ำ เพื่ อให้ ได้ ป ระสิ ทธิ ภ าพที่ สู ง มี ปฏิ บั ติ การ
ภาคสนาม การประยุกต์ใช้องค์ความรู้พื้นฐานด้านนิเวศวิทยาทั่วไป และนิเวศวิทยาแหล่งน้ำ เพื่อการ
พัฒนาสังคมอย่างบูรณาการและยั่งยืน เช่น การประมงในระบบเกษตรทฤษฎีใหม่ การประมงแบบชีว
วิถี และการบำบัดน้ำเสียโดยวิธีชีวภาพ เป็นต้น
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห์)
FT 715 Biodiversity of Fisheries Resources
3 (2-3-5)
Prerequisite : None
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 longlasting social development; for example, new system in agricultural theory,
fisheries biological way of life, and bioremediation, etc. Field trip included
(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours/week)
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ทป 716 การจัดการองค์ความรู้ด้านการประมง
3 (2-3-5)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลั ก การรวบรวมและนำเสนอองค์ ค วามรู้ ที่ ดี มี ป ระโยชน์ ที่ มี อ ยู่ ให้ เป็ น ระบบ ให้
สามารถเข้าใจได้และนำไปสู่การนำไปใช้จริงเพื่อการปรับปรุงงาน หรือการตั้งโจทย์ที่จะสามารถ
นำไปศึกษาค้น คว้าต่อยอดได้ และวิธีการนำเสนอและการรวบรวมองค์ความรู้ให้ กับ ผู้อื่น การ
จั ด การองค์ ค วามรู้ ให้ มี คุ ณ ค่ ามากขึ้ น เช่ น ในรู ป แบบความลั บ ทางการค้ า อนุ สิ ท ธิบั ต ร หรื อ
สิทธิบั ตร ตลอดจนกระตุ้นให้ เกิดสภาพแวดล้อม หรือบรรยากาศของการแลกเปลี่ยนความรู้ ที่
ส่งเสริมให้มีการพัฒนางานเพื่อการพัฒนาบุคลากรและองค์กรได้ และเปิดโอกาสให้ผู้สนใจสามารถ
เข้ามาศึกษาและนำไปประยุกต์ใช้ได้จากสื่อต่าง ๆ เพื่อให้นำไปใช้เป็นนโยบาย นโยบายกับการ
วางแผนทางการประมง หลักการและวิสั ยทัศน์ในการวางแผน การวางแผนทางการประมงเชิงกล
ยุทธ์ การใช้เทคโนโลยีเพื่อการวางแผนในการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน กฎหมายและข้อกำหนดที่
เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางการประมง การตัดสินใจการบริหาร การวางแผนและการจัดการประมง
อย่างเป็นระบบ การวิเคราะห์และประเมินนโยบาย
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห์)
FT 716 Fisheries Knowledge Management
3 (2-3-5)
Prerequisite : None
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 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
(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours/week)
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ทป 717 แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ในการจัดการทรัพยากรประมง
3 (2-3-5)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หัวข้อและปรัชญาของการสร้างแบบจำลองคณิตศาสตร์สำหรับการประมง การสุ่ ม
ตัวอย่างและเทคนิคการเลือกสถานที่ในการศึกษาทางด้านการประมง กระบวนการของการพัฒนา
รูปแบบความคิดอย่างเป็น ระบบ การกำหนดรูปแบบที่ต้องการและการแปลงข้อมูลทางด้านการ
ประมงซอฟแวร์ที่ใช้ในการวิจัยทางด้านการประมงอื่น ๆ การดัดแปลงใช้แบบจำลองทางสถิติที่
เหมาะสมกับ ข้อมูล แต่ละแบบที่แตกต่างกันไป การออกแบบเพื่อแนะนำหั วข้อที่น่าสนใจและมี
ความสำคัญในแบบจำลองด้านการประมงและการตี ความที่เหมาะสมเพื่อเป็ นเครื่องมือในการ
จัดการทรัพยากรประมง การจัดการประมง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ นิเวศวิทยาทางน้ำ และงาน
ชีวสถิตทางการประมง
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห์)
FT 717 Mathematical Modelling for fisheries resources management
3 (2-3-5)
Prerequisite : As None
The topics and philosophy of mathematical modeling 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 too 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)
ทป 718 การบูรณาการด้านสาหร่าย พืชน้ำ เพี่อผลิตสัตว์น้ำอินทรีย์
3 (2-3-5)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การพัฒนานวัตกรรมด้านสาหร่าย แพลงก์ตอน และพืชน้ำ ทีเกี่ยวกับการประมงและ
ทรัพยากรทางน้ำ เพื่อเพิ่มมูลค่าการผลิตสัตว์น้ำอินทรีย์ระดับสากล และเพิ่มพื้นที่เกษตรสีเขียวที่
ยั่งยืนโดยคำนึงถึง สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และมีการปฏิบัติการภาคสนาม
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห์)
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FT 718

Integration of algae plankton and aquatic plants for organic
3 (2-3-5)
aquaculture production
Prerequisite : None
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
(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours/week)
ทป 719 การวิจัยหรือฝึกอบรมต่างประเทศระดับบัณฑิตศึกษา
3 (0-9-0)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาวิจัย หรือทำนวัตกรรม หรือฝึกอบรมต่างประเทศในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสาขาที่
ศึกษาอยู่ ขั้นตอนการดำเนินการประกอบด้วย การเสนอโครงร่างการศึกษาวิจัยหรือฝึกอบรมใน
ต่างประเทศ การวิเคราะห์รายงานผลในลักษณะของการรายงานหรือการประชุมทางวิชาการ ทุก
ขั้ น ตอนอยู่ ในความเห็ น ชอบของคณะกรรมการประจำตั ว นั ก ศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา ซึ่ ง
ประกอบด้วยประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการอีกอย่างน้อย 2 คน (ต่างประเทศ 1 คน)
ภายใต้การเห็นชอบของประธานคณะกรรมการประจำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
(ปฏิบัติไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์)
FT 719 Research or Training Abroad for Graduate Study
3 (0-9-0)
Prerequisite : None
Conducting research, or innovation or training abroad in various topics
which is 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)
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3) กลุ่มวิชาดุษฎีนิพนธ์
ทป 891 ดุษฎีนิพนธ์ 1
6(0-18-0)
วิชาบังคับก่อน : ตามความเห็นชอบของอาจารย์ประจำหลักสูตร
ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการทำดุษฎีนิพนธ์ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ
อาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อเลือกหัวข้อวิจัย
(บรรยาย 0 ชั่วโมง ปฏิบัติ 18 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 0 ชั่วโมง/สัปดาห์)
FT 891 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)
ทป 892 ดุษฎีนิพนธ์ 2
6(0-18-0)
วิชาบังคับก่อน : ทป 891 ดุษฎีนิพนธ์ 1 หรือตามความเห็นชอบของ
คณะกรรมการที่ปรึกษา
กำหนดกรอบแนวคิด ออกแบบการทดลอง และวางแผนการทำดุษฎีนิพนธ์ เน้น การ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับอาจารย์ที่ปรึกษา
(บรรยาย 0 ชั่วโมง ปฏิบัติ 18 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 0 ชั่วโมง / สัปดาห์)
FT 892 Dissertation 2
6(0-18-0)
Prerequisite : FT 891 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)
ทป 893 ดุษฎีนิพนธ์ 3
6(0-18-0)
วิชาบังคับก่อน : ทป 892 ดุษฎีนิพนธ์ 2 หรือตามความเห็นชอบของ
คณะกรรมการที่ปรึกษา
การทำโครงร่างดุษฎีนิพนธ์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับอาจารย์ที่ปรึกษา
(บรรยาย 0 ชั่วโมง ปฏิบัติ 18 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 0 ชั่วโมง / สัปดาห์)
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FT 893

Dissertation 3
6(0-18-0)
Prerequisite : FT 892 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)
ทป 894 ดุษฎีนิพนธ์ 4
6(0-18-0)
วิชาบังคับก่อน : ทป 893 ดุษฎีนิพนธ์ 3 หรือตามความเห็นชอบของ
คณะกรรมการที่ปรึกษา
การทำดุษฎีนิพนธ์ด้วยความคิดสร้างสรรค์ ทฤษฎีและเทคนิคการวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ
ต่าง ๆ การรวบรวมผลการทดลองและวิเคราะห์ผล แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับอาจารย์ที่ปรึกษา
และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการทำดุษฎีนิพนธ์
(บรรยาย 0 ชั่วโมง ปฏิบัติ 18 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 0 ชั่วโมง / สัปดาห์)
FT 894 Dissertation 4
6(0-18-0)
Prerequisite : FT 89 3 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
advisory committee and solving research problems
(Lecture 0 hour, Practice 36 hours, Self Study 0 hour/week)
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ทป 895 ดุษฎีนิพนธ์ 5
12(0-36-0)
วิชาบังคับก่อน : ทป 894 ดุษฎีนิพนธ์ 4 หรือ ตามความเห็ นชอบของ
คณะกรรมการที่ปรึกษา
หลักสูตรแบบ 1.1, แบบ 1.2 และแบบ 2.2 การทำดุษฎีนิพนธ์ด้วยความคิดสร้างสรรค์
การรวบรวมผลการทดลองและวิเคราะห์ผล การพัฒนาความคิดแบบอิสระ ความสามารถในการ
แสดงความคิดเห็นสังเคราะห์องค์ความรู้ใหม่เพื่อแสดงออกถึงความรู้อย่างแท้ จริงในเรื่องที่ทำการ
วิจัย ประมวลองค์ความรู้จากดุษฎีนิพนธ์เพื่อการเรียบเรียงเขียนบทความ งานวิจัยเพื่อการนำเสนอ
หรือตีพิมพ์ตามมาตรฐานการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฎในฐานข้อมูลที่สากลยอมรับ
หลักสูตรแบบ 2.1 ประมวลองค์ความรู้ทั้งหมดเพื่อการเขียนอธิบายอย่างชัดเจนและ
กะทัดรัดในเล่มดุษฎีนิพนธ์
(บรรยาย 0 ชั่วโมง ปฏิบัติ 36 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 0 ชั่วโมง / สัปดาห์)
FT 895 Dissertation 5
12(0-36-0)
Prerequisite : FT 89 4 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)
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ทป 896 ดุษฎีนิพนธ์ 6
12(0-36-0)
วิชาบังคับก่อน : ทป 895 ดุษฎีนิพนธ์ 5 หรือตามความเห็นชอบของ
คณะกรรมการที่ปรึกษา
หลักสูตร แบบ 1.1 และ 2.2 ประมวลองค์ความรู้ทั้งหมดเพื่อการเขียนอธิบายอย่าง
ชัดเจนและกะทัดรัดในเล่มดุษฎีนิพนธ์
หลักสู ตร แบบ 1.2 การทำดุษฎีนิ พ นธ์ด้วยความคิดสร้างสรรค์ การรวบรวมผลการ
ทดลองและวิเคราะห์ผล การพัฒนาความคิดแบบอิสระ ความสามารถในการแสดงความคิดเห็น
สังเคราะห์องค์ความรู้ใหม่เพื่อแสดงออกถึงความรู้อย่างแท้จริงในเรื่องที่ทำการวิจัย
(บรรยาย 0 ชั่วโมง ปฏิบัติ 18 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 0 ชั่วโมง / สัปดาห์)
FT 896 Dissertation 6
12(0-36-0)
Prerequisite : FT 895 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)
ทป 897 ดุษฎีนิพนธ์ 7
6(0-18-0)
วิชาบังคับก่อน : ทป 896 ดุษฎีนิพนธ์ 6 หรือตามความเห็นชอบของ
คณะกรรมการที่ปรึกษา
การทำดุษฎีนิพนธ์ด้วยความคิดสร้างสรรค์ การรวบรวมผลการทดลองและวิเคราะห์ผล
การพัฒนาความคิดแบบอิสระ ความสามารถในการแสดงความคิดเห็น สังเคราะห์องค์ความรู้ใหม่
เพื่อแสดงออกถึงความรู้อย่างแท้จริงในเรื่องที่ทำการวิจัย และจัดทำรายงานความก้าวหน้าเสนอต่อ
อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์
(บรรยาย 0 ชั่วโมง ปฏิบัติ 18 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 0 ชั่วโมง / สัปดาห์)
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FT 897

Dissertation 7
6(0-18-0)
Prerequisite : FT 896 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)
ทป 898 ดุษฎีนิพนธ์ 8
6(0-18-0)
วิชาบังคับก่อน : ทป 897 ดุษฎีนิพนธ์ 7 หรือตามความเห็นชอบของ
คณะกรรมการที่ปรึกษา
การรวบรวมผลการทดลองและวิ เ คราะห์ ผ ล การพั ฒ นาความคิ ด แบบอิ ส ระ
ความสามารถในการแสดงความคิดเห็น สังเคราะห์องค์ความรู้ใหม่เพื่อแสดงออกถึงความรู้อย่าง
แท้จริงในเรื่องที่ทำการวิจัย ประมวลองค์ความรู้ทั้งหมดเพื่อการเขียนอธิบายอย่างชัดเจนและ
กะทัดรัดในเล่มดุษฎีนิพนธ์
(บรรยาย 0 ชั่วโมง ปฏิบัติ 18 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 0 ชั่วโมง / สัปดาห์)
FT 898 Dissertation 8
6(0-18-0)
Prerequisite : FT 897 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)
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ทป 899 ดุษฎีนิพนธ์ 9
6(0-18-0)
วิชาบังคับก่อน : ทป 898 ดุษฎีนิพนธ์ 8 หรือตามความเห็นชอบของ
คณะกรรมการที่ปรึกษา
การพัฒนาความคิดแบบอิสระ ความสามารถในการแสดงความคิดเห็น สังเคราะห์องค์
ความรู้ใหม่เพื่อแสดงออกถึงความรู้อย่างแท้จริงในเรื่องที่ทำการวิจัย ประมวลองค์ความรู้จากดุษฎี
นิพนธ์เพื่อการเรียบเรียงเขียนบทความงานวิจัยเพื่อการนำเสนอ หรือตีพิมพ์ตามมาตรฐานการ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฎในฐานข้อมูลที่ สกอ. ยอมรับ และประมวลองค์ความรู้ทั้งหมด
เพื่อการเขียนอธิบายอย่างชัดเจนและกะทัดรัดในเล่มดุษฎีนิพนธ์
(บรรยาย 0 ชั่วโมง ปฏิบัติ 18 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 0 ชั่วโมง / สัปดาห์)
FT 899 Dissertation 9
6(0-18-0)
Prerequisite : FT 898 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)
ทป 900 ดุษฎีนิพนธ์ 10
6(0-18-0)
วิชาบังคับก่อน : ทป 899 ดุษฎีนิพนธ์ 9 หรือตามความเห็นชอบของ
คณะกรรมการที่ปรึกษา
ประมวลองค์ความรู้ทั้งหมดเพื่อการเขียนอธิบายอย่างชัดเจนและกะทัดรัดในเล่มดุษฎี
นิพนธ์
(บรรยาย 0 ชั่วโมง ปฏิบัติ 18 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 0 ชั่วโมง / สัปดาห์)
FT 900 Dissertation 10
6(0-18-0)
Prerequisite : FT 899 Dissertation 9 or As approved by
program committee
Integrate the completed research knowledge for dissertation writing in
clear and concise manner.
(Lecture 0 hour, Practice 18 hours, Self Study 0 hour/week)
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3.2 ชื่อ ตำแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ตำแหน่งทาง
วิชาการ

ชื่อ – สกุล

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

สำเร็จการศึกษาจาก

ปี พ.ศ.

1. รองศาสตราจารย์

นายนิวุฒิ หวังชัย

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์

นายประจวบ
ฉายบุ

Ph.D.
วท.ม.
วท.บ.
วท.ด.
วท.ม.

University of Tsukuba, Japan
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหิดล

2545
2534
2529
2543
2538

วท.บ.
Ph.D.

Applied Biochemistry
วิทยาศาสตร์การประมง
วาริชศาสตร์
ชีววิทยา
เทคโนโลยีการบริหาร
สิ่งแวดล้อม
วาริชศาสตร์
Aquatic Biosciences

2526
2545

วท.ม.
วท.บ.

เทคโนโลยีชีวภาพ
รังสีเทคนิค

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Tokyo University of Fisheries,
Japan
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ที่

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์

นางจิราพร
โรจน์ทินกร

2537
2532

3.2.2 อาจารย์ประจำหลักสูตร
ที่
1.

ตำแหน่งทาง
วิชาการ
รองศาสตราจารย์

ชื่อ – สกุล

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

นายเกรียงศักดิ์
เม่งอำพัน

วท.ด.
M.Sc.

เทคโนโลยีชีวภาพ
Aquaculture

วท.บ.
วท.ด.
วท.ม.
ทษ.บ.
วท.ด.
วท.ม.
พย.บ.
ปร.ด.
วท.ม.
ทษ.บ.
วท.ด.
M.Sc.
M.Sc.
ศศ.บ.
วท.บ.
วท.ด.
วท.ม.
วท.บ.

วาริชศาสตร์
ชีววิทยา
ชีววิทยา
สัตวศาสตร์
เทคโนโลยีชีวภาพ
เภสัชวิทยา
พยาบาลศาสตร์
เกษตรศาสตร์
วิทยาศาสตร์การประมง
สัตวศาสตร์
การจัดการสิ่งแวดล้อม
Medical Microbiology
Fisheries
ภาษาอังกฤษ
วาริชศาสตร์
เทคโนโลยีชีวภาพ
ชีววิทยา
เกษตรศาสตร์

2.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายจงกล
พรมยะ

3.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นางดวงพร
อมรเลิศพิศาล

4.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายอภินันท์
สุวรรณรักษ์

5.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายชนกันต์
จิตมนัส

6.

อาจารย์

นางสาวสุดาพร
ตงศิริ

สำเร็จการศึกษาจาก

ปี พ.ศ.

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Central Luzon State University,
Philippines
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
The University of Georgia, U.S.A.
Auburn University, U.S.A.
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2546
2530
2526
2551
2543
2535
2551
2536
2532
2554
2540
2536
2554
2544
2540
2557
2533
2553
2541
2537
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับการทำวิจัยในประเทศ ในต่างประเทศ และการแลกปลียนนักศึกษา
การทำวิจั ยในประเทศและในต่ างประเทศ มี วัตถุ ประสงค์ เพื่ อให้ นั กศึ กษาได้ เพิ่ มพู นความรู้
ประสบการณ์ วิจั ย และเปิ ดโลกทัศน์งานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ การแลกเปลี่ยนนักศึกษามีวัตถุ
ประสง์ เพื่อส่งเสริมการวิจัยกับหน่วยงานวิจัยในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสทำ
วิจัยกับนักวิจัยชั้นนำระดับนานาชาติ และฝึกฝนให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้การใช้ชี วิตและปรับตัวทั้งใน
ประเทศและในต่างประเทศ
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้การทำวิจัยในประเทศ ในต่างประเทศ และการแลกเปลี่ยน
นักศึกษา
ความคาดหวั ง ในผลการเรี ย นรู้ จ ากการทำวิ จั ย ในประเทศ ในต่ า งประเทศ และ การ
แลกเปลี่ยนนักศึกษา มีดังนี้
1) บู ร ณาการความรู้ ที่ เรี ยนรู้ที่ เรีย นมาเพื่ อ นำไปแก้ ปั ญ หาทางด้ านการประมงและการ
ประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม
2) ได้ประเด็นหัวข้องานวิจัยเพื่อทำดุษฎีนิพนธ์ที่ตรงความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
3) สามารถทำงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการประมงและการประยุกต์ใช้ได้
4.2 ช่วงเวลา
การทำวิจั ย ในประเทศ ในต่ างประเทศ และการแลกเปลี่ ย นนั ก ศึ ก ษา สามารถดำเนิ น
กิจกรรมได้ตลอดทั้งปีการศึกษา โดยให้ยึดช่วงเวลาตามระยะเวลาของหน่วยงานที่ต้องการไปทำงาน
วิจัยในประเทศ ในต่างประเทศ หรือระยะเวลาของแหล่งทุนที่นักศึกษาได้รับทุน
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์
5. ข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำโครงการหรืองานวิจัย
1) กำหนดให้ส่งโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ภายในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษาที่ 2
2) กำหนดให้มีการรายงานความก้าวหน้าของดุษฎีนิพนธ์ทุกภาคการศึกษา
3) กำหนดระยะเวลาการทำวิจัยสำหรับ แบบ 1.1 และ 2.1 กำหนดให้ เสร็จสิ้ น ภายใน 3 ปี
การศึ กษา และระยะเวลาการทำวิจัย สำหรับ แบบ 1.2 และ 2.2 กำหนดให้ เสร็จ สิ้ น ภายใน 5 ปี
การศึกษา ทั้งนี้ให้เป็ นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย แม่โจ้ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2560
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5.1 คำอธิบายโดยย่อ
จั ด ให้ นั ก ศึ ก ษาทำงานวิ จั ย ตามโจทย์ ที่ ส นใจ โดยศึ ก ษาและวิ จั ย อย่ า งเป็ น ระบบในเชิ ง
วิทยาศาสตร์ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ นำเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบรายงาน
ความก้าวหน้า หรือ เล่มดุษฎีนิพนธ์
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
1) มีองค์ความรู้จากการวิจัย
2) สามารถแก้ไขปัญหาโดยวิธีการวิจัย
3) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล
4) สามารถใช้ โ ปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ ใ นการวิ เ คราะห์ ผ ลการทดลองทางสถิ ติ แ ละ
คณิตศาสตร์
5) สามารถปรับตัวทำงานร่วมกับผู้อื่น
6) มีความสามารถในการสื่อสารด้านภาษาเขียนและภาษาพูด
7) มีความสามารถในการนำเสนอผลการวิจัย
8) มีความสามารถในการเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์
5.3 ช่วงเวลา
ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
5.4 จำนวนหน่วยกิตดุษฎีนิพนธ์
แบบ 1 แบบ 1.1
แบบ 1 แบบ 1.2
แบบ 2 แบบ 2.1
แบบ 2 แบบ 2.2

48
72
36
48

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

5.5 การเตรียมการ
1) แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ เพื่อให้คำแนะนำแก่นักศึกษา โดยให้เป็นไปตามความ
สนใจของนักศึกษา และ อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์มีความเชี่ยวชาญในเรื่องที่นักศึกษาสนใจ
2) อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์จัดตารางเวลาเพื่อให้คำปรึกษาและติดตามการทำงานของ
นักศึกษาตลอดทั้ง 15 สัปดาห์
3) จัดเตรียมอุปกรณ์ เครื่องมือ และสถานที่ให้เพียงพอต่อการใช้งาน
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4) มีการดูแลความปลอดภัยของนักศึกษาในการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ สารเคมี คลอดการ
ทำงานนอกเวลา
5) มีคอมพิวเตอร์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์บริการทั้งในศูนย์คอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย
และ ในส่วนของคณะ
6) กรณีนักศึกษามีความประสงค์ไปเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนในต่างประเทศตามข้อกำหนด
ของแหล่งทุน อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์หรืออาจารย์ที่ได้รับมอบหมายจากหลักสูตรให้ดำเนินการ
หาหน่ ว ยงานวิ จั ย ให้ นั ก ศึ ก ษา โดยติ ด ต่ อ หน่ ว ยงานที่ มี ค วามร่ ว มมื อ ระหว่ า งสถาบั น ไทยและ
ต่างประเทศ (MOU)
5.6 กระบวนการประเมินผล
1) จัดให้มีการประเมินผลการศึกษาภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง
2) กำหนดให้ มี ก ารประเมิ น ผลโดยไม่ มี ระดั บ แต้ ม ให้ แ สดงผลการศึ ก ษาด้ ว ยอัก ษณ S
(satisfactory) หรื อ U (unsatisfactory) กรณี อื่ น ๆ ให้ ป ระเมิ น ผลตามประกาศมหาวิท ยาลั ย ที่
ประกาศใช้ในขณะนั้น
3) ประเมินความก้าวหน้าในระหว่างการทำดุษฎีนิพนธ์ โดยการนำเสนอของนักศึกษา
4) ประเมินคุณภาพของโครงร่างดุษฎีนิพนธ์และการสอบประมวลความรู้
5) ประเมินผลงาน จากการนำเสนอในรูปแบบต่างๆ เช่น โปสเตอร์ หรือ นำเสนอปากเปล่า
ในงานวิชาการที่มีรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceeding ) หรือ การตีพิมพ์ผลงานใน
ฐานข้อมูลทางวิชาการ
6) นักศึกษาต้องสอบผ่านการสอบเทียบความรู้ภาษาต่างประเทศตามเงื่อนไขของบัณฑิต
วิทยาลัย โดยบัณฑิตวิทยาลัยสามารถพิจารณาใบรับรองความรู้ภาษาต่างประเทศของนักศึกษาจาก
การสอบของสถาบันที่บัณฑิตวิทยาลัยรับรองมาตรฐาน
7) ในการประเมินผลขั้นสุดท้ายของการวิจัย ให้มีการประเมินโดยการสอบปากเปล่า โดย
มหาวิทยาลัยแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอบประเมินไม่ต่ำกว่า 3 คน
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา
1. มีภาวะผู้นำในวงการ
กลยุทธ์
วิชาการในระดับชาติและ 1. ส่งเสริมให้นักศึกษาได้ไปฝึกงานหรือได้รับคำปรึกษาจาก
นานาชาติ
ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำวิจัย เพื่อฝึก
ประสบการณ์
2. ส่งเสริมให้นักศึกษาจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน เพื่อให้นักศึกษาได้มี
โอกาสฝึกการเป็นผู้นำทางด้านวิชาการ หรือการถ่ายทอด
เทคโนโลยี
ตัวชี้วัด
1. นักศึกษาอย่างน้อยปีละ 1 คน ได้รับโอกาสไปฝึกงานกับ
ผู้เชี่ยวชาญในหน่วยงานภายนอกในสาขาที่เกี่ยวข้องการทำวิจัย
2. นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำอย่างน้อยปี
ละครั้ง
2. มีความสามารถด้าน
กลยุทธ์
ภาษาต่างประเทศในระดับ
1. ส่งเสริมให้นักศึกษาได้เข้าร่วมประชุมวิชาการในระดับนานาขาติ
นานาชาติ
2. ส่งเสริมให้นักศึกษาให้ไปทำงานวิจัยร่วมกับนักวิจัยในต่างประเทศ
ตัวชีวัด
1. นักศึกษาอย่างน้อยปีละ 1 คน ได้เข้าร่วมประชุมวิชาการใน ระดับ
นานาชาติ
2. นักศึกษาได้ไปทำงานร่วมกับนักวิจัยในต่างประเทศ อย่างน้อยปี
ละ 1 คน
3. มีทักษะด้านการประกอบ กลยุทธ์
กิจการธุรกิจและการเป็น
1. ส่งเสริมการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา
ผู้ประกอบการรุ่นใหม่
เพือ่ ขอรับทุนสนับสนุนการทำดุษฎีนิพนธ์ร่วมกับผู้ประกอบการ
2. สนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมพัฒนาทักษะและความรู้ในการ
ประกอบธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่
3. จัดกิจกรรมการศึกษาดูงาน เชิญวิทยากรซึ่งมีความรู้ ความ
ชำนาญจากหน่วยงานภายนอกมาบรรยายพิเศษหรือฝึกอบรม
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คุณลักษณะพิเศษ

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา
ให้แก่นักศึกษา
ตัวชี้วัด
1. นักศึกษาอย่างน้อยปีละ 1 คน ได้รับทุนสนับสนุนการทำวิจัย
ร่วมกับผู้ประกอบการ
2. นักศึกษาอย่างน้อยร้อยละ 50 เข้าร่วมการพัฒนาทักษะความรู้ใน
การประกอบธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่
3. นักศึกษาทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมบรรยายพิเศษอย่างน้อยปีละครั้ง

