หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้า
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561

คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้า
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
จังหวัดเชียงใหม่
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ค้าน้า
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยกลับน้อยลงเป็นลาดับในหลากหลายด้าน ทั้ง
รวมถึงด้านวิทยาศาสตร์ ซึ่งงานทางด้านประมงเป็นงานหนึ่งที่เป็ นศาสตร์ ทางด้ านวิทยาศาสตร์
ประยุกต์ ที่รวบรวมเอาศาสตร์หลากหลายศาสตร์มารวมกันเป็นงานทางด้านการประมง เช่น ทางด้าน
น้า ทางด้านความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตในน้า การเพาะขยายพันธุ์ การอนุบาล การเลี้ยง อาหาร
สัตว์น้าและพืชน้า การแปรรูปเพื่อการบริโภคและการแปรรูปเพื่อเป็นเวชภัณฑ์ การตลาด การขาย
การบริหารจัดการทางธุรกิจและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติทางน้า รวมถึงเทคโนโลยีที่
เกี่ยวข้องทั้งหมดที่สามารถต่อยอดงานทางด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ล้วนแล้วแต่เ ป็นงานที่ต้องใช้
ความรู้ความสามารถที่แท้จริงของอาจารย์ผู้มีองค์ความรู้จริง ๆ ปฏิบัติจริงเพื่อตอบโจทย์การสร้ าง
บัณฑิตนักปฏิบัติที่เชี่ยวชาญและทันต่อการเปลี่ยนแปลง โดยที่อาจารย์จะทาหน้าที่ในการถ่ายทอด
องค์ความรู้ที่ได้ทดลองปฏิบัติด้วยตนเอง เรียนรู้จากชุมชน มีงานวิจัยที่ต่อเนื่อง นาเรื่องที่ย่อยแล้วมา
ดาเนินการต่อไปยังลูกศิษย์และชุมชน
กอปรกับการเรียนรู้ในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงเพื่อการบูรณาการให้มากขึ้นและการใช้
ประโยชน์ได้จริง การที่จะนาพาประเทศไทยไปข้างหน้าตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 นั้น นับเป็นเรื่องที่
ท้าทายเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนั้นเนื่องจากการสร้างมหาบัณฑิตที่มีความพร้อมในเรื่องต่าง ๆ นั้น ยังต้องมี
คุณภาพและความสามารถในการทางานจริง เพื่อตอบโจทย์สังคมอย่างจริงจัง การก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูง
วัย นวัตกรรมต่าง ๆ ที่จะต้องดาเนินการจากฐานขององค์ความรู้
ดังนั้นทางคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้าจึงได้มีการจัดปรับปรุงหลักสูตร
เดิมในระดับปริญญาโทที่มีความพร้อมในการตอบปัญหาของสังคมทางด้านการประมงและด้านที่
เกี่ยวข้อง โดยสร้างจากฐานของความรู้ด้านเทคโนโลยีการประมง 1 วิชาเอกบังคับ และทางด้าน
ทรัพยากรทางน้าอีก 1 วิชาเอกบังคับ นอกจากนั้นเป็นการเลือกเรียนตามวิชาเอกของแต่ละคนที่จะมา
ทาวิทยานิ พนธ์ของนั กศึ กษา เป็ น การเรียนรู้ตามความถนัด และการสร้ างคนที่ มีความเชี่ย วชาญ
เฉพาะที่ถูกต้อง และเป็นการปรับตัวเพื่อรับมือกับโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รวมถึงการสร้าง
ฐานให้สังคมมั่นคง ประชาชนมั่งคั่ ง และยั่งยืน ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศที่สังคมอุดมศึกษา
จะช่วยได้คือการดาเนินการตามแนวทางยุทศาสตร์ที่ 8 กรอบนโยบาย 11 ด้านของรัฐบาล และเป็น
แกนกลางนาไปสู่ยุทธศาสตร์อื่น ๆ ทั้ง 11 ด้าน ตามความสาคัญมากน้อยตามลาดับสืบไป
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้า
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
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สารบัญ
คานา
สารบัญ
ใบสรุปขั้นตอนการเสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมง
และทรัพยากรทางน้า
หมวดที่
1 ข้อมูลทั่วไป
2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างหลักสูตร
4 ผลการเรียนรู้ และกลยุทธ์การสอนและการประเมิน
5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
6 การพัฒนาคณาจารย์
7 การประกันคุณภาพของหลักสูตร
8 การประเมินและการปรับปรุงการดาเนินงานของหลักสูตร
เอกสารแนบ
1 ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตร เกณฑ์มาตรฐาน-หลักสูตรเก่า-หลักสูตรใหม่
2 ตารางเปรียบเทียบรายละเอียดตามโครงสร้างหลักสูตรเก่า-ใหม่
3 สาระการปรับปรุงหลักสูตร
4 ประวัติและผลงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจาหลักสูตร/
อาจารย์ผู้สอน
5 คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้า
6 คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้า
7 รายงานสรุปการวิพากษ์หลักสูตร

หน้า
1
2
4

5
11
15
51
68
71
72
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92
117
170
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172
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สารบัญ (ต่อ)
8
9
10

11
12

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง แนวปฏิบัติในการเผยแพร่ผลงานวิจัย
ตามเงื่อนไขการสาเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง รายชื่อวารสารวิชาการสาหรับการตีพิมพ์
เผยแพร่ผลงานวิจัยตามเงื่อนไขการสาเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง เกณฑ์การสอบผ่านความรู้ภาษาต่างประเทศ
ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษา
สถาบันอื่น และการเทียบโอนหน่วยกิตของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

หน้า
175
209
212

215
217
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ใบสรุปขันตอนการเสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้า
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
…………………………………………
การเสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทาง
น้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุม ดังนี้
1. คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้า
ในการประชุม ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560
2. คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้า
ในการประชุม ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2560
3. คณะกรรมการประจาคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้า
ในการประชุม ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2560
4. คณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย เห็นชอบให้นาเสนอคณะกรรมการวิชาการ
ในการประชุม ครั้งที่ 12/2560 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2560
5. คณะกรรมการวิชาการ เห็นชอบให้นาเสนอหลักสูตรต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ในการประชุม ครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560
6. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เห็นชอบให้นาเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย
ในการประชุม ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561
7. สภามหาวิทยาลัย ให้ความเห็นชอบหลักสูตร
ในการประชุม ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2561
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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้า
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/วิทยาลัย

มหาวิทยาลัยแม่โจ้
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้า
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสหลักสูตรและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร:
25510131110092
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากร
ทางน้า
ภาษาอังกฤษ
: Master of Science Program in Fisheries Technology and
Aquatic Resources
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้า)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : วท.ม. (เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้า)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Master of Science (Fisheries Technology and Aquatic
Resources)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : M.S. (Fisheries Technology and Aquatic Resources)
3. วิชาเอก
ไม่มี
4. จ้านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
4.1 แผน ก แบบ ก 1
จานวน 36 หน่วยกิต
4.2 แผน ก แบบ ก 2
จานวน 36 หน่วยกิต
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5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาโท 2 ปี
5.2 ประเภทของหลักสูตร
หลักสูตรปริญญาโท
5.3 ภาษาที่ใช้
หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยและ/หรือภาษาอังกฤษ
5.4 การรับเข้าศึกษา
รับนักศึกษาทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ
5.5 ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยอื่น
เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบัน
5.6 การให้ปริญญากับผู้ส้าเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาเห็นชอบ/อนุมัติหลักสูตร
6.1 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 ปรับปรุงมาจากหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)
6.2 เปิดสอนภาคการศึกษาที่ 1 พ.ศ. 2561
6.3 คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้า
ในการประชุม ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560
6.4 คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้า
ในการประชุม ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2560
6.5 คณะกรรมการประจาคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้า
ในการประชุม ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2560
6.6 คณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย เห็นชอบให้นาเสนอคณะกรรมการวิชาการ
ในการประชุม ครั้งที่ 12/2560 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2560
6.7 คณะกรรมการวิชาการ เห็นชอบให้นาเสนอหลักสูตรต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ในการประชุม ครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560
6.8 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เห็นชอบให้นาเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย
ในการประชุม ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561
6.9 สภามหาวิทยาลัย ให้ความเห็นชอบหลักสูตร
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ในการประชุม ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2561
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2562
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส้าเร็จการศึกษา
สามารถประกอบอาชี พ ในงานด้ า นวิ ช าการ งานด้ า นวิ จั ย งานด้ า นการเกษตร งานด้ า น
สังคมศาสตร์ งานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของภาครัฐและภาคเอกชน และการประกอบอาชีพ
อิสระ
9. ชื่อ ต้าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ที่

ต้าแหน่งทาง
วิชาการ

1.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

นายอภินันท์
สุวรรณรักษ์

38405000
36036

2.

อาจารย์

นางสาวอุดมลักษณ์
สมพงษ์

35101010
91346

3.

อาจารย์

นางสาวสุดาพร
ตงศิริ

35707000
49126

4.

อาจารย์

นางสาวดารชาต์
เทียมเมือง

36799002
20055

ชื่อ – สกุล

เลขประจ้าตัว
คุณวุฒิ
ประชาชน
ปร.ด.
วท.ม.
ทษ.บ.
วท.ด.
วท.ม.
วท.บ.
วท.ด.
วท.ม.
วท.บ.
ปร.ด.
วท.ม.
วท.บ.

สาขาวิชา

ส้าเร็จการศึกษาจาก

ปี พ.ศ.

เกษตรศาสตร์
วิทยาศาสตร์การประมง
ประมงน้าจืด
ชีววิทยา
ชีววิทยา
จุลชีววิทยา
เทคโนโลยีชีวภาพ
ชีววิทยา
เกษตรศาสตร์
การจัดการประมง
การจัดการประมง
ประมง

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2554
2540
2536
2549
2544
2541
2553
2541
2537
2555
2546
2543