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
รายวิชาในระดับปริญญาเอก
1.1 คุณธรรมและจริยธรรม2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
1) มีความยึดมั่นในความดีงามทางวิชาการ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย และตรงต่อเวลา
2) มีความสามารถในการจัดการเกี่ยวกับปัญหาคุณธรรม และจริยธรรมที่ซับซ้อน
3) มี ภ าวะผู้ น ำในการส่ งเสริ ม ให้ มี ก ารประพฤติ ป ฏิ บั ติ ต ามหลั ก คุ ณ ธรรม และ
จริยธรรม
2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
1) ปลูกฝังให้มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์ สุจริต มีความรับผิดชอบ
2) จัดให้มีการอบรมจรรยาบรรณในวิชาการและวิชาชีพ
3) อาจารย์ผู้สอนต้องสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในระหว่างการจัดการเรียน
การสอน โดยยกตัวอย่างจากสถานการณ์จริง บทบาทสมมติหรือ กรณีตัวอย่าง
ตลอดจนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักศึกษา
4) จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมโดยเชิญวิทยากรผู้มีประสบการณ์หรือผู้นำ
ทางศาสนาต่าง ๆ บรรยายพิ เศษเกี่ยวกับจริยธรรม คุณ ธรรมที่ศาสนิกชนพึ ง
ปฏิบัติ
2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
1) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่มอบหมาย
2) ประเมิ น การตรงต่ อ เวลา การมี วิ นั ย ความมี น้ ำ ใจ ความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต ของ
นักศึกษา
3) ประเมินพฤติกรรมของนักศึกษาในการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับ ต่างๆ
อย่างต่อเนื่อง

มคอ. 2

63

4) ประเมินจากแบบประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรม
และจริยธรรม
5) ประเมินจากแบบทดสอบที่สร้างขึ้นเพื่อวัดประเด็นที่เกี่ยวข้อง
6) ประเมินโดยการสุ่มตรวจการอ้างอิง แหล่งข้อมูลเชิงวิชาการจากผลงานนักศึกษา
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1.2 ความรู้
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1) มีความสามารถอธิบายหลักการและทฤษฎีที่สำคัญในเนื้อหาวิชาที่ศึกษาได้อย่าง
ถ่องแท้และลึ กซึ้ง ซึ่งนำไปสู่การพัฒ นาองค์ความรู้ห รือความเข้าใจใหม่ ๆ ใน
ศาสตร์สาขานั้น ๆ
2) มีความสามารถในการบูรณาการเนื้อหาในสาขาวิชาการของตนกับสาขาวิชาที่
เกี่ยวข้อง
3) มี ความสามารถในการประเมิน ค่ า และพั ฒ นาสาขาวิช าของตนให้ ทั น ต่อการ
เปลี่ยนแปลงใหม่ ในระดับชาติและนานาชาติ
2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
1) การจัดศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองเพื่อเสริมการเรียนรู้
2) ใช้ ก ารเรี ย นการสอนหลากหลายรูป แบบ เช่ น การบรรยาย การยกตั ว อย่า ง
กรณีศึกษา หรือการตั้งโจทย์คำถาม สถานการณ์จำลองบทบาทสมมติ เพื่อเป็น
การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีการแสดงความคิดเห็นและซักถามข้อสงสัย
3) การค้นคว้าหาความรู้ การศึกษาดูงานนอกสถานที่ ตลอดจนการดำเนินการวิจัย
และจัดทำรายงานเพื่อนำเสนอ
4) การบรรยายโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทาง
2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1) การสอบข้อเขียน การสอบประมวลความรอบรู้ การสอบดุษฎีนิพนธ์
2) ประเมินจากการมีส่วนร่วม ความกระตือรือร้นในชั้นเรียน รายงานที่มอบหมาย
โครงร่างดุษฎีนิพนธ์ และการนำเสนอ
3) ประเมินจากความก้าวหน้าของการดำเนินการทดลองวิจัย และการสรุปผลการ
ทดลอง
2.3 ทักษะทางปัญญา
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) มี วั ฒ นธรรมการวิ จั ย ที่ เข้ ม แข็ ง มี ค วามสามารถและทั ก ษะการคิ ด วิ เคราะห์
สังเคราะห์ และสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบ
2) มี ค วามสามารถในการออกแบบและดำเนิ น โครงการวิ จั ย เพื่ อ แก้ ไขปั ญ หาที่
ซับซ้อน
3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่
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2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้ เรียนคิดหาเหตุผล เข้าใจสาเหตุ ของปัญ หา
และประยุ ก ต์ ค วามรู้ ใ นการแก้ ปั ญ หา เช่ น การเรี ย นรู้ แ บบแก้ ไ ขปั ญ หา
(Problem Based Learning) ห รื อ การจั ด ท ำโค รงการ (Project BasedLearning)
2) มอบหมายงานที่พัฒนาผู้เรียนให้มีการวิเคราะห์ สังเคราะห์และวิพากษ์ได้ โดยใช้
รูปแบบการสอนที่หลากหลาย
3) มอบหมายให้ ผู้ เรียนทำรายงานค้นคว้าข้อมูลในสาขาวิชาและศาสตร์อื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องนำมาบูรณาการ เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่
4) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้น กระตุ้นให้มีการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่
(Research Based Learning)
5) จัดชั่วโมงสัมมนา โดยให้นักศึกษาเข้าร่วมสัมมนากับสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้เกิดความคิดเชิงบูรณาการ
2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) ประเมินจากการสอบข้อเขียน การสอบประมวลความรอบรู้ การสอบดุษฎีนิพนธ์
2) ประเมินจากผลงานและการปฏิบัติของนักศึกษา เช่น การนำเสนอรายงาน โครง
ร่างดุษฎีนิพนธ์ การดำเนินงานวิจัย
3) ประเมินจากพฤติกรรมของผู้เรียนและผลจากกิจกรรมการเรียนการสอนที่จัดใน
ห้องเรียน
2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) มีจิตสำนึกต่อภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และเคารพสิทธิของผู้อื่น
2) มีความสามารถในการจัดการเกี่ยวกับข้อโต้แย้ง และปัญหาต่าง ๆ
3) มีทักษะการเป็นผู้นำและแสดงออกได้อย่างเหมาะสมตามโอกาส
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2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
1) จั ด กิ จ กรรมการเรีย นรู้ ในรายวิ ช าให้ นั ก ศึ ก ษาเกิ ด การเรี ย นรู้ แ บบร่ว มมื อ กั น
ระหว่างผู้เรียนด้วยกันเองและระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน
2) เปิ ด โอกาสให้ นั กศึ กษาทุ ก คนได้ เสนอความคิด เห็ น โดยการจัด อภิ ป รายและ
เสวนางานที่ได้รับมอบหมายให้ค้นคว้า
3) มอบหมายการดำเนินการวิจัยซึ่งต้องวางแผน ติดต่อประสานงานกับผู้ อื่นในการ
หาข้อมูลหรือขอความร่วมมือด้านต่างๆ
2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1) สังเกตพฤติกรรมจากการระดมความคิดเห็น การอภิปราย การสัมมนา รวมถึง
การแสดงออกถึงภาวะผู้นำ ความรับผิดชอบ การทำงานร่วมกับผู้อื่น
2) ประเมินจากผลงานของกลุ่มและผลงานของผู้เรียนในกลุ่มที่ได้รับมอบหมาย
และทักษะการนำเสนอ การอภิปรายผลงานของกลุ่มต่างๆ
3) ติ ด ตามการทำงานของนั ก ศึ ก ษาเป็ น ระยะ โดยการสั ม ภาษณ์ แ ละบั น ทึ ก
พฤติกรรมเป็นรายบุคคล
2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1) มีค วามสามารถใช้เทคโนโลยีส ารสนเทศในการรวบรวมข้อมูล คัดกรอง และ
นำเสนอข้อมูลได้
2) มีความสามารถใช้การสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับบุคคลต่างๆ
ในวงการวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ
3) มีความสามารถในการนำเสนอผลงานทางวิชาการในรูปสิ่งตีพิมพ์ในระดับชาติ
และนานาชาติ
2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒ นาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารที่หลากหลายรูปแบบและวิธีการ
2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการฝึกทักษะการค้นคว้า การถ่ายทอดโดยใช้
ภาษาและเทคโนโลยีในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อการสื่อสาร
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3) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ให้ผู้เรียนได้คิดค้นหาความรู้จากฐานข้อมูลต่าง ๆ
เรียบเรียงข้อมูล พร้อมการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล และให้ความสำคัญในการ
อ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
4) จั ดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ ผู้ เรียนได้ใช้ความสามารถในการนำ
เทคนิคทางสถิติและทางคณิตศาสตร์พื้นฐานมาประยุกต์ใช้
5) มอบหมายให้นักศึกษาจัดทำรายงาน หรือโครงร่างงานย่อย ที่ต้องใช้เทคนิคทาง
สถิติและคณิตศาสตร์มาประยุกต์ใช้
2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) ประเมิ น จากกิ จ กรรมการเรี ย นการสอนที่ จั ด ในห้ อ งเรี ย น เช่ น การสั ง เกต
พฤติกรรมการสอบย่อย
2) ประเมินจากผลงานของผู้เรียนทั้งรูปแบบการนำเสนอรายงานหน้าชั้นเรียนและ
รายงานที่เป็นรูปเล่ม
3) ประเมินจากเทคนิคที่นำเสนอโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคนิคทางสถิติ และ
ทางคณิตศาสตร์พื้นฐาน รวมถึงการนำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการ
2.6 ผลการเรียนอื่น ๆ (ถ้ามี)
ไม่มี
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้สู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
รายวิชา

คุณธรรมและ
จริยธรรม

1
กลุ่มวิชาที่กำหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วย
กิต
ทป 701 ระเบียบวิธวี ิจัยทางการประมงและ
ทรัพยากรทางน้ำ
ทป 791 สัมมนา 1
ทป 792 สัมมนา 2
ทป 793 สัมมนา 3
ทป 794 สัมมนา 4
ทป 795 สัมมนา 5
ทป 796 สัมมนา 6
ทป 797 สัมมนา 7
ทป 798 สัมมนา 8
ทป 799 สัมมนา9
ทป 780 สัมมนา 10
กลุ่มวิชาเอกบังคับ
ทป 711 นวัตกรรมทางการประมงและการ
เป็นผู้ประกอบการ
กลุ่มวิชาเอกเลือก
ทป 712 เทคโนโลยีการปรับปรุงพันธ์สัตว์น้ำ
ขั้นสูง
ทป 713 การจัดการทรัพยากรทางน้ำอย่าง
ยั่งยืน
ทป 714 การจัดการสุขภาพสัตว์นำ้ ขั้นสูง
ทป 715 ความหลากหลายทางด้าน
ทรัพยากรประมงและการใช้ประโยชน์
ทป 716 การจัดการองค์ความรู้ด้านการ
ประมง
ทป 717 แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ในการ
จัดการทรัพยากรประมง

2

3

ความรู้

1

2

ทักษะทาง
ปัญญา

3

1

2

3

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
1 2 3

ทักษะวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3
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รายวิชา

คุณธรรมและ
จริยธรรม

1
ทป 718 การบูรณาการด้านสาหร่าย แพ
ลงก์ตอนและพืชน้ำ เพี่อผลิตสัตว์น้ำ
อินทรีย์
ทป 719การวิจัยหรือฝึกอบรมต่างประเทศ
ระดับบัณฑิตศึกษา
ดุษฎีนิพนธ์
ทป 891 ดุษฎีนิพนธ์ 1
ทป 892 ดุษฎีนิพนธ์2
ทป 893 ดุษฎีนิพนธ์ 3
ทป 894 ดุษฎีนิพนธ์ 4
ทป 895 ดุษฎีนิพนธ์ 5
ทป 896 ดุษฎีนิพนธ์ 6
ทป 897 ดุษฎีนิพนธ์ 7
ทป 898ดุษฎีนิพนธ์ 8
ทป 899 ดุษฎีนิพนธ์ 9
ทป 900 ดุษฎีนิพนธ์ 10

2

3

ความรู้

1

2

ทักษะทาง
ปัญญา

3

1

2

3

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
1 2 3

ทักษะวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3
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4. ผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตร และสอดคล้องกับ Bloom Taxonomy ระดับใด
PLOs

1
2
3
4
5
6

Outcome Statement
Specific LO Generic LO
มีคุณ ธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ และ รับผิดชอบต่อสังคมและ
√
สิ่งแวดล้อม
มีความรู้เข้าใจหลักการ แนวคิดและอธิบายความสัมพันธ์ทางด้านการประมงและทรัพยากร
√
ทางน้ำได้
นำเอาหลัก การ แนวคิด ด้า นการประมงและทรัพ ยากรทางน้ำ เพื่ อ พัฒ นางานด้านการ
√
เพาะเลี้ยง การจัดการทรัพยากรทางน้ำและธุรกิจการประมงได้อย่างยั่งยืนและเป็นมิต รต่อ
สิ่งแวดล้อม
วิเคราะห์ ประเมินผล และแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานได้
√
มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการได้ในระดับดี

√

สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ทางการประมงได้

√

7

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

Level

U
U
A
E
A
A
E

5. แสดงความสัมพันธ์ระหว่างผลการเรียนรู้หลักสูตรกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
รายละเอียด
PLOs
1 มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ

2
3

4
5
6
7

และ รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
มีความรู้เข้าใจหลักการ แนวคิดและอธิบายความสัมพันธ์
ทางด้านการประมงและทรัพยากรทางน้ำได้
นำเอาหลักการ แนวคิด ด้านการประมงและทรัพยากรทาง
น้ำ เพื่อพัฒนางานด้านการเพาะเลี้ยง การจัดการทรัพยากร
ทางน้ำและธุรกิจการประมงได้อย่างยั่งยืนและเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม
วิเคราะห์ ประเมินผล และแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจาก
การปฏิบัติงานในส่วนสาขาเฉพาะด้านได้
มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการได้ในระดับดี
สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ทางการประมงได้

มีทักษะความรู้ด้านการนำเสนอผลงานวิจัยหรือการตีพิมพ์
ผลงานในวารสารวิชาการที่ได้รับการยอมรับ
F-Fulfilled M-Moderately fulfilled P-Partially fulfilled

สกอ.

ผู้ใช้งานบัณฑิต

วิชาชีพ

ภาคสังคม

M

F

F

F

F

F

M

F

F

F

F

F

M

F

M

F

M
M
M

F
F
F

M
M
M

P
P
P

อื่น ๆ
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6. ความสัมพันธ์ระหว่าง PLOs กับรายวิชา และผลการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ มาตรฐานคุณวุฒิ
ของหลักสูตร
PLOs/รายวิชา

คุณธรรมและ
จริยธรรม

ความรู้

ทักษะทาง
ปัญญา

1 2 3 1 2 3 1 2 3
PLO 1 มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ และ รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ทป 701 ระเบียบวิธวี ิจัยทางการประมงและ
        
ทรัพยากรทางน้ำ
ทป 791 สัมมนา 1
       
ทป 792 สัมมนา 2
       
ทป 793 สัมมนา 3
       
ทป 794 สัมมนา 4
        
ทป 795 สัมมนา 5
        
ทป 796 สัมมนา 6
        
ทป 797 สัมมนา 7
       
ทป 798 สัมมนา 8
       
ทป 799 สัมมนา9
        
ทป 780 สัมมนา 10
        
ทป 711 นวัตกรรมทางการประมงและการ
        
เป็นผู้ประกอบการ
ทป 712 เทคโนโลยีการปรับปรุงพันธ์สัตว์น้ำ
        
ขั้นสูง
ทป 713 การจัดการทรัพยากรทางน้ำอย่าง
        
ยั่งยืน
ทป 714 การจัดการสุขภาพสัตว์นำ้ ขั้นสูง
        
ทป 715 ความหลากหลายทางด้าน
        
ทรัพยากรประมงและการใช้ประโยชน์
ทป 716 การจัดการองค์ความรู้ด้านการ
        
ประมง
ทป 717 แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ในการ
        
จัดการทรัพยากรประมง
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ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
1 2 3

ทักษะวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3
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PLO 2 มีความรู้เข้าใจหลักการ แนวคิดและอธิบายความสัมพันธ์ทางด้านการประมงและทรัพยากรทางน้ำได้
ทป 701 ระเบียบวิธวี ิจัยทางการประมงและ
              
ทรัพยากรทางน้ำ
ทป 791 สัมมนา 1
       
     
ทป 792 สัมมนา 2
       
     
ทป 793 สัมมนา 3
       
     
ทป 794 สัมมนา 4
              
ทป 795 สัมมนา 5
              
ทป 796 สัมมนา 6
              
ทป 797 สัมมนา 7
       
     
ทป 798 สัมมนา 8
       
     
ทป 799 สัมมนา9
              
ทป 780 สัมมนา 10
              
ทป 711 นวัตกรรมทางการประมงและการ
              
เป็นผู้ประกอบการ
ทป 712 เทคโนโลยีการปรับปรุงพันธ์สัตว์น้ำ
              
ขั้นสูง
ทป 713 การจัดการทรัพยากรทางน้ำอย่าง
              
ยั่งยืน
ทป 714 การจัดการสุขภาพสัตว์นำ้ ขั้นสูง
              
ทป 715 ความหลากหลายทางด้าน
              
ทรัพยากรประมงและการใช้ประโยชน์
ทป 716 การจัดการองค์ความรู้ด้านการ
              
ประมง
ทป 717 แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ในการ
              
จัดการทรัพยากรประมง
PLO 3 นำเอาหลักการ แนวคิด ด้านการประมงและทรัพยากรทางน้ำ เพื่อพัฒนางานด้านการเพาะเลี้ยง การจัดการทรัพยากรทางน้ำและธุรกิจการ
ประมงได้อย่างยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ทป 701 ระเบียบวิธวี ิจัยทางการประมงและ
              
ทรัพยากรทางน้ำ
ทป 791 สัมมนา 1
       
     
ทป 792 สัมมนา 2
       
     
ทป 793 สัมมนา 3
       
     
ทป 794 สัมมนา 4
              
ทป 795 สัมมนา 5
              
ทป 796 สัมมนา 6
              
ทป 797 สัมมนา 7
       
     
ทป 798 สัมมนา 8
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ทป 799 สัมมนา9
        
ทป 780 สัมมนา 10
        
ทป 711 นวัตกรรมทางการประมงและการ
        
เป็นผู้ประกอบการ
ทป 712 เทคโนโลยีการปรับปรุงพันธ์สตั ว์
        
น้ำขั้นสูง
ทป 713 การจัดการทรัพยากรทางน้ำอย่าง
        
ยั่งยืน
ทป 714 การจัดการสุขภาพสัตว์นำ้ ขั้นสูง
        
ทป 715 ความหลากหลายทางด้าน
        
ทรัพยากรประมงและการใช้ประโยชน์
ทป 716 การจัดการองค์ความรู้ด้านการ
        
ประมง
ทป 717 แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ในการ
        
จัดการทรัพยากรประมง
PLO 4 วิเคราะห์ ประเมินผล และแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานในส่วนสาขาเฉพาะด้านได้
ทป 701 ระเบียบวิธวี ิจัยทางการประมงและ
        
ทรัพยากรทางน้ำ
ทป 791 สัมมนา 1
       
ทป 792 สัมมนา 2
       
ทป 793 สัมมนา 3
       
ทป 794 สัมมนา 4
        
ทป 795 สัมมนา 5
        
ทป 796 สัมมนา 6
        
ทป 797 สัมมนา 7
       
ทป 798 สัมมนา 8
       
ทป 799 สัมมนา9
        
ทป 780 สัมมนา 10
        
ทป 711 นวัตกรรมทางการประมงและการ
        
เป็นผู้ประกอบการ
ทป 712 เทคโนโลยีการปรับปรุงพันธ์สตั ว์
        
น้ำขั้นสูง
ทป 713 การจัดการทรัพยากรทางน้ำอย่าง
        
ยั่งยืน
ทป 714 การจัดการสุขภาพสัตว์นำ้ ขั้นสูง
        
ทป 715 ความหลากหลายทางด้าน
        
ทรัพยากรประมงและการใช้ประโยชน์
ทป 716 การจัดการองค์ความรู้ด้านการ
        
ประมง
หมายเหตุ :  หมายถึง ความรับผิดชอบหลัก  หมายถึง ความรับผิดชอบรอง
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ทป 717 แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ในการ
     
จัดการทรัพยากรประมง
PLO 5 มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการได้ในระดับดี
ทป 701 ระเบียบวิธวี ิจัยทางการประมงและ
     
ทรัพยากรทางน้ำ
ทป 791 สัมมนา 1
     
ทป 792 สัมมนา 2
     
ทป 793 สัมมนา 3
     
ทป 794 สัมมนา 4
     
ทป 795 สัมมนา 5
     
ทป 796 สัมมนา 6
     
ทป 797 สัมมนา 7
     
ทป 798 สัมมนา 8
     
ทป 799 สัมมนา9
     
ทป 780 สัมมนา 10
     
ทป 711 นวัตกรรมทางการประมงและการ
     
เป็นผู้ประกอบการ
ทป 712 เทคโนโลยีการปรับปรุงพันธ์สตั ว์
     
น้ำขั้นสูง
ทป 713 การจัดการทรัพยากรทางน้ำอย่าง
     
ยั่งยืน
ทป 714 การจัดการสุขภาพสัตว์นำ้ ขั้นสูง
     
ทป 715 ความหลากหลายทางด้าน
     
ทรัพยากรประมงและการใช้ประโยชน์
ทป 716 การจัดการองค์ความรู้ด้านการ
     
ประมง
ทป 717 แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ในการ
     
จัดการทรัพยากรประมง
PLO 6 สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ทางการประมงได้
ทป 701 ระเบียบวิธวี ิจัยทางการประมงและ
     
ทรัพยากรทางน้ำ
ทป 791 สัมมนา 1
     
ทป 792 สัมมนา 2
     
ทป 793 สัมมนา 3
     
ทป 794 สัมมนา 4
     
ทป 795 สัมมนา 5
     
ทป 796 สัมมนา 6
     
ทป 797 สัมมนา 7
     
ทป 798 สัมมนา 8
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ทป 799 สัมมนา9
         
ทป 780 สัมมนา 10
         
ทป 711 นวัตกรรมทางการประมงและการ
         
เป็นผู้ประกอบการ
ทป 712 เทคโนโลยีการปรับปรุงพันธ์สตั ว์
         
น้ำขั้นสูง
ทป 713 การจัดการทรัพยากรทางน้ำอย่าง
         
ยั่งยืน
ทป 714 การจัดการสุขภาพสัตว์นำ้ ขั้นสูง
         
ทป 715 ความหลากหลายทางด้าน
         
ทรัพยากรประมงและการใช้ประโยชน์
ทป 716 การจัดการองค์ความรู้ด้านการ
         
ประมง
ทป 717 แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ในการ
         
จัดการทรัพยากรประมง
PLO 7 มีทักษะความรู้ด้านการนำเสนอผลงานวิจัยหรือการตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการที่ได้รับการยอมรับ
ทป 701 ระเบียบวิธวี ิจัยทางการประมงและ
         
ทรัพยากรทางน้ำ
ทป 792 สัมมนา 2
       

ทป 793 สัมมนา 3
       

ทป 794 สัมมนา 4
         
ทป 795 สัมมนา 5
         
ทป 796 สัมมนา 6
         
ทป 797 สัมมนา 7
       

ทป 798 สัมมนา 8
       

ทป 799 สัมมนา9
         
ทป 780 สัมมนา 10
         
ทป 711 นวัตกรรมทางการประมงและการ
         
เป็นผู้ประกอบการ
ทป 712 เทคโนโลยีการปรับปรุงพันธ์สตั ว์
         
น้ำขั้นสูง
ทป 713 การจัดการทรัพยากรทางน้ำอย่าง
         
ยั่งยืน
ทป 714 การจัดการสุขภาพสัตว์นำ้ ขั้นสูง
         
ทป 715 ความหลากหลายทางด้าน
         
ทรัพยากรประมงและการใช้ประโยชน์
ทป 716 การจัดการองค์ความรู้ด้านการ
         
ประมง
ทป 717 แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ในการ
         
จัดการทรัพยากรประมง
หมายเหตุ :  หมายถึง ความรับผิดชอบหลัก  หมายถึง ความรับผิดชอบรอง
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7. ความสัมพันธ์ระหวาง PLOs กับมาตรฐานผลการเรียนรู้ 5 ด้าน (ตามมาตรฐานคุณวุฒิของแต่
ละสาขาวิชา)
คุณธรรมและ
จริยธรรม

ความรู้

ทักษะทาง
ปัญญา

PLOs
1

2

3

1

2

3

1

2

3

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

ทักษะวิเคราะห์
เชิงตัวเลขการ
สื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

1

1

2

3

2

3

PLO 1 มี คุ ณ ธ ร ร ม จ ริ ย ธ ร ร ม               
จรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ และ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
PLO 2 มีความรู้เข้าใจหลักการ แนวคิด      
และอธิ บ ายความสั ม พั น ธ์ ท างด้ า นการ
ประมงและทรัพยากรทางน้ำได้
PLO 3 นำเอาหลักการ แนวคิด ด้านการ      
ประมงและทรัพยากรทางน้ำ เพื่อพัฒนา
งานด้ า นการเพ าะเลี้ ย ง ก ารจั ด การ
ทรัพยากรทางน้ำและธุรกิจการประมงได้
อย่างยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
PLO 4 วิเคราะห์ ประเมินผล และแก้ไข      
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานใน
ส่วนสาขาเฉพาะด้านได้
PLO 5 มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเชิง      
วิชาการได้ในระดับดี
PLO 6 สร้ างสรรค์ น วั ต กรรมเพื่ อ ตอบ      
โจทย์ทางการประมงได้
PLO 7 มีทักษะความรู้ด้านการนำเสนอ      
ผลงานวิ จั ย หรื อ การตี พิ ม พ์ ผ ลงานใน
วารสารวิชาการที่ได้รับการยอมรับ
หมายเหตุ :  หมายถึง ความรับผิดชอบหลัก  หมายถึง ความรับผิดชอบรอง
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8. ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้ในแต่ละปีการศึกษา
ชั้นปีที่
1

2

3

รายละเอียด
เป็ น ผู้มีศั ก ยภาพทั ก ษะในการวิเคราะห์ ปั ญ หาและสั งเคราะห์ วิธีก ารแก้ปั ญ หาโดยใช้ห ลัก การทางการวิจั ย เชิ ง
วิทยาศาสตร์ หรือสร้างเทคโนโลยีเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม รวมทั้งมีการพัฒนาหัวข้อ ดุษฎี นิพนธ์ที่
สามารถแก้ปัญหาด้านการประมงและทรัพยากรทางน้ำตามความต้องการระดับประเทศและนานาชาติ นำไปสู่การ
สร้างนวัตกรรมทางด้านเกษตรอย่างยั่งยืน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
เป็ น ผู้ มี ค วามรู้ค วามสามารถในการวางแผนการดำเนิ น การวิ จั ย อย่ า งเป็ น ขั้ น ตอนและมี ม าตรฐาน เพื่ อ ตอบ
วัตถุป ระสงค์ที่ตั้งไว้จากการวิเคราะห์และสังเคราะห์ ปัญ หาและความต้องการของสังคมหรือชุมชน และสามารถ
ดำเนินการวิจัยได้อย่างเป็นรูปธรรม
สามารถดำเนินการวิจัยได้เสร็จสมบูรณ์ สามารถวิเคราะห์และวิจัยผลการวิจัยได้อย่างถูกต้องตามหลักวิ ชาการ และ
จรรยาบรรณ ตอบโจทย์วัตถุประสงค์การวิจัยที่ตั้งไว้ และสามารถเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่สาธารณะ เร่งการนำเสนอ
การตีพิมพ์ และการนำไปใช้ประโยชน์ ส่งผลต่อชุมชน และมีผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศ

หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการประเมินผล
1.1 การวัดผลและประเมินผลการศึกษา
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ใช้หลักเกณฑ์
ในการให้ระดับคะแนน ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2560 และระเบียบอื่น ๆ ที่ประกาศใช้ในขณะนั้น
1.2 การสอบภาษาต่างประเทศ
นั ก ศึ ก ษาต้ อ งสอบผ่ านการสอบเที ย บความรู้ ภ าษาต่ างประเทศ โดยใช้ ระบบสากลเช่ น
TOEFL IELTS หรือระบบอื่น ๆ ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย กรณีอื่น ๆ ให้ใช้ตามประกาศของ
มหาวิทยาลัยที่ประกาศใช้ในขณะนั้น
1.3 การสอบวัดคุณสมบัติ
การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เป็นการสอบเพื่อประเมินความพร้อม
และความสามารถของนักศึกษาว่า มีพื้นความรู้เพียงพอที่จะศึกษาและทำดุษฎีนิพนธ์ได้ หลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มีข้อกำหนดในการสอบวัด
คุณสมบัติดังนี้
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1) นักศึกษาที่มีสิทธิสมัครสอบวัดคุณสมบัติจะต้องศึกษาในสาขาวิชานั้นมาแล้วไม่น้อยกว่า 1
ภาคการศึกษาปกติ และในภาคการศึกษาที่สมัครสอบจะต้องลงทะเบียนเรียนอยู่ด้วย
2) การสอบวัดคุณสมบัติจะต้องสอบให้ผ่านภายใน 4 ภาคการศึกษาปกติ นับตั้งแต่ภาค
การศึกษาแรกที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียน โดยนับรวมภาคการศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา
มิฉะนั้นจะพ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษา
3) บัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้งอาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัยตามข้อเสนอแนะของประธาน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวนอย่างน้อย 4 คน แต่ไม่เกิน 5 คน เป็นคณะกรรมการสอบวัด
คุณสมบัติ
4) วิธีการสอบ สอบได้ทั้งการสอบข้อเขียนและหรือการสอบปากเปล่า
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะที่นักศึกษายังไม่สำเร็จการศึกษา
1) มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบ เพื่อสุ่มตรวจสอบรายวิชา รายงานโครงงาน
หรืองานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายโดยต้องดำเนินการไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดในแต่ละ
ภาคการศึกษา
2) จัดทำข้อสอบมาตรฐานสำหรับรายวิชาที่มีผู้สอนร่วมกันหลายคน
3) การประเมิ น ผลแต่ ล ะรายวิ ช าต้ อ งผ่ า นที่ ป ระชุ ม อาจารย์ ผู้ ป ระจำหลั ก สู ต รและ
คณะกรรมการประจำคณะก่อนการประกาศผล
4) มหาวิทยาลัยจัดระบบให้นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา รวมทั้ง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประเมินแผนการสอน งานที่มอบหมายและข้อสอบของแต่ละรายวิชาว่า
สอดคล้องกับความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้หรือไม่
5) การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา อาจทำได้โดยการสัมภาษณ์และหรือการ
ให้สอบแบบอัตนัยและหรือปรนัย โดยใช้ข้อสอบที่ออกโดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
6) การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา โดยโครงการ Start up Program
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสำเร็จการศึกษา
การกำหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ควรเน้นการทำวิจัย
สั มฤทธิ์ผ ลของการประกอบอาชีพของบั ณ ฑิ ต ที่ท ำอย่างต่อเนื่ องและนำผลวิจัยที่ ได้ ย้อนกลั บมา
ปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้ งการประเมินคุณภาพของ
หลักสูตรและหน่วยงานโดยองค์กรระดับสากล โดยการวิจัยอาจจะดำเนินการดังตัวอย่างต่อไปนี้
1) ติดตามและสำรวจภาวะการได้งานทำของบัณ ฑิต ประเมินจากบัณ ฑิตแต่ล ะรุ่นที่จบ
การศึกษา ในด้านระยะเวลาการหางานทำ ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบั ณฑิต
ในการประกอบการงานอาชีพ
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2) การตรวจสอบจากผู้ประกอบการ โดยการขอเข้าสัมภาษณ์ หรือ การส่งแบบสอบถาม
เพื่อประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาและเข้าทำงานในสถานประกอบการนั้น ๆ ใน
คาบระยะเวลาต่าง ๆ
3) การประเมินตำแหน่ง และหรือความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต
4) การประเมินจากสถานศึกษาอื่น โดยการส่งแบบสอบถาม หรือ สอบถามเมื่อมีโอกาสใน
ระดับความพึงพอใจในด้านความรู้ ความพร้อม และสมบัติด้านอื่นๆ ของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาและ
เข้าศึกษาเพื่อปริญญาที่สูงขึ้นในสถานศึกษานั้น ๆ
5) การประเมินจากนักศึกษาเก่า ที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้จาก
สาขาวิช าที่เรีย น ที่เกี่ ย วเนื่ องกับ การประกอบอาชีพ ของบัณ ฑิ ต รวมทั้งเปิ ดโอกาสให้ มี การเสนอ
ข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้นด้วย
6) ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ที่มาประเมินหลักสูตร หรือ เป็นอาจารย์พิเศษ ต่อ
ความพร้อมของนักศึกษาในการเรียน และคุณสมบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ และการ
พัฒนาองค์ความรู้ของนักศึกษา
7) ผลงานของนักศึกษาที่วัดเป็นรูปธรรมได้ซึ่ง อาทิ (ก) จำนวนโปรแกรมสำเร็จรูปที่พัฒนา
เองและวางขาย, (ข) จำนวนสิทธิบัตร, (ค) จำนวนรางวัลทางสังคมและวิชาชีพ, (ง) จำนวนกิจกรรม
การกุศลเพื่อสังคมและประเทศชาติ, (จ) จำนวนกิจกรรมอาสาสมัครในองค์กรที่ทำประโยชน์ต่อสังคม,
(ฉ) ทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property : IP) ลิขสิทธิ์ผลงานวิจัย
8) ติดตามผลการประเมินจากภาวะการได้งานทำของบัณฑิตที่ตรงกับสาขาวิชาและความ
พึงพอใจของบัณฑิตต่อการนำความรู้ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน
9) สำรวจความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตในด้านความรู้ความสามารถและการทำงานในสถาน
ประกอบการ
10) สำรวจความคิดเห็นจากสถาบั นอื่น ๆ ในด้านความรู้ ความพร้อมหรือคุณสมบัติอื่นที่
จำเป็นของบัณฑิตที่จบการศึกษาแล้วไปศึกษาต่อในระดับปริญญาที่สูงขึ้น
11) สำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับความรู้ของบัณฑิตจากคณาจารย์และผู้ใช้บัณฑิต
12) จั ด สั ม มนาผู้ ป ระกอบการ/ผู้ ใช้ บั ณ ฑิ ต ของมหาวิ ท ยาลั ย ทั้ งในภาพรวม และของ
สาขาวิชา
13) สำรวจความคิดเห็นเกีย่ วกับความรู้ของบัณฑิตจากผู้ใช้บัณฑิต และผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย
14) สำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับความรู้ ความพร้อมหรือคุณสมบัติอื่น ๆ ของบัณฑิตโดยใช้
ช่องทางนิเทศงานสหกิจศึกษา
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15) การประเมินจากศิษย์เก่า-ศิษย์ปัจจุบัน ในแง่ของความพร้อมและความรู้จากสาขาวิชา
ที่เรียน รวมทั้งสาขาอื่น ๆ ที่กำหนดในหลักสูตรที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมทั้ง
เปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตรให้ดียิ่งขึน้ ด้วย
3. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
3.1 แบบ 1 แบบ 1.1
1) สอบผ่ า นการสอบวัดคุ ณ สมบั ติ (Qualifying Examination) เพื่ อเป็ น ผู้ มี สิ ท ธิขอทำ
ดุษฎีนิพนธ์ เสนอดุษฎีนิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้า ยโดยคณะกรรมการที่มหาวิท
ลัยแต่งตั้ง ซึ่งจะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบันและต้องเป็นระบบเปิด
ให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้
2) ผลงานดุษฎีนิพนธ์ หรือส่วนหนึ่งของดุษฎีนิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อย
ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มี คุณภาพตามประกาศคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์ก ารพิ จารณาวารสารทางวิช าการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ อย่างน้อย 2 เรื่อง
แบบ 1 แบบ 1.2
1) สอบผ่ านการสอบวัดคุ ณ สมบั ติ (Qualifying Examination) เพื่ อเป็ น ผู้ มี สิ ท ธิขอทำ
ดุษฎีนิพนธ์ เสนอดุษฎีนิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่มหาวิท
ลัยแต่งตั้ง ซึ่งจะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบันและต้องเป็นระบบเปิด
ให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้
2) ผลงานดุษฎีนิพนธ์หรือส่วนหนึ่ งของดุษฎีนิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อย
ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิช าการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ อย่างน้อย 2 เรื่อง
แบบ 2 แบบ 2.1
1) ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กำหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้ระดั บคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำ
กว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า
2) สอบผ่ านการสอบวัด คุ ณ สมบั ติ (Qualifying Examination) เพื่ อ เป็ น ผู้ มี สิ ท ธิข อทำ
ดุ ษ ฎี นิ พ นธ์ เสนอดุ ษ ฎี นิ พ นธ์ และสอบผ่ านการสอบปากเปล่ าขั้ น สุ ด ท้ ายโดยคณะกรรมการที่
มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง ซึ่งจะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบันและต้องเป็น
ระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้
3) ผลงานดุษฎีนิพนธ์ หรือส่วนหนึ่งของดุษฎีนิพนธ์ ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อย
ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศ คณะกรรมการ
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การอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิช าการสํ าหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ
3.2 แบบ 2 แบบ 2.2
1) ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กำหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำ
กว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า
2) สอบผ่ านการสอบวัด คุ ณ สมบั ติ (Qualifying Examination) เพื่ อ เป็ น ผู้ มี สิ ท ธิข อทำ
ดุ ษ ฎี นิ พ นธ์ เสนอดุ ษ ฎี นิ พ นธ์ และสอบผ่ านการสอบปากเปล่ าขั้ น สุ ด ท้ ายโดยคณะกรรมการที่
มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง ซึ่งจะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบันและต้องเป็น
ระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้
3) ผลงานดุษฎีนิพนธ์ หรือส่วนหนึ่งของดุษฎีนิพนธ์ ต้องได้รับการตีพมิ พ์ หรืออย่างน้อยได้รับ
การยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศ คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

หมวด 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสำหรับอาจารย์ใหม่
1) จัดปฐมนิเทศสำหรับอาจารย์ใหม่เกีย่ วกับบทบาท หน้าทีค่ วามรับผิดชอบ รายละเอียดหลักสูตร
การจัดทำรายละเอียดรายวิชา การประกันคุณภาพหลักสูตร ตลอดจนสิทธิประโยชน์และกฎระเบียบ
ต่าง ๆ ของทางคณะฯ และบัณฑิตวิทยาลัยให้กับอาจารย์ใหม่
2) จัดเตรียมคูม่ ือแนะนำและเอกสารที่เกีย่ วข้องกับขัน้ ตอนในการปฏิบัติงานให้อาจารย์ใหม่
3) มอบหมายให้อาจารย์อาวุโสเป็นอาจารย์พี่เลี้ยงให้กับอาจารย์ใหม่ เพื่อคอยให้คำแนะนำหรือ
ปรึกษาและเรียนรู้ในการปรับตัวเองให้เข้าสู่การเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย
4) จั ด การอบรมการเขี ย นโครงการวิ จั ย และการของบประมาณทั้ งจากภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
1) จัดอบรมเชิ งปฏิบัติการเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน วิธีการสอนแบบต่าง ๆ
และการวัดประเมินผลในรายวิชาต่าง ๆ
2) กำหนดให้มกี ารสัมมนาและส่งเสริมโครงการวิจยั ในชั้นเรียน
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3) สร้างเครือข่ายความร่วมมือในด้านการเรียนการสอนกับสถาบัน หรือหน่วยงานอื่น ทั้งใน
และต่างประเทศ
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ
1) ส่งเสริมและผลักดันให้คณาจารย์และนักวิชาการของคณะฯ ทำงานวิจัยมากขึ้น และพัฒนา
คุณภาพงานวิจยั ให้ดียิ่งขึน้
2) จัดให้มีกิจกรรมเกี่ยวกับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่มีการเรียน
การสอนในคณะฯ โดยให้มีการสืบค้นหาประเพณี วัฒ นธรรมดั้งเดิมที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่มีการ
เรียนการสอน แล้ วจัดกิจกรรมเกี่ยวกับประเพณี วัฒ นธรรมดังกล่าวให้ มีการปฏิบัติสืบต่อไปโดยให้
นักศึกษาได้มสี ่วนร่วมในกิจกรรมด้วย
3) ปรับปรุงระบบการสิ่งอำนวยความสะดวกให้เอื้อต่อการทำงานวิจยั ของอาจารย์และนักวิจยั
4) แสวงหาความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อที่จะพัฒนานวัตกรรมและ
วิสาหกิจ เพือ่ เพิ่มรายได้ของคณะฯ และยังเป็นแหล่งบ่มเพาะความรู้ให้กับนักศึกษา
5) ส่งเสริม สนับสนุนให้อาจารย์และเจ้าหน้าทีเ่ ข้าร่วมโครงการฝึกอบรม ประชุมสัมมนา เสนอ
ผลงานทางวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
6) สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการทำงานวิ จัยกับหน่วยงานอื่น ทั้งภาครัฐและเอกชนทั้ ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ
7) ส่งเสริมคณาจารย์ไปปฏิบัติงานเพือ่ เพิ่มขีดความสามารถในภาคเอกชน (Talent Mobility)
8) ส่ งเสริมและสนับ สนุ นให้ คณาจารย์/เจ้าหน้ าที่จัดทำผลงานเพื่ อขอกำหนดตำแหน่ งทาง
วิชาการหรือตำแหน่งวิชาชีพทีส่ ูงขึน้
9) มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณอาจารย์และควบคุมดูแลให้คณาจารย์ถือปฏิบัติ
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกำกับมาตรฐาน
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ หลักสูตร
ปรับ ปรุง พ.ศ. 2561 เป็ นหลักสูตรปริญญาเอก มีการบริหารหลักสูตรให้เป็ นตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ
2552 ดังนี้
1.1 จำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
หลักสูตรมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจำนวน 4 คน ดังนี้
ที่

ตำแหน่งทาง
วิชาการ

ชื่อ – สกุล

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

สำเร็จการศึกษาจาก

ปี พ.ศ.

1. รองศาสตราจารย์

นายนิวุฒิ หวังชัย

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์

นายประจวบ
ฉายบุ

Ph.D.
วท.ม.
วท.บ.
วท.ด.
วท.ม.

University of Tsukuba, Japan
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหิดล

2545
2534
2529
2543
2538

วท.บ.
Ph.D.

Applied Biochemistry
วิทยาศาสตร์การประมง
วาริชศาสตร์
ชีววิทยา
เทคโนโลยีการบริหาร
สิ่งแวดล้อม
วาริชศาสตร์
Aquatic Biosciences

2526
2545

วท.ม.
วท.บ.

เทคโนโลยีชีวภาพ
รังสีเทคนิค

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Tokyo University of Fisheries,
Japan
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

3. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์

นางจิราพร
โรจน์ทินกร

2537
2532

1.2. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลั กสู ตรปรั ช ญาดุ ษ ฎีบั ณ ฑิ ต สาขาเทคโนโลยีการประมงและทรัพ ยากรทางน้ำ กำหนด
คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีคุณวุฒิขั้นต่ำปริญญาโทหรือเทียบเท่า และมีผลงานทาง
วิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รบั การเผยแพร่
ตามหลั กเกณฑ์ ที่ กำหนดในการพิ จารณาแต่ งตั้ งให้ บุ คคลดำรงตำแหน่ งทางวิ ช าการอย่ างน้ อย 3
รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจยั ตามเกณฑ์ สกอ ปี 2558
1.3. คุณสมบัติของอาจารย์ประจำหลักสูตร
อาจารย์ ป ระจำหลั กสู ตรมี คุณ วุ ฒิ ป ริญ ญาเอกหรื อเที ยบเท่ า หรือ ขั้นต่ ำปริญ ญาโทหรื อ
เทียบเท่าทีม่ ีตำแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการพิ จารณา
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แต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการ อย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย
1 รายการต้องเป็นผลงานวิจยั
1.4. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน
จัดให้มีการแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนและ ขึ้นทะเบียนเป็นอาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัย โดย
พิจารณาจากอาจารย์ประจำหรืออาจารย์ พิเศษ ที่มีคุณวุฒิ ขั้นต่ำปริญญาเอกหรือขั้นต่ำปริญญาโท
หรื อ เที ย บเท่ า ที่ มี ต ำแหน่ งรองศาสตราจารย์ ในสาขาวิช านั้ น หรือ สาขาวิช าที่ สั ม พั น ธ์กั น หรือใน
สาขาวิชาของรายวิชาที่สอน และต้องมีประสบการณ์ ด้านการสอนและมี ผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่
ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รบั การเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์
ทีก่ ำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปี
ย้อนหลัง
กรณี อาจารย์ ใหม่ ที่ มี คุณ วุ ฒิ ร ะดั บ ปริ ญ ญาเอก แม้ ยั งไม่ มี ผ ลงานทางวิ ช าการหลั งสำเร็ จ
การศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ อนุโลมให้
เป็นอาจารย์ผู้สอนในระดับปริญญาโทได้ แต่ทั้งนี้หากจะทำหน้าที่เป็นอาจารย์ผู้สอนในระดับปริญญา
เอกหรือเป็นอาจารย์ ประจำหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/
ดุษฎีนิพนธ์ และอาจารย์ผู้สอบ วิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ต้องมี
ผลงานทางวิชาการภายหลังสำเร็จการศึกษาอย่างน้อย 1 ชิ้น ภายใน 2 ปี หรือ 2 ชิ้น ภายใน 4 ปี
หรือ 3 ชิ้น ภายใน 5 ปี
1.5. คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์หลัก
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ จะเสนอขึ้น
ทะเบียนรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ ต่อบัณฑิตวิทยาลัย โดยพิจารณาคุณสมบัติจากอาจารย์
ประจำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ำปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตำแหน่ง
รองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็ น
ผลงานทางวิชาการทีไ่ ด้รบั การเผยแพร่ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรง
ตำแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็น
ผลงานวิจยั และเสนอชื่อเพื่อแต่งตัง้ ให้ทำหน้าทีอ่ าจารย์ทปี่ รึกษาดุษฎีนิพนธ์หลักต่อไป
1.6. คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ร่วม
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ จะเสนอขึ้น
ทะเบีย นรายชื่ออาจารย์ ที่ป รึกษาดุษฎี นิพนธ์ร่วม ต่อบัณ ฑิตวิทยาลัย โดยพิ จารณาคุ ณสมบัติ จาก
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อาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการเช่นเดียวกับอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์หลัก และ
เสนอชื่อเพื่อแต่งตัง้ ให้ทำหน้าที่อาจารย์ทปี่ รึกษาดุษฎีนพิ นธ์รว่ มต่อไป
สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ร่วมที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ จะขึ้นทะเบียนรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎี
นิพนธ์ร่วม ต่อบัณฑิตวิทยาลัย โดยพิจารณาจากผู้มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมีผลงาน
ทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ
ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับ หัวข้อดุษฎีนิพนธ์ไม่น้อยกว่า 10 เรื่อง และเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งให้ทำหน้าที่
อาจารย์ทปี่ รึกษาดุษฎีนิพนธ์รว่ มตอไป
กรณี ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ภ ายนอกที่ ไม่ มี คุ ณ วุ ฒิ แ ละผลงานทางวิ ช าการตามที่ ก ำหนดข้ า งตน
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงมากเป็นที่ยอมรับ ซึ่ง
ตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อดุษฎีนิพนธ์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการประมงและ
ทรัพยากรทางน้ำ จะเสนอชื่อผ่ านความเห็ นชอบจากสภามหาวิ ทยาลัยและแจ้ งคณะกรรมการการ
อุดมศึกษารับทราบ และเสนอชื่อ เพื่อแต่งตัง้ ให้ทำหน้าทีอ่ าจารย์ทปี่ รึกษาดุษฎีนพิ นธ์รว่ มตอไป
1.7. คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ร่วม
หลักสู ตรปรัช ญาดุษฎีบั ณ ฑิต สาขาเทคโนโลยีการประมงและทรัพ ยากรทางน้ ำ จะเสนอ
แต่งตัง้ อาจารย์ผู้สอบดุษฎีนิพนธ์ตามเกณฑ์ของบัณฑิตวิทยาลัย โดยพิจารณาจากคุณสมบัติดงั นี้
1) กรณีอาจารย์ประจำหลักสูตร ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ำปริญญา
โทหรือเทียบเท่าทีม่ ีตำแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษา
เพื่ อรั บ ปริ ญ ญา และเป็ น ผลงานทางวิ ช าการที่ ได้ รั บการเผยแพร่ ตามหลั ก เกณฑ์ ที่ กำหนดในการ
พิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่ งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดย
อย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจยั
2) กรณี ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ภ ายนอก ต้ องมี คุณ วุ ฒิ ป ริ ญ ญาเอกหรื อเทีย บเท่ าและมี ผ ลงานทาง
วิชาการที่ได้รบั การตีพมิ พ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นทีย่ อมรับในระดับชาติ ซึ่งตรง
หรือสัมพันธ์กับหัวข้อดุษฎีนิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ ไม่นอ้ ยกว่า 10 เรื่อง
3) กรณี ผู้ ทรงคุ ณ วุฒิ ภ ายนอกที่ ไม่มีคุณ วุฒิ และผลงานทางวิ ช าการตามที่ กำหนดข้ างต้ น
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงเป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรง
หรือสัมพันธ์กับดุษฎีนิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ โดยผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิ ทยาลัย และ
แจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ
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1.8. การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้สำเร็จการศึกษา
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ จะดำเนินการ
ให้นั กศึกษาตีพิมพ์ เผยแพร่ ผลงานก่อนการสำเร็ จการศึกษา โดยยึ ดตามแผนที่ นักศึกษาเข้าเลือก
ศึกษา ดังนี้
1.8.1) แบบ 1 แบบ 1.1
ผลงานดุษฎีนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของดุษฎีนิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อย
ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์ การพิ จารณาวารสารทางวิ ช าการสำหรับการเผยแพร่ ผลงานทาง
วิชาการ อย่างน้อย 2 เรื่อง
1.8.2) แบบ 1 แบบ 1.2
ผลงานดุษฎีนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของดุษฎีนิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อย
ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา เรื่อง หลั กเกณฑ์ การพิ จารณาวารสารทางวิ ช าการสำหรับการเผยแพร่ ผลงานทาง
วิชาการ อย่างน้อย 2 เรื่อง
1.8.3) แบบ 2 แบบ 2.1
ผลงานดุษฎีนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของดุษฎีนิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อย
ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา เรื่อง หลั กเกณฑ์การพิ จารณาวารสารทางวิ ช าการสำหรับการเผยแพร่ ผลงานทาง
วิชาการ
1.8.4) แบบ 2 แบบ 2.2
ผลงานดุษฎีนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของดุษฎีนิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อย
ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา เรื่อง หลั กเกณฑ์ การพิ จารณาวารสารทางวิช าการสำหรับการเผยแพร่ ผลงานทาง
วิชาการ
1.9. ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ จะดำเนินการ
ด้านภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ ดังนี้
1.9.1 อาจารย์ประจำหลักสูตร 1 คน ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์หลัก/วิทยานิพนธ์
หลักของนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
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กรณี อาจารย์ป ระจำหลั กสูตรมีคุณ วุฒิ ปริญญาเอกหรือเทียบเท่ า และมีผลงานทาง
วิชาการตามเกณฑ์ ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโท
และเอกรวมได้ไม่เกิน 5 คน ต่อภาคการศึกษา
กรณีอาจารย์ประจำหลั กสูตรมีคุณวุฒิ ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และดำรงตำแหน่ ง
ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป หรือมีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตำแหน่งรองศาสตราจารย์
ขึ้น ไปและมี ผ ลงานทางวิ ช าการตามเกณฑ์ ให้ เป็ นอาจารย์ ที่ ปรึ กษาดุ ษ ฎี นิ พ นธ์ /วิ ทยานิ พ นธ์ ของ
นักศึกษาระดับปริญญาโทและเอกรวมได้ไม่เกิน 10 คนต่อภาคการศึกษา
กรณีอาจารย์ประจำหลั กสูตรมีคุณวุฒิ ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และดำรงตำแหน่ ง
ศาสตราจารย์ และมีความจำเป็นต้องดูแลนักศึกษาเกินกว่าจำนวนที่กำหนดให้ เสนอต่อสภาสถาบั น
พิจารณา แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 15 คนต่อภาคการศึกษา หากมีความจำเป็นต้องดูแลนักศึกษามากกวา
15 คน ให้ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นรายกรณี
1.9.2 อาจารย์ประจำหลักสูตร 1 คน ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ ของนักศึกษา
ปริญญาโทได้ไม่เกิน 15 คน หากเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทั้งดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์และการค้นคว้า
อิสระ ให้คิดสัดส่วนจำนวนนักศึกษาที่ทำดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์ 1 คน เทียบได้กับ จำนวนนักศึกษา
ทีค่ ้นคว้าอิสระ 3 คน แต่ทงั้ นี้รวมแล้วต้องไม่เกิน 15 คนต่อภาคการศึกษา
1.9.3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต้องทำหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ว/ิทยานิพนธ์
และหรืออาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ และหรืออาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรด้วย
1.10. อาจารย์ ที่ป รึ กษาดุ ษ ฎี นิ พ นธ์ ในระดั บ บัณ ฑิ ต ศึ ก ษามี ผลงานวิ จั ยอย่ า งต่ อเนื่ องและ
สม่ำเสมอ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ จะดำเนินการ
แต่ งตั้ งบุ คคลต่ อบั ณ ฑิ ตวิทยาลั ย เพื่ อทำหน้ าที่อาจารย์ ที่ ปรึกษาดุ ษฎี นิ พนธ์ โดยพิ จารณาจากผู้ มี
ผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาและเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับ
การเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่ งทางวิชาการอย่าง
น้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
1.11. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กำหนด
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ จะจัดให้มกี าร
ปรับปรุงเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 หลักสูตรได้
กำหนดกรอบระยะเวลาการปรับปรุงในปี 2559 เพื่อใช้กับนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2560
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1.12 การดำเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตร
และการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
หลักสูตรจะดำเนินการจัดให้มีการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ในเล่ม ข้อ 1-5 ครบถ้วน ดังนี้
1) หลั ก สู ต รปรั ช ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขาเทคโนโลยี ก ารประมงและทรั พ ยากรทางน้ ำ จะ
ดำเนินการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดำเนินงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อย่างน้อย 2 ครั้งต่อภาคการศึกษา และอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ
ประชุม
2) หลั กสู ตรปรั ช ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขาเทคโนโลยีก ารประมงและทรัพ ยากรทางน้ ำ เป็ น
หลักสูตรปรับปรุงที่มีการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 3
พ.ศ. 2558 โดยจะจั ด มี ก ารจั ด ทำเล่ ม มคอ.2 ให้ ส อดคล้ อ งกั บ เกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และดำเนินการจัดส่งพิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร
3) หลั ก สู ต รปรั ช ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขาเทคโนโลยี ก ารประมงและทรั พ ยากรทางน้ ำ จะ
ดำเนิ น การจัดทำรายละเอี ยดของรายวิ ชาและรายละเอี ยดของประสบการณ์ ภ าคสนาม ตามแบบ
มคอ. 3 และมคอ.4 ทุกภาคการศึกษา โดยทำการจัดส่งก่อนเปิดสอนแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุก
รายวิชา
4) หลั ก สู ต รปรั ช ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขาเทคโนโลยี ก ารประมงและทรั พ ยากรทางน้ ำ จะ
ดำเนิ น การจั ด ทำรายงานผลการดำเนิ น การของรายวิ ช าและรายงานผลการดำเนิ น การของ
ประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.5 และมคอ.6 ภายใน 30 วัน ทุกภาคการศึกษา โดยทำการ
จัดส่งหลังส่งเกรดแต่ละภาคการศึกษา ให้ครบทุกรายวิชา
5) หลั ก สู ต รปรั ช ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขาเทคโนโลยี ก ารประมงและทรั พ ยากรทางน้ ำ จะ
ดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปี
การศึกษา
2. บัณฑิต
2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
2.1.1 จัดสำรวจความต้องการของตลาดแรงงาน และความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต/ผู้มีส่วน
ได้ ส่วนเสียทัง้ เชิงปริมาณและคุณภาพ
2.1.2 ประมาณการความต้องการแรงงานประจำปี
2.1.3 มีแผนการจัดการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเมื่อครบรอบ
หลักสูตร เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงหลักสูตรต่อไป
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2.2 การได้งานทำของผู้สำเร็จการศึกษา
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ร่วมใช้ข้อมูล
การสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ตามการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยแม่โจ้
3. นักศึกษา
3.1 การรับนักศึกษา
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบั ณฑิต สาขาเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ จะจัดให้มี
ระบบและกลไกการรับนักศึกษาทีป่ ระกอบด้วยกลไกระดับมหาวิทยาลัย และระดับหลักสูตร
1. ระดับมหาวิทยาลัย โดยมีบัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้วางแผนและกำกับนโยบายการรับนักศึกษา
กองแผนงานทำหน้ าที่ ร วบรวมจำนวนนั ก ศึ ก ษาและรายงานผลการดำเนิ น งานในแต่ ล ะช่ ว งให้
คณะกรรมการ/ผู้บริหารทราบ
2. ระดับหลักสูตร มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ทำหน้าที่ในการวางแผน กำหนดจำนวน
นักศึกษา และคุณสมบัตขิ องผู้เข้าศึกษา และรายงานข้อมูลให้แก่คณะรับทราบ
ซึ่ งการรั บ นั กศึ ก ษาเข้ าศึก ษาต่ อ ระดั บ ปริ ญ ญาเอกของมหาวิ ท ยาลั ยแม่ โจ้ จะดำเนิ น การ
คัดเลือก 2 รอบการศึกษาต่อปี
คุ ณ สมบั ติ ของผู้ เข้ าศึ กษา หลั กสู ต รปรั ช ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขาเทคโนโลยีก ารประมงและ
ทรัพยากรทางน้ำ ได้กำหนดตาม มคอ.2 และข้อกำหนดของมหาวิทยาลัยแม่โจ้
การเตรีย มความพร้อมก่อนเข้าศึกษา หลั กสูตรปรัช ญาดุ ษฎี บั ณ ฑิ ต สาขาเทคโนโลยีการ
ประมงและทรัพยากรทางน้ำ ได้มี ระบบและกลไกการเตรี ยมความพร้อม โดยอาจารย์ ผู้รับผิดชอบ
หลั ก สู ต ร ซึ่ งทำการพิ จ ารณาโครงการ/กิ จ กรรม ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ วั ต ถุ ป ระสงค์ งบประมาณ และ
ระยะเวลาในการจัดโครงการ/กิจกรรม
3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
การควบคุมดูแลการให้คำปรึกษาวิชาการแนะแนวกับนักศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตร
ปรั ช ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขาเทคโนโลยี ก ารประมงและทรั พ ยากรทางน้ ำ มี แ นวทางปฏิ บั ติ ต าม
มหาวิทยาลัย ดังนี้
3.2.1 คณะฯ แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่นักศึกษาทุกคน เพื่อทำหน้าที่ตามที่มหาวิทยาลัย
กำหนด
3.2.2 อาจารย์ทุกคนจัดทำตารางการทำงานพร้อมกำหนดเวลาว่างเพื่อให้นักศึกษาสามารถ
เข้าพบได้ตามเวลาที่ได้กำหนดไว้
3.2.3 อาจารย์เปิดช่องทางการสื่อสารทางสารสนเทศ เช่น E-mail, FaceBook ฯลฯ
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อีกทั้ง มีการเพิ่มช่องทางการอุทธรณ์ของนักศึกษา ในกรณีที่นกั ศึกษาสงสัยเรื่องการ
ประเมินผลในรายวิชาหรือเรื่องทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดการเรียนการสอน สามารถดำเนินการได้ดงั นี้
1) ให้สอบถามจากอาจารย์ผู้สอนประจำวิชา หรืออาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา
2) ยื่นคำร้องขอดูกระดาษคำตอบ ภายใน 1 ภาคการศึกษาหลังจากวันประกาศผล
การศึกษา
3) นักศึกษาสามารถยื่นคำร้องอุทธรณ์ได้โดยตรงต่อคณบดี ผู้อำนวยการ อธิการบดี
หรือคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตัง้
การพัฒนานักศึกษาและการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 หลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บั ณ ฑิ ต สาขาเทคโนโลยี ก ารประมงและทรั พ ยากรทางน้ ำ ได้ มี ร ะบบและกลไก โดยอาจารย์
ผู้ รับ ผิ ดชอบหลั กสู ตร ซึ่ งทำการพิ จารณาวางแผนโครงการ/กิ จกรรม ผู้ รั บผิ ดชอบ วั ต ถุประสงค์
งบประมาณ และระยะเวลาในการจัดโครงการ/กิจกรรม ให้สอดคล้องกับทักษะที่จำเป็นเหมาะสมกับ
บัณฑิตศึกษา
3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ จัดให้มีการ
ติดตามอัตราการคงอยู่ ของนั กศึกษา อัตราการสำเร็จการศึกษา ผ่านระบบและกลไกของอาจารย์
ผู้รบั ผิดชอบหลักสูตร และคณะกรรมการประจำคณะฯ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มีการสร้าง
ระบบและกลไกการสร้างแบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาทีม่ ีต่อหลักสูตร
นำผลการประเมินรายงานในการประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อีกทั้งมีการนำเอาผล
การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตรที่จัดทำโดยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ รวบรวม วิเคราะห์
สังเคราะห์ ผ่านการประชุมอาจารย์ผู้รบั ผิดชอบหลักสูตร และคณะกรรมการประจำคณะฯ
หลั กสูต รปรัชญาดุ ษฎี บั ณ ฑิต สาขาเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มี ผลการ
จัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษาผ่านหลายช่องทาง เช่น กล่องรับข้อร้องเรียนและแสดงความคิดเห็น
ของนักศึกษา การร้องเรียนผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ผู้สอน หรืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
จากนัน้ นำข้อร้องเรียนดังกล่าวเข้าทีป่ ระชุมอาจารย์ผู้รบั ผิดชอบหลักสูตร
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4. อาจารย์
4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์
4.1.1 การรับอาจารย์ใหม่
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ในการรับ
อาจารย์ใหม่ได้มีการกำหนด กรอบอัตรากำลังผ่านคณะไปยังมหาวิทยาลัย เมื่อได้รับการจัดสรรกรอบ
อัตรากำลัง สาขาวิชาดำเนินการสรรหาอาจารย์ ตามขั้นตอนการดำเนินการสรรหาบุคลากรของคณะ
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ซึ่งในการรับอาจารย์ใหม่มขี นั้ ตอนดังต่อไปนี้
4.1.1.1 กำหนดคุณสมบัติ
1) คุ ณ สมบั ติ ทั่ ว ไปเป็ น ไปตามนโยบายการพั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย ไปสู่
มหาวิทยาลัยทีเ่ น้นการผลิตบัณฑิตเฉพาะทาง ระดับบัณฑิตศึกษาและวิจยั (ค1)
2) คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
- สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาเอก ในสาขาวิชาการประมง หรือ
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องซึ่งต้องมีผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่เกี่ยวข้องกับคณะ/วิทยาลัย
ที่สมัคร
- ผ่านเกณฑ์ภาษาต่างประเทศของมหาวิทยาลัย
4.1.1.2 การคัดเลือกหรือการสอบคัดเลือก
โดยการสอบข้อเขียน หรือ สอบสัมภาษณ์ และ/หรือทดสอบความสามารถ
ในการสอน โดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัย/คณะแต่งตัง้
4.1.1.3 การแต่ ง ตั้ ง และประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านให้ เป็ น ไปตามระเบี ย บของ
มหาวิทยาลัย
4.1.2 แต่งตั้งอาจารย์ ผู้รับ ผิดชอบหลั กสูตร เพื่ อปฏิ บั ติห น้าที่ตามที่ ระบุ ไว้ในแนวทางการ
บริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 และประกาศของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่
ประกาศใช้ในขณะนั้น และประกาศอื่น ๆ ที่เกีย่ วข้องโดยอนุโลม
4.1.3 อาจารย์ ผู้รับ ผิดชอบหลักสูตรทำหน้ าที่สนั บสนุน ช่วยเหลื อ และดำเนิ นกิจกรรมได้
ครบถ้วน ตามเกณฑ์ของการประกันคุณภาพหลักสูตร
4.1.4 กำหนดให้อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรมีส่วนร่วมในกิจกรรมตามข้อ 4.1.2 และข้อ 4.1.3
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มี
การจัดทำแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เป็นรูปธรรม ภายใต้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ โดย
การทำงานร่วมกับคณะฯ เพื่ อจัดทำแผนในการส่ งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรของหลักสูตรฯ ได้
พัฒนาความรู้และทักษะวิชาชีพทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีระบบการส่งเสริมสนับสนุนบุคลากร
ที่มีศักยภาพสูงให้มีโอกาสประสบความสำเร็ จและก้าวหน้าในอาชีพอย่างรวดเร็วตามสายงานโดยมี
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การทำแผนพั ฒ นารายบุ คคลผ่ านระบบออนไลน์ ของมหาวิทยาลัย มี การส่งเสริมและสนับสนุ นให้
อาจารย์ทุกคนได้พฒ
ั นาตนเองให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพอย่างต่อเนื่องโดยไม่จำกัดจำนวนตาม
เงือ่ นไขของประกาศคณะฯ และมหาวิทยาลัยแม่โจ้
4.2 คุณภาพอาจารย์
หลั กสู ตรปรัชญาดุษฎี บั ณฑิต สาขาเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ จะมีการ
ส่ งเสริ มและสนั บ สนุ น ให้ อาจารย์ ขอตำแหน่ งทางวิ ช าการเพิ่ มขึ้น ตามกรอบระยะเวลาที่ กำหนด
นอกจากนีค้ ณะยังได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรสายวิชาการทำงานวิจยั และนำผลงานวิจัยนั้น ๆ
มาเสนอผลงานทางวิชาการใน รูปแบบต่าง ๆ ในงานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ
4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ จะจัดให้มี
การติดตามอัตราการคงอยู่ของอาจารย์ผ่านระบบและกลไกของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ
คณะกรรมการประจำคณะฯ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มีการสร้าง
ระบบและกลไก การสร้างแบบประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ที่มีต่อหลักสูตร นำผลการประเมิน
รายงานในการประจำหลั กสู ตร อี กทั้งมีการนำเอาผลการประเมิ นความพึ งพอใจของนั กศึ กษาต่ อ
หลั กสู ตรที่ จั ดทำโดยมหาวิ ท ยาลั ย แม่ โจ้ รวบรวม วิ เคราะห์ สั งเคราะห์ ผ่ านการประชุ มอาจารย์
ผู้รบั ผิดชอบหลักสูตร และคณะกรรมการประจำคณะฯ
5. หลักสูตร การเรียนการสอนและการประเมินผู้เรียน
5.1 การออกแบบหลักสูตรและสาระของรายวิชาในหลักสูตร
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มีระบบและ
กลไกในการออกแบบหลั กสูตรสอดคล้องตามกรอบ TQF (Thailand Qualifications Framework
for Higher Education) หรือเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และใช้ระบบและกลไก
การพั ฒ นาหลั กสู ตรภายใต้ มหาวิ ทยาลั ย ข้ อ มูล ที่ ใช้ ในการพั ฒ นาหลั กสู ตรและวั ตถุประสงค์ ของ
หลักสูตรอยู่ภายใต้แนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัย ว่าด้วยเรื่อง แนวปฏิ บัติการแต่งตั้งคณะกรรมการ
พัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร และคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร พ.ศ. 2559
หลักสูตรปรัชญาดุ ษฎีบั ณฑิต สาขาเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ ำ หลักสูต ร
ปรับปรุง คาดว่าเปิดรับนักศึกษา ในปีการศึกษา 2560 โดยมีแผนการปรับปรุงหลักสูตรทุก ๆ 5 ปี
เพื่ อให้ทัน สมั ย และสอดคล้ องกับ ความต้องการของสั งคมที่เปลี่ยนแปลง ซึ่ งมี การดำเนิ นการตาม
ขัน้ ตอนดังนี้
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1) ให้แต่งตั้งกรรมการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามแนวทางที่กำหนดไว้ในประกาศ
ของมหาวิทยาลัย
2) อาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ดชอบหลั ก สู ตรร่ว มกั นพิ จารณารายชื่ อ ผู้ ทรงคุ ณ วุฒิ ภ ายนอกที่ มีความ
เหมาะสม
3) อาจารย์ ผู้รับ ผิดชอบหลั กสูตรเชิ ญผู้ ทรงคุ ณวุฒิ ภ ายนอกมาร่ วมเสนอข้ อคิดเห็ นในการ
พัฒนาหลักสูตร
4) แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร และคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร พ.ศ.
2559 ภายใต้แนวปฏิบตั ิของมหาวิทยาลัย
5) ดำเนิ นการจัดทำเล่ ม มคอ.2 และแนวทางปฏิ บั ติ การเปิ ด/ปิ ด/ปรับปรุง หลักสูตรของ
มหาวิทยาลัย
5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ เป็นหลักสูตร
ปรับปรุง มีระบบและกลไกการดำเนินงานของหลักสูตรดังนี้
1) จั ด ประชุ ม อาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั กสู ตร อย่ างน้ อยภาคการศึ ก ษาละ 2 ครั้ งอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุม เพื่อการเตรียมการจัดการเรียนการสอน
และการประเมินการบริหารหลักสูตร
2) จัดประชุมร่วมกันระหว่างอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนทุกรายวิชาใน
หลักสูตรอย่างน้อย ภาคการศึกษาละ 1 ครัง้ เพือ่
- การแบ่ งภาระงานสอน จากภาระงานขั้ น ต่ ำ (9 ชั่ ว โมง/สั ป ดาห์ ) และจากนั้ น กำหนด
อาจารย์ผู้สอนตามความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการสอน
- วางแผนการจัดการเรียนการสอน การประเมินผล
- การกำกับติดตามและการตรวจสอบการจั ดทำ มคอ.3 และ มคอ.4 ทุกภาคการศึกษา โดย
ทำการจัดส่งก่อนเปิดสอนแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา อีกทั้งกำกับรายวิชาที่มีการบูรณา
การกับการวิจยั การบริการวิชาการทางสังคมและการทำนุบำรุงและวัฒนธรรม
- การให้ความเห็นชอบการประเมินผลการเรียนการสอน
- เก็บรวบรวมข้อมูลผลการดำเนินงานของหลักสูตรเพือ่ นำไปใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร
- หาแนวทางที่จะทำให้หลักสูตรบรรลุเป้าหมาย
5.3 การประเมินผู้เรียน
หลั ก สู ต รปรั ช ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขาเทคโนโลยี ก ารประมงและทรั พ ยากรทางน้ ำ จะ
ดำเนิ น การจั ด ทำรายงานผลการดำเนิ น การของรายวิ ช าและรายงานผลการดำเนิ น การของ
ประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ .5 และมคอ.6 ภายใน 30 วัน ทุกภาคการศึกษา โดยทำการ
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จัดส่งหลังส่งเกรดแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา และอาจารย์ผู้รบั ผิดชอบหลักสูตร ทำหน้าที่
รับผิดชอบควบคุม ตรวจสอบผลการดำเนิ นการเรียนการสอนตามแบบฟอร์ ม มคอ .5 และ มคอ .6
เมือ่ สิ้นสุดการเรียนการสอนในแต่ละเทอม จากนั้นดำเนินส่งผลการเรียนให้คณะฯ ดำเนินการต่อไปยัง
มหาวิ ท ยาลั ย จะต้ อ งผ่ า นการพิ จ ารณาผลการเรี ย นจากคณะกรรมการที่ แ ต่ ง ตั้ ง จากอาจารย์
ผู้รบั ผิดชอบหลักสูตรก่อน เพื่อตรวจสอบความถูกต้องในการตัดเกรด และเป็นไปตามเกณฑ์ของคณะ
5.4 ผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ จะดำเนินการ
จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
6.1 การบริหารงบประมาณ
1) จัดสรรงบประมาณเพื่อจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
2) ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างหลักสูตรภายในคณะเดียวกัน/ต่างคณะ ทั้ง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม
คณะเทคโนโลยี ก ารประมงและทรั พ ยากรทางน้ ำ มี อ าคาร 2 หลั ง เป็ น สถานที่ ส อน
ประกอบด้วยห้องเรียนขนาดเล็ก 6 ห้อง ห้องเรียนขนาดใหญ่ 2 ห้อง ห้องปฏิบัติการ 10 ห้ อง และ
ห้องประชุมขนาดใหญ่ 1 ห้อง
มหาวิ ท ยาลั ย แม่ โจ้ มี ท รั พ ยากรที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การเรี ย นการสอน ของห้ อ งสมุ ด กลาง
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีทุกประเภทประกอบด้วย หนังสือ, วิทยานิพนธ์, วารสาร และหนังสือพิมพ์ จุลสาร
กฤตภาค โสตทัศนวัสดุ และฐานข้อมูลสำเร็จรูป CD-ROM, CD-ROM MULTIMEDIA โดยทรัพยากร
ดังกล่าวข้างต้นมีจำนวนดังนี้
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จำนวนหนังสือ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
คำอธิบายหมวด
ภาษาไทย (เล่ม) ภาษาอังกฤษ (เล่ม)
เบ็ดเตล็ด
12,398
2,248
ปรัชญา
3,190
329
ศาสนา
4,329
359
สังคมศาสตร์
48,571
7,361
ภาษาศาสตร์
4,492
1,702
วิทยาศาสตร์ (บริสุทธิ์)
17,640
7,960
วิทยาศาสตร์ประยุกต์
48,608
14,779
ศิลปวัฒนธรรม ภาษา
4,393
1,167
วรรณกรรม วรรณคดี
2,674
579
ประวัติศาสตร์
7,309
966
รวม
153,604
37,450
สื่อโสตทัศนวัสดุ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
รายการ

CD/DVD เกษตร
CD/DVD สารคดี
CD/DVD บทเรียนภาษา
CD/DVD ซีดีรอมทั่วไป
CD/DVD บันเทิง

บทความวารสาร
วารสารภาษาไทย
วารสารภาษาต่างประเทศ
ฐานข้อมูลออนไลน์
ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (E-book, E-clipping, E-journal)
Single Search
วารสารอิเล็กทรอนิกส์

จำนวน
257
1,043
226
1,274
2,501
5,301

รวม
หัวข้อ

รวม
14,646
3,519
4,688
55,932
6,194
25,600
63,387
5,560
3,253
8,275
191,054

จำนวน
139,717
831
471
12
19
1
35

ชนิด
บทความ
รายการ
รายการ
ฐานข้อมูล
ฐานข้อมูล
รายชื่อ
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นอกจากนี้ ยั งมี ความร่ วมมื อระหว่ างห้ องสมุ ดกั บหน่ วยงานอื่ นๆ ในจั งหวั ดเชี ยงใหม่ เช่ น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ
เชี ยงใหม่ มหาวิ ทยาลั ยพายั พ เป็ นต้ น และมี การเชื่ อมโยงเครือข่ ายในฐานข้ อมู ล Journal Link และ
วิทยานิพนธ์/งานวิจัยออนไลน์ ตลอดจนสหบรรณานุกรม
6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
1) มหาวิทยาลัยมีคณะทำงานประเมินสมรรถนะและประสิท ธิภาพเครื่องมือวิทยาศาสตร์
เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูง
2) คณะ/วิทยาลัย มีการจัดสรรงบประมาณประจำปีในการจัดหาทรัพยากรการเรียนการ
สอน ตำรา สื่ออุปกรณ์ในห้องเรียนและปฏิบัติการให้ทันสมัย
3) คณะ/วิทยาลัย จัดประชุมเพื่อให้คณาจารย์ร่วมกันวางแผนในการเสนองบประมาณ
ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์การเรียนการสอน

6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
1) สำรวจความต้องการทรัพยากรการเรียนการสอนเป็นประจำทุกปีจากผู้สอนและผู้เรียน
2) ประเมินความเพียงพอจากความต้องการใช้ของอาจารย์และผู้เรียนทุกรายวิชา
3) มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อคุณภาพการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้แบบออนไลน์ทุกรายวิชา ผ่านทางเว็บไซต์ www.assess.mju.ac.th
6.5 ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
1) มีการสำรวจความพึงพอใจของผู้ ใช้บัณ ฑิ ตและผู้ มีส่ วนได้เสี ย ตลอดจนศิษย์เก่าเมื่อ
ครบรอบหลักสูตร เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงหลักสูตรต่อไป
2) มีการสำรวจความต้องการของตลาดแรงงาน และความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตเพื่อนำ
ข้อมูลมาประกอบการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรและวางแผนการรับนักศึกษา
3) สำรวจความต้องการของตลาดแรงงานจากข้อมูลการได้งานทำของบัณฑิตสำรวจความ
คิดเห็ นและความพึ งพอใจจากศิษย์เก่าที่ เป็นผู้ใช้บัณ ฑิตเพื่อประกอบการพัฒ นาหรื อ
ปรับปรุงหลักสูตรและวางแผนการรับนักศึกษา
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7. ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators)
ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินการ

ปีการศึกษา (ปีที่)

1

2

3

4

5

1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม
และทบทวนการดำเนินงานหลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)
3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3
และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
4. จัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชาและรายงานผลการดำเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 5 และ มคอ. 6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอน
ให้ครบทุกรายวิชา
5. จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 7 ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปีการศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กำหนดใน มคอ.3 และ มคอ. 4
(ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้
จากผลการประเมินการดำเนินงานที่รายงานใน มคอ. 7 ปีที่แล้ว

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือคำแนะนำด้านการจัดการเรียนการสอน
9. อาจารย์ผู้รับผิดขอบหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่ง
ครั้ง
10. จำนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า
3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
รวมตัวบ่งชีบ้ ังคับทีต่ ้องดำเนินกากรข้อง 1-5 ในแต่ละปี
รวมตัวบ่งชี้ในแต่ละปี

✓ ✓ ✓ ✓ ✓
✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓ ✓
✓ ✓ ✓ ✓ ✓
✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓ ✓
✓ ✓ ✓ ✓ ✓
✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓
✓ ✓ ✓

5
9

✓ ✓
5 5 5 5
10 11 12 12
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
1) มหาวิทยาลัยจัดให้มีการประเมินรายวิชา ประเมินการสอนของอาจารย์ผู้สอนในแต่ละ
รายวิ ช าโดยอาจารย์ ผู้ รับ ผิ ดชอบหลักสู ตรจะเป็ นผู้ รวบรวมผลและหาค่ าเฉลยในคะแนนที่ ได้ ของ
อาจารย์ผู้สอนแต่ละท่าน เพื่อนำไปประเมินและวางแผนกลยุทธการสอนต่อไป
2) จัดให้มีการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษาจากพฤติกรรมการเรียน การทำกิจกรรม และ
ผลการสอบในรายวิชาต่าง ๆ โดยอาจารย์ผู้สอนเป็นผู้ประเมิน
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
1) จัดให้มีการประเมินการสอนโดยนักศึกษาเป็นผู้ประเมิน ซึ่งทำการประเมินทุกปลายภาค
การศึกษา
2) นำผลการประเมินการสอนของอาจารย์จากนักศึกษามาวิเคราะห์เพื่อหาจุดอ่อน จุดแข็ง
ของอาจารย์ผู้สอนเพื่อปรับปรุงกลยุทธ์การสอนให้เหมาะสมต่อไป
3) การทดสอบการเรียนรู้ของนักศึกษาเพื่อประเมินการสอนของอาจารย์ โดยดูจากผลการ
เรียนของนักศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา
4) คณะฯ รวบรวมผลการประเมิ นที่เป็นความต้องการในการปรับปรุงทักษะการสอนเพื่ อ
วางแผนการพัฒนาให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการสอนให้เหมาะสมกับรายวิชา
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
1) โดยนักศึกษาและบัณฑิตประเมินจากนักศึกษาปัจจุบันและบัณฑิตที่จบตามหลั กสูตร
โดยใช้ แบบสอบถามนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายในวันปัจฉิมนิเทศ และการจัดทำเว็บไซต์ในส่วนภาวะการมี
งานทำของบัณฑิตรับข้อมูลย้อนกลับจากนักศึกษาและผู้ทเี่ กีย่ วข้อง
2) โดยผู้ ทรงคุณ วุ ฒิ และหรือ ผู้ ประเมิ นภายนอก โดยดู จากผลการประเมินตนเองของ
ผู้สอนและรายงานผลการดำเนิ น การหลั กสูตร ตลอดจนผลการประเมิ นจากผู้ เรียน ประกอบการ
ประเมิน
3) โดยนายจ้างและหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ ติดตามบัณฑิตให้มีโดยสำรวจข้อมูลจาก
นายจ้าง หรือผู้บังคับบัญชาโดยแบบสอบถามและการสัมภาษณ์
4) โดยการจัดสัมมนาตามห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ของวิชาการในหลักสูตร
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3. การประเมินผลการดำเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
ประเมินตามตัวบ่ งชี้ผลการดำเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประเมิน
อย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอย่างน้อย 1 คน
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร และแผนกลยุทธ์การสอน
1) อาจารย์ ป ระจำวิ ช าทบทวนผลการประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพด้ านการสอนประจำรายวิ ช าที่
รับผิดชอบ และเมื่อสนภาคการศึกษา ต้องจัดทำรายงานผลการดำเนินการรายวิชา เพื่อเสนอคณบดี
ผ่านอาจารย์ผู้รบั ผิดชอบหลักสูตร
2) คณะกรรมการประเมินหลักสูตรติดตามผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ในหมวดที่ 7 ข้อ 7 จาก
การประเมินคุณภาพภายในคณะฯ
3) คณะกรรมการประเมินหลักสูตรของคณะฯ รวบรวมและจัดทำรายงานการประเมิ นผล และ
เสนอประเด็นทีจ่ ำเป็นในการปรับปรุงหลักสูตร
4) คณะฯ จั ด ประชุ ม สั ม มนาเพื่ อ การปรั บ ปรุ งหลั ก สู ต ร โดยเชิ ญ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ อ่ านหลั ก สู ต ร
ตลอดจนประเมินผลและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหลักสูตร
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เอกสารแนบ
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
เอกสารแนบ 3
เอกสารแนบ 4
เอกสารแนบ 5
เอกสารแนบ 6
เอกสารแนบ 7
เอกสารแนบ 8
เอกสารแนบ 9
เอกสารแนบ 10
เอกสารแนบ 11
เอกสารแนบ 12

ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตร เกณฑ์มาตรฐาน-หลักสูตรเก่า-หลักสูตรใหม่
ตารางเปรียบเทียบรายละเอียดตามโครงสร้างหลักสูตรเก่า-ใหม่
สาระการปรับปรุงหลักสูตร
ประวัติและผลงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร/
อาจารย์ผู้สอน
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาเอก สาขาวิชา
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยี
การประมงและทรัพยากรทางน้ำ
รายงานสรุปการวิพากษ์หลักสูตร
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง แนวปฏิบัติในการเผยแพร่ผลงานวิจัยตามเงื่อนไข
การสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง รายชื่อวารสารวิชาการสำหรัการตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานวิจัยตามเงื่อนไขการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง เกณฑ์การสอบผ่านความรู้ภาษาต่างประเทศของ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษา
สถาบันอื่น และการเทียบโอนหน่วยกิตของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
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เอกสารแนบ 1
ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตร เกณฑ์มาตรฐาน-หลักสูตรเก่า-หลักสูตรใหม่
โครงสร้างหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแก้ไข เมื่อเปรียบเทียบกับโครงสร้างเดิมและเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ของคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ปรากฏ ดังนี้
ปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตรดังนี้
แบบ 1 แบบ 1.1
รายวิชาและหน่วยกิต
เกณฑ์กระทรวงศึกษาธิการ โครงสร้างเดิม
โครงสร้างใหม่
หมวดวิชา
2558
2556
2561
(หน่วยกิต)
(หน่วยกิต)
(หน่วยกิต)
วิชาที่ไม่นับหน่วยกิต
(9)
(9)
ดุษฎีนิพนธ์
ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต
48
48
รวมจำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต
48
48
* ตัวเลขในวงเล็บ เป็นรายวิชาที่กำหนดให้เรียนโดยไม่นบั หน่วยกิต โดยมีการประเมินผลเป็นระบบ S และ U
เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา
มาตรฐาน

ภาษาอังกฤษ Comprehensive Qualifying สอบปากเปล่าขั้น
Examination Examination
สุดท้าย

เกณฑ์ สกอ. (พ.ศ. 2558)

-

-





โครงสร้างเดิม (พ.ศ.2556)









โครงสร้างใหม่ (พ.ศ. 2561)