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
10.1 อาคารเรียนรวมต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้
10.2 คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้า
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11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ้าเป็นต้องน้ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
จากสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางด้านนวัตกรรมของประเทศ โดยเฉพาะด้านการ
เจริญเติบโตของเมืองและความก้าวหน้าทาให้เกิดความเชื่อมต่อจากฐานรากไปสู่การพัฒนาในระดับ
นวัตกรรม ส่วนความก้าวหน้าด้านการประมง โดยเฉพาะ การเลี้ยง กุ้ง หอย ปู ปลา สัตว์น้า และพืช
น้ าอื่น ๆ การแปรรู ป การขาย การตลาด การส่ งออก ซึ่งมีการพัฒ นาในทุก ๆ ด้านรวมทั้งมี ก าร
แก้ปัญหาการขาดแคลนอาหารโปรตีนในเขตพื้นที่ชนบท หรือพื้นที่สูงของประเทศไทย และการเฝ้า
ระวังสิ่งแวดล้อมทางน้า ล้วนแล้วแต่เป็นการดาเนินการเพื่อตอบโจทย์ของการพัฒนาประเทศ
จากการพัฒนาทางด้านนวัตกรรมทาให้บุคลากรระดับปริญญาโทมีความสาคัญและควร
ส่งเสริมให้มีการพัฒนาเพื่อทางานในสังคม และต่อยอดจากการทางานของบัณฑิตในระดับปริญญาตรี
ที่มีจานวนการส าเร็จ การศึกษามากกว่าปริญญาโท เพื่อการพัฒ นาประเทศจากฐานองค์ความรู้สู่
นวัตกรรม คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้าจึงเน้นการสร้างมหาบัณฑิตในหลักสูตร
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้า เพื่อตอบโจทย์ของความเข้มแข็งพื้นฐานทางด้านการ
ประมง เทคโนโลยีการประมง ฐานทรัพยากร และการดูแลสภาพแวดล้อมทางน้าและขยายความ
เข้มแข็งของบั ณฑิต โดยเพิ่ม วิ ช าเอกเลื อกที่ตรงกับความถนัดของนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา
นอกจากนี้ ยั งเป็ น การตอบโจทย์ วิจัยเพื่อการบูรณาการกับศาสตร์ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงและ
เกี่ยวข้องทางอ้อม เช่นด้านการตลาด การเป็นผู้ประกอบการฟาร์มสัตว์น้า การแปรรูป การผลิตเพื่อ
การส่งออก การเจรจาธุรกิจการค้า การแสวงหาความร่วมมือกับต่างประเทศทั้งด้านงานวิจัยและด้าน
การทาการค้าระหว่างกัน
การเตรียมตัวเพื่อก้าวข้ามกับดักประเทศรายได้ปานกลางจึงมีความสาคัญกับการประมงที่
ต้ อ งอาศั ย เทคโนโลยี ก ารประมงเข้ า ไปจั ด การและเพิ่ ม คุ ณ ค่ า เพื่ อ ให้ มี มู ล ค่ า สู ง ขึ้ น นั้ น การผลิ ต
มหาบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพและทันต่อการเปลี่ยนแปลงจึงเป็นเรื่องที่สาคัญเป็นอย่างมาก
และเป็นการแก้ปัญหาที่ถูกจุดเพื่อให้เก็บต่อความหมายขึ้นไปได้อีกระดับหนึ่ง
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
ประเทศไทยอยู่ในสภาวะที่มีประชากรสูงอายุเพิ่ มขึ้นและมีความต้องการตลาดแรงงาน
เพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ตลาดแรงงานที่เป็นมันสมองของชาติมีความต้องการเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นการ
สร้างมหาบัณฑิตเพื่อออกไปรั บใช้สั งคมจึงมีความสาคัญและความต้องการเพิ่มมากขึ้น เนื่องจาก
ประเทศไทยเป็นประเทศที่ขาดนักวิทยาศาสตร์เป็นจานวนมากเมื่อเทียบกับมาตรฐานโลก นอกจากนี้
ทางกรมประมงได้มีนโยบายที่จะแก้ปัญหาทางการประมง 7 ด้าน คือ ช่วยเหลือภัยแล้ว ภัยพิบัติ
แรงงานประมง ข้อมูลเกษตรกร ใบอนุญาติทาการประมง การป้องกัน ยับยั้ง ขจัดการประมงไอยูยู
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และกลุ่ มอาการตายด่ว นในกุ้งและสอดคล้ องกั บ แผนบูรณาการการวิจั ยและนวั ตกรรม ในส่ ว น
เป้าหมายที่ 2 มุ่งเน้นเพิ่มความสามารถในการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อ
ยกระดับความสามารถการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ และคุณภาพชีวิตของประชาชน จาก
นโยบายของกรมประมง และแผนงานวิจัยฯ มุ่งเน้นให้มีนักวิจัยที่ มีความรู้ ความเชี่ยวชาญทางด้าน
วิทยาศาสตร์ และการประมง เพิ่มมากขึ้นเพื่อให้เกิดการผลิตงานวิจัยที่มีคุณค่าและตอบโจทย์ความ
ต้องการได้อย่างครอบคลุม และมีประสิทธิภาพสูงสุด
หลักสูตรนี้สามารถผลิตมหาบัณฑิตได้ประมาณปีละ 10 คน ซึ่งมีทั้งมหาบัณฑิตไทยและ
ต่างประเทศ โดยบั ณฑิตที่สาเร็ จการศึกษาสามารถเข้าสู่ ตลาดแรงงานได้ 100 เปอร์เซ็นต์ และใน
อนาคตอันใกล้ของการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และการขยับก้าวตามแนวทางนโยบายไทย
แลนด์ 4.0 มหาบัณฑิตมีความพร้อมต่อการออกสู่ตลาดแรงงานต่างประเทศ
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
การพัฒนาหลักสูตรตามแนวทางยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์
จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม และยุทธศาสตร์ที่ 9 การรักษาความ
มั่นคงของฐานทรั พยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่ งยืน
นอกเหนือจากนี้เป็นการสร้างเสริมเรียนรู้ผ่านกระบวนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อสร้างให้ มี
ความรู้ในด้านการคิด วิเคราะห์ และสังเคราะห์ วิชาข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยี (ใช้ เข้าใจ สร้าง
และถ่ายทอดด้วยการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ได้) และวิชาชีวิต (การมีจิตอาสา บาเพ็ญประโยชน์ ดูแล
สิ่งแวดล้อม การมีสุขภาวะทางกายและใจดี การมีคุณธรรมจริยธรรม การรู้จักศิลปวัฒนธรรม และการ
บริการจัดการและความเป็นผู้นา) เพื่อนาไปสู่บัณฑิตที่คิดทางานเพื่อเอื้อ ประโยชน์แก่ส่วนรวมใช้
ความรู้ทวั่ โลกเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
เพื่อให้เป็นไปตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพพร้อมคุณธรรม
และรอบรู้อย่างเท่าทัน เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่อุดมด้วยปัญญาจากฐานของความรู้ด้านการประมง
อดทน สู้ ง าน มี คุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรมที่ ดี ง าม มี ทั ก ษะด้ า นภาษาต่ า งประเทศและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ตลอดจนสามารถปรับตัวให้ทันต่อกระแสการเปลี่ ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และ
การเมือง เพิ่มพูนความรู้และทักษะพื้นฐานในการทางานเพื่อเสริมสร้างคุณภาพมหาบัณฑิตให้สูงขึ้นทั้ง
การคิดอย่างมีระบบ วิเคราะห์ สร้างสรรค์ แก้ปัญหา ตัดสินใจ ทางานเป็นทีม มีจริยธรรม มีวินัยใน
การท างาน รองรั บ และเรี ย นรู้ เ ทคโนโลยี ที่ ซั บ ซ้ อ นได้ ง่ า ยปรั บ ตั ว ให้ ทั น กั บ เทคโนโลยี ส มั ย ใหม่

มคอ. 2

10

และการมุ่งเน้นนวัตกรรมเพื่อการแก้ปัญหากับดักประเทศรายได้ปานกลาง จากระบบการศึกษาที่เน้น
การวิจัยวิทยานิพนธ์ และพร้อมก้าวสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และแนวทางของประเทศ
ไทย 4.0
13. ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของมหาวิทยาลัย
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น
รายวิชา ศป 641 ภาษาอังกฤษสาหรับบัณฑิตศึกษา
13.2 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน
ไม่มี
13.3 การบริหารจัดการ
1. เน้นการบริหารจัดการโดยเฉพาะในกลุ่มวิชาเอกบังคับให้เป็นแบบร่วมกันสอนเป็น
ทีม (Team teaching) โดยให้ มีผู้ ประสานงานรายวิช าทุกรายวิชา เพื่อทาหน้าที่
ประสานงานกับ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจาหลักสูตร อาจารย์
ผู้สอน นักศึกษา ในเรื่องที่เกี่ยวกับรายละเอียดของรายวิชา การจัดการเรียนการ
สอน การวัดผลและประเมินผล
2. ในการจัดการเรียนการสอนจะต้องมีการปรึกษาหารือระหว่างผู้สอนรายวิชาที่เปิด
สอนกับอาจารย์ผู้ รับผิ ดชอบหลั กสูตร เพื่อให้ได้เนื้อหาความรู้และทักษะทางการ
ประมงที่สอดคล้องกับความต้องการของหลักสูตร ประสานงานกับคณะต่าง ๆ ที่จัด
รายวิชาให้นักศึกษา โดยมีการวางแผนร่วมกันของผู้เกี่ยวข้องตั้งแต่ผู้บริหาร อาจารย์
ประจาหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน ตลอดจนบุคลากรสายสนับสนุน

มคอ. 2
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความส้าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
ทรัพยากรมนุษย์มีความรู้ความสามารถเชิงวิจัยทางเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทาง
น้าที่ตอบโจทย์สังคมอย่างมีคุณธรรม
1.2 ความส้าคัญ
การสร้างบัณฑิตและนักวิจัยเพื่อตอบโจทย์ประเทศรายได้ปานกลาง เพื่อขยับให้ขึ้นไปให้
หลุดจากกับดักดังกล่าว ด้วยการทางานตามแนวทางยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาและส่งเสริมการใช้
ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม และยุทธศาสตร์ที่ 9 การ
รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่าง
ยั่งยืน ด้วยแนวทางประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมั่งคั่ง สังคมยั่งยืน ด้วยการสร้างเสริมเรียนรู้ผ่ าน
กระบวนการเรี ยนรู้ ในศตวรรษที่ 21 เพื่อสร้างให้ มีความรู้ในเชิงวิช าการ ด้วยการเรียนรู้ การคิด
วิเคราะห์ และสังเคราะห์ วิชาข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยี เพื่อใช้ เข้าใจ สร้าง และถ่ายทอดด้วยการ
ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ได้ และวิชาชีวิต เพื่อสร้างคนที่เป็นคนโดยสมบูรณ์แบบด้วยการมีจิต อาสา
บาเพ็ญประโยชน์ ดูแลสิ่งแวดล้อม การมีสุขภาวะทางกายและใจดี การมีคุณธรรมจริยธรรม การรู้จัก
ศิลปวัฒนธรรม และการบริการจัดการและความเป็นผู้ นา เพื่อนาไปสู่บัณฑิตที่คิดทางานเพื่ อเอื้ อ
ประโยชน์แก่ส่วนรวมใช้ความรู้ทั่วโลกเพื่อพัฒนาท้องถิ่น แล้วสร้างประเทศชาติให้ก้าวหน้าทัดเทียม
อารยประเทศ
หลักสูตรมุ่งสร้างบัณฑิตที่สามารถปฎิบัติงานได้จริง และ ตอบโจทย์ให้กับภาคเอกชน โดย
หลักสูตรมีการผลักดันให้อาจารย์มีทุนวิจัย และมีความร่วมมือภาครัฐกับภาคเอกชน ( Public Private
Partnership, PPP) และ ผลั ก ดั น ให้ ป ฏิ บั ติ ง านร่ ว มกั บ ภาคเอกชนเพื่ อ เพิ่ ม ขี ด ความสามารถใน
ภาคเอกชน (Talent mobility) ซึ่งเป็นการพัฒ นาศักยภาพด้านงานวิจัย เทคโนโลยี และทักษะ
ทางด้านอุตสาหกรรม และเป็นการสร้างบัณฑิตที่สามารถปฎิบัติงานได้จริง เข้าถึงการทางานในระบบ
ภาคเอกชนได้ เพื่อตอบรับความต้องการของเอกชนและขยายความเข้มแข็งด้านงานวิจัยต่อไป
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1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตเป็นนักวิชาการและนักวิจัยที่มีความรู้ ความสามารถเชิงวิจัย ทั้ง
ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ สามารถสร้างนวัตกรรม และสามารถเป็นผู้ประกอบการธุรกิจทางการประมง ที่
มีคุณธรรมจริยธรรม
2. เพื่อตอบสนองความต้องการนักวิชาการและนักวิจัยด้านการประมงและทรัพยากรทางน้า
ของหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน ชุมชนและองค์กรต่าง ๆ
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ า
มีแผนพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรที่ประกอบด้วยแผนการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร กลยุทธ์ และตัวบ่งชี้
การพัฒนาปรับปรุง โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในรอบการศึกษา 5 ปี
2.1 แผนการพัฒนา/
2.2 กลยุทธ์
เปลี่ยนแปลง
ด้านพัฒนาบุคลากร ด้านการเรียนการสอนและบริการวิชาการ
1. การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ 1. กาหนดให้อาจารย์ใหม่ต้องผ่ าน
เพื่อให้คาแนะนาด้านการ
ก า ร ป ฐ ม นิ เ ท ศ ข อ ง
จัดการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัย/หรือคณะ
รวมทั้งระเบียบต่างๆของ 2. กาหนดให้บุคลากรมีการพัฒนา
คณะและมหาวิทยาลัย
ทางด้านภาษา
2. การพัฒนาทางด้านภาษา 3. สนับสนุนให้อาจารย์สร้างความ
3. การสร้างความร่วมมือ
ร่ ว มมื อ ภาครั ฐ -ภาคเอกชน
ภาครัฐ-ภาคเอกชน
(Public Private Partnership,
(Public Private
PPP)
Partnership, PPP)
4. ส นั บ ส นุ น ใ ห้ บุ ค ล า ก ร ไ ป
2. การพัฒนาทางด้าน
ปฏิบัติงานร่วมภาคเอกชนเพื่อ
วิชาการ/วิชาชีพสาหรับ
เ พิ่ ม ขี ด ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น
อาจารย์ประจาและ
ภาคเอกชน (Talent Mobility)
บุคลากรสายสนับสนุน
5. สนับสนุนในบุคลากรเข้ารับการ
อบรมหรือร่วมสัมมนาวิชาการ
เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้เท่าทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงอันจะเป็น

2.3 หลักฐาน/ตัวบ่งชี
ตัวบ่งชี้
1. อาจารย์ ใ หม่ ทุ ก คนได้ รั บ
ก า ร ป ฐ ม นิ เ ท ศ ห รื อ
คาแนะนาด้ านการจั ด การ
เรียนการสอน
2. บุคลากรทุกคนมีผลสัมฤทธิ์
ท า ง ด้ า น ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ
เ ป็ น ไ ป ต า ม เ ก ณ ฑ์ ที่
มหาวิทยาลัยกาหนด
3. มี ค ว า ม ร่ ว ม มื อ ร ะ ห ว่ า ง
ห น่ ว ย ง า น อ ย่ า ง เ ป็ น
รูปธรรม
4. บุคลากรได้ไปปฏิบัติห น้าที่
ร่วมกับภาคเอกชน
5. บุ ค ลากรได้ รั บ การพั ฒ นา
ทางวิ ช าการ และ/หรื อ
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2.2 กลยุทธ์
ประโยชน์ต่อการเรียนการสอน
และการพัฒนางานวิจัย
6. มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อ
การพัฒนาทางด้านวิชาการ
ให้แก่อาจารย์และบุคลากร

ด้านหลักสูตร
1. การจัดทารายละเอียด
ของหลักสูตรตามแบบ
มคอ.2
2. การจัดทารายละเอียด
ของรายวิชาตามแบบ
มคอ.3 และ มคอ.4
รวมทั้งผลการดาเนินการ
รายวิชาตามแบบ มคอ.5
และ มคอ.6
3. การจัดทารายงานผลการ
ดาเนินงานของหลักสูตร
ตามแบบ มคอ.7
4. การทบทวนผลสัมฤทธิ์ของ
นักศึกษาตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ที่กาหนดใน มคอ.3
และ มคอ.4
5. การสรุปผลการดาเนินงาน
และการจัดทาแผนในการ
พัฒนาปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอน
6. การปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตรเท่าทันต่อกระแส
โลกาภิวัฒน์

1. ติดตามการกาหนดกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิของสาขาวิชา
2. ประธานหลักสูตรชี้แจงอาจารย์
ผู้สอนรายวิชาเพื่อรับผิดชอบใน
การจัดทา มคอ.3 มคอ.4 มคอ.5
และ มคอ.6 ในแต่ละรายวิชา
ตามช่วงเวลาที่กาหนด รวมทั้ง
การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของ
นักศึกษาตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ที่กาหนด
3. จัดประชุมเพื่อชี้แจงและสรุปผล
การดาเนินงานของหลักสูตร
เพื่อระดมความคิดเห็นในการ
พัฒนาปรับปรุงการเรียนการ
สอนของหลักสูตร
4. มีการดาเนินการปรับปรุง
หลักสูตรเมื่อครบรอบ ให้มี
ความทันสมัยเท่าทันต่อกระแส
โลกาภิวัฒน์ (Globolization)

2.3 หลักฐาน/ตัวบ่งชี
วิ ช า ชี พ อ ย่ า ง น้ อ ย
ปีละ 1 ครั้ง

ตัวบ่งชี้
1. มีรายละเอียดของหลักสูตร
ตามแบบ มคอ.2 ที่
สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ
หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/
สาขาวิชา
2. มีรายละเอียดของรายวิชา
ตาม มคอ.3 – มคอ.7
3. มีแผนการพัฒนาปรับปรุง
การจัดการเรียนการสอน
หลักฐาน
เอกสาร มคอ.2- มคอ.7
แผนการพัฒนา/ปรับปรุง
การเรียนการสอนของ
หลักสูตร
4. มีหลักสูตรที่ทันสมัยเท่าทัน
ต่อกระแสโลกาภิวัฒน์เมื่อ
ครบรอบการปรับปรุง
หลักสูตร

มคอ. 2
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ผู้ใช้บัณฑิตมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาหลักสูตร
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2.2 กลยุทธ์

2.3 หลักฐาน/ตัวบ่งชี

1.จัดการเรียนการสอนโดยเน้นการ ตัวบ่งชี้
วิเคราะห์และวิจัย
1. รายละเอียดของรายวิชา
2.ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการแลก
(มคอ.3)
เปลียนนักศึกษา (Student
2. มีนักศึกษาแลกเปลี่ยนทั้ง
Exchange)
ภายในและต่างประเทศ
หลักฐาน
1. รายงานผลการดาเนินรายวิชา
(มคอ.5)
2. นักศึกษาได้รับการสนับสนุน
ให้ไปแลกเปลี่ยนทั้ง
ภายในประเทศและ
ต่างประเทศ

- ปรับปรุงการเรียนการสอนให้
ตัวบ่งชี้
สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ - ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจ
บัณฑิต
บัณฑิตโดยเฉลี่ยระดับ 3.51
จากระดับ 5.00
หลักฐาน
- ผลการสารวจความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อ
มหาบัณฑิตใหม่

มคอ. 2
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด้าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
การศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาคโดย 1 ปีการศึกษาแบ่ง
ออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
ไม่มีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มีการจัดการศึกษาระบบอื่น นอกเหนือจากระบบทวิภาค
2. การด้าเนินการหลักสูตร
2.1 วัน – เวลาในการด้าเนินการเรียนการสอน
- ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนมิถุนายน - เดือนกันยายน
- ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนพฤศจิกายน - เดือนมีนาคม
- หรือเป็นไปตามปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัยที่ประกาศใช้ในขณะนั้น
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
หลักสูตร แผน ก แบบ ก 1
1) ผู้สมัครต้องสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาการประมง เช่น วาริชศาสตร์ ชีววิทยา
ประมง วิทยาศาสตร์ ทางทะเล หรือเทียบเท่าทางวิทยาศาสตร์ หรือเกษตรศาสตร์ที่
เกี่ยวข้อง เช่น ชีววิทยา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีชีวภาพ เกษตรศาสตร์ สัตว
ศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาที่สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
รับรอง โดยมีผลการศึกษาเฉลี่ย (GPAX) ไม่น้อยกว่า 3.00 หรือ
2) เป็ น ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาตามข้ อ 1 เป็ น ผู้ มี ป ระสบการณ์ ด้ า นการวิ จั ย และเป็ น ผู้ มี
ประสบการณ์ด้านวิชาชีพที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่จะศึกษาไม่น้อยกว่า 5 ปี โดย
สามารถแสดงศั กยภาพทางวิช าการที่ พร้ อมต่ อการท าวิจั ยตามเงื่ อนไขของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทาง
น้ากาหนด
3) เป็นผู้มีคุณสมบัติตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ตามระเบียบและประกาศอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง ที่บังคับใช้ในขณะนั้น
4) กรณีอื่น ๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการดาเนินการสอบคัดเลือกนักศึกษา
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หลักสูตร แผน ก แบบ ก 2
1) ผู้สมัครต้องสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาการประมง เช่น วาริชศาสตร์ ชีววิทยา
ประมง วิทยาศาสตร์ ทางทะเล หรือเทียบเท่าทางวิทยาศาสตร์ หรือเกษตรศาสตร์ที่
เกี่ยวข้อง เช่น ชีววิทยา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีชีวภาพ เกษตรศาสตร์ สัตว
ศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาที่สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
รับรอง โดยมีผลการศึกษาเฉลี่ย (GPAX) ไม่น้อยกว่า 2.50 หรือ
2) เป็นผู้สาเร็จการศึกษาตามข้อ 1 แต่มีผลการศึกษาเฉลี่ย (GPAX) ตลอดหลักสูตรน้อยกว่า
2.50 และมีประสบการณ์ในการทางานด้านประมงมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี
3) เป็นผู้มีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ตามระเบียบและประกาศอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง ที่บังคับใช้ในขณะนั้น
4) กรณีอื่น ๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการดาเนินการสอบคัดเลือกนักศึกษา
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
1. นักศึกษามีความรู้ด้านภาษาต่างประเทศไม่ถึงเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
2. ความรู้พื้นฐานของนักศึกษาไม่เท่ากันเนื่องจากสาเร็จการศึกษาจากหลากหลาย
สถาบันการศึกษา
3. นักศึกษาที่ต้องการสมัครเรียนในหลักสูตรฯ มีคุณสมบัติไม่ถึงเกณฑ์ที่หลักสูตรกาหนดไว้
เช่น คุณสมบัติไม่ตรงตามเกณฑ์
2.4 กลยุทธ์ในการด้าเนินการเพือ่ แก้ไขปัญหา / ข้อจ้ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
1. จัดทดสอบความสามารถทางภาษาต่างประเทศ เพื่อจัดหลักสูตรสอนเสริมตาม
ความสามารถของผู้เรียน
2. นักศึกษาที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการทดสอบความรู้ด้านภาษาต่างประเทศต้องได้รับ
การพัฒนาและเตรียมความพร้อมเพื่อลงทะเบียนเรียนและสอบผ่านในรายวิชาตามเงื่อนไขของ
บัณฑิตวิทยาลัย
3. นักศึกษาที่มีคุณสมบัติไม่ถึงเกณฑ์ของหลักสูตรและมีความประสงค์ต้องการศึกษาจริง
ต้องให้มีการเรียนบางรายวิชาเพิ่มเติมตามความเห็นชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
4. จัดให้มีการสอนเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาไทยไปฝึกอบรมต่างประเทศ
5. แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาประจาตัวนักศึกษา เพื่อให้คาปรึกษาทั้งวิชาการและวิชาชีพ การ
ครองชีวิตในสังคม เป้าหมายชีวิต การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน (Employment)
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส้าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
จ้านวนนักศึกษา
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
รวม
จานวนบัณฑิตที่คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา

2561
10
10
-

ปีการศึกษา
2562
2563 2564
10
10
10
10
10
10
20
20
20
10
10
10

2565
10
10
20
10

หมายเหตุ แผนการรับนักศึกษาปีการศึกษาละ 10 คน แบ่งออกเป็นหลักสูตรแผน ก แบบ ก 1 จานวน
2 คน และแผน ก แบบ ก 2 จานวน 8 คน
2.6 งบประมาณตามแผน
งบประมาณสาหรับค่าใช้จ่ายเป็นเงินงบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ
งบประมาณที่คาดว่าจะได้รับในปีงบประมาณ
แหล่งทุนสนับสนุน
2561
2562
2563
2564
2565
1. เ งิ น งบประ ม า ณ 11,265,000 11,852,000 12,627,000 13,243,000 13,905,150
แผ่นดิน
2. งบประมาณ เ งิ น 3,200,000 3,300,000 3,400,000 3,500,000 3,600,000
รายได้
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2.6.1 งบประมาณแผ่นดิน (หน่วย/บาท)
ประมาณการค่าใช้จ่ายในปีงบประมาณ
หมวดรายจ่าย
2561
2562
2563
2564
1. งบบุคลากร
-อัตราเดิม
8,257,000 8,752,000 9,277,000 9,834,000
-อัตราใหม่
2. งบด้าเนินงาน
-ตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
-ค่าสาธารณูปโภค
2,045,600 2,045,600 2,045,600 2,045,600
3. งบลงทุน
-ครุภัณฑ์
650,000 600,000 700,000 600,000
-สิ่งก่อสร้าง
4. งบอุดหนุน
1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000
-อุดหนุนโครงการวิจัย
(สานักวิจัย)

2565
10,817,400
2,045,600
600,000
1,500,000

2.6.2 งบประมาณเงินรายได้ (หน่วย/บาท)
หมวดรายรับ
2561
2562
2563
2564
2565
ตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 3,200,000 3,300,000 3,400,000 3,500,000 3,600,000
รวม
3,200,000 3,300,000 3,400,000 3,500,000 3,600,000
2.6.3 ค่าใช้จ่ายต่อหัวต่อปี (สูงสุด) 40,000 บาท
2.7 ระบบการศึกษา
แบบชั้นเรียน
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี)
การเทียบโอนหน่วยกิตและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามข้อบังคับ
ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จ้านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
36 หน่วยกิต
3.1.1.1 แผน ก แบบ ก 1 เป็นแผนการศึกษาที่มีวัตถุประสงค์ที่จะมุ่งสร้างนักวิจัย
แบบเข้มข้นให้ มีความพร้ อมทั้งเนื้ อหาวิชา วิธีการ และทักษะในการวิจัยในสาขาวิชาเฉพาะ โดย
นักศึกษาจะต้องทาวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต ทั้งนี้จะต้องศึกษารายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิต
อีก 7 หน่วยกิต และมหาวิทยาลัยอาจกาหนดให้เรียนรายวิชาเพิ่มเติม หรือทากิจกรรมทางวิชาการอื่น
เพิ่มขึ้นก็ได้โดยไม่นับหน่วยกิต แต่จะต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
3.1.1.2 แผน ก แบบ ก 2 เป็ น แผนการศึ ก ษาที่ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ จ ะมุ่ ง สร้ า ง
นักวิชาการและนักวิจัย ให้มีความพร้อมทั้งเนื้อหาวิชา วิธีการ และทักษะในการวิจัยในสาขาวิช า
เฉพาะ โดยมีหน่วยกิตการศึกษาไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต ประกอบด้วย วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 12
หน่วยกิต และศึกษาในรายวิชาต่าง ๆ อีกไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิตนอกจากนี้จะต้องศึกษารายวิชาที่
ไม่นับหน่วยกิตอีก 7 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร แบ่งออกเป็น 2 แผน ดังนี้
3.1.2.1 แผน ก แบบ ก 1
1. รายวิชาที่กาหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต
(7) หน่วยกิต
2. วิทยานิพนธ์
36 หน่วยกิต
รวม
36 หน่วยกิต
3.1.2.2 แผน ก แบบ ก 2
1. รายวิชาที่กาหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต
(7) หน่วยกิต
2. กลุ่มวิชาเอกบังคับ
6 หน่วยกิต
3. กลุ่มวิชาเอกเลือก
18 หน่วยกิต
4. วิทยานิพนธ์
12 หน่วยกิต
รวม
36 หน่วยกิต
ทั้งนี้ไม่รวมหน่วยกิตจากรายวิชาเสริมพื้นฐานสาหรับนักศึกษาที่จาเป็นต้องเรียนเพื่อ
ปรับพื้นฐานเพิ่มเติม
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3.1.3 รายวิชาและจ้านวนหน่วยกิต
3.1.3.1 แผน ก แบบ ก 1 มีรายวิชาดังนี้
หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
1) รายวิชาที่ก้าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต
(7)
หน่วยกิต
ทป 501 ระเบียบวิธีวิจัยทางการประมงและทรัพยากรทางน้าขั้นสูง
(3)
(2-3-5)
FT 501 Advanced Research Methodology in Fisheries
and Aquatic Resources
ทป 591 สัมมนา 1
(1)
(0-2-1)
FT 591 Seminar 1
ทป 592 สัมมนา 2
(1)
(0-2-1)
FT 592 Seminar 2
ทป 593 สัมมนา 3
(1)
(0-2-1)
FT 593 Seminar 3
ทป 594 สัมมนา 4
(1)
(0-2-1)
FT 594 Seminar 4
หมายเหตุ: ( ) เป็นรายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิต และมีการประเมินผลเป็นระบบ S หรือ U
2) วิทยานิพนธ์
36
หน่วยกิต
ทป 691 วิทยานิพนธ์ 1
6
(0-18-0)
FT 691 Thesis 1
ทป 692 วิทยานิพนธ์ 2
6
(0-18-0)
FT 692 Thesis 2
ทป 693 วิทยานิพนธ์ 3
12
(0-36-0)
FT 693 Thesis 3
ทป 694 วิทยานิพนธ์ 4
12
(0-36-0)
FT 694 Thesis 4
หมายเหตุ: รายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตสะสมของหลักสูตร
1. รายวิชาภาษาต่างประเทศตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย
2. รายวิชาที่ไม่ได้เป็นวิชาเอกบังคับหรือเอกเลือกตามความเห็นชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร เพื่อให้เป็นการปรับความรู้พื้นฐาน
3. รายวิชาเสริมพื้นฐานสาหรับนักศึกษาที่จาเป็นต้องเรียนโดยไม่นับหน่วยกิตเพื่อปรับพื้นฐาน
เพิ่มเติมตามความเห็นของของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
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3) การสอบประมวลความรู้
นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรแผน ก แบบ ก 1 ให้อยู่ในเงื่อนไขและดุลยพินิจของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรระดับปริญญาโท ทั้งนี้ ต้องสอบผ่านการสอบประมวลผลความรู้ไม่เกินหกภาคการศึกษา
ปกติ นับแต่ภาคการศึกษาแรกที่ลงทะเบียนเรียน โดยนับรวมภาคการศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา
หรือถูกสั่งพักการศึกษา มิฉะนั้นจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ทั้งนี้ จะต้องสอบผ่านการสอบประมวลความรู้
ก่อนการสอบวิทยานิพนธ์
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3.1.3.2 แผน ก แบบ ก 2 มีรายวิชาดังนี้
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
1) รายวิชาที่ก้าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต
(7)
หน่วยกิต
ทป 501 ระเบียบวิธีวิจัยทางการประมงและทรัพยากรทางน้าขั้นสูง
(3)
(2-3-5)
FT 501 Advanced Research Methodology in Fisheries and
Aquatic Resources
ทป 591 สัมมนา 1
(1)
(0-2-1)
FT 591 Seminar 1
ทป 592 สัมมนา 2
(1)
(0-2-1)
FT 592 Seminar 2
ทป 593 สัมมนา 3
(1)
(0-2-1)
FT 593 Seminar 3
ทป 594 สัมมนา 4
(1)
(0-2-1)
FT 594 Seminar 4
หมายเหตุ: ( ) เป็นรายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิต และมีการประเมินผลเป็นระบบ S หรือ U
2) กลุ่มวิชาเอกบังคับ
6
หน่วยกิต
ทป 511 เทคโนโลยีทางการประมงและการพัฒนา
3
(2-3-5)
FT 511 Fisheries Technology and Development
ทป 512 เทคโนโลยีทางด้านทรัพยากรทางน้า
3
(2-3-5)
FT 512 Technology in Aquatic Resources

3) กลุ่มวิชาเอกเลือก
18
หน่วยกิต
ให้เรียนรายวิชาตามกลุ่มวิชาที่เลือกต่อไปนี้/รายวิชาที่จะเปิดสอนในอนาคต หรือรายวิชาอื่น ๆ ที่กรรมการที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์กาหนดเพิ่มเติม ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต
รายวิชาด้านเทคโนโลยีการประมง (Fisheries Technology)
ทป 513 นวัตกรรมทางด้านประมง
FT 513 Fisheries Innovation
ทป 514 การฝึกประสบการณ์ต่างประเทศระดับบัณฑิตศึกษา
FT 514 Abroad Experiences for Graduate Study

3

(2-3-5)

3

(0-9-0)
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หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
ทป 515 เรื่องเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้า 1
3
(2-3-5)
FT 515 Selected Topics in Fisheries Technology and Aquatic
Resources 1
ทป 516 เรื่องเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้า 2
3
(2-3-5)
FT 516 Selected Topics in Fisheries Technology and Aquatic
Resources 2
กลุ่มวิชาด้านชีววิทยาทางการประมง (Fisheries Biology)
ชป 521 เทคนิคทางชีววิทยาของการประมง
3
(2-3-5)
FB 521 Biological Techniques in Fisheries
ชป 522 อนุกรมวิธานขั้นสูงของปลา
3
(2-3-5)
FB 522 Advanced Taxonomy of Fish
ชป 523 วิวัฒนาการของปลา
3
(2-3-5)
FB 523 Evolution of Fish
ชป 524 เทคโนโลยีทางด้านสาหร่ายและพืชน้า
3
(2-3-5)
FB 524 Algal and Aquatic Plant Technology
ชป 525 นิเวศวิทยาของปลา
3
(2-3-5)
FB 525 Ecology of Fish
ชป 526 ภูมิคุ้มกันวิทยาของสัตว์น้า
3
(2-3-5)
FB 526 Aquatic Animal Immunology
กลุม่ วิชาเทคโนโลยีการเพาะเลียงสัตว์น้า (Aquaculture Technology)
พล 531 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
3
AT 531 Aquaculture Technology
พล 532 เทคโนโลยีการผลิตอาหารสัตว์น้า
3
AT 532 Aquatic Animal Feed Technology

(2-3-5)
(2-3-5)
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หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
กลุ่มวิชาด้านการจัดการประมง (Fisheries Management)
จป 541 การจัดการทรัพยากรประมงและสิ่งแวดล้อมทางน้าเชิง
บูรณาการ
FM 541 Integrated Management in Fisheries Resources
and Aquatic Environment
จป 542 การจัดการธุรกิจประมง
FM 542 Fisheries Business Management
4) วิทยานิพนธ์
ทป 691 วิทยานิพนธ์ 1
FT 691 Thesis 1
ทป 692 วิทยานิพนธ์ 2
FT 692 Thesis 2

3

(2-3-5)

3

(2-3-5)

12
6

หน่วยกิต
(0-18-0)

6

(0-18-0)

หมายเหตุ: รายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตสะสมของหลักสูตร
1. รายวิชาภาษาต่างประเทศตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย
2. รายวิชาที่ไม่ได้เป็นวิชาเอกบังคับหรือเอกเลือกตามความเห็นชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร เพื่อให้เป็นการปรับความรู้พื้นฐาน
3. รายวิชาเสริมพื้นฐานสาหรับนักศึกษาที่จาเป็นต้องเรียนโดยไม่นับหน่วยกิตเพื่อปรับพื้นฐาน
เพิ่มเติมตามความเห็นของของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
5) การสอบประมวลความรู้
นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2 ให้อยู่ในเงื่อนไขและดุลยพินิจของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรระดับปริญญาโท ทั้งนี้ ต้องสอบผ่านการสอบประมวลผลความรู้ไม่เกินหกภาคการศึกษา
ปกติ นับแต่ภาคการศึกษาแรกที่ลงทะเบียนเรียน โดยนับรวมภาคการศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา
หรือถูกสั่งพักการศึกษา มิฉะนั้นจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ทั้งนี้ จะต้องสอบผ่านการสอบประมวลความรู้
ก่อนการสอบวิทยานิพนธ์
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เกณฑ์การก้าหนดรหัสวิชาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้า
ทป
FT
ชป
FB
พล
AT
จป
FM