การตีพิมพ์ในวารสาร
(จำนวนอย่างน้อย)
ร ะ ดั บ ช า ติ (2 ) ห รื อ
นานาชาติ (2)
น า น า ช า ติ (1) แ ล ะ
proceedingร ะ ดั บ ช า ติ
หรือนานาชาติ (2)
ระดับชาติ (2) หรือ
นานาชาติ (2)
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แบบ 1 แบบ 1.2
รายวิชาและหน่วยกิต
เกณฑ์กระทรวงศึกษาธิการ โครงสร้างเดิม
โครงสร้างใหม่
หมวดวิชา
2558
2556
2561
(หน่วยกิต)
(หน่วยกิต)
(หน่วยกิต)
วิชาที่ไม่นับหน่วยกิต
(13)
(13)
ดุษฎีนิพนธ์
ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต
72
72
รวมจำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต
72
72
* ตัวเลขในวงเล็บ เป็นรายวิชาที่กำหนดให้เรียนโดยไม่นบั หน่วยกิต โดยมีการประเมินผลเป็นระบบ S และ U
เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา
มาตรฐาน
เกณฑ์ สกอ. (พ.ศ. 2558)
โครงสร้างเดิม (พ.ศ.2556)

โครงสร้างใหม่ (พ.ศ. 2561)

ภาษาอังกฤษ Comprehensive Qualifying สอบปากเปล่าขั้น การตีพิมพ์ในวารสาร
Examination Examination
สุดท้าย
(จำนวนอย่างน้อย)
ระดับชาติ (2) หรือ


นานาชาติ (2)
นานาชาติ (2) และ




proceeding
ระดับชาติหรือ
นานาชาติ (2)
ระดับชาติ (2) หรือ




นานาชาติ (2)
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แบบ 2 แบบ 2.1
รายวิชาและหน่วยกิต
เกณฑ์กระทรวงศึกษาธิการ โครงสร้างเดิม
โครงสร้างใหม่
หมวดวิชา
2558
2556
2561
(หน่วยกิต)
(หน่วยกิต)
(หน่วยกิต)
วิชาที่ไม่นับหน่วยกิต
(9)
(9)
ดุษฎีนิพนธ์
ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
36
36
วิชาศึกษาเพิ่มเติม
ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
12
12
รวมจำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต
48
48
* ตัวเลขในวงเล็บ เป็นรายวิชาที่กำหนดให้เรียนโดยไม่นบั หน่วยกิต โดยมีการประเมินผลเป็นระบบ S และ U
เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา
มาตรฐาน

เกณฑ์ สกอ. (พ.ศ. 2558)

ระดับคะแนน ภาษาอังกฤษ Comprehensive
เฉลี่ย
Examination
ไม่น้อยกว่า
3.00 จาก
ระบบ 4

Qualifying สอบปากเปล่าขั้น
Examination
สุดท้าย





โครงสร้างเดิม (พ.ศ. 2556)

3.00 จาก
ระบบ 4









โครงสร้างใหม่ (พ.ศ. 2561)

3.00 จาก
ระบบ 4









การตีพิมพ์ใน
วารสาร
(จำนวนอย่างน้อย)
ระดับชาติ (1)
หรือ นานาชาติ
(1)
นานาชาติ (1)
และ
proceeding
ระดับชาติ หรือ
นานาชาติ (2)
ระดับชาติ (1)
หรือ นานาชาติ
(1)
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แบบ 2 แบบ 2.2
รายวิชาและหน่วยกิต
เกณฑ์กระทรวงศึกษาธิการ โครงสร้างเดิม
โครงสร้างใหม่
หมวดวิชา
2558
2556
2561
(หน่วยกิต)
(หน่วยกิต)
(หน่วยกิต)
วิชาที่ไม่นับหน่วยกิต
(13)
(13)
ดุษฎีนิพนธ์
ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต
48
48
วิชาศึกษาเพิ่มเติม
ไม่น้อยว่า 24 หน่วยกิต
24
24
รวมจำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต
72
72
* ตัวเลขในวงเล็บ เป็นรายวิชาที่กำหนดให้เรียนโดยไม่นบั หน่วยกิต โดยมีการประเมินผลเป็นระบบ S และ U
เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา
มาตรฐาน

ระดับคะแนน ภาษาอังกฤษ Comprehensive Qualifying สอบปากเปล่าขั้น การตีพิมพ์ใน
เฉลี่ย
Examination Examination
สุดท้าย
วารสาร
ไม่น้อยกว่า
(จำนวนอย่างน้อย)
เกณฑ์ สกอ. (พ.ศ. 2558)
3.00 จาก
ระดับชาติ (1)


ระบบ 4
หรือ นานาชาติ
(1)
โครงสร้างเดิม (พ.ศ. 2556) 3.00 จาก
นานาชาติ (2)




ระบบ 4
และ
proceeding
ระดับชาติ หรือ
นานาชาติ (2)
โครงสร้างใหม่ (พ.ศ. 2561) 3.00 จาก
ระดับชาติ (1)




ระบบ 4
หรือ นานาชาติ
(1)
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เอกสารแนบ 2
ตารางเปรียบเทียบรายละเอียด ตามโครงสร้างหลักสูตรเก่า – หลักสูตรใหม่
แบบ 1 แบบ 1.1
โครงสร้างหลักสูตรเดิม
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาเทคโนโลยีการประมงและ
ทรัพยากรทางน้ำ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)
ชื่อหลักสูตร (เดิม)
ภาษาไทย : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาสาขาวิชาเทคโนโลยีการประมงและ
ทรัพยากรทางน้ำ
ภาษาอังกฤษ : Doctor of Philosophy Program in
Fisheries Technology and Aquatic
Resources
ชื่อปริญญา (เดิม)
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
(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)
โครงสร้างหลักสูตรเดิม
จำนวนหน่วยกิตรวม
1. รายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิต
- ทป 701 ระเบียบวิธวี ิจยั ทางการประมงและ
ทรัพยากรทางน้ำ
- ทป 791 สัมมนา 1
- ทป 792 สัมมนา 2
- ทป 793 สัมมนา 3
- ทป 794 สัมมนา 4
- ทป 795 สัมมนา 5
- ทป 796 สัมมนา 6

48
หน่วยกิต
9
หน่วยกิต
3 (2-3-5)
1 (0-2-1)
1 (0-2-1)
1 (0-2-1)
1 (0-2-1)
1 (0-2-1)
1 (0-2-1)

โครงสร้างหลักสูตรใหม่
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาเทคโนโลยีการประมง
และทรัพยากรทางน้ำ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
ชื่อหลักสูตร (ใหม่)
ภาษาไทย : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาสาขาวิชาเทคโนโลยีการประมงและ
ทรัพยากรทางน้ำ
ภาษาอังกฤษ : Doctor of Philosophy Program in
Fisheries Technology and Aquatic
Resources
ชื่อปริญญา (ใหม่)
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
(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)
โครงสร้างหลักสูตรใหม่
จำนวนหน่วยกิตรวม
1. รายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิต
- ทป 701 ระเบียบวิธวี ิจยั ทางการประมงและ
ทรัพยากรทางน้ำ
- ทป 791 สัมมนา 1
- ทป 792 สัมมนา 2
- ทป 793 สัมมนา 3
- ทป 794 สัมมนา 4
- ทป 795 สัมมนา 5
- ทป 796 สัมมนา 6

หมายเหตุ

คงเดิม

คงเดิม

หมายเหตุ
คงเดิม

48
หน่วยกิต
9
หน่วยกิต
3 (2-3-5)

คงเดิม

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

คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม

คงเดิม

มคอ. 2

โครงสร้างหลักสูตรเดิม
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาเทคโนโลยีการประมงและ
ทรัพยากรทางน้ำ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)
2. ดุษฎีนิพนธ์
48
หน่วยกิต
- ทป 891 ดุษฎีนิพนธ์ 1
6 (0-18-0)
- ทป 892 ดุษฎีนิพนธ์ 2
6 (0-18-0)
- ทป 893 ดุษฎีนิพนธ์ 3
6 (0-18-0)
- ทป 894 ดุษฎีนิพนธ์ 4
6 (0-18-0)
- ทป 895 ดุษฎีนิพนธ์ 5
12 (0-36-0)
- ทป 896 ดุษฎีนิพนธ์ 6
12 (0-36-0)

106

โครงสร้างหลักสูตรใหม่
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาเทคโนโลยีการประมง
และทรัพยากรทางน้ำ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
2. ดุษฎีนิพนธ์
48
หน่วยกิต
- ทป 891 ดุษฎีนิพนธ์ 1
6 (0-18-0)
- ทป 892 ดุษฎีนิพนธ์ 2
6 (0-18-0)
- ทป 893 ดุษฎีนิพนธ์ 3
6 (0-18-0)
- ทป 894 ดุษฎีนิพนธ์ 4
6 (0-18-0)
- ทป 895 ดุษฎีนิพนธ์ 5
12 (0-36-0)
- ทป 896 ดุษฎีนิพนธ์ 6
12 (0-36-0)

หมายเหตุ

คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม

มคอ. 2
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แบบ 1 แบบ 1.2
โครงสร้างหลักสูตรเดิม
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาเทคโนโลยีการประมงและ
ทรัพยากรทางน้ำ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)
ชื่อหลักสูตร (เดิม)
ภาษาไทย : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาสาขาวิชาเทคโนโลยีการประมงและ
ทรัพยากรทางน้ำ
ภาษาอังกฤษ : Doctor of Philosophy Program in
Fisheries Technology and Aquatic
Resources
ชื่อปริญญา (เดิม)
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
(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)
โครงสร้างหลักสูตรเดิม
จำนวนหน่วยกิตรวม
1. รายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิต
- ทป 701 ระเบียบวิธวี ิจยั ทางการประมงและ
ทรัพยากรทางน้ำ
- ทป 791 สัมมนา 1
- ทป 792 สัมมนา 2
- ทป 793 สัมมนา 3
- ทป 794 สัมมนา 4
- ทป 795 สัมมนา 5
- ทป 796 สัมมนา 6
- ทป 797 สัมมนา 7
- ทป 798 สัมมนา 8
- ทป 799 สัมมนา 9
- ทป 800 สัมมนา 10

72
หน่วยกิต
13
หน่วยกิต
3 (2-3-5)
1 (0-2-1)
1 (0-2-1)
1 (0-2-1)
1 (0-2-1)
1 (0-2-1)
1 (0-2-1)
1 (0-2-1)
1 (0-2-1)
1 (0-2-1)
1 (0-2-1)

โครงสร้างหลักสูตรใหม่
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาเทคโนโลยีการประมง
และทรัพยากรทางน้ำ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
ชื่อหลักสูตร (ใหม่)
ภาษาไทย : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาสาขาวิชาเทคโนโลยีการประมงและ
ทรัพยากรทางน้ำ
ภาษาอังกฤษ : Doctor of Philosophy Program in
Fisheries Technology and Aquatic
Resources
ชื่อปริญญา (ใหม่)
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
(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)
โครงสร้างหลักสูตรใหม่
จำนวนหน่วยกิตรวม
1. รายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิต
- ทป 701 ระเบียบวิธวี ิจยั ทางการประมงและ
ทรัพยากรทางน้ำ
- ทป 791 สัมมนา 1
- ทป 792 สัมมนา 2
- ทป 793 สัมมนา 3
- ทป 794 สัมมนา 4
- ทป 795 สัมมนา 5
- ทป 796 สัมมนา 6
- ทป 797 สัมมนา 6
- ทป 798 สัมมนา 6
- ทป 799 สัมมนา 6
- ทป 800 สัมมนา 6

หมายเหตุ

คงเดิม

คงเดิม

หมายเหตุ
คงเดิม

72
หน่วยกิต
13
หน่วยกิต
3 (2-3-5)

คงเดิม

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

คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม

คงเดิม

มคอ. 2

โครงสร้างหลักสูตรเดิม
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาเทคโนโลยีการประมงและ
ทรัพยากรทางน้ำ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)
2. ดุษฎีนิพนธ์
48
หน่วยกิต
- ทป 891 ดุษฎีนิพนธ์ 1
6 (0-18-0)
- ทป 892 ดุษฎีนิพนธ์ 2
6 (0-18-0)
- ทป 893 ดุษฎีนิพนธ์ 3
6 (0-18-0)
- ทป 894 ดุษฎีนิพนธ์ 4
6 (0-18-0)
- ทป 895 ดุษฎีนิพนธ์ 5
12 (0-36-0)
- ทป 896 ดุษฎีนิพนธ์ 6
12 (0-36-0)
- ทป 897 ดุษฎีนิพนธ์ 7
6 (0-18-0)
- ทป 898 ดุษฎีนิพนธ์ 8
6 (0-18-0)
- ทป 899 ดุษฎีนิพนธ์ 9
6 (0-18-0)
- ทป 900 ดุษฎีนิพนธ์ 10
6 (0-18-0)
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โครงสร้างหลักสูตรใหม่
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาเทคโนโลยีการประมง
และทรัพยากรทางน้ำ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
2. ดุษฎีนิพนธ์
48
หน่วยกิต
- ทป 891 ดุษฎีนิพนธ์ 1
6 (0-18-0)
- ทป 892 ดุษฎีนิพนธ์ 2
6 (0-18-0)
- ทป 893 ดุษฎีนิพนธ์ 3
6 (0-18-0)
- ทป 894 ดุษฎีนิพนธ์ 4
6 (0-18-0)
- ทป 895 ดุษฎีนิพนธ์ 5
12 (0-36-0)
- ทป 896 ดุษฎีนิพนธ์ 6
12 (0-36-0)
- ทป 897 ดุษฎีนิพนธ์ 7
6 (0-18-0)
- ทป 898 ดุษฎีนิพนธ์ 8
6 (0-18-0)
- ทป 899 ดุษฎีนิพนธ์ 9
6 (0-18-0)
- ทป 900 ดุษฎีนิพนธ์ 10
6 (0-18-0)

หมายเหตุ

คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม

มคอ. 2
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แบบ 2 แบบ 2.1
โครงสร้างหลักสูตรเดิม
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาเทคโนโลยีการประมงและ
ทรัพยากรทางน้ำ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)
ชื่อหลักสูตร (เดิม)
ภาษาไทย : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาสาขาวิชาเทคโนโลยีการประมงและ
ทรัพยากรทางน้ำ
ภาษาอังกฤษ : Doctor of Philosophy Program in
Fisheries Technology and Aquatic
Resources
ชื่อปริญญา (เดิม)
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
(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)
โครงสร้างหลักสูตรเดิม
จำนวนหน่วยกิตรวม
1. รายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิต
- ทป 701 ระเบียบวิธวี ิจยั ทางการประมงและ
ทรัพยากรทางน้ำ
- ทป 791 สัมมนา 1
- ทป 792 สัมมนา 2
- ทป 793 สัมมนา 3
- ทป 794 สัมมนา 4
- ทป 795 สัมมนา 5
- ทป 796 สัมมนา 6
2. ดุษฎีนิพนธ์
- ทป 891 ดุษฎีนิพนธ์ 1
- ทป 892 ดุษฎีนิพนธ์ 2

48
หน่วยกิต
9
หน่วยกิต
3 (2-3-5)
1 (0-2-1)
1 (0-2-1)
1 (0-2-1)
1 (0-2-1)
1 (0-2-1)
1 (0-2-1)

โครงสร้างหลักสูตรใหม่
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาเทคโนโลยีการประมง
และทรัพยากรทางน้ำ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
ชื่อหลักสูตร (ใหม่)
ภาษาไทย : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาสาขาวิชาเทคโนโลยีการประมงและ
ทรัพยากรทางน้ำ
ภาษาอังกฤษ : Doctor of Philosophy Program in
Fisheries Technology and Aquatic
Resources
ชื่อปริญญา (ใหม่)
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
(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)
โครงสร้างหลักสูตรใหม่
จำนวนหน่วยกิตรวม
1. รายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิต
- ทป 701 ระเบียบวิธวี ิจยั ทางการประมงและ
ทรัพยากรทางน้ำ
- ทป 791 สัมมนา 1
- ทป 792 สัมมนา 2
- ทป 793 สัมมนา 3
- ทป 794 สัมมนา 4
- ทป 795 สัมมนา 5
- ทป 796 สัมมนา 6

36
2. ดุษฎีนิพนธ์
หน่วยกิต
6 (0-18-0) - ทป 891 ดุษฎีนิพนธ์ 1
6 (0-18-0) - ทป 892 ดุษฎีนิพนธ์ 2

หมายเหตุ

คงเดิม

คงเดิม

หมายเหตุ
คงเดิม

48
หน่วยกิต
9
หน่วยกิต
3 (2-3-5)

คงเดิม

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

คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม

คงเดิม

36
คงเดิม
หน่วยกิต
6 (0-18-0) คงเดิม
6 (0-18-0) คงเดิม

มคอ. 2
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โครงสร้างหลักสูตรเดิม
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาเทคโนโลยีการประมงและ
ทรัพยากรทางน้ำ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)
- ทป 893 ดุษฎีนิพนธ์ 3
6 (0-18-0)
- ทป 894 ดุษฎีนิพนธ์ 4
6 (0-18-0)
- ทป 895 ดุษฎีนิพนธ์ 5
12 (0-36-0)
3. วิชาเอกบังคับ
3 หน่วยกิต
- ทป 712 นวัตกรรมทางการประมง
3 (2-3-5)

4. วิชาเอกเลือก อย่างน้อย
- ทป 713 ระบบการผลิตและการปรับปรุงพันธุ์
สัตว์น้ำขั้นสูง

โครงสร้างหลักสูตรใหม่
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาเทคโนโลยีการประมง
และทรัพยากรทางน้ำ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
- ทป 893 ดุษฎีนิพนธ์ 3
6 (0-18-0)
- ทป 894 ดุษฎีนิพนธ์ 4
6 (0-18-0)
- ทป 895 ดุษฎีนิพนธ์ 5
12 (0-36-0)
3. วิชาเอกบังคับ
3 หน่วยกิต
- ทป 711 นวัตกรรมทางการประมงและการ
3 (2-3-5)
เป็นผู้ประกอบการ

9 หน่วยกิต 4. วิชาเอกเลือก อย่างน้อย
3 (2-3-5) - ทป 712 เทคโนโลยีการปรับปรุงพันธุข์ ั้นสูง

- ทป 714 การจัดการทรัพยากรทางน้ำเชิงบูรณา
การ

3 (2-3-5) - ทป 713 การจัดการทรัพยากรทางน้ำอย่าง
ยั่งยืน

- ทป 715 ชีวสารสนเทศศาสตร์สำหรับการ
พัฒนาการประมง
- ทป 716 ความหลากหลายทางด้านทรัพยากร
ประมงและการใช้ประโยชน์

3 (2-3-5) -ทป 714 การจัดการสุขภาพสัตว์น้ำขั้นสูง

- ทป 717 การจัดการองค์ความรู้ด้านการประมง
- ทป 718 แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ในด้าน
การประมง

3 (2-3-5) -ทป 716 การจัดการองค์ความรู้ด้านการประมง
3 (2-3-5) - ทป 717 แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ในการ
จัดการทรัพยากรประมง

-ทป 719 การบูรณาการด้านสาหร่าย พืชน้ำและ
พืชอุตสาหกรรมเพื่อผลิตสัตว์นำ้ อินทรีย์

3 (2-3-5) - ทป 718 การบูรณาการด้านสาหร่าย พืชน้ำ
เพื่อผลิตสัตว์น้ำอินทรีย์

- ทป 720 การวิจัยหรือฝึกอบรมต่างประเทศ
ระดับบัณฑิตศึกษา

3(0-9-0) - ทป 719 การวิจัยหรือฝึกอบรมต่างประเทศ
ระดับบัณฑิตศึกษา

3 (2-3-5) - ทป 715 ความหลากหลายทางด้านทรัพยากร
ประมงและการใช้ประโยชน์

หมายเหตุ

คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
เปลี่ยนรหัสวิชา
เปลี่ยนชื่อวิชา
เปลี่ยนคำอธิบายรายวิชา

9 หน่วยกิต
3 (2-3-5) เปลี่ยนรหัสวิชา
เปลี่ยนชื่อวิชา
เปลี่ยนคำอธิบายรายวิชา
3 (2-3-5) เปลี่ยนรหัสวิชา
เปลี่ยนชื่อวิชา
เปลี่ยนคำอธิบายรายวิชา
3 (2-3-5) รายวิชาใหม่
3 (2-3-5) เปลี่ยนรหัสวิชา
เปลี่ยนชื่อวิชา
เปลี่ยนคำอธิบายรายวิชา
3 (2-3-5) เปลี่ยนรหัสวิชา
3 (2-3-5) เปลี่ยนรหัสวิชา
เปลี่ยนชื่อวิชา
เปลี่ยนคำอธิบายรายวิชา
3 (2-3-5) เปลี่ยนรหัสวิชา
เปลี่ยนชื่อวิชา
เปลี่ยนคำอธิบายรายวิชา
3(0-9-0) เปลี่ยนรหัสวิชา
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แบบ 2 แบบ 2.2
โครงสร้างหลักสูตรเดิม
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาเทคโนโลยีการประมงและ
ทรัพยากรทางน้ำ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)
ชื่อหลักสูตร (เดิม)
ภาษาไทย : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาสาขาวิชาเทคโนโลยีการประมงและ
ทรัพยากรทางน้ำ
ภาษาอังกฤษ : Doctor of Philosophy Program in
Fisheries Technology and Aquatic
Resources
ชื่อปริญญา (เดิม)
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
(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)
โครงสร้างหลักสูตรเดิม
จำนวนหน่วยกิตรวม
1. รายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิต
- ทป 701 ระเบียบวิธวี ิจยั ทางการประมงและ
ทรัพยากรทางน้ำ
- ทป 791 สัมมนา 1
- ทป 792 สัมมนา 2
- ทป 793 สัมมนา 3
- ทป 794 สัมมนา 4
- ทป 795 สัมมนา 5
- ทป 796 สัมมนา 6
- ทป 797 สัมมนา 7
- ทป 798 สัมมนา 8
- ทป 799 สัมมนา 9
- ทป 800 สัมมนา 10

72
หน่วยกิต
13
หน่วยกิต
3 (2-3-5)
1 (0-2-1)
1 (0-2-1)
1 (0-2-1)
1 (0-2-1)
1 (0-2-1)
1 (0-2-1)
1 (0-2-1)
1 (0-2-1)
1 (0-2-1)
1 (0-2-1)

โครงสร้างหลักสูตรใหม่
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาเทคโนโลยีการประมง
และทรัพยากรทางน้ำ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
ชื่อหลักสูตร (ใหม่)
ภาษาไทย : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาสาขาวิชาเทคโนโลยีการประมงและ
ทรัพยากรทางน้ำ
ภาษาอังกฤษ : Doctor of Philosophy Program in
Fisheries Technology and Aquatic
Resources
ชื่อปริญญา (ใหม่)
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
(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)
โครงสร้างหลักสูตรใหม่
จำนวนหน่วยกิตรวม
1. รายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิต
- ทป 701 ระเบียบวิธวี ิจยั ทางการประมงและ
ทรัพยากรทางน้ำ
- ทป 791 สัมมนา 1
- ทป 792 สัมมนา 2
- ทป 793 สัมมนา 3
- ทป 794 สัมมนา 4
- ทป 795 สัมมนา 5
- ทป 796 สัมมนา 6
- ทป 797 สัมมนา 6
- ทป 798 สัมมนา 6
- ทป 799 สัมมนา 6
- ทป 800 สัมมนา 6

หมายเหตุ

คงเดิม

คงเดิม

หมายเหตุ
คงเดิม

72
หน่วยกิต
13
หน่วยกิต
3 (2-3-5)

คงเดิม

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

คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม

คงเดิม
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โครงสร้างหลักสูตรเดิม
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาเทคโนโลยีการประมงและ
ทรัพยากรทางน้ำ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)
2. ดุษฎีนิพนธ์
48
หน่วยกิต
- ทป 891 ดุษฎีนิพนธ์ 1
6 (0-18-0)
- ทป 892 ดุษฎีนิพนธ์ 2
6 (0-18-0)
- ทป 893 ดุษฎีนิพนธ์ 3
6 (0-18-0)
- ทป 894 ดุษฎีนิพนธ์ 4
6 (0-18-0)
- ทป 895 ดุษฎีนิพนธ์ 5
12 (0-36-0)
- ทป 896 ดุษฎีนิพนธ์ 6
12 (0-36-0)
3. วิชาเอกบังคับ
3 หน่วยกิต
- ทป 712 นวัตกรรมทางการประมง
3 (2-3-5)

โครงสร้างหลักสูตรใหม่
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาเทคโนโลยีการประมง
และทรัพยากรทางน้ำ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
2. ดุษฎีนิพนธ์
48
หน่วยกิต
- ทป 891 ดุษฎีนิพนธ์ 1
6 (0-18-0)
- ทป 892 ดุษฎีนิพนธ์ 2
6 (0-18-0)
- ทป 893 ดุษฎีนิพนธ์ 3
6 (0-18-0)
- ทป 894 ดุษฎีนิพนธ์ 4
6 (0-18-0)
- ทป 895 ดุษฎีนิพนธ์ 5
12 (0-36-0)
- ทป 896 ดุษฎีนิพนธ์ 6
12 (0-36-0)
3. วิชาเอกบังคับ
3 หน่วยกิต
- ทป 711 นวัตกรรมทางการประมงและการ
3 (2-3-5)
เป็นผูป้ ระกอบการ

4. วิชาเอกเลือก อย่างน้อย
21 หน่วยกิต 4. วิชาเอกเลือก อย่างน้อย
- ทป 713 ระบบการผลิตและการปรับปรุงพันธุ์
3 (2-3-5) - ทป 712 เทคโนโลยีการปรับปรุงพันธุข์ ั้นสูง
สัตว์น้ำขั้นสูง
- ทป 714 การจัดการทรัพยากรทางน้ำเชิงบูรณา
การ

3 (2-3-5) - ทป 713 การจัดการทรัพยากรทางน้ำอย่าง
ยั่งยืน

- ทป 715 ชีวสารสนเทศศาสตร์สำหรับการ
พัฒนาการประมง
- ทป 716 ความหลากหลายทางด้านทรัพยากร
ประมงและการใช้ประโยชน์
- ทป 717 การจัดการองค์ความรู้ด้านการประมง
- ทป 718 แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ในด้าน
การประมง

3 (2-3-5) -ทป 714 การจัดการสุขภาพสัตว์น้ำขั้นสูง

-ทป 719 การบูรณาการด้านสาหร่าย พืชน้ำและ
พืชอุตสาหกรรมเพื่อผลิตสัตว์นำ้ อินทรีย์

3 (2-3-5) - ทป 718 การบูรณาการด้านสาหร่าย พืชน้ำ
เพื่อผลิตสัตว์น้ำอินทรีย์

- ทป 720 การวิจัยหรือฝึกอบรมต่างประเทศ
ระดับบัณฑิตศึกษา

3(0-9-0) - ทป 719 การวิจัยหรือฝึกอบรมต่างประเทศ
ระดับบัณฑิตศึกษา

3 (2-3-5) - ทป 715 ความหลากหลายทางด้านทรัพยากร
ประมงและการใช้ประโยชน์
3 (2-3-5) -ทป 716 การจัดการองค์ความรู้ด้านการประมง
3 (2-3-5) - ทป 717 แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ในการ
จัดการทรัพยากรประมง

หมายเหตุ

คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
เปลี่ยนรหัสวิชา
เปลี่ยนชื่อวิชา
เปลี่ยนคำอธิบายรายวิชา

21 หน่วยกิต
3 (2-3-5) เปลี่ยนรหัสวิชา
เปลี่ยนชื่อวิชา
เปลี่ยนคำอธิบายรายวิชา
3 (2-3-5) เปลี่ยนรหัสวิชา
เปลีย่ นชื่อวิชา
เปลี่ยนคำอธิบายรายวิชา
3 (2-3-5) รายวิชาใหม่
3 (2-3-5) เปลี่ยนรหัสวิชา
3 (2-3-5) เปลี่ยนรหัสวิชา
3 (2-3-5) เปลีย่ นรหัสวิชา
เปลี่ยนชื่อวิชา
เปลี่ยนคำอธิบายรายวิชา
3 (2-3-5) เปลี่ยนรหัสวิชา
เปลี่ยนชื่อวิชา
เปลี่ยนคำอธิบายรายวิชา
3(0-9-0) เปลี่ยนรหัสวิชา

มคอ. 2

113

เอกสารแนบ 3
สาระการปรับปรุงแก้ไข
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2561) ปรับปรุงจาก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมง
และทรัพยากรทางน้ำ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)
2. สภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไข
ในการประชุมครั้งที่ 8/2561 วันที่ 27 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561
3. หลักสูตรปรับปรุงแก้ไขนี้ เริ่มใช้กับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา
2562 เป็นต้นไป
4. เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข
เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง เนื้ อ หาของหลั ก สู ต รให้ ทั น สมั ย และเป็ น ไปตามประกาศของกระทรวง
ศึกษาธิการ เรื่ อง กรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2552 และประกาศของ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เกี่ยวกับแนวทางการปฏิ บัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ที่กำหนดให้
สถาบันอุดมศึกษาดำเนินการพัฒนา/ปรับปรุงรายละเอี ยดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห่ ง ชาติ โดยให้ มี ร ายละเอี ย ดของหลั ก สู ต ร รายละเอี ย ดของรายวิ ช า และ
รายละเอีย ดของประสบการณ์ ภ าคสนามให้ ชัดเจน ครอบคลุ มหั ว ข้อต่าง ๆ ตามแบบ มคอ.2 ที่
กำหนดไว้
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5. สาระในการแก้ไขปรับปรุง
5.1 ปรับปรุงชื่อหลักสูตร
คงเดิม
5.2 ปรับปรุงชื่อปริญญา
คงเดิม
5.3 ในการปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้ มีสาระหลักของการปรับปรุง ดังนี้คือ
1) เพิ่มรายวิชาใหม่
2) ยกเลิกรายวิชา
3) เปลี่ยนรหัสวิชา และ/หรือ เปลี่ยนชื่อรายวิชา และ/หรือ เปลี่ยนคำอธิบายรายวิชา
1) เพิ่มรายวิชาใหม่ จำนวน 1 รายวิชา ดังนี้
ลำดับ รหัสวิชา
รายวิชา
หน้า 44 ในเล่มหลักสูตร
1
ทป 714
การจัดการสุขภาพสัตว์น้ำขั้นสูง
2) ยกเลิกรายวิชา จำนวน 1 รายวิชา ดังนี้
ที่
1

รหัสวิชา – ชื่อรายวิชา
ทป 715 ชีวสารสนเทศศาสตร์สำหรับการพัฒนาการประมง

หน่วยกิต
3 (2-3-5)

3) เปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายวิชา ดังนี้
เปลี่ยนรหัสวิชา และ/หรือ เปลี่ยนชื่อรายวิชา และ/หรือ เปลี่ยนคำอธิบายรายวิชา
ที่
1

2
3

3.1) เปลี่ยนรหัสวิชาจำนวน 3 รายวิชาดังนี้
รหัสวิชา (เดิม)
รหัสวิชา (ใหม่)
ทป 716 ความหลากหลายทางด้าน
3 (2-3-5) ทป 715 ความหลากหลายทางด้าน
3 (2-3-5)
ทรัพยากรประมงและการใช้
ทรัพยากรประมงและการใช้
ประโยชน์
ประโยชน์
ทป 717 การจัดการองค์ความรู้ด้าน 3 (2-3-5) ทป 716 การจัดการองค์ความรู้ด้าน
3 (2-3-5)
การประมง
การประมง
ทป 720 การวิจัยหรือฝึกอบรม
3(0-9-0) ทป 719 การวิจัยหรือฝึกอบรม
3(0-9-0)
ต่างประเทศระดับ
ต่างประเทศระดับ
บัณฑิตศึกษา
บัณฑิตศึกษา
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3.2) เปลี่ยนรหัสวิชา เปลี่ยนชื่อรายวิชา และ เปลี่ยนคำอธิบายรายวิชา จำนวน 5 รายวิชา ดังนี้
ที่
รายวิชา (เดิม)
1 ทป 712 นวัตกรรมทางการ
ประมง

3 (2-3-5)

2

ทป 713 ระบบการผลิตและ
การปรับปรุงพันธุ์สัตว์
น้ำขั้นสูง
ทป 714 การจัดการทรัพยากร
ทางน้ำเชิงบูรณาการ

3 (2-2-5)

4

ทป 718 แบบจำลองทาง
คณิตศาสตร์ในด้านการ
ประมง

3 (2-2-5)

5

ทป 719 การบูรณาการด้าน
สาหร่าย พืชน้ำและพืช
อุตสาหกรรมเพื่อผลิต
สัตว์น้ำอินทรีย์

3 (2-2-5)

3

3 (2-2-5)

รายวิชา (ใหม่)
ทป 711 นวัตกรรมทางการ
3 (2-3-5)
ประมงและการเป็น
ผู้ประกอบการ
ทป 712 เทคโนโลยีการ
3 (2-2-5)
ปรับปรุงพันธุ์ขั้นสูง
ทป 713 การจัดการ
ทรัพยากรทางน้ำ
อย่างยั่งยืน
ทป 717 แบบจำลองทาง
คณิตศาสตร์ในการ
จัดการทรัพยากร
ประมง
ทป 718 การบูรณาการด้าน
สาหร่าย พืชน้ำเพื่อผลิต
สัตว์น้ำอินทรีย์

3 (2-2-5)

3 (2-2-5)

3 (2-2-5)

หมายเหตุ
เปลี่ยนรหัสวิชา
เปลี่ยนชื่อวิชา
เปลี่ยนคำอธิบายรายวิชา
เปลี่ยนรหัสวิชา
เปลี่ยนชื่อวิชา
เปลี่ยนคำอธิบายรายวิชา
เปลี่ยนรหัสวิชา
เปลี่ยนชื่อวิชา
เปลี่ยนคำอธิบายรายวิชา
เปลี่ยนรหัสวิชา
เปลี่ยนชื่อวิชา
เปลี่ยนคำอธิบายรายวิชา
เปลี่ยนรหัสวิชา
เปลี่ยนชื่อวิชา
เปลี่ยนคำอธิบายรายวิชา
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โดยมีรายละเอียดของแต่ละรายวิชา ดังต่อไปนี้
วิชาที่
รายวิชา (เดิม)
รายวิชา (ใหม่)
1 ทป 712 นวัตกรรมทางการประมง
3 (2-3-5) ทป 711 นวัตกรรมทางการประมง
3 (2-3-5)
และการเป็นผู้ประกอบการ
FT 712 Innovation in Fisheries
FT 711 Innovation in Fisheries and
Entrepreneurship
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
Prerequisite : None
การประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์
การสร้างแนวคิด และกระบวนการในการ
เทคโนโลยี สั ง คม เศรษฐกิ จ วิ ถี ชี วิ ต วั ฒ นธรรม พั ฒ น าน วั ต กรรม ที เกี่ ย วกั บ การป ระมงและ
ทางการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มาบูรณาการ ทรัพยากรทางน้ ำอย่างเป็นระบบ มีการบูรณาการ
ให้ เกิด ต้น แบบนวัต กรรมใหม่ ท างการประมง เพื่ อ หลากหลายศาสตร์ (Multidisciplinary) ภายใต้
เพิ่มผลผลิตจากทรัพยากรทางน้ำอย่างยั่งยืนเป็นมิตร ความร่ว มมื อ แบบบู ร ณาการในรูป แบบเครือ ข่ า ย
ต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเข้ากับสภาพภูมิสังคมได้
ป ระ ช ารั ฐ (Public-Private Partnership: PPP)
สามารถสร้างผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงทางการเกษตรและ
ทรัพ ย์ สิ น ทางปั ญ ญา เพื่ อ ให้ ได้ ผ ลลั พ ธ์ที่ มุ่ งสู่ การ
นำไป ใช้ ป ระโย ช น์ ใ น ห ลายมิ ติ ได้ แ ก่ สั ง คม
เศรษฐกิ จ และสิ่ งแวดล้ อ ม อี ก ทั้ งยั งสามารถเป็ น
ผู้ ป ระกอบการที่ น ำนวั ต กรรมที่ ไ ด้ ไ ปใช้ ใ นเชิ ง
พาณิ ช ย์ (University Entrepreneur) ก่ อ ให้ เกิ ด
การสร้ า งรายได้ ด้ ว ยการใช้ น วั ต กรรม และช่ ว ย
กระตุ้นมูลค่าทางเศรษฐกิจ ในภาพรวมของประเทศ
ตามนโยบาย Thailand 4.0

มคอ. 2

วิชาที่

รายวิชา (เดิม)
The applications and integrations of
knowledge based on science, technology,
sociality, economy, the ways of life, and
also, the cultures in fisheries and aquatic
resource for the new innovation in fisheries
to increase the aquatic resource productions
with environmental friendly practices for
sustainability and situated for geo-sociology
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รายวิชา (ใหม่)
The concept of creativity, process of
innovation on fisheries and aquatic
resources, integration of multidisciplinary,
cooperation of public networks (PublicPrivate Partnership),
high value of
agricultural products, intellectual property,
impact on society, economy and
environment, university entrepreneur,
commercialization and policy of Thailand
4.0.
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วิชาที่
รายวิชา (เดิม)
2 ทป 713 ระบบการผลิตและการ
3(2-3-5)
ปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้ำขั้นสูง
FT 713 Advanced Aquatic Production
System and Breeding
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
หลั ก การและระบบการผลิ ต สั ต ว์ น้ ำ แบบ
ปราณี ต การผลิ ตสั ตว์น้ำเชิงอุตสาหกรรม การผลิ ต
สัตว์น้ ำที่ปลอดภัยและเป็นมิตรกั บสิ่งแวดล้อม การ
จัดการฟาร์มสั ตว์น้ำที่ดี ตลอดจนการใช้เทคโนโลยี
พื้ นฐานและประยุ ก ต์ เช่ น การใช้ ท ฤษฎี ทาง
พันธุกรรมเพื่อระบบการผสมและคัดเลือกพันธุ์สัตว์
น้ ำเพื่ อการพั ฒ นาสายพั น ธุ์ที่ ดี การจั ดการสุ ขภาพ
สั ต ว์ น้ ำ รวมทั้ ง การศึ ก ษาค้ น คว้ า เทคนิ ค ใหม่ ๆ
สำหรับการประเมินผลของสายพันธุ์สัตว์น้ำที่ช่วยให้
สามารถเพิ่ ม ผลผลิ ต ลดต้ น ทุ น เพิ่ ม คุ ณ ค่ า และ
สามารถแข่งขันได้
A principle of intensive aquatic
production system for sustainable
aquaculture industries with environmental
friendly,
Good
aquaculture
farm
management with basic and advance
knowledge on genetics, breeding system and
technology to improve strains, health
management to provide food safety and
security, to enhance production both
quantity and quality; cost reduction and
value-added techniques for competitive
markets
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รายวิชา (ใหม่)
ทป 712 เทคโนโลยีการปรับปรุงพันธ์
3(2-3-5)
สัตว์น้ำขั้นสูง
FT 712 Advance high technology for fish
breeding
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
เป็นการประยุกต์ใช้หลักการและทฤษฎีใน
โปรแกรมการปรับ ปรุงพันธุ์ เช่น การคัดเลือกสาย
พันธ์และพ่อแม่พันธุ์ การทำปลาเพศเดี ยวและเป็น
ห มั น การผ ส ม ข้ า ม สาย พั น ธุ์ ห รื อ ช นิ ด การ
เปลี่ยนแปลงพันธุกรรม นวัตกรรมระบบการพัฒนา
สายพั น ธุ์ แ บบครบวงจรคุ ณ ค่ า การทดสอบการ
ย อ ม รั บ ข อ งส า ย พั น ธุ์ ใน ร ะ ดั บ ชุ ม ช น แ ล ะ
อุตสาหกรรมร่วมกับภาคเอกชน

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.
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วิชาที่
รายวิชา (เดิม)
3 ทป 714 การจัดการทรัพยากรทาง 3 (2-3-5)
น้ำเชิงบูรณาการ
FT 714 Integrated Aquatic Resources
Management
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ความสำคั ญ ของทรั พ ยากรทางน้ ำ และ
สถานภาพการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ แนวทางการ
ใช้เทคโนโลยีเพื่อจัดการทรัพยากรทางน้ำอย่างยั่งยืน
เพื่ อเศรษฐกิจสั งคมและสิ่ง แวดล้อม การวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านทรัพยากรทางน้ำ และมี
การศึกษาดูงาน
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
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รายวิชา (ใหม่)
ทป 713 การจัดการทรัพยากรทาง 3 (2-3-5)
น้ำอย่างยั่งยืน
FT 713 Sustainable Management of
Aquatic Resources
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ความสำคั ญ ของทรั พ ยากรทางน้ ำ และ
สถานภาพการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ แนวทางการ
ใช้ เทคโนโลยี เพื่ อ จั ด การทรั พ ยากรทางน้ ำ อย่ า ง
ยั่ ง ยื น เพื่ อ เศรษฐกิ จ สั ง คมและสิ่ ง แวดล้ อ ม การ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อ มด้านทรัพยากรทาง
น้ำ และมีการศึกษาดูงาน
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

มคอ. 2

วิชาที่
รายวิชา (เดิม)
4 ทป 718 แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ใน 3 (2-3-5)
ด้านการประมง
FT 718 Mathematical Modelling
for fisheries
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
หัวข้อและปรัชญาของการสร้ างแบบจำลอง
คณิตศาสตร์สำหรับการประมง การสุ่มตัวอย่างและ
เทคนิ คการเลื อกสถานที่ ในการศึ กษาทางด้านการ
ประมง กระบวนการของการพัฒนารูปแบบความคิด
อย่างเป็น ระบบ การกำหนดรูปแบบที่ต้องการและ
การแปลงข้อมูลทางด้านการประมงซอฟแวร์ที่ใช้ใน
การวิจัยทางด้านการประมงอื่น ๆ การดัดแปลงใช้
แบบจำลองทางสถิติที่เหมาะสมกับข้อมูลแต่ละแบบ
ที่แตกต่างกัน ไป การออกแบบเพื่อแนะนำหั ว ข้อที่
น่ าสนใจและมีความสำคั ญ ในแบบจำลองด้านการ
ประมงและการตีความที่เหมาะสมเพื่อเป็นเครื่องมื อ
ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
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รายวิชา (ใหม่)
ทป 717 แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ 3 (2-3-5)
ในการจัดการทรัพยากรประมง
FT 717 Mathematical Modelling
for fisheries resources
management
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
หัวข้อและปรัชญาของการสร้างแบบจำลอง
คณิตศาสตร์สำหรับการประมง การสุ่มตัวอย่างและ
เทคนิคการเลือกสถานที่ในการศึกษาทางด้านการ
ประมง กระบวนการของการพัฒนารูปแบบความคิด
อย่างเป็นระบบ การกำหนดรูปแบบที่ต้องการและ
การแปลงข้อมูลทางด้านการประมงซอฟแวร์ที่ใช้ใน
การวิจัยทางด้านการประมงอื่น ๆ การดัดแปลงใช้
แบบจำลองทางสถิติที่เหมาะสมกับข้อมูลแต่ละแบบ
ที่แตกต่างกันไป การออกแบบเพื่อแนะนำหั วข้อที่
น่าสนใจและมีความสำคัญ ในแบบจำลองด้านการ
ประมงและการตีความที่เหมาะสมเพื่อเป็นเครื่องมือ
ในการจัดการทรัพยากรประมง การจัดการประมง
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ นิเวศวิทยาทางน้ำ และงาน
ชีวสถิตทางการประมง

มคอ. 2

วิชาที่

รายวิชา (เดิม)
The topics and philosophy of
mathematical modeling 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 too for an appropriate interpretation in
natural resource management
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รายวิชา (ใหม่)
The topics and philosophy of
mathematical modeling 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 too for an appropriate
interpretation in fisheries resources
management, fisheries management,
aquaculture, aquatic ecology, and fisheries
bio-mathematics

มคอ. 2
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เอกสารแนบ 4
ประวัติและผลงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ประวัติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประจวบ ฉายบุ
1. ชื่อ-นามสกุล(ภาษาไทย)
นายประจวบ ฉายบุ
ชื่อ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ) Mr. Prachaub Chaibu
ตำแหน่งทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตำแหน่ง
อาจารย์
สาขาวิชา
การประมง
หน่วยงานที่สังกัด
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย
จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์ : 053-875100-2
โทรสาร : 053-498178
ต่อ 209
ต่อ 130
E-mail Address : prachaub@mju.ac.th
2. ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิการศึกษา
สาขาวิชา
ชื่อสถาบันการศึกษา
ปี พ.ศ.
วท.ด.
ชีววิทยา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2543
วท.ม.
เทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยมหิดล
2538
ว.ทบ.
วาริชศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2526
3.

สาขาวิชาที่มีความชำนาญพิเศษ
1) Fresh Water Aquaculture
2) การจัดการสิ่งแวดล้อมทางการประมง

4.

ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ.
ตำแหน่ง
2544
อาจารย์ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

5.

ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ (5 ปีย้อนหลัง)
ประจวบ ฉายบุ. (2556). การผลิตปลานิลเชิงพาณิชย์ระบบปิดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็น
อาหารปลอดภัยในการส่งออก (รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์). เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
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6.

ผลงานวิจัย (5 ปีย้อนหลัง)
บัญชา ทองมี, อุดมลักษณ์ สมพงษ์, ดวงพร อมรเลิศพิศาล, ประจวบ ฉายบุ, สุดาพร ตงศิริ,
นิวุฒิ หวังชัย, และชนกันต์ จิตมนัส. (2556). การพัฒนาระบบการผลิตปลานิลเพื่อ
เข้าสู่มาตรฐานการส่งออก (รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์). เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
เทพรัตน์ อึ้งเศรษฐพันธ์, ทิพสุคนธ์ พิมพ์พิมล, และประจวบ ฉายบุ. (2556). การเลี้ยงปลาดุกบิ๊ก
อุยในกระชังร่วมกับปลาหมอเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและความปลอดภัยด้านอาหาร (รายงาน
วิจัยฉบับสมบูรณ์). เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยแม่โจ้.

7.

ผลงานวิจัยที่พิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
Lebel, P., Whangchai, N., Chitmanas, C., Promya, J., Chaibu, P., Sriyasak, P. &
Lebel, L. (2013). River-Based Cage Aquaculture of Tilapia in Northern
Thailand: Sustainability of Rearing and Business Practices. Natural Resources,
4, 410-421.
Wankanapol, A. & Chaibu, P. (2017). Evaluation of Different Carbon Sources for
Polyculture of Hybrid Catfish (Clarias gariepinus x Clarias macrocephalus) and
Nile Tilapia (Oreochromis niloticus) under Biofloc Technology. International
Journal of Agricultural Technology, 13, 1005-1014.

8.

ผลงานวิจัยที่พิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติ (5 ปีย้อนหลัง)
ปฐมพงษ์ กาศสกุล, ประจวบ ฉายบุ, เกรียงศักดิ์ เม่งอำพัน และชนกันต์ จิตมนัส. (2557). ความ
หนาแน่นที่เหมาะสมในการเลี้ยงปลานิ ลในระบบน้ำหมุนเวียนแบบอะควาโปนิคส์ .วารสาร
วิจัยเทคโนโลยีการประมง, 8(1), 23-32.
สิริฉัตร สุน ทรวิภาต, และ ประจวบ ฉายบุ. (2560). ความเป็นไปได้ในการนำไส้เดือนน้ำจืดมา
กำจัดของเสียที่พื้นก้นบ่อเลี้ยงปลา ภายใต้เงื่อนไขระบบการเลี้ยงสัตว์น้ำที่ยั่งยืนและเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม. วารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง, 11(2), 111-121.

9.

ผลงานวิจัยที่พิมพ์เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (5 ปีย้อนหลัง)
ปฐมพงษ์ กาศสกุล , ประจวบ ฉายบุ , ชนกัน ต์ จิต มนัส และเกรียงศัก ดิ์ เม่ งอำพั น . (2558).
การศึกษาวัสดุกรองเพื่อใช้ในการเลี้ยงปลานิลร่วมกับระบบอะควาโปนิคส์. ใน การประชุม
วิชาการประมง ประจำปี 2558 (น.162-170). กรุงเทพฯ: กรมการประมง.

มคอ. 2

124

ประจวบ ฉายบุ , น้ำเพชร ประกอบศิล ป์, และ สุ ฤทธิ์ สมบูรณ์ ชัย . (2559). การประเมินการ
เจริญเติบโตของปลาดุกลูกผสมในระบบอะควาโปนิคส์ . ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยราชภั ฏภูเก็ต ครั้งที่ 7 “วิจัยเพื่อพัฒ นาท้องถิ่นและชุมชนอย่างยั่งยืน” (น.
1326-1331). ภูเก็ต: มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต.
ประจวบ ฉายบุ, สุฤทธิ์ สมบูรณ์ชัย, และ น้ำเพชร ประกอบศิลป์. (2559). ความหนาแน่นที่
เหมาะสมของปลาดุกลูกผสมในระบบอะควาโปนิคส์ระดับครัวเรือน. ใน การประชุม
วิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 26 (น.702-706 ). สงขลา: มหาวิทยาลัย
ทักษิณ.
Chaibu, P., Chitmanas, C., Wankanapol, A & Prakobsin, N. (2015). Use of Different
Biofilter Materials in Recirculating System of Nile Tilapia (Oreochromis
niloticus) Culture. Proceeding of The 1st International Conference on
Research in Education, Arts, Management, and Science (pp. 241-247). Roi:
Roi Et Rajabhat University.
Boonprasert, W., Chaibu, P., Mengumphan, K., Promya, J., & Chitmanat, C. (2017).
Condition optimization of trypsin and chymotrypsin activities in Asian
seabass (Lates calcarifer). Proceeding of the JSFS 85th AnniversaryCommemorative International Symposium: Fisheries Science for Future
Generations (Symposium Proceedings, No. 09009: PP1-2). Tokyo: The
Japanese Society of Fisheries Science. Retrieved from https://pdf.gakkaiweb.net/gakkai/jsfs/sympo/paper/data/pdfs/09009.pdf
10. ผลงานอื่น ๆ เช่น ตำรา บทความ สิทธิบัตร ฯลฯ (5 ปีย้อนหลัง)
-
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ประวัติ รองศาสตราจารย์ ดร.นิวุฒิ หวังชัย
1. ชื่อ-นามสกุล(ภาษาไทย)
นายนิวุฒิ หวังชัย
ชื่อ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ)
Mr. Niwooti Whangchai
ตำแหน่งทางวิชาการ
รองศาสตราจารย์
ตำแหน่ง
อาจารย์
สาขาวิชา
การประมง
หน่วยงานที่สังกัด
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย
จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์ : 053-875100-2
โทรสาร : 053-498178
ต่อ 304
ต่อ 130
E-mail Address : niwooti@hotmail.co.th
2. ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิการศึกษา
สาขาวิชา
ชื่อสถาบันการศึกษา
ปี พ.ศ.
Ph.D.
Applied
Universtiy of Tsukuba, Japan
2545
Biochemistry
วท.ม.
วิทยาศาสตรการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2534
ประมง
วท.บ.
วาริชศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2529
3.

4.

สาขาวิชาที่มีความชำนาญพิเศษ
1) การจัดการคุณภาพน้ำ
2) โภชนศาสตร์สัตว์น้ำ
3) การผลิตอาหารปลา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ.
ตำแหน่ง
2535
อาจารย์ระดับ 4 คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
2539
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ระดับ 6 คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากร
ทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
2549
อาจารย์ ระดับ 9 คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
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5.

ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ (5 ปีย้อนหลัง)
นิวุฒิ หวังชัย, เทพรัตน์ อึ้งเศรษฐพันธ์, จงกล พรมยะ, บัญชา ทองมี, ประเสริฐ ประสงค์ผล,
สุดาพร ตงศิริ, บัญญัติ มนเทียรอาสน์, และวิจิตรา แดงปรก. (2557). ระบบการผลิต
สัตว์น้ำที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่ออาหารปลอดภัยและเพิ่มมูลค่าของทรัพยากรสัตว์
น้ำ (รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์). เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.

6.

ผลงานวิจัย (5 ปีย้อนหลัง)
เทพรัตน์ อึ้งเศรษฐพันธ์, และนิวุฒิ หวังชัย. (2558). ผลของการใช้ prebiotic probiotic และ
synbiotic ในการอนุบาลและเลี้ยงปลานิลแดง (ทับทิม) เพื่อเข้าสู่ระบบการผลิตที่เป็นมิตร
ต่อ (รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์). เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยแม่โจ้.

7.

ผลงานวิจัยที่พิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
Lebel, P., Whangchai, N., Chimanat, C. & Lebel, L. (2013). River-Based Cage
Aquaculture of Tilapia in Northern Thailand: Sustainability of Rearing and
Business Practices. Natural Resources, 4(5), 410-421.
Itayama, T., Hawkins, P. R., Leelahakriengkrai, P., Kullasoot, S., Whangchai, N.,
Chitmanat, C., Peerapornpisal, Y., & Kawabata, Z. (2015). Bioassessment of
Dry Season Water Quality in the Ping River around Chiang Mai City, Thailand.
Chiang Mai Journal of Science, 42 (2), 349-366.
Lebel, P., Whangchai, N., Chitmanat, C., Promya, J., & Lebel, L. (2015). Perceptions
of climate-related risks and awareness of climate change of fish cage farmers
in northern Thailand. Risk Management, 17(1), 1-22.
Pimolrat, P., Whangchai, N., Chitmanat, C., Itayama, T., & Lebel, L. (2015). OffFlavor Characterization in High-Nutrient-Load Tilapia Ponds in Northern
Thailand.Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences. 15(2), 273-281.
Yongphet, P., Dussadee, N., Polvongsri, S. & Whangchai, N. (2015). Thermal
Performance of Greenhouse Fish Cages Integrated with Hot Air Aerator using
Solar Energy. Proceeding of the 22nd Tri-U International Joint Seminar and
Symposium (pp.1-6), Jiangsu Sheng: Jiangsu University, China.
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Temprasit, W., Pasithi, A., Wanno, S., Suwanpakdee, S., Tongsiiri, S., Dussadee, N. &
Whangchai, N. (2015). Effect of solar-induced water temperature on the
growth performance of African sharp tooth catfish (Clarias gariepinus).
International journal of sustainable and green energy. 4(1-1), 39-43.
Sriyasak, P., Chitmanat, C., Whangchai, N. & Lebel, L. (2015). Effect of water destratification on dissolved oxygen and ammonia in tilapia ponds in
Northern Thailand. International Aquatic Research, 7(4), 287-299.
Wangchai, N., Gutierrez, R., Sompong, U & Whangchai, K. (2016). Use of flue gas
desulfurization gypsum for the removal of off-flavor compounds in fish
pond water. International journal of GEOMATE. 11(14), 2253-2258.
8.

ผลงานวิจัยที่พิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติ (5 ปีย้อนหลัง)
วรวิทย์ รักษาแก้ว, ปฏิภาณ สุทธิกุลบุตร, นิวุฒิ หวังชัย, และ ปราโมช ศีตะโกเศศ. (2559). บริบท
ชุมชนบางประการต่อการเลี้ยงปลาแบบผสมผสานบนพื้นที่สูง ตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง
จังหวัดเชียงใหม่. วารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง, 10(1), 88-97.
9. ผลงานวิจัยที่พิมพ์เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (5 ปีย้อนหลัง)
10. ผลงานอื่น ๆ เช่น ตำรา บทความ สิทธิบัตร ฯลฯ (5 ปีย้อนหลัง)
-
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ประวัติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราพร โรจน์ทินกร
1. ชื่อ-นามสกุล(ภาษาไทย)
นางจิราพร โรจน์ทินกร
ชื่อ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ) Mrs. Jiraporn Rojtinnakorn
ตำแหน่งทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตำแหน่ง
อาจารย์
สาขาวิชา
การประมง
หน่วยงานที่สังกัด
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย
จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์ : 053-875100-2
โทรสาร : 053-498178
ต่อ 201
ต่อ 130
E-mail Address : jiraroj@mju.ac.th
2. ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิการศึกษา
สาขาวิชา
ชือ่ สถาบันการศึกษา
ปี พ.ศ.
Aquatic Biosciences Tokyo University of Fisheries, Japan
Ph.D.
2545
วท.ม.
วท.บ.

เทคโนโลยีชีวภาพ
รังสีเทคนิค

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

3.