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

รหัสชื่อย่อภาษาไทยของรายวิชาด้านเทคโนโลยีการประมง
รหัสชื่อย่อภาษาอังกฤษของรายวิชา Fisheries Technology
รหัสชื่อย่อภาษาไทยของรายวิชาด้านชีววิทยาการประมง
รหัสชื่อย่อภาษาอังกฤษของรายวิชา Fisheries Biology
รหัสชื่อย่อภาษาไทยของรายวิชาด้านเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
รหัสชื่อย่อภาษาอังกฤษของรายวิชา Aquaculture Technology
รหัสชื่อย่อภาษาไทยของรายวิชาด้านการจัดการประมง
รหัสชื่อย่อภาษาอังกฤษของรายวิชา Fisheries Management

ความหมายของเลขรหัสรายวิชา
1. เลขตัวแรก (หลักร้อย) แสดงถึง รายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา
“5” แสดงถึง รายวิชาที่กาหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต รายวิชาเอกบังคับ
หรือรายวิชาเอกเลือก ระดับปริญญาโท
“6” แสดงถึง รายวิชาวิทยานิพนธ์
2. เลขตัวกลาง (หลักสิบ) แสดงถึง กลุ่มวิชา / หมวดหมู่ในสาขาวิชา
“0” แสดงถึง รายวิชาในกลุ่มวิชาที่กาหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต
“1” แสดงถึง รายวิชาด้านเทคโนโลยีการประมง
“2” แสดงถึง รายวิชาในกลุ่มวิชาด้านชีววิทยาการประมง
“3” แสดงถึง รายวิชาในกลุ่มวิชาด้านเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
“4” แสดงถึง รายวิชาในกลุ่มวิชาด้านการจัดการประมง
“9” แสดงถึง รายวิชาในกลุ่มวิชาสัมมนาและวิทยานิพนธ์
3. เลขตัวท้าย (หลักหน่วย) แสดงถึง อนุกรมในหมวดหมู่ของวิชา
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3.1.4 แผนการศึกษา
3.1.4.1 แผน ก แบบ ก 1
รหัสวิชา
ทป 501
ทป 591
ทป 691

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

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
ทป 592 สัมมนา 2
(1)
(0)
(2)
(1)
ทป 692 วิทยานิพนธ์ 2
6
0
18
0
รวม
6
0
18
0
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
ทป 593 สัมมนา 3
(1)
(0)
(2)
(1)
ทป 693 วิทยานิพนธ์ 3
12
0
36
0
รวม
12
0
36
0

รหัสวิชา
ทป 594
ทป 694
หมายเหตุ:

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
สัมมนา 4
(1)
(0)
(2)
(1)
วิทยานิพนธ์ 4
12
0
36
0
รวม
12
0
36
0
( ) เป็นรายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิต และมีการประเมินผลเป็นระบบ S หรือ U
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3.1.4.2 แผน ก แบบ ก 2

รหัสวิชา
ทป 501
ทป 511
ทป 591
…………
…………

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
ระเบียบวิธีวิจัยทางการประมงและ
(3)
(2) (3)
(5)
ทรัพยากรทางน้าขั้นสูง
เทคโนโลยีทางการประมงและการ
3
2
3
5
พัฒนา
สัมมนา 1
(1)
(0) (2)
(1)
เอกเลือก 1
3
2
3
5
เอกเลือก 2
3
2
3
5
รวม
9
6
9
15

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
ทป 512 เทคโนโลยีทางด้านทรัพยากรทางน้า
3
2
3
5
ทป 592 สัมมนา 2
(1)
(0)
(2)
(1)
………... เอกเลือก 3
3
2
3
5
........... เอกเลือก 4
3
2
3
5
รวม
9
6
9
15
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ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
ทป 593 สัมมนา 3
(1)
(0)
(2)
(1)
………... เอกเลือก 5
3
2
3
5
………... เอกเลือก 6
3
2
3
5
ทป 691 วิทยานิพนธ์ 1
6
0
18
0
รวม
12
2
21
5

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
ทป 594 สัมมนา 4
(1)
(0)
(2)
(1)
ทป 692 วิทยานิพนธ์ 2
6
0
18
0
รวม
6
2
21
5
หมายเหตุ: ( ) เป็นรายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิต และมีการประเมินผลเป็นระบบ S หรือ U
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3.1.5 ค้าอธิบายรายวิชา
1) รายวิชาที่ก้าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต
ทป 501 ระเบียบวิธีวิจัยทางการประมงและทรัพยากรทางน้าขั้นสูง
3 (2-3-5)
วิชาบังคับก่อน : ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ความส าคัญและแนวคิดอย่างเป็นระบบ สามารถวิเคราะห์ สั งเคราะห์ ข้อมูล และ
ประมวลผลงานวิจัยสู่เป้าหมาย รวมถึงผลกระทบต่อสังคมโดยรวม เน้นการตรวจเอกสารงานวิจัย
การเขียนโครงการ การวางแผนการทดลอง การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิจัยภาคสนาม การแปร
และอภิ ป รายผลการวิ จั ย การเขี ย นรายงานผลการวิ จั ย จรรยาบรรณของนั ก วิ จั ย และการ
ประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาหรับงานวิจัยทางการประมง
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห์)
FT 501 Advanced Research Methodology in Fisheries and Aquatic
3 (2-3-5)
Resources
Prerequisite : As approved by program committee
The importance and systemic concept; analysis, synthetic, and evaluation
the data to research target, including the overall effect of research on social impact,
literature review, proposal writing, experimental design, data collection, field
research, data interpretation and discussion, writing of research report, ethic of
researcher, as well as the application of computer program for fisheries research
(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours/week)
ทป 591 สัมมนา 1
1 (0-2-1)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การน าเสนอและอภิปรายในหั ว ข้อที่น่าสนใจในทางการเพาะเลี้ ยงสั ตว์น้า การใช้
ทรัพยากรประมงและทรัพยากรแหล่งน้า การจัดการแหล่งน้าและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพ
ในทางการประมง
(บรรยาย 0 ชั่วโมง ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 1 ชั่วโมง/สัปดาห์)
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FT 591

Seminar 1
1 (0-2-1)
Prerequisite : None
The presentations and discussions from guest speakers and graduate
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 592 สัมมนา 2
1 (0-2-1)
วิชาบังคับก่อน : ทป 591 สัมมนา 1
การน าเสนอและอภิปรายในหั ว ข้อที่น่าสนใจในทางการเพาะเลี้ ยงสั ตว์น้า การใช้
ทรั พ ยากรประมงและทรั พ ยากรแหล่ ง น้ า การจั ด การแหล่ ง น้ า และการประยุ ก ต์ ใ ช้
เทคโนโลยีชีวภาพในทางการประมงที่ต่อเนื่องจากสัมมนา 1
(บรรยาย 0 ชั่วโมง ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 1 ชั่วโมง/สัปดาห์)
FT 592 Seminar 2
1 (0-2-1)
Prerequisite : FT 591 Seminar 1
The presentations and discussions from guest speakers and graduate
students; giving students a broad perspective of the scope of fisheries science,
applied biotechnology aquaculture, and aquatic resource management; active
participation of each student in discussion of current fisheries issues; a more
opportunity to present an informal working seminar on their research continuing
from the Seminar 1
(Lecture 0 hour, Practice 2 hours, Self Study 1 hour/week)
ทป 593 สัมมนา 3
1 (0-2-1)
วิชาบังคับก่อน : ทป 592 สัมมนา 2
การน าเสนอหั ว ข้ อ วิท ยานิพ นธ์ใ ห้ ผู้ เ ข้ า ร่ว มสั ม มนา อภิ ป ราย แสดงความคิ ดเห็ น
วิพากษ์วิจารณ์ เป็นพื้นฐานในการสร้างความมีจิตใจกว้าง สามารถรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
และนาส่วนบกพร่องมาปรับปรุงวางแผนการทาวิทยานิพนธ์ต่อไป
(บรรยาย 0 ชั่วโมง ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 1 ชั่วโมง/สัปดาห์)
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FT 593

Seminar 3
1 (0-2-1)
Prerequisite : FT 592 Seminar 2
Presentation of thesis proposal to the colleagues and public; discussion;
opinion expression; and criticism for each other; training master’s students, in term
of open-minded, listen to the opinions of others. weak points from audiences used
to improve their theses
(Lecture 0 hour, Practice 2 hours, Self Study 1 hour/week)
ทป 594 สัมมนา 4
1 (0-2-1)
วิชาบังคับก่อน : ทป 593 สัมมนา 3
นาเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ที่ดาเนินการไปแล้วบางส่วนหรือทั้งหมด เปิดโอกาสให้
ผู้เข้าร่วมสัมมนา อภิปราย จุดอ่อน จุดแข็งเพื่อสร้างสรรค์ให้วิทยานิพนธ์เป็นผลงานวิจัยที่ดีและมี
คุณภาพ ทั้งบัณฑิตและคณาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์
(บรรยาย 0 ชั่วโมง ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 1 ชั่วโมง/สัปดาห์)
FT 594 Seminar 4
1 (0-2-1)
Prerequisite : FT 593 Seminar 3
Presentation of some parts or all parts of a master’s thesis; to receive
some suggestions and recommendations from the audiences for improving their
theses to be of high quality
(Lecture 0 hour, Practice 2 hours, Self Study 1 hour/week)
2) รายวิชาเอกบังคับ
ทป 511 เทคโนโลยีทางการประมงและการพัฒนา
3 (2-3-5)
วิชาบังคับก่อน : ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
เทคโนโลยีการประมงและการพัฒนา เนื้อหาประกอบด้วย เทคโนโลยีชีวภาพทางการ
ประมง เทคโนโลยี ด้ า นการเพาะเลี้ ย งสั ต ว์ น้ า สุ ข ภาพสั ต ว์ น้ า การเก็ บ ผลผลิ ต การแปรรู ป
ผลิตภัณฑ์ประมง การตลาดและการพัฒนา
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห์)
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FT 511

Fisheries Technology and Development
3 (2-3-5)
Prerequisite : As approved by program committee
Fisheries technology and development focus on fisheries biotechnology,
aquaculture technology, aquatic animal health technology, harvesting technology,
product and processing technology, marketing technology and development
(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours/week)
ทป 512 เทคโนโลยีทางด้านทรัพยากรทางน้า
3 (2-3-5)
วิชาบังคับก่อน : ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรทางน้า และกระบวนทัศน์
เชิงวิพากษ์ทางวิทยาศาสตร์ (critical scientific thinking) โดยเน้นเกี่ยวกับความหลากหลายของ
ทรัพยากรทางน้า ชีววิทยาและชี วประวัติของทรัพยากรทางน้า พลวัต ประชากรของทรัพยากรทาง
น้า แบบจาลองคณิตศาสตร์ทางนิเวศวิทยา นิเวศพิษวิทยาทางน้า และการประยุกต์ใช้ทรัพยากร
เพื่อการเพาะเลี้ยงทรัพยากรทางน้า การบริหารจัดการและสิ่งแวดล้อมทางน้า ไปสู่ความยั่งยืน
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห์)
FT 512

Technology in Aquatic Resources
3 (2-3-5)
Prerequisite : As approved by program committee
The application of new advance and appropriate technologies in aquatic
resources and critical scientific thinking in aquatic resources diversity, biology and
life history of aquatic resources, population dynamics, ecological modeling, aquatic
eco-toxicology, and applied technology in aquatic resources for aquaculture,
management and aquatic environment for sustainable use
(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours/week)
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3) รายวิชาเอกเลือก
รายวิชาด้านเทคโนโลยีการประมง (Fisheries Technology)
ทป 513 นวัตกรรมทางด้านประมง
3 (2-3-5)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีทางการประมงและทรัพยากร
ทางน้า มาบูรณาการให้เกิดต้นแบบนวัตกรรมใหม่ทางการประมง ประกอบด้วย เทคโนโลยีการ
เพาะเลี้ ย งสั ต ว์ น้ า ด้ า นการปรั บ ปรุ ง พั น ธุ์ อาหาร เทคโนโลยี ใ นการประมวลผลและเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการจัดการ รวมทั้งแนวคิดในการปรับใช้ของธรรมชาติและการเลียนแบบธรรมชาติ
เพื่อนามาพัฒนาและประยุกต์ใช้ออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ เทคโนโลยีด้านการจัดการฟาร์มและธุรกิจ
เพื่อเพิ่มผลผลิตจากทรัพยากรทางน้าอย่างยั่งยืน
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห์)
FT 513 Fisheries Innovation
3 (2-3-5)
Prerequisite : None
The applications and integrations of knowledge in science and technology
in fisheries and aquatic resources including; aquaculture technology, genetic
improvement, feed, processing technology and increasing efficiency of management,
concept of nature and biomimetic application for fish management technology in
farm and business, the new innovation in fisheries to increase the aquatic resource
productions for sustainability
(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours/week)
ทป 514

การฝึกประสบการณ์ต่างประเทศระดับบัณฑิตศึกษา
3 (0-9-0)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
นักศึกษาไปศึกษา ฝึกงาน หรือฝึกอบรมต่างประเทศในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้
ในระดับบัณฑิตศึกษาหรือเกี่ยวข้องกับวิทยานิพนธ์ที่ศึกษาอยู่ ขั้นตอนการดาเนินการประกอบด้วย
การเสนอโครงร่างการศึกษา หรือฝึกงานหรือฝึกอบรมในต่างประเทศ การรายงานผลในลักษณะ
ของรายงานทางวิชาการ ทุกขั้นตอนอยู่ในความเห็นชอบของคณะกรรมการประจาตัวนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งประกอบด้วยประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการอีกอย่างน้อย 2 คน
ภายใต้การเห็นชอบของประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
(ปฏิบัติไม่น้อยกว่า 5 สัปดาห์)
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FT 514 Abroad Experiences for Graduate Study
3 (0-9-0)
Prerequisite : None
Participants in studying or training abroad program in various fields related
to his/her study. Graduate student interested in this program have to submit
research or training proposal to supervisor. Report done during training and after
training completion. Every step approved by his/her graduate committees that are
consisting of program chairman, one chairperson of his/her graduate study and at
least other 2 committees
(Minimum practice of 5 weeks)
ทป 515 เรื่องเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้า 1
3 (2-3-5)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การทางานวิจัย เบื้ องต้น ในทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า การใช้ทรัพยากรประมงและ
ทรัพยากรแหล่งน้า การจัดการแหล่งน้าและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในทางการประมง ใน
รูปแบบการสัมมนา อภิปราย แสดงความคิดเห็น วิพากษ์วิจารณ์ และรูปเล่มรายงาน เพื่อนามา
ปรับปรุงวางแผนสู่การเตรียมการทาวิจัย
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห์)
FT 515 Selected Topics in Fisheries Technology and Aquatic
3 (2-3-5)
Resources 1
Prerequisite : None
The study on preliminary research including topics in fisheries science,
aquaculture, applied biotechnology, and aquatic resource management, in term of
seminar, open-minded discussion, listen to the criticisms to others; taking the
opinions from audiences and collogues and report to improve their researches.
(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours/week)
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ทป 516 เรื่องเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้า 2
3 (2-3-5)
วิชาบังคับก่อน : ทป 515 เรื่องเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีการประมง
และทรัพยากรทางน้า 1
ท างานวิ จั ย ที่ น่ า สนใจ หรื อ หั ว ข้ อ วิ ท ยานิ พ นธ์ ต่ อ เนื่ อ งจากเรื่ อ งเฉพาะทางด้ า น
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้า 1 นาเสนอในรูปแบบการสัมมนา อภิปราย แสดงความ
คิดเห็น วิพากษ์วิจารณ์ เพื่อเป็นการปรับปรุงให้เป็นผลงานวิจัยที่ดีและมีคุณภาพ
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห์)
FT 516 Selected Topics in Fisheries Technology and Aquatic ฑ
3 (2-3-5)
Resources 2
Prerequisite : FT 515 Selected Topics in Fisheries Technology
and Aquatic resources 1
The study on interesting research or thesis title continuing from the
Selected Topics in Fisheries Technology and Aquatic resources 1, in term of seminar,
open-minded discussion, listen to the criticisms to others; taking the opinions from
audiences and collogues to improve the theses to be the good and high quality
research.
(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours/week)
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กลุ่มวิชาชีววิทยาการประมง (Fisheries Biology)
ชป 521 เทคนิคทางชีววิทยาของการประมง
3 (2-3-5)
วิชาบังคับก่อน : ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
การนาหลักการและเทคโนโลยีทางกายวิภาคเปรียบเทียบ จุลกายวิภาค สรีรวิทยาของ
สัตว์น้า มาประยุกต์ใช้ทางการประมงและการปรับปรุงสภาพแวดล้อมของแหล่งน้าที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห์)
FB 521 Biological Techniques in Fisheries
3 (2-3-5)
Prerequisite : As approved by program committee
The application of basic concept and technologies in comparative
anatomy, microanatomy fish physiology to renovating deteriorated reservoir with
friendly environment
(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours/week)
ชป 522 อนุกรมวิธานขั้นสูงของปลา
3 (2-3-5)
วิชาบังคับก่อน : ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
หลักการและวิธีการในการจาแนกและวิเคราะห์ชนิดของปลากระดูกอ่อน และกระดูก
แข็งอย่างละเอียด ทั้งลักษณะภายนอกและโครงสร้างภายใน (โครงกระดูก) ฝึกการสร้างหลักการ
วิเคราะห์วงศ์ สกุล และชนิด การแพร่กระจาย ถิ่นที่อยู่อาศัยของปลาที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ มี
การศึกษานอกสถานที่
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห์)
FB 522 Advanced Taxonomy of Fish
3 (2-3-5)
Prerequisite : As approved by program committee
Principles and procedures in identification and classification of cartilage
and bony fish, morphological and skeletal analysis; training in classification of
families, genera and species; distribution, habitat of commercial fish; field trip
required
(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours/week)
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ชป 523 วิวัฒนาการของปลา
3 (2-3-5)
วิชาบังคับก่อน : ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ความเข้าใจในเรื่องของการวิวัฒนาการของปลาและความเกี่ยวข้อง กาเนิดโลกและยุค
ทางธรณีวิทยา ทฤษฎีทางวิวัฒนาการ การเกิดซากดึกดาบรรพ์ การศึกษาซากดึกดาบรรพ์ กาย
วิภาคศาสตร์เปรียบเทียบของปลา จุดกาเนิดปลา การเกิดสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ วิวัฒนาการของปลา
การจาแนกปลาทั้งชนิดที่ชีวิตอยู่ในปัจจุบันและสูญพันธุ์ไปแล้ว ปัจจัยของการสูญพันธุ์ เทคโนโลยี
ในการศึกษาทางด้านวิวัฒนาการ และการจัดแสดง และสร้างผลงานทางด้านวิวัฒนาการ
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห์)
FB 523 Evolution of Fish
3 (2-3-5)
Prerequisite : As approved by program committee
Understanding in fish evolution and allies, world origin and geographical
age, evolution theory, fossilizations, fish fossil study, fish anatomy comparative, fish
speciation, evolution of fish, recent and fossil fishes identification, factors of fish
extinct, technology for fish evolution study, exhibitions and academic works in fish
evolution
(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours/week)
ชป 524 เทคโนโลยีทางด้านสาหร่ายและพืชน้า
3 (2-3-5)
วิชาบังคับก่อน : ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
นิ เวศวิทยาและการเพาะเลี้ ยงสาหร่ายและพืช น้าที่มี คุณ ค่า ทางเศรษฐกิจ การนา
สาหร่ ายและพืช น้ าไปประยุ กต์ใช้กับการเพาะเลี้ ย งสั ตว์น้า การเกษตร การบาบั ดน้าเสี ยและ
พลังงานทดแทน มีปฏิบัติการภาคสนาม
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห์)
FB 524 Algal and Aquatic Plant Technology
3 (2-3-5)
Prerequisite : As approved by program committee
Ecology and culture of algae and economical aquatic plants; application
of algae and aquatic plants in aquaculture, agriculture, waste water treatment, and
renewable energy; field practices included
(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours/week)
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ชป 525 นิเวศวิทยาของปลา
3 (2-3-5)
วิชาบังคับก่อน : ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
สิ่งแวดล้อมทางน้าและความสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิต ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทาง
นิเวศวิทยาแหล่งน้า ความสัมพันธ์ของโครงสร้างระบบนิเวศวิทยากับประชาคมปลา นิเวศวิทยาการ
กินและการเจริญเติ บโต นิเวศวิทยาการสืบพันธุ์ นิเวศวิทยาการอพยพ และการรวมฝูงของปลา
พฤติกรรมการเดินทางไกล ชีวประวัติและพลวัต ประชากรของปลา การประยุกต์ใช้งานทางด้าน
นิเวศวิทยาปลา มีการศึกษานอกสถานที่
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห์)
FB 525 Ecology of Fish
3 (2-3-5)
Prerequisite : As approved by program committee
The relationship of aquatic environment and aquatic life, effects of
aquatic environment identities on aquatic ecology, relationship of biotic factors and
the structure of fish communities, feeding ecology and growth, reproductive
ecology, migration ecology and shoaling of fish, migration behavior, life history and
population dynamics, and applied ecology of fish; fields trip required
(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours/week)
ชป 526 ภูมิคุ้มกันวิทยาของสัตว์น้า
3 (2-3-5)
วิชาบังคับก่อน : ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ระบบภูมิคุ้มกัน อวัยวะที่เกี่ยวข้อง สาระสาคัญ และกลไกในสัตว์น้า กลไกการติดเชื้อ
และการป้องกันการติดเชื้อในสัตว์น้าและการเพิ่มภูมิคุ้มกันในสัตว์น้า
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห์)
FB 526 Aquatic Animal Immunology
3 (2-3-5)
Prerequisite : As approved by program committee
Immune systems and related specific organs, secretory proteins and
immune mechanisms of aquatic animals; infection and protection mechanisms in
aquatic animals; immunization and immunostimulating agents
(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours/week)
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กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการเพาะเลียงสัตว์น้า (Aquaculture Technology)
พล 531 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
3 (2-3-5)
วิชาบังคับก่อน : ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ความสาคัญของอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า ระบบและหลักการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้า เทคนิคการจัดการพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้าและการควบคุมเพศลูกสัตว์น้า เทคโนโลยี
การผลิตอาหารสัตว์น้า เทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้าเศรษฐกิจ การบริหารจัดการความเสี่ยงต่อ
อุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า เทคนิคการจัดการน้าทิ้งเพื่อลดผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้ อม
และเทคโนโลยีสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ในการวางแผนจัดระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าเพื่อความ
ยั่งยืน
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห์)
AT 531 Aquaculture Technology
3 (2-3-5)
Prerequisite : As approved by program committee
The importance of aquaculture technologies and its business; systems
and principles of aquaculture; broodstock management and sex control in
fingerlings; aquatic animal feed technologies; technologies for economical fish
production; risk management in aquaculture business; techniques in effluent
management to reduce the environmental impacts; geo-information application for
sustainable aquaculture planning
(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours/week)
พล 532 เทคโนโลยีการผลิตอาหารสัตว์น้า
3 (2-3-5)
วิชาบังคับก่อน : ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
เทคโนโลยี ใ นการผลิ ต อาหารสั ต ว์ น้าในระยะต่ า ง ๆ และการควบคุ ม และจั ด การ
คุณภาพอาหารสัตว์น้าตามมาตรฐานอุตสาหกรรม การย่อยอาหาร และ โภชนศาสตร์ของสัตว์น้าที่
สาคัญทางเศรษฐกิจ ความสัมพันธ์ของสารอาหารในกระบวนการเมตาบอลิซึม การใช้สารเสริมเพื่อ
เร่งการพัฒนาของพ่อแม่พันธุ์และเร่งการเจริญเติบโต
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห์)
AT 532 Aquatic Animal Feed Technology
3 (2-3-5)
Prerequisite : As approved by program committee
Feed production technology and feed quality control, fish feed
management for Industrial standard, digestion and nutrients of economically
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important aquatic animals, nutrition requirement and metabolism of nutrients,
application of feed additives as growth enhancer for fish and broodfish
(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours/week)
กลุ่มวิชาด้านการจัดการประมง (Fisheries Management)
จป 541