สาขาวิชาที่มีความชำนาญพิเศษ
1) เทคโนโลยีชีวภาพและการแสดงออกของสารพันธุกรรมในสัตว์น้ำ
2) โรคไวรัสและเชื้อราในสัตว์น้ำ
3) ระบบภูมิคุ้มกันของ crustacean
4) สารสกัดธรรมชาติสำหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

4.

ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ.
2532 – 2533
2533 – 2534
2537 – 2553

2537
2532

ตำแหน่ง
นักรังสีเทคนิค ระดับ 3 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 3
หน่วยปฏิบัติการกัมมันตภาพรังสี กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
อาจารย์ ภาควิชาเทคโนโลยีการประมง คณะผลิตกรรมการเกษตร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
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2553 – 2558

5.
6.

7.

อาจารย์ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
2558 – ปัจจุบัน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ(5 ปีย้อนหลัง)
ผลงานวิจัย (5 ปีย้อนหลัง)
ประเสริฐ ประสงค์ผล, จิราพร โรจน์ทินกร, และจงกล พรมยะ. (2557). สารสกัดสมุนไพรไทยเร่ง
การเจริญพันธุ์ในปลานิล (รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์). เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
ผลงานวิจัยที่พิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ (5 ปีย้อนหลัง)
-

8.

ผลงานวิจัยที่พิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติ (5 ปีย้อนหลัง)
นุชนาถ ล่องมัจฉา, กัลทิมา พิชัยวัชรี, หาญเมืองใจ, และจิราพร โรจน์ทินกร. (2558). การใช้ยีสต์
เสริมอาหารสาหรับลูกปลานิล. วารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง 9(2), 1-11.
มัลลิกา ศุภอักษร, สุดาพร ตงศิริ, ประจวบ ฉายบุ, และจิราพร โรจน์ทินกร. (2558). แนวโน้ม
ส่ งเสริ ม การเจริ ญ เติ บ โตของสารสกั ด กระเที ย มในปลาบู่ (Oxyeleotris marmoratus)
Bleeker 1852. วารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง 9(2), 23-33.

9.

ผลงานวิจัยที่พิมพ์เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (5 ปีย้อนหลัง)
Phongudom, P., Ma-anan, S., Phakpum, C., Pilapong, C., & Rojtinnakorn, J. (2017).
Effective gene delivery of chitosan nanoparticles in giant freshwater prawn
(Macrobrachium rosenbergii). Proceeding of the JSFS 85th AnniversaryCommemorative International Symposium : Fisheries Science for Future
Generations (Symposium Proceedings, No. 02014: PP1-2). Tokyo: The
Japanese Society of Fisheries Science. Retrieved from
http://www.jsfs.jp/office/annual meeting/meetingprogram/85th/proceeding/pdfs/02014.pdf
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Matidtor, J., Torrissen, K. R., Threenet, E., Tongsiri, S., & Rojtinnakorn, J. (2017).
Garlic (Allium sativum) Extract Product Enhancing Digestive Physiology and
Growth Performance in Marble Goby (Oxyeleotris marmorata) Juvenile.
Proceeding of the JSFS 85th Anniversary-Commemorative International
Symposium : Fisheries Science for Future Generations (Symposium
Proceedings, No. 09011: PP1-2). Tokyo: The Japanese Society of Fisheries
Science. Retrieved from https://pdf.gakkaiweb.net/gakkai/jsfs/sympo/paper/data/pdfs/09011.pdf
Supa-aksorn, M., Torrissen, K. R., Tongsiri, S., & Rojtinnakorn, J. (2017). Garlic
extract product enhancing growth performance, digestive and immune
system in Nile tilapia (Oreochromis niloticus). Proceeding of the JSFS 85th
Anniversary-Commemorative International Symposium : Fisheries Science
for Future Generations (Symposium Proceedings, No. 09011: PP1-2). Tokyo:
The Japanese Society of Fisheries Science. Retrieved from https://pdf.gakkaiweb.net/gakkai/jsfs/sympo/paper/data/pdfs/02013.pdf
10. ผลงานอื่น ๆ เช่น ตำรา บทความ สิทธิบัตร ฯลฯ (5 ปีย้อนหลัง)
-
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ประวัติและผลงานของอาจารย์ประจำหลักสูตร
ประวัติ รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เม่งอำพัน
1. ชื่อ-นามสกุล(ภาษาไทย)
นายเกรียงศักดิ์ เม่งอำพัน
ชื่อ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ) Mr. Kriangsak Meng-Ampham
ตำแหน่งทางวิชาการ
รองศาสตราจารย์
ตำแหน่ง
อาจารย์
สาขาวิชา
การประมง
หน่วยงานที่สังกัด
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย
จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์ : 053-875100-2
โทรสาร : 053-498 178
ต่อ201
ต่อ 130
E-mail Address : Kriang1122sak@gmail.com
2. ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิการศึกษา
สาขาวิชา
ชื่อสถาบันการศึกษา
ปี พ.ศ.
วท.ด.
เทคโนโลยีชีวภาพ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2546
MS.c
Aquaculture
Central Luzon State Univerisity,
2530
Philippines
วท.บ.
วาริชศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2526
3.

4.

สาขาวิชาที่มีความชำนาญพิเศษ
1) การเพาะเลี้ยงผสมเทียมปลา การอนุบาล การเลี้ยงปลาระบบต่าง ๆ การเก็บน้ำเชื้อแช่แข็งปลา
2) การใช้ฮอร์โมนต่อระดับฮอร์โมนเพศและการพัฒนาอวัยวะสืบพันธุ์ปลา
3) การศึกษาโครโมโซมปลาบึกจากแหล่งน้ำ การปรับปรุงและพัฒ นาสายพันธุ์ปลา การใช้วัสดุ
ท้องถิ่นเป็นอาหารปลาเพื่อเพิ่มคุณค่าทางโภคชนาการและสุขภาพ
4) การแปรรูปเพิ่มมูลค่าจากทรัพยากรประมง
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ.
ตำแหน่ง
2526 – 2532 นักวิชาการประมงกรมประมง
2533 – 2555 อาจารย์ หัวหน้าภาควิชา คณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทาง
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น้ำ
2553-2556 ที่ปรึกษาคณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ด้านการวิจัย
2552-ปัจจุบัน ประธานหลักสูตรดุษฎีบันทิตเทคโนโลยีการประมงฯ
ที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้
กรรมการสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้
รองศาสตราจารย์ ระดับ 9
ที่ปรึกษาการพัฒนาพ่อแม่พันธ์ปลาสวายและปลาหนังเนื้อขาว
บริษทั Namsai Farm Co.LT
ที่ปรึกษาการพัฒนาปลาหนังลูกผสม
บริษัท S&P Syndicate Public Co.,Ltd
2559-ปัจจุบัน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
5.
6.

7.

ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ (5 ปีย้อนหลัง)
ผลงานวิจัย (5 ปีย้อนหลัง)
ดวงพร อมรเลิศพิศาล ,เกรียงศักดิ์ เม่งอำพัน, และชุติมา ศรีมะเริง. (2556). การเพิ่มมูลค่าปลา
หนังลูกผสมด้วยอาหารเสริมสาหร่ายไก (รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์). เชียงใหม่:
มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
นิสรา กิจเจริญ, สุดาพร ตงศิริ, และเกรียงศักดิ์ เม่งอำพัน. (2557). แนวทางการเลี้ยงปลาบึก
สยามลูกผสมแม่โจ้อินทรีย์ (รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์). เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
ธนนันท์ ศุภกิจจานนท์, เกรียงศักดิ์ เม่งอำพัน, และดวงพร อมรเลิศพิศาล. (2557). การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์จากปลาหนังลูกผสมเพื่อเพิ่มมูลค่า (รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์). เชียงใหม่:
มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
ผลงานวิจัยที่พิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
Sutthi, N., Amornlerdpisan, D., Chitmanat, C. & Mengumphan, K. (2014). Annual
Growth and Reproductive Performance in an F2 Catfish Hybrid. Journal of
Advanced Agricultural Technologies, 1(2), 113-118.
Panase, P. & Mengumphan, K. (2015). Growth Performance, Length – Weight
Relationship and Condition Factor of Backcross and Reciprocal Hybrid Catfishes
Reared in Net Cages. International Journal of Zoological Research,11(2), 57-64.
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Mengumphan, K. & Panase, P. (2015). Morphometric and Meristic Divergence of
Two Hybrid Catfish: Backcross (F1 hybrid female x Pangasianodon gigas
Chevey 1931 male) and Reciprocal Backcross (P. gigas, female x F1 hybrid
male). Asian Fisheries Science, 28(1), 37-46.
Wangcharoen, W., Mengumphan, K. & Amornlerdpison, D. (2015). Fatty Acid
Composition, Physical Properties, Acute Oral Toxicity and Antioxidant Activity
of Crude Lipids from Adipose Tissue of Some Commercialized Freshwater
Catfish. Chiang Mai J. Sci., 42(3), 626-636.
Mengumphan, K., Sutthi, N., Amornlerdpison, D. & Mekchay, S. (2016). Discovery of
insertion-deletion polymorphism for identification on catfish species
(Pangasianodon gigas, Pangasianodon hypophthalmus). Chiang Mai J. Sci,
43(4), 756-766.
Sreeputhorn, K., Mengumphan, K., Muanphet, B., Tanomtong, A., Supiwong, W., &
Kaewmed, P. (2017). The First Report on Chromosome Analysis of F-1 Hybrid
Catfish: Mekong Giant Catfish (Pangasianodon gigas) x Striped Catfish
(Pangasianodon hypophthalmus) and Spot Pangasius (Pangasius larnaudii) x
Pangasianodon hypophthalmus (Siluriformes, Pangasiidae). Cytologia, 82(4),
457-463.
8.

ผลงานวิจัยที่พิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติ (5 ปีย้อนหลัง)
เกรียงศักดิ์ เม่งอำพัน, ดวงพร อมรเลิศพิศาล, นันทพร สุทธิ และศุภมิตร เมฆฉาย.(2557).การ
แยกชนิดและความสัมพันธ์ทางพันธุกรรม ปลาบึก ปลาสวาย ปลาเผาะ และปลาลูกผสม
โดยเทคนิค AFLP.วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร, 31 (2), 322-32.
เกรียงศักดิ์ เม่งอาพัน, สุดาพร ตงศิริ และดวงพร อมรเลิศพิศาล. (2558). ผลของการผสม
สาหร่ายสไปรูลิน่าสดในอาหารต่อการเจริญเติบโตและเจริญพันธุ์. ของปลาเผาะ
(Pangasius bocourti). Journal of Agr. Research & Extension, 32(1), 47-57.
นันทพร สุทธิ, ดวงพร อมรเลิศพิศาล, นเรศวร์ ตระกูลจุล, ศิริลักษณ์ พรสุขศิริ, เคราส์ วิมเมอร์
และเกรียงศักดิ์ เม่งอาพัน. (2559). ลักษณะของลำดับนิวคลีโอไทด์บางส่วนของยีนอินซูลิน
ไลค์โกรทแฟคเตอร์วัน (IGF-I) ในปลาบึก (Pangasianodon gigas) ปลาสวาย
(Pangasianodon hypopthalmus). วารสารเกษตร, 32(1), 127-138.
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ผลงานวิจัยที่พิมพ์เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (5 ปีย้อนหลัง)
อัจฉราวรรณ อินต๊ะโมง, ธนนันนท์ ศุภกิจจานนท์ และเกรียงศักดิ์ เม่งอำพัน. (2559). การศึกษา
ทัศนคติของผู้บริโภคเนื้อปลา คุณภาพซาก เนื้อ และคุณค่าทางโภคชนาการในปลานิล ปลา
หนังลูกผสม (บึกXสวาย) รุ่นที่ 2 และปลาสวาย. ใน การประชุมวิชาการ พะเยาวิจัยครั้งที่ 5
(น. 377-383). พะเยา: มหาวิทยาลัยพะเยา.

10. ผลงานอื่น ๆ เช่น ตำรา บทความ สิทธิบัตร ฯลฯ (5 ปีย้อนหลัง)
-
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ประวัติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จงกล พรมยะ
1. ประวัติ
ชื่อ-นามสกุล(ภาษาไทย)
นายจงกล พรมยะ
ชื่อ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ) Mr. Jongkon Promya
ตำแหน่งทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจาย์
ตำแหน่ง
กรรมการประจำหลักสูตรปริญญาโท
สาขาวิชา
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
หน่วยงานที่สังกัด
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย
จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์: 053-875-100-2 โทรสาร: 053-498178 ต่อ 130
ต่อ 108
E-mail Address: jongkolp@mju.ac.th
2. ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิการศึกษา
วท.ด.
วท.ม.
ทษ.บ.

3.

4.

สาขาวิชา
ชีววิทยา
ชีววิทยา
สัตวศาสตร์

ชื่อสถาบันการศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สถาบันเทคโนโลยีการเกษตร
แม่โจ้

ปี พ.ศ.
2551
2543
2535

สาขาที่มีความชำนาญพิเศษ
1) การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
2) การเพาะเลี้ยงสาหร่าย และแพลงก์ตอน
3) คุณภาพน้ำ
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ.
ตำแหน่ง
2537
นักวิชาการประมง ระดับ 3 ภาควิชาเทคโนโลยีการประมง คณะผลิต
กรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
2544
อาจารย์ ระดับ 5 ภาควิชาเทคโนโลยีการประมง คณะผลิตกรรมการ
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เกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
2552-2556
แต่งตั้งเป็นคณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
2553
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 7 สังกัดคณะเทคโนโลยีการประมงและ
ทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
2556-2560
แต่งตั้งเป็นกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากร
ทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
2556
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8 สังกัดคณะเทคโนโลยีการประมงและ
ทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
2558-ปัจจุบัน
กรรมการประจำหลักสูตรปริญญาโท สังกัดคณะเทคโนโลยีการประมง
และทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ต.ค 2560-ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งคณบดี คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
5.

ประสบการที่เกี่ยวข้องการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ (5 ปีย้อนหลัง)
จงกล พรมยะ, ชนกันต์ จิตมนัส, และขจรเกียรติ์ แซ่ตัน. (2556). การเพาะเลี้ยงปลาบู่ทรายใน
กระชั งร่ ว มกั บ ปลานิ ล ในบ่ อ ดิ น แบบเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง เพื่ อ การพั ฒ นาที่ ยั่ งยื น
(รายงานผลการวิจัย). เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
จงกล พรมยะ, และชนกันต์ จิตมนัส . (2557). การเปรียบเทียบคุณค่าทางโภชนาการของ
สาหร่ายสไปรูลิน าสายพันธุ์ แม่โจ้กับสายพันธุ์ อื่นๆ ในระบบการผลิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม (รายงานผลการวิจัย). เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยแม่โจ้.

6.

ผลงานวิจัย (5 ปีย้อนหลัง)
เทพรัตน์ อึ้งเศรษฐพันธ์, และจงกล พรมยะ. (2560). แนวทางการปรับปรุงคุณภาพของไส้ไก่
สดที่ใช้เป็นแหล่งโปรตีนในฟาร์มเลี้ยงปลาดุกและลดการปล่อยน้ำเสีย (รายงานวิจัย
ฉบับสมบูรณ์). เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
บัญญัติ มนเทียรอาสน์, จอมสุดา ดวงวงษา, อานุภาพ วรรณคนาพล, จงกล พรมยะ, อภินันท์
สุวรรณรักษ์, และณัฏฐกานต์ มุกดาจตุรพักตร์. (2560). การวิจัยและพัฒนาระบบชีว
วิถีเพื่อผลิตทรัพยากรทางน้ำเป็นอาหารปลอดภัยและสอดรับกับการพัฒนาภูมิสังคม
อย่างยั่งยืน (รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์). เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
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7.

ผลงานวิจัยที่พิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
Trachantong, W., Promya J., Saenphet, S. & Saenphet, K. (2013). Effects of
atrazine herbicide on metamorphosis and gonadal development of
Hoplobatrachus rugulosus. Maejo International Journal of Science and
Technology, 7(Issue Special), 60-71.
Lebel, P., Whangchai, N., Chitmanat, C., Promya, J. & Lebel, L. (2014). Access to
Fish Cage Aquaculture in the Ping River, Northern Thailand. Journal of
Applied Aquaculture, 26(1), 32-48.
Sriyasak, P., Chitmanat, C., Whangcha, N., Promya, J. & Lebel, L. (2015). Effect of
water de-stratification on dissolved oxygen and ammonia in tilapia
ponds in Northern. Thailand International Aquatic Research, 7(4), 287299.
Lebel, P., Whangchai, N., Chitmanat, C., Promya, J. & Lebel, L. (2015).
Perceptions of climate-related risks and awareness of climate change of
fish cage farmers in northern Thailand. Risk Management, 17(1), 1-22
Lebel, P., Whangchai, N., Chitmanat, C., Promya, J. & Lebel, L (2015). Impacts of
extreme weather, climate and seasons on river-based Tilapia cage
culture in northern Thailand. International Journal of Global Warming,
8, 534-554.
Chitmanat, C., Lebel, P., Whangchai, N., Promya, J. & Lebel, L. (2016). Tilapia
diseases and management in river-based cage aquaculture in Northern
Thailand. Journal of Applied Aquaculture, 28(1), 9-16.

8.

ผลงานวิจัยที่พิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติ (5 ปีย้อนหลัง)
จงกล พรมยะ, และชนกันต์ จิตมนัส. (2558). กรรมวิธี การคงสภาพสาหร่ายสไปรูลิ น่ าสด
เพื่อเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการ ในอาหารปลาแฟนซี คาร์ฟ. วารสารการพัฒนา
ชุมชนและคุณภาพชีวิต ,3(2), 1-14.
ภาณุมาศ อัมพรสวัสดิ์, จงกล พรมยะ, บัญญัติ มนเทียรอาสน์ และ ชนกันต์ จิตมนัส. (2560).
ผลของแหนเป็ดสดต่อการเจริญเติบโต คุณค่าทางโภชนาการ และต้นทุนการผลิตปลา
ดุกรัสเซียในระบบน้ำหมุนเวียน. วารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง 11(2), 32-45.
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ผลงานวิจัยที่พิมพ์เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (5 ปีย้อนหลัง)
จงกล พรมยะ, และชนกันต์ จิตมนัส. (2558). ผลของสไปรูลิน่าสดจากกรรมวิธีการคงสภาพ
ต่อการเจริญเติบโต สารสี ภูมิคุ้มกัน และต้นทุนการผลิตปลานิลแดง. ใน การประชุม
วิชาการประมงระดับชาติ ครั้งที่ 9 (น. 77-78 ). เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
จงกล พรมยะ (2558). เปรียบเทียบ การเจริญเติบโต คุณค่าทางโภชนาการ และสารสีของส
ไปรูลินาแต่ละถิ่นกำเนิด. ใน การประชุมวิชาการสาหร่ายและแพลงก์ตอนครั้งที่ 7
(หน้า 95). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.
Boonprasert, W., Chaibu, P., Mengumphan, K., Promya, J., & Chitmanat, C. (2017).
Condition optimization of trypsin and chymotrypsin activities in Asian
seabass (Lates calcarifer). Proceeding of the JSFS 85th AnniversaryCommemorative International Symposium: Fisheries Science for Future
Generations (Symposium Proceedings, No. 09009: PP1-2). Tokyo: The
Japanese Society of Fisheries Science. Retrieved from https://pdf.gakkaiweb.net/gakkai/jsfs/sympo/paper/data/pdfs/09009.pdf

10. ผลงานอื่นๆ เช่น ตำรา บทความ สิทธิบัตร ฯลฯ (5 ปี ย้อนหลัง)
-
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ประวัติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร อมรเลิศพิศาล
1. ชื่อ-นามสกุล(ภาษาไทย)
นางดวงพร อมรเลิศพิศาล
ชื่อ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ) Mrs. Doungporn Amornlerdpison
ตำแหน่งทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตำแหน่ง
อาจารย์
สาขาวิชา
การประมง
หน่วยงานที่สังกัด
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย
จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์: 053-875100-2
โทรสาร: 053-498178
ต่อ 213
ต่อ 130
E-mail Address : doungpornfishtech@gmail.com
2. ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิการศึกษา
สาขาวิชา
ชื่อสถาบันการศึกษา
ปี พ.ศ.
วท.ด.
เทคโนโลยีชีวภาพ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2551
วท.ม.
เภสัชวิทยา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2536
วท.บ.
พยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2532
3.

4.

สาขาวิชาที่มีความชำนาญพิเศษ
1) การวิจัยและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติเป็นอาหารสุขภาพและเครื่องสำอาง
2) การศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพที่เกี่ยวกับเภสัชวิทยาและการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ.
ตำแหน่ง
2536-2549 นักวิจัยประจำห้องปฏิบัติการผลิตภัณฑ์ธรรมชาติของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
ศูนย์วิจัย ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2549-2551 นักวิจัยในโครงการวิจัยเรื่อง กลุ่มสารที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ระงับการเกิดแผล
ในกระเพาะอาหาร และลดความดันโลหิตจากสาหร่ายทะเลบางชนิด โดยได้รับ
ทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
2552-ปัจจุบัน อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
2554-2557 เลขานุการประจำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมงฯ
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ประธานคณะกรรมการห้องปฏิบัติการ คณะเทคโนโลยีการประมงฯ
2557-ปัจจุบัน กรรมการประจำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมงฯ
2559-ปัจจุบัน รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายยุทธศาสตร์และวิจัย
5.

ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ (5 ปีย้อนหลัง)
ดวงพร อมรเลิศพิศาล, เกรียงศักดิ์ เม่งอำพัน, และชุติมา ศรีมะเริง. (2556) การเพิ่มมูลค่าปลา
หนังลูกผสมด้วยอาหารเสริมสาหร่ายไก (รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์). เชียงใหม่:
มหาวิทยาลัยแม่โจ้.

6.

ผลงานวิจัย (5 ปีย้อนหลัง)
บัญชา ทองมี, อุดมลักษณ์ สมพงษ์, ดวงพร อมรเลิศพิศาล, ประจวบ ฉายบุ, สุดาพร ตงศิริ,
นิวุฒิ หวังชัย, และชนกันต์ จิตมนัส. (2556). การพัฒนาระบบการผลิตปลานิลเพื่อ
เข้าสู่มาตรฐานการส่งออก (รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์). เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
ชนกันต์ จิตมนัส, เกรียงศักดิ์ เม่งอำพัน, ดวงพร อมรเลิศพิศาล, ธนนันท์ ศุภกิจจานนท์,
กระสินธุ์ หังสพฤกษ์, จอมสุดา ดวงวงษา, ทิพสุคนธ์ พิมพ์พิมล, และอุดมลักษณ์ สมพงษ์.
(2557). เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าเพื่อเพิ่มผลผลิตเชิงพาณิชย์และเพิ่มศักยภาพใน
การแข่งขัน (รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์). เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยแม่โจ้.

7.

ผลงานวิจัยที่พิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
Assawarachan, R., Nookong, M., Chailungka, N. & Amornlerdpison, D. (2013).
Effects of microwave power on the drying characteristics, color and phenolic
content of Spirogyra sp. Journal of Food, Agriculture & Environment, 11(1), 1518.
Junthip, R., Amornlerdpison, D. & Chimsook, T. (2013). Phytochemical Screening,
Antioxidant Activity and Total Phenolic Content of Spirogyra spp. Advanced
Materials Research, 699, 693-697.
Thumvijit, T., Inboot, W., Peerapornpisal, Y., Amornlerdpison, D. & Wongpoomchai,
R. (2013). The antimutagenic and antioxidant properties of Spirogyra neglecta
(Hassall) Kützing. Journal of Medicinal Plants Research, 7(34), 2494-2500.
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Srimaroeng, C., Ontawong, A., Saowakon, N., Vivithanaporn, P., Pongchaidecha, A.,
Amornlerdpison, D., … Chatsudthipong, V. (2015). Antidiabetic and
Renoprotective Effects of Cladophora glomerata Kützing Extract in
Experimental Type 2 Diabetic Rats: A Potential Nutraceutical Product for
Diabetic Nephropathy. Journal of Diabetic Research, 2015, 320167, Retrieved
from http://dx.doi.org/10.1155/2015/320167
Duangjaia, A., Limpeanchob, N., Trisat, K. & Amornlerdpison, D. (2016). Spirogyra
neglecta inhibits the absorption and synthesis of cholesterol in vitro.
Integrative Medicine Research, 5(4):301-308.
Keapai, W., Apichai, S., Amornlerdpison, D. & Lailerd, N. (2016). Evaluation of fish oilrich in MUFAs for anti-diabetic and antiinflammation potential in experimental
type 2 diabetic rats. Korean J Physiol Pharmacol, 20(6), 581-593.
8. ผลงานวิจัยที่พิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติ (5 ปีย้อนหลัง)
สิทธิกรณ์ อยู่แจ่ม, เกรียงศักดิ์ เม่งอำพัน, ชุติมา ศรีมะเริง, และดวงพร อมรเลิศพิศาล.
(2558). ผลของน้ำมันปลาหนังน้ำจืดต่อการเจริญเติบโต ภาวะออกซิเดชั่น และปริมาณกรด
ไขมันโอเมก้าในปลาหนังลูกผสม. วารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง, 9(1), 8-24.
ดวงพร อมรเลิศพิศาล, เมธัส เงินจันทร์, เกรียงศักดิ์ เม่งอำพัน, และรัตนาภรณ์ จันทร์ทิย์.
(2558). สารสำคัญและการป้องกันภาวะออกซิเดชั่นของสาหร่ายไกในปลาหนังลูกผสม.
วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ., 38 (4), 398-414.
ณัฎวลิณคล เศรษฐปราโมทย์, เกรียงศักดิ์ เม่งอำพัน, บวรภัทร ไล้เลิศ, และดวงพร อมรเลิศ
พิศาล. (2559). ผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตสาหร่ายเตาและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ. วารสารวิจัยและ
ส่งเสริมวิชาการเกษตร, 33(1), 55-65.
9. ผลงานวิจัยที่พิมพ์เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (5 ปีย้อนหลัง)
ดวงพร อมรเลิศพิศาล, รัตนาภรณ์ จันทร์ทิพย์, และอุเทน จำใจ. (2559, กันยายน). ฤทธิ์ต้าน
อนุมูลอิสระและสารสำคัญในผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มจากชาปลีกล้วย. การประชุมวิชาการวิจัย
และนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยราชมงคล ล้านนา, เชียงใหม่.
10. ผลงานอื่น ๆ เช่น ตำรา บทความ สิทธิบัตร ฯลฯ (5 ปีย้อนหลัง)
สิทธิบัตร
ดวงพร อมรเลิศพิศาล. สิทธิบัตรการประดิษฐ์ กระบวนการสกัดสารสกัดน้ำจากสาหร่ายน้ำจืด
เลขที่คำขอ 1301001252. กรุงเทพฯ: กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพานิชย์.
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ดวงพร อมรเลิศพิศาล. สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ เจลมาส์กหน้าสำหรับสุภาพสตรี เลขที่
คำขอ 1302001947. กรุงเทพฯ: กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพานิชย์.
ดวงพร อมรเลิศพิศาล. สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ เจลมาส์กหน้าสำหรับสุภาพบุรุษ เลขที่
คำขอ 1302001948. กรุงเทพฯ: กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพานิชย์.
ดวงพร อมรเลิศพิศาล. สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ แผ่นมาส์กหน้า (ใต้ตาและจมูก) เลขที่คำ
ขอ 1402000680. กรุงเทพฯ: กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพานิชย์.
ดวงพร อมรเลิศพิศาล. อนุสิทธิบัตร กระบวนการสกัดน้ำมันปลาจากปลาหนัง เลขที่คำขอ
1403000816. กรุงเทพฯ: กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพานิชย์.
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ประวัติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อภินันท์ สุวรรณรักษ์
1. ประวัติ
ชือ่ -นามสกุล(ภาษาไทย)
นายอภินันท์ สุวรรณรักษ์
ชื่อ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ) Mr. Apinun Suvarnaraksha
ตำแหน่งทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตำแหน่ง
อาจารย์
สาขาวิชา
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
หน่วยงานที่สังกัด
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย
จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรสาร: 053-875100-2
โทรสาร: 053-498178
ต่อ 401
ต่อ 130
E-mail Address: phangan_s@hotmail.com
2. ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิการศึกษา
สาขาวิชา
ชื่อสถาบันการศึกษา
ปี พ.ศ.
ปร.ด.
เกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2554
วท.ม.
วิทยาศาสตร์การประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2540
ทษ.บ.
สัตวศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้
2536
3. สาขาที่มีความชำนาญพิเศษ
1. ความหลากหลายของชนิดปลา (Diversity of fishes)
2. ชีววิทยาปลาและสัตว์น้ำ (Biology of fish and Aquatic animals)
3. ชีวประวัติของสัตว์น้ำและพลวัตรประชากรของสัตว์น้ำ (Life history of Aquatic
animal and populations dynamics)
4. นิเวศวิทยาแหล่งน้ำ (Aquatic ecology)
5. หุ่นจำลองทางคณิตศาสตร์ทางด้านนิเวศวิทยา (Ecological modeling)
6. การเลี้ยงปลาแบบผสมผสาน (Integrated Fish Farming)
7. การเก็บรักษาตัวอย่างและการจัดพิพิธภัณฑ์ (Museum collection and
management)
8. การจัดการและดูแลสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ (Aquarium and management)
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9. การเลี้ยงปลาบนพื้นที่สูงและการส่งเสริม (High land aquaculture and Extension)
10. การอนุรักษ์สายพันธุ์ปลาไทย (Native Thai fish conservation)
11. การจัดการสัตว์ป่า (Wild life management)
12. กิจกรรมนักศึกษา (Student activities)
13. การบูรณาการการเรียนการสอน งานวิจัย บริการวิชาการ และกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
(Harmoniously Integration of Agricultural Education for Professional Life =
HIEAP)
4. ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ.
ตำแหน่ง
2541-2546
อาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีการประมง คณะผลิตกรรมการเกษตร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
2541-2544
หัวหน้างานกิจกรรมนักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
แม่โจ้
2543-2544
กรรมการสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
2543-ปัจจุบัน
กองบรรณาธิการวารสาร แม่โจ้ปริทัศน์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
2544-2548
หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการประมง ภาควิชาเทคโนโลยีการประมง
คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
2546-2548
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 7 ภาควิชาเทคโนโลยีการประมง คณะผลิต
กรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
2548-ปัจจุบัน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 8 คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทาง
น้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
2550-2551
รอง ผอ. สำนักวิจัยและส่งเสริม วิชาการการเกษตร ฝ่ายบริการ
วิชาการ สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัย
แม่โจ้
2554-2557
ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้
5. ประสบการที่เกี่ยวของการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ (5 ปีย้อนหลัง)
6. ผลงานวิจัย (5 ปีย้อนหลัง)
บัญญัติ มนเทียรอาสน์, จอมสุดา ดวงวงษา, อานุภาพ วรรณคนาพล, จงกล พรมยะ, อภินันท์
สุวรรณรักษ์, และณัฏฐกานต์ มุกดาจตุรพักตร์. (2560). การวิจัยและพัฒนาระบบชีววิถี
เพื่อผลิตทรัพยากรทางน้ำเป็นอาหารปลอดภัยและสอดรับกับการพัฒนาภูมิสังคมอย่าง