การจัดการทรัพยากรประมงและสิ่งแวดล้อมทางน้าเชิงบูรณาการ
3 (2-3-5)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
สถานภาพและแนวทางการจั ดการทรั พยากรประมงและสิ่ งแวดล้ อ มทางน้ า การ
ประเมินผลกระทบของกิจกรรมมนุษย์ รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรประมงและ
สิ่งแวดล้อมทางน้าและกรณีศึกษาการจัดการเชิงบูรณาการ
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห์)
FM 541 Integrated Management in Fisheries Resources and Aquatic
3 (2-3-5)
Environment
Prerequisite : None
Status and trend of fisheries resources and Aquatic environmental
management, human activity impact assessment and Laws; case study of Integrated
management
(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours/week)
จป 542

การจัดการธุรกิจการประมง
3 (2-3-5)
วิชาบังคับก่อน : จป 321 การจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้า หรือ
ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์สาหรับองค์กรธุรกิจ หลักการตลาดเพื่อธุรกิจประมง การ
วางแผนการผลิตและการวิเคราะห์ผลกระทบของปัจจัยที่มีต่อธุรกิจประมง การจัดการฟาร์มสัตว์
น้า แนวคิดในการเป็นผู้ประกอบการ และกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจประมง
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห์)
FM 542 Fisheries Business Management
3 (2-3-5)
Prerequisite : FN 321 Aquafarm Management or
As approved by program committee
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Economic theory for business firms, marketing for fisheries business,
production planning, analysis of factor affecting on fisheries business, aquatic farm
management, concept of Entrepreneurship and case study on fisheries business
management
(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours/week)
3) กลุ่มวิชาวิทยานิพนธ์
ทป 691 วิทยานิพนธ์ 1
6 (0-18-0)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การศึกษา ค้นคว้าหาโจทย์วิจัยจากทั้งภาคสนาม ชุมชนและจากการตรวจสอบปัญหา
ที่เกี่ยวข้องทางการประมงและทรัพยากรทางน้าจากสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ตลอดจนการรวบรวมข้อมูล
จากแหล่งต่าง ๆ เพื่อการเขียนโครงร่างงานวิจัยที่คาดว่าจะเป็นวิทยานิพนธ์
(บรรยาย 0 ชั่วโมง ปฏิบัติ 18 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 0 ชั่วโมง/สัปดาห์)
FT 691 Thesis 1
6 (0-18-0)
Prerequisite : None
Study and looking for research topics from farm and communities as well
as literature review on fisheries and related sciences from various press; these
information used for thesis proposal writing which are approved under the direction
of the major professor and academic committees
(Lecture 0 hour, Practice 18 hours, Self Study 0 hour/week)
ทป 692 วิทยานิพนธ์ 2
6 (0-18-0)
วิชาบังคับก่อน : ทป 691 วิทยานิพนธ์ 1
การดาเนินงานวิจัยที่เป็นวิทยานิพนธ์ ซึ่งได้รับการอนุมัติหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์
แล้ ว จากคณะกรรมการที่ป รึ กษา เป็นการดาเนินงานต่อเนื่องจากวิทยานิพนธ์ 1 โดยสามารถ
รวบรวมและเรียบเรี ยงข้อมูลบางส่วนเพื่อการเผยแพร่ได้ทั้งรูปแบบการรายงานต่อที่ประชุมทาง
วิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1 เรื่อง สามารถทารายงาน
ความก้าวหน้าเสนอต่อคณะกรรมการที่ปรึกษาได้ทั้งรูปแบบลายลักษณ์อักษร และแบบปากเปล่า
จานวนครั้งของการเผยแพร่สู่สังคมขึ้นอยู่กับความเห็นชอบของคณะกรรมการที่ปรึกษากาหนด
(บรรยาย 0 ชั่วโมง ปฏิบัติ 18 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 0 ชั่วโมง/สัปดาห์)
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FT 692

Thesis 2
6 (0-18-0)
Prerequisite : FT 691 Thesis 1
Working on research project approved as the thesis by academic
committees; continuing research from Thesis 1; additional data used for academic
presentation in the conference or publish in academic journal or related field journal
at least 1 title. All of the public revelations reported as paper works or oral
presentation to the academic committees; The numbers of public revelations
depending on the requirement of academic committees
(Lecture 0 hour, Practice 18 hours, Self Study 0 hour/week)
ทป 693 วิทยานิพนธ์ 3
12 (0-36-0)
วิชาบังคับก่อน : ทป 692 วิทยานิพนธ์ 2
การดาเนินงานวิจัยที่เป็นวิทยานิพนธ์ ซึ่งได้รับอนุมัติหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์
แล้วจากคณะกรรมการที่ปรึกษา เป็นการดาเนินงานต่อเนื่องจากวิทยานิพนธ์ 2 โดยสามารถรวบรวม
และเรียบเรียงข้อมูลบางส่วนเพื่อการเผยแพร่ได้ทั้งรูปแบบการรายงานต่อที่ประชุมทางวิชาการหรือ
การตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1 เรื่อง นอกจากนี้ยังมีการเผยแพร่สู่สังคม
ทั่วไปในรูปแบบการฝึกอบรม การบรรยายพิเศษ การจัดรายการวิทยุหรือโทรทัศน์หรือการเขียน
บทความเผยแพร่ ผ่ านสื่ อสารมวลชนต่ าง ๆ การเผยแพร่ ความรู้ สู่ สั งคมนี้ สามารถท ารายงาน
ความก้าวหน้าเสนอต่อคณะกรรมการที่ปรึกษาได้ทั้งรูปแบบลายลักษณ์อักษร และแบบปากเปล่า
จานวนครั้งของการเผยแพร่สู่สังคมขึ้นอยู่กับความเห็นชอบของคณะกรรมการที่ปรึกษากาหนด
(บรรยาย 0 ชั่วโมง ปฏิบัติ 36 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 0 ชั่วโมง/สัปดาห์)
FT 693

Thesis 3
12 (0-36-0)
Prerequisite : FT 692 Thesis 2
Working on research project approved as the thesis by academic
committees; continuing research from Thesis 2; additional data used for academic
presentation in the conference or publish in academic journal or related field journal
at least 1 title. Data presented to public either workshop, teaching, broadcast by
radio or television, writing in newspapers or magazines, etc; all of the public
revelations reported as paper works or oral presentation to the academic
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committees; The numbers of public revelations depending on the requirement of
academic committees
(Lecture 0 hour, Practice 36 hours, Self Study 0 hour/week)
ทป 694 วิทยานิพนธ์ 4
12 (0-36-0)
วิชาบังคับก่อน : ทป 693 วิทยานิพนธ์ 3
การดาเนินงานวิจัยที่เป็นวิทยานิพนธ์ ซึ่งได้รับอนุมัติหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์
แล้วจากคณะกรรมการที่ปรึกษา เป็นการดาเนินงานต่อเนื่องจากวิทยานิพนธ์ 3 โดยสามารถรวบรวม
และเรียบเรียงข้อมูลบางส่วนเพื่อการเผยแพร่ได้ทั้งรูปแบบการรายงานต่อที่ประชุมทางวิชาการหรือ
การตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่เกี่ยวข้ องเพิ่มเติ มจากวิทยานิพนธ์ 3 อีกอย่างน้อย 1 เรื่อง
นอกจากนี้ยังมีการเผยแพร่สู่สังคมทั่วไปในรูปแบบการฝึกอบรม การบรรยายพิเศษ การจัดรายการ
วิทยุหรือโทรทัศน์หรือการเขียนบทความเผยแพร่ผ่านสื่อสารมวลชนต่าง ๆ การเผยแพร่ความรู้สู่
สังคมนี้ สามารถทารายงานความก้าวหน้าเสนอต่อคณะกรรมการที่ปรึกษาได้ทั้งรูปแบบลายลักษณ์
อั ก ษร และแบบปากเปล่ า จ านวนครั้ ง ของการเผยแพร่ สู่ สั ง คมขึ้ น อยู่ กั บ ความเห็ น ชอบของ
คณะกรรมการที่ปรึกษากาหนด
(บรรยาย 0 ชั่วโมง ปฏิบัติ 36 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 0 ชั่วโมง/สัปดาห์)
FT 694 Thesis 4
12 (0-36-0)
Prerequisite : FT 693 Thesis 3
Working on research project approved as the thesis by academic
committees; Continuing research from Thesis 3; additional data used for academic
presentation in the conference or publish in academic journal or related field journal
at least 1 title. Data presented to public either workshop, teaching, broadcast by
radio or television, writing in newspapers or magazines, etc.; all of the public
revelations reported as paper works or oral presentation to the academic
committees; The numbers of public revelations depending on the requirement of
academic committees
(Lecture 0 hour, Practice 36 hours, Self Study 0 hour/week)
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3.2 ชื่อ ต้าแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ที่

ต้าแหน่งทาง
วิชาการ

1.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

นายอภินันท์
สุวรรณรักษ์

38405000
36036

2.

อาจารย์

นางสาวอุดมลักษณ์
สมพงษ์

35101010
91346

3.

อาจารย์

นางสาวสุดาพร
ตงศิริ

35707000
49126

4.

อาจารย์

นางสาวดารชาต์
เทียมเมือง

36799002
20055

ชื่อ – สกุล

เลขประจ้าตัว
คุณวุฒิ
ประชาชน
ปร.ด.
วท.ม.
ทษ.บ.
วท.ด.
วท.ม.
วท.บ.
วท.ด.
วท.ม.
วท.บ.
ปร.ด.
วท.ม.
วท.บ.

สาขาวิชา

ส้าเร็จการศึกษาจาก

ปี พ.ศ.

เกษตรศาสตร์
วิทยาศาสตร์การประมง
ประมงน้าจืด
ชีววิทยา
ชีววิทยา
จุลชีววิทยา
เทคโนโลยีชีวภาพ
ชีววิทยา
เกษตรศาสตร์
การจัดการประมง
การจัดการประมง
ประมง

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2554
2540
2536
2549
2544
2541
2553
2541
2537
2555
2546
2543
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3.2.2 อาจารย์ประจ้าหลักสูตร
ที่
1.

2.

3.

4.

ต้าแหน่งทาง
วิชาการ
รองศาสตราจารย์

ชื่อ – สกุล

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

นายเกรียงศักดิ์
เม่งอาพัน

วท.ด.
M.Sc.