มคอ. 2

145

ยั่งยืน (รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์). เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
7. ผลงานวิจัยที่พิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
Suvarnaraksha, A. (2013). A new species of Physoschistura (Pisces:
Nemacheilidae) from northern Thailand. Zootaxa, 3736(3), 236–248.
Suvarnaraksha, A. (2015). A new species of highland loach, Schistura
sirindhornae, from upper Chaophraya River basin, Thailand (Pisces:
Ostariophysi: Nemacheilidae). Zootaxa, 3692(1), 258-170
Jumrusthanasan, S., Suwiwong, W., Suvarnaraksha, A., Jiwyam, W., Pinthong, K. &
Tanomtong, A. (2015). First Karyological Analysis of the Vermiculate
Spinefoot, Siganus vermiculatus (Perciformes, Siganidae) from Thailand.
Cytologia, 80(1), 111-116.
Phimphan, S., Tanomtong, A., Supiwong, W., Nithikulworawong, N.,
Suvarnaraksha, A. & Kaewsri, S. (2015). Karyological analysis of the
Barramundi, Lates calcarifer (Perciformes, Latidae). Cytologia, 80(2), 167172.
Phinrub, W., Montien-Art, B., Promya, J. & Suvarnaraksha, A. (2015). Fish Diversity
and Fish Assemblage Structure in Seagrass Meadows at Sikao Bay, Trang
Province, Thailand. Open Journal of Ecology, 5, 563-573.
Supiwong, W., Boonsuk, J., Jantarat, S., Suvarnaraksha, A., Pengseng, P. &
Tanomtong, A. (2017). The First Chromosomal Characteristics of Nucleolar
Organizer Regions and Karyological Analysis of Two Chaetodontid Fishes
(Perciformes, Chaetodontidae). Cytologia. 82(1): 33-39.
Supiwong, W., Boonsuk, J., Jumrusthanasan, S., Pinthong, K., Suvarnaraksha, A. &
Tanomtong, A. (2017). First Report of Chromosome Analysis of Two
Chaetodontid Fishes (Perciformes, Chaetodontidae). Cytologia, 82(1): 2531.
8. ผลงานวิจัยที่พิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติ (5 ปีย้อนหลัง)
อภินันท์ สุวรรณรักษ์. (2558). การสร้างความยั่งยืนด้านอาหารโปรตีนจากปลาแก่ชาวเขาบน
พื้นที่สูง ณ บ้านปิตุคี อ. อมก๋อย จ. เชียงใหม่. วารสารวิชาการรับใช้สังคม. วารสารวิจัย
การพัฒนาเชิงพื้นที่, 7(2), 4-21.
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9. ผลงานวิจัยที่พิมพ์เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (5 ปีย้อนหลัง)
Chamnivikaipong, T. & Suvarnaraksha, A. (2017). Anatomical and Microscopic
Structure of Thoracic Adhesive Apparatus in Hill Stream Catfish Genus
Glyptothorax from Northern of Thailand. Proceeding of the JSFS 85th
Anniversary-Commemorative International Symposium: Fisheries Science
for Future Generations (Symposium Proceedings, No. 02004: PP1-2).
Tokyo: The Japanese Society of Fisheries Science. Retrieved from
https://pdf.gakkai-web.net/gakkai/jsfs/sympo/paper/data/pdfs/02004.pdf
Pholdee, T. & Suvarnaraksha, A. (2017). Aspects of the reproductive biology of
brook trout Neolissochilus stracheyi (Day, 1871) in Northern, Thailand.
Proceeding of the JSFS 85th Anniversary-Commemorative International
Symposium: Fisheries Science for Future Generations (Symposium
Proceedings, No. 02007: PP1-2). Tokyo: The Japanese Society of Fisheries
Science. Retrieved from .https://pdf.gakkai
web.net/gakkai/jsfs/sympo/paper/data/pdfs/02007.pdf
10. ผลงานอื่นๆ เช่น ตำรา บทความ สิทธิบัตร ฯลฯ ( 5 ปี ย้อนหลัง )
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ประวัติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนกันต์ จิตมนัส
1. ชื่อ-นามสกุล(ภาษาไทย)
นายชนกันต์ จิตมนัส
ชื่อ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ) Mr. Chanagun Chitmanat
ตำแหน่งทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตำแหน่ง
อาจารย์
สาขาวิชา
การประมง
หน่วยงานที่สังกัด
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย
จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์: 081-716 5033
โทรสาร : 053-498178
ต่อ 130
E-mail Address : chanagun1@hotmail.com
2. ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิการศึกษา
สาขาวิชา
ชื่อสถาบันการศึกษา
ปี พ.ศ.
วท.ด.
การจัดการสิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2554
M.Sc.
Medical Microbiology The University of Georgia, U.S.A.
2544
M.Sc.
Fisheries
Auburn University, U.S.A.
2540
ศศ.บ.
ภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2557
วท.บ.
วาริชศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2533
3.

4.

สาขาวิชาที่มีความชำนาญพิเศษ
1) โรคและภูมิคุ้มกันสัตว์น้ำ
2) การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
3) หลักการส่งเสริมทางการประมง
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ.
ตำแหน่ง
2544 – ปัจจุบัน พนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่งอาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีการประมงฯ
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ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ (5 ปีย้อนหลัง)
ชนกันต์ จิตมนัส, เกรียงศักดิ์ เม่งอำพัน, ดวงพร อมรเลิศพิศาล, ธนนันท์ ศุภกิจจานนท์, กระสินธุ์
หังสพฤกษ์, จอมสุดา ดวงวงษา, ทิพสุคนธ์ พิมพ์พิมล, และอุดมลักษณ์ สมพงษ์. (2557).
เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าเพื่อเพิ่มผลผลิตเชิงพาณิชย์และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
(รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์). เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
ผลงานวิจัย (5 ปีย้อนหลัง)
บัญชา ทองมี, อุดมลักษณ์ สมพงษ์, ดวงพร อมรเลิศพิศาล, ประจวบ ฉายบุ, สุดาพร ตงศิริ,
นิวุฒิ หวังชัย, และชนกันต์ จิตมนัส. (2556). การพัฒนาระบบการผลิตปลานิลเพื่อ เข้าสู่
มาตรฐานการส่งออก (รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์). เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
ผลงานวิจัยที่พิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
Lebel, P., Whangchai, N., Chitmanat, C., Promya, J. & Lebel, L. (2014). Access to
Fish Cage Aquaculture in the Ping River, Northern Thailand. Journal of
Applied Aquaculture, 26(1), 32 – 48.
Lebel, L., Lebel, P., Chitmanat, C. & Sriyasak, P. (2014). Benefit sharing from
hydropower watersheds: Rationales, practices, and potential. Water
Resources and Rural Development, 4, 12 – 28.
Lebel, P.,Whangchai, N., Chitmanat, C. & Lebel, L. (2015). Climate risk
management in river-based Tilapia cage culture in northern Thailand.
International Journal of Climate Change Strategies and Management, 7(4).
476-498.
Lebel, P., Whangchai, N., Chitmanat, C., Promya, J. & Lebel, L. (2015).
Perceptions of climate-related risks and awareness of climate change of fish
cage farmers in northern Thailand. Risk Management 17(1), 1-22.
Pimolrat, P., Chitmanat, C., Itayama,T., & Lebel, L. (2015). Off-flavor
Characterization in High Nutrient Load Tilapia Ponds in Northern Thailand.
Turk. J. Fish. Aquat. Sc, 15(2), 275-83.
Chitmanat, C., Pimpimol, T. & Chaibu, P. (2015). Investigation of Bacteria and Fish
Pathogenic Bacteria Found in Freshwater Aquaponic System. Journal of
Agricultural Science, 7(11), 254.
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Chitmanat, C., Lebel, P., Whangchai, N., Promya, J. & Lebel, L. (2016). Tilapia
diseases and management in river-based cage aquaculture in northern
Thailand. Journal of Applied Aquaculture, 28(1), 9-16.
Chitmanat, C., Thongsri, S., & Phimpimon, T. (2017). The Influences of Dietary
Supplementation with Fructooligosaccharide on Growth and Immune
Responses of Climbing Perch (Anabas testudineus). International Journal of
Aqriculture & Biology, 19(4), 787-791.
ผลงานวิจัยที่พิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติ (5 ปีย้อนหลัง)
จงกล พรมยะ, และชนกันต์ จิตมนัส. (2558). กรรมวิธีการคงสภาพสาหร่ายสไปรูลิน่าสด เพื่อ
เพิ่มคุณค่าทางโภชนาการ ในอาหารปลาแฟนซีคาร์ฟ. วารสารการพัฒนาชุมชนและ
คุณภาพชีวิต, 3, 215-228.
ผลงานวิจัยที่พิมพ์เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (5 ปีย้อนหลัง)
Boonprasert, W., Chaibu, P., Mengumphan, K., Promya, J., & Chitmanat, C. (2017).
Condition optimization of trypsin and chymotrypsin activities in Asian
seabass (Lates calcarifer). Proceeding of the JSFS 85th AnniversaryCommemorative International Symposium: Fisheries Science for Future
Generations (Symposium Proceedings, No. 09009: PP1-2). Tokyo: The
Japanese Society of Fisheries Science. Retrieved from https://pdf.gakkaiweb.net/gakkai/jsfs/sympo/paper/data/pdfs/09009.pdf

10. ผลงานอื่น ๆ เช่น ตำรา บทความ สิทธิบัตร ฯลฯ (5 ปีย้อนหลัง)
-
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ประวัติ อาจารย์ ดร.สุดาพร ตงศิริ
1. ประวัติ
ชื่อ-นามสกุล(ภาษาไทย)
ชื่อ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ)
ตำแหน่งทางวิชาการ
ตำแหน่ง
สาขาวิชา
หน่วยงานที่สังกัด

2.

ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิการศึกษา
วท.ด
วท.ม.
วท.บ.

3.

4.

นางสาวสุดาพร ตงศิริ
Miss Sudapron Tongsiri
อาจารย์
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย
จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์: 053-875-100-2 โทรสาร: 053-498178 ต่อ 130
ต่อ 210
E-mail Address: sudap2515@gmail.com

สาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพ
ชีววิทยา
เกษตรศาสตร์

ชื่อสถาบันการศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปี พ.ศ.
2553
2541
2537

สาขาที่มีความชำนาญพิเศษ
1) ชีวเคมีทางอาหารสัตว์ การสร้างสูตรอาหารสัตว์น้ำ
2) เอนไซม์ย่อยอาหาร เอนไซม์
3) การเพาะเลี้ยงสาหร่าย
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ.
ตำแหน่ง
2541-2551
นักวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2551-ปัจจุบัน
อาจารย์ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัย
แม่โจ้
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5.

ประสบการณ์ทเี่ กี่ยวข้องการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ (5 ปีย้อนหลัง)
สุดาพร ตงศิริ, และดวงพร อมรเลิศพิศาล. (2556). การศึกษาประสิทธิภาพการย่อยวัตถุดิบ
พื้นบ้านเพื่อการพัฒนาสูตรอาหารเลี้ยงปลานิลแบบลดต้นทุนและเป็นอาหาร
ปลอดภัย (รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์). เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยแม่โจ้.

6.

ผลงานวิจัย (5 ปีย้อนหลัง)
บัญชา ทองมี, อุดมลักษณ์ สมพงษ์, ดวงพร อมรเลิศพิศาล, ประจวบ ฉายบุ, สุดาพร ตงศิริ,
นิวุฒิ หวังชัย, และชนกันต์ จิตมนัส. (2556). การพัฒนาระบบการผลิตปลานิลเพื่อ
เข้าสู่มาตรฐานการส่งออก (รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์). เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
นิวุฒิ หวังชัย, เทพรัตน์ อึ้งเศรษฐพันธ์, จงกล พรมยะ, บัญชา ทองมี, ประเสริฐ ประสงค์ผล,
สุดาพร ตงศิริ, บัญญัติ มนเทียรอาสน์, และวิจิตรา แดงปรก. (2557). ระบบการ
ผลิตสัตว์น้ำที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่ออาหารปลอดภัยและเพิ่มมูลค่าของ
ทรัพยากรสัตว์น้ำ (รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์). เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
นิสรา กิจเจริญ, สุดาพร ตงศิริ, และเกรียงศักดิ์ เม่งอำพัน. (2557). แนวทางการเลี้ยงปลาบึก
สยามลูกผสมแม่โจ้อินทรีย์ (รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์). เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยแม่
โจ้.

7.

ผลงานวิจัยที่พิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
Janta, K., Pekkoh, J.,Tongsiri, S., Pumas, C. & Peerapornpisal, Y. (2013).
Selection of Some Native Microalgal Strains for Possibility of Bio-oil
Production in Thailand. Chiang Mai Journal of Science, 40(4), 593-602.
Boonma, S., Chaiklangmuang, S., Chaiwongsar, S., Pekkoh, J., Pumas, C.,
Ungsethaphand, T., Thongsiri, S., & Peerapornpisal, Y. (2015).
Enhanced Carbon Dioxide Fixation and Bio-Oil Production of a
Microalgal Consortium. Clean – Soil Air Water, 43(5), 761-766.
Doan, H. V., Hoseinifar, S. H., Tapingke, W., Tongsiri. S., & Khamtavee, P.
(2016). Combined administration of low molecular weight sodium
alginate boosted immunomodulatory, disease resistance and growth
enhancing effects of Lactobacillus plantarum in Nile tilapia
(Oreochromis niloticus). Fish and Shellfish Immunology, 58, 678-685.
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Kitcharoen, N., Meekaew, P., Tongsiri, S., & Mengumphan, K. (2017). Preliminary
Guideline for Replacement of Fish Meal for Good Aquaculture Moving
Towards Organic of Maejo Buk-Siam Hybrid Catfish. International
Journal of Agricultural Technology, 13(7.1), 1119-1130.
ผลงานวิจัยที่พิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติ (5 ปีย้อนหลัง)
วีรภัทร ผ่องศรี, นิวุฒิ หวังชัย, ดวงพร อมรเลิศพิศาล, และ สุดาพร ตงศิร.ิ (2558).
ประสิทธิภาพการเจริญเติบโตของปลาดุกลูกผสม (Clarias macrocephalus x
Clarias gariepinus) ที่เลี้ยงด้วยอาหารผสมไส้ไก่. วารสารวิจัยเทคโนโลยีการ
ประมง, 9(2), 12-22.
เกรียงศักดิ์ เม่งอาพัน, สุดาพร ตงศิร,ิ และดวงพร อมรเลิศพิศาล. (2558). ผลของการผสม
สาหร่ายสไปรูลิน่าสดในอาหารต่อการเจริญเติบโตและเจริญพันธุ์ของปลาเผาะ
(Pangasius bocourti). วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร, 32(1), 47-57.
วรวิทย์ ชูขวัญนวล, สายสุนีย์ จิตมโนวรรณ์, และ สุดาพร ตงศิร.ิ (2560). การเจริญเติบโตของ
ปลานิลที่เลี้ยงด้วยอาหารผสมหญ้าหมักจากกระเพาะวัว. วารสารวิจัยเทคโนโลยีการ
ประมง, 11(2), 11-19.
ผลงานวิจัยที่พิมพ์เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (5 ปีย้อนหลัง)
Chukuannuan, W., & Tongsiri, S. (2017). Growth and digestive enzyme activity of
Nile tilapia fed with diet containing fermented grass from cow
stomach. Proceeding of the JSFS 85th Anniversary-Commemorative
International Symposium : Fisheries Science for Future Generations
(Symposium Proceedings, No. 09011: PP1-2). Tokyo: The Japanese
Society of Fisheries Science. Retrieved from https://pdf.gakkaiweb.net/gakkai/jsfs/sympo/paper/data/pdfs/09010.pdf
Matidtor, J., Torrissen, K. R., Threenet, E., Tongsiri, S., & Rojtinnakorn, J. (2017).
Garlic (Allium sativum) Extract Product Enhancing Digestive Physiology
and Growth Performance in Marble Goby (Oxyeleotris marmorata)
Juvenile. Proceeding of the JSFS 85th Anniversary-Commemorative
International Symposium : Fisheries Science for Future Generations
(Symposium Proceedings, No. 09011: PP1-2). Tokyo: The Japanese
Society of Fisheries Science. Retrieved from https://pdf.gakkai-
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web.net/gakkai/jsfs/sympo/paper/data/pdfs/09011.pdf
Supa-aksorn, M., Torrissen, K. R., Tongsiri, S., & Rojtinnakorn, J. (2017). Garlic
extract product enhancing growth performance, digestive and immune
system in Nile tilapia (Oreochromis niloticus). Proceeding of the JSFS
85th Anniversary-Commemorative International Symposium : Fisheries
Science for Future Generations (Symposium Proceedings, No. 09011:
PP1-2). Tokyo: The Japanese Society of Fisheries Science. Retrieved
fromhttps://pdf.gakkaiweb.net/gakkai/jsfs/sympo/paper/data/pdfs/02013.pdf
10. ผลงานอื่นๆ เช่น ตำรา บทความ สิทธิบัตร ฯลฯ ( 5 ปี ย้อนหลัง )
-
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เอกสารแนบ 5
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมงและ
ทรัพยากรทางน้ำ
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เอกสารแนบ 6
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมงและ
ทรัพยากรทางน้ำ
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เอกสารแนบ 7
รายงานสรุปการวิพากษ์หลักสูตร
รายงานผลการประชุมคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
วันอังคารที่ 4 กันยายน พ.ศ.2561 เวลา 9.00 น.
ณ ห้องประชุม FT 1105 คณะเทคโนโลยีการประมงฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้มาประชุม
1. รองศาตราจารย์ ดร. เกรียงศักดิ์ เม่งอำพัน
2. ศาสตราจารย์.ดร.เปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวต
3. ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.ดวงพร อมรเลิศพิศาล
4. ดร. ไพบูลย์ ปะนาเส
5. นางสาวสุภาพร สัตตัง
6. อาจารย์ ดร. สุดาพร ตงศิริ
7. ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.ประจวบ ฉายบุ
ผู้ไม่มาประชุม
1. ดร. สง่า ลีสง่า
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. รองศาสตราจารย์ ดร. นิวุฒิ หวังชัย
2. ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.จิราพร โรจน์ทินกร
3. ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.ชนกันต์ จิตมนัส
4. ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.ชาตรี วิระสิทธิ์
5. อาจารย์ ดร. อุดมลักษณ์ สมพงษ์
8. อาจารย์ ดร.ดารชาต์ เทียมเมือง
9. ดร.ภัสสร์พัณณ์ ศรีวิชัย
10. นายเกษม สมบัติ
11. นายพิชัย พงษ์อุดม
เริ่มประชุม เวลา 09.00 น.

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ติดราชการต่างประเทศ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรระดับปริญญาเอก
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรระดับปริญญาเอก
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและมาตรฐาน
คุณภาพการศึกษา
อาจารย์ประจำคณะฯ
อาจารย์ประจำคณะฯ
อาจารย์ประจำคณะฯ
นักวิทยาศาสตร์
นักวิชาการศึกษา
นักศึกษาระดับปริญญาเอก
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สรุปผลการประชุม
1. เห็นชอบกับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทาง
น้ำ ที่เน้นพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ที่มีความสามารถสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม
ในด้านเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ที่มีผลกระทบต่อสังคม เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
2. นักศึกษาในระดับปริญญาเอกควรมีการพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา ให้มีหลักธรร
มาภิบาล ความพอเพียงและเสียสละในการปฏิบัติงานวิจัยที่ด้วย
3. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ควรเป็นดังนี้
แบบ1 ผลงานดุษฎีนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้
ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศ สกอ. เรื่อง หลักเกณฑ์
การพิจารณาวารสารทางวิชาสำหรับการเผยแพร่งานทางวิชาการ 1 เรื่อง และตีพิมพ์ใน
วารสารของฐานข้อมูล ISI ที่มี impact factor อีก 1 เรื่อง
แบบ 2 ผลงานดุษฎีนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งได้รับการตีพิมพ์ในวารสารของฐานข้อมูล ISI ที่มี
impact factor อย่างน้อย 1 เรื่อง
4. ควรเพิ่มทักษะด้านภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ หลักสูตรควรมีการส่งเสริมให้
บัณฑิตมีการสอบวัดความรู้โดยใช้เกณฑ์ในระดับสากล
5. ควรกำหนดให้ระดับคะแนนภาษาอังกฤษจากสถาบันในระดับสากล ในการทดสอบ
ความสามารถทางภาษาต่างประเทศ เช่น TOEFL, IELTS, TOEIC เป็นต้นฯลฯ
6. ควรพั ฒ นาและส่ งเสริมทักษะในการเขียนงานวิจัยเพื่อตีพิ มพ์ในวารสารวิช าการในระดับ
นานาชาติที่อยู่ในฐานที่ สกอ. รับรองซึ่งถือเป็นอีกดัชนีคุณภาพของการผลิตดุษฎีบัณ ฑิตเพื่อ
เข้าสู่ตลาดแรงงาน และการเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการ ควรมีการจัดกิจกรรมการเขียนผลงาน
ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ โดยการเชิญผู้ มีประสบการณ์การตีพิมพ์ผลงานมาพูดคุย
และสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ศึกษาอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนการเลือกแหล่งของ journal ที่
จะตี พิ ม พ์ การพิ จ ารณาคุ ณ ภาพของแต่ ล ะ journal รวมทั้ งเทคนิ ค การเตรี ย มต้ น ฉบั บ
(manuscript) เพื่อที่จะตีพิมพ์
7. ควรเพิ่ ม หั ว ข้ อ ที่ เกี่ ย วกั บ Illegal Unreported and Unregulated Fishing (IUU) ใน
รายวิชาใดวิชาหนึ่ง หรือจัดเป็นกิจกรรมเสริมในหลักสูตร
8. ควรเพิ่มรายวิชากฎหมายประมง เนื่องจากมีความสำคัญในชีวิตประจำวันและในการทำงาน
อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มทางเลือกให้ผู้เรียน
9. หลักสูตรควรมีวิชาเอก
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10. ควรเพิ่มการแผนการพัฒนาด้านนักศึกษาโดยการพัฒนาฐานความคิดโดยมุ่งเน้นจินตนาการ
และการวาดสิ่งที่คาดหวังในอนาคต โดยมีจำนวนนวัตกรรม/องค์ความรู้/เทคโนโลยีที่เกิดขึ้น
เป็นหลักฐาน/ตัวบ่งชี้
11. ในการรับผู้เข้าศึกษาต่อในกรณีที่เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีควรเพิ่ม
ประสบการณ์ในการทำงานให้มากขี้น
12. ระบบการศึกษา แบบชั้นเรียนควร ควรลดการศึกษาแบบในชั้นเรียน แต่ควรเพิ่มการศึกษา
แบบค้นคว้า ทดลองหรือทดสอบสมมุติฐานด้วยตัวเอง ตลอดจนเพิ่มความสามารถในด้านการ
เชื่อมโยงกับเครือข่ายการศึกษาอื่นทั่วโลก ซึ่งจะช่วยให้เราได้ผู้สอนที่มาจากผู้เชี่ยวชาญใน
สาขานั้น ๆ ในระดับนานาชาติ
13. ระยะเวลาการศึกษา/จำนวนหน่วยกิตอาจเป็นตัวกำหนดเบื้องต้น แต่ไม่ควรจะผู้เงื่อนให้นาน
เกินไป (เพราอาจทำให้นักศึกษาที่มาจากกลุ่มคนที่ประสบความสำเร็จในการทำงานลดความ
สนใจลง) ควรมาเน้นที่คุณภาพของความสำเร็จของงานวิจัย หรือผลงานนวัตกรรมที่เกิดขึ้น
ใหม่จากนักศึกษาผู้นั้นมากกว่า โดยจัดให้มีคณะกรรมการขึ้นชุดหนึ่งเป็นผู้พิจารณาคุณภาพ
ของผลงาน
14. รายวิชา ทป 712 เทคโนโลยีการปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้ำขั้นสูง FT 712 Advance high
technology for fish breeding ชื่อภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ อาจไม่สอดรับกัน
15. รายวิชา ทป 715 ความหลากหลายทางด้านทรัพยากรประมงและการใช้ประโยชน์ ควร
ทบทวนความหมายของ ความหลากหลายทางด้านทรัพยากรประมงซึง่ อาจยังไม่ครอบคลุม
ทั้งหมด
16. กระบวนการประเมินผลในการประเมินผลขั้นสุดท้ายของการวิจัย โดยการประเมินโดยการ
สอบปากเปล่า โดยมหาวิทยาลัยแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอบประเมินไม่ต่ำกว่า 3 คน ควรมีการ
แต่งตั้งบุคคลภายนอกร่วมเป็นคณะกรรมการด้วย
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เอกสารแนบ 8
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560
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เอกสารแนบ 9
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง แนวปฏิบัติในการเผยแพร่ผลงานวิจัยตามเงื่อนไขการสำเร็จ
การศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
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เอกสารแนบ 10
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง รายชื่อวารสารวิชาการสำหรับการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย
ตามเงื่อนไขการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
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เอกสารแนบ 11
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง เกณฑ์การสอบผ่านความรู้ภาษาต่างประเทศ
ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
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เอกสารแนบ 12
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาสถาบันอื่น
และการเทียบโอนหน่วยกิตของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
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