เทคโนโลยีชีวภาพ
Aquaculture

วท.บ.
รองศาสตราจารย์ นายนิวุฒิ หวังชัย
Ph.D.
วท.ม.
วท.บ.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายบัญญัติ
Dr.sc.agr.
มนเทียรอาสน์
วท.ม.
วท.บ.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายประจวบ
วท.ด.
ฉายบุ
วท.ม.

5.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายจงกล พรมยะ

6.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นางจิราพร
โรจน์ทินกร

7.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายชนกันต์
จิตมนัส

8.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นางดวงพร
อมรเลิศพิศาล

9.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายเทพรัตน์
อึ้งเศรษฐพันธ์

10.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายอภินันท์
สุวรรณรักษ์

วท.บ.
วท.ด.
วท.ม.
ทษ.บ.
Ph.D.

วาริชศาสตร์
Applied Biochemistry
วิทยาศาสตร์การประมง
วาริชศาสตร์
Animal Science
วิทยาศาสตร์การประมง
ชีววิทยา
ชีววิทยา
เทคโนโลยีการบริหาร
สิ่งแวดล้อม
วาริชศาสตร์
ชีววิทยา
ชีววิทยา
ประมงน้าจืด
Aquatic Biosciences

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

เทคโนโลยีชีวภาพ
รังสีเทคนิค
การจัดการสิ่งแวดล้อม
Medical Microbiology
Fisheries
ภาษาอังกฤษ
วาริชศาสตร์
เทคโนโลยีชีวภาพ
เภสัชวิทยา
พยาบาลศาสตร์
เทคโนโลยีชีวภาพ
Aquaculture

วท.บ.
ปร.ด.
วท.ม.
ทษ.บ.

วาริชศาสตร์
เกษตรศาสตร์
วิทยาศาสตร์การประมง
ประมงน้าจืด

ส้าเร็จการศึกษาจาก

ปี พ.ศ.

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Central Luzon State University,
Philippines
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
University of Tsukuba, Japan
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Kyushu Tokai University, Japan
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหิดล

2546
2530

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้
Tokyo University of Fisheries,
Japan
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
The University of Georgia, U.S.A.
Auburn University, U.S.A.
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Asian Institute of Technology
(AIT)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้

2526
2551
2543
2535
2545

2526
2545
2534
2528
2542
2528
2525
2543
2538

2537
2532
2554
2544
2540
2557
2533
2551
2536
2532
2554
2538
2527
2554
2540
2536
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11.

ต้าแหน่งทาง
วิชาการ
อาจารย์

12.

อาจารย์

นางสาวสุดาพร
ตงศิริ

13.

อาจารย์

นางสาวดารชาต์
เทียมเมือง

ที่

ชื่อ – สกุล

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

นางสาวอุดมลักษณ์
สมพงษ์

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

ชีววิทยา
ชีววิทยา
จุลชีววิทยา
เทคโนโลยีชีวภาพ
ชีววิทยา
เกษตรศาสตร์
การจัดการประมง
การจัดการประมง
ประมง

ชื่อ – สกุล

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

นายเกรียงศักดิ์
เม่งอาพัน

วท.ด.
M.Sc.

เทคโนโลยีชีวภาพ
Aquaculture

ส้าเร็จการศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปี พ.ศ.
2549
2544
2541
2553
2541
2537
2555
2546
2543

3.2.3 อาจารย์ผู้สอน
ที่
1.

2.

3.

4.

ต้าแหน่งทาง
วิชาการ
รองศาสตราจารย์

วท.บ.
รองศาสตราจารย์ นายนิวุฒิ หวังชัย
Ph.D.
วท.ม.
วท.บ.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายบัญญัติ
Dr.sc.agr.
มนเทียรอาสน์
วท.ม.
วท.บ.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายประจวบ
วท.ด.
ฉายบุ
วท.ม.

5.

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ นายจงกล พรมยะ

6.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นางจิราพร
โรจน์ทินกร

7.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายชนกันต์
จิตมนัส

วท.บ.
วท.ด.
วท.ม.
ทษ.บ.
Ph.D.

วาริชศาสตร์
Applied Biochemistry
วิทยาศาสตร์การประมง
วาริชศาสตร์
Animal Science
วิทยาศาสตร์การประมง
ชีววิทยา
ชีววิทยา
เทคโนโลยีการบริหาร
สิ่งแวดล้อม
วาริชศาสตร์
ชีววิทยา
ชีววิทยา
ประมงน้าจืด
Aquatic Biosciences

วท.ม.
วท.บ.
วท.ด.
M.Sc.
M.Sc.

เทคโนโลยีชีวภาพ
รังสีเทคนิค
การจัดการสิ่งแวดล้อม
Medical Microbiology
Fisheries

ส้าเร็จการศึกษาจาก

ปีพ.ศ.

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Central Luzon State University,
Philippines
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
University of Tsukuba, Japan
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Kyushu Tokai University, Japan
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหิดล

2546
2530

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้
Tokyo University of Fisheries,
Japan
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
The University of Georgia, U.S.A.
Auburn University, U.S.A.

2526
2551
2543
2535
2545

2526
2545
2534
2528
2542
2528
2525
2543
2538

2537
2532
2554
2544
2540
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ชื่อ – สกุล

8.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นางดวงพร
อมรเลิศพิศาล

9.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายเทพรัตน์
อึ้งเศรษฐพันธ์

10.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายอภินันท์
สุวรรณรักษ์

11.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายชาตรี วิระสิทธิ์

12.

อาจารย์

นางสาวอุดมลักษณ์
สมพงษ์

13.

อาจารย์

นางสาวสุดาพร
ตงศิริ

14.

อาจารย์

นางสาวดารชาต์
เทียมเมือง

15.

อาจารย์

16.

อาจารย์

นางสาวนิสรา
กิจเจริญ
นางสาวจอมสุดา
ดวงวงษา

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

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

ภาษาอังกฤษ
วาริชศาสตร์
เทคโนโลยีชีวภาพ
เภสัชวิทยา
พยาบาลศาสตร์
เทคโนโลยีชีวภาพ
Aquaculture

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

วาริชศาสตร์
เกษตรศาสตร์
วิทยาศาสตร์การประมง
ประมงน้าจืด
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
เพาะเลี้ยงสัตว์น้า
ประมงน้าจืด
ชีววิทยา
ชีววิทยา
จุลชีววิทยา
เทคโนโลยีชีวภาพ
ชีววิทยา
เกษตรศาสตร์
การจัดการประมง
การจัดการประมง
ประมง
เพาะเลี้ยงสัตว์น้า
ประมง
สัตวศาสตร์
การประมง
สัตวศาสตร์

ส้าเร็จการศึกษาจาก

ปีพ.ศ.

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Asian Institute of Technology
(AIT)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับการท้าวิจัยในประเทศ ในต่างประเทศ และการแลกเปลี่ยนนักศึกษา
การทาวิจั ยในประเทศและในต่างประเทศ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ นักศึกษาได้เพิ่มพู นความรู้
ประสบการณ์ วิ จั ย และเปิ ดโลกทั ศน์ งานวิ จั ยระดั บชาติ และนานาชาติ การแลกเปลี่ ยนนั กศึ กษามี
วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการวิจัยกับหน่วยงานวิจัยในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้นักศึกษาได้มี
โอกาสทาวิจัยกับนั กวิจัยชั้นน าระดับนานาชาติ และฝึกฝนให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้การใช้ชีวิตและ
ปรับตัวทั้งในประเทศและในต่างประเทศ

2557
2533
2551
2536
2532
2554
2538
2527
2554
2540
2536
2555
2543
2529
2549
2544
2541
2553
2541
2537
2555
2546
2543
2554
2548
2553
2546
2536
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4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้การท้าวิจัยในประเทศ ในต่างประเทศ และการแลกเปลี่ยน
นักศึกษา
ความคาดหวั ง ในผลการเรี ย นรู้ จ ากการท าวิ จั ย ในประเทศ ในต่ า งประเทศ และ การ
แลกเปลี่ยนนักศึกษา มีดังนี้
1) บู ร ณาการความรู้ ที่เรี ยนรู้ที่ เรี ยนมาเพื่ อ นาไปแก้ ปัญ หาทางด้า นการประมงและการ
ประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม
2) ได้ประเด็นหัวข้องานวิจัยเพื่อทาวิทยานิพนธ์ที่ตรงความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
3) สามารถทางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการประมงและการประยุกต์ใช้ได้
4.2 ช่วงเวลา
การทาวิจั ย ในประเทศ ในต่างประเทศ และการแลกเปลี่ ยนนั ก ศึก ษา สามารถดาเนิ น
กิจกรรมได้ตลอดทั้งปีการศึกษา โดยให้ยึดช่วงเวลาตามระยะเวลาของหน่วยงานที่ต้องการไปทางาน
วิจัยในประเทศ ในต่างประเทศ หรือระยะเวลาของแหล่งทุนที่นักศึกษาได้รับทุน
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
5. ข้อก้าหนดเกี่ยวกับการท้าโครงการหรืองานวิจัย
1) กาหนดให้ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ภายในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษาที่ 1
2) กาหนดให้มีการรายงานความก้าวหน้าของวิทยานิพนธ์ทุกภาคการศึกษาหลังจากลงทะเบียน
รายวิชาวิทยานิพนธ์
3) ก าหนดระยะเวลาด าเนิ น การวิจั ย ให้ เ สร็ จสิ้ นภายใน 2 ปี ก ารศึ ก ษา ทั้ ง นี้ ใ ห้ เ ป็ น ไปตาม
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560
5.1 ค้าอธิบายโดยย่อ
จั ด ให้ นั ก ศึ ก ษาท างานวิ จั ย ตามโจทย์ ที่ ส นใจ โดยศึ ก ษาและวิ จั ย อย่ า งเป็ น ระบบในเชิ ง
วิทยาศาสตร์ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ นาเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบรายงาน
ความก้าวหน้า หรือ เล่มวิทยานิพนธ์
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
1) มีองค์ความรู้จากการวิจัย
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2) สามารถแก้ไขปัญหาโดยวิธีการวิจัย
3) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล
4) สามารถใช้ โ ปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ ใ นการวิ เ คราะห์ ผ ลการทดลองทางสถิ ติ แ ละ
คณิตศาสตร์
5) สามารถปรับตัวทางานร่วมกับผู้อื่น
6) มีความสามารถในการสื่อสารด้านภาษาเขียนและภาษาพูด
7) มีความสามารถในการนาเสนอผลการวิจัย
8) มีความสามารถในการเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์
5.3 ช่วงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 1 เดือน มิถุนายน – เดือนกันยายน จานวนไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนพฤศจิกายน – เดือนกุมภาพันธ์ จานวนไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
ตามประกาศของมหาวิทยาลัยที่ประกาศใช้ในขณะนั้น
5.4 จ้านวนหน่วยกิต
แผน ก แบบ 1 วิทยานิพนธ์
แผน ก แบบ 2 วิทยานิพนธ์

36 หน่วยกิต
24 หน่วยกิต

5.5 การเตรียมการ
1) แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่ อให้คาแนะนาแก่นักศึกษา โดยให้เป็นไปตาม
ความสนใจของนักศึกษา และ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์มีความเชี่ยวชาญในเรื่องที่นักศึกษาสนใจ
2) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์จัดตารางเวลาเพื่อให้คาปรึกษาและติดตามการทางานของ
นักศึกษาตลอดทั้ง 15 สัปดาห์
3) จัดเตรียมอุปกรณ์ เครื่องมือ และสถานที่ให้เพียงพอต่อการใช้งาน
4) มีการดูแลความปลอดภัยของนักศึกษาในการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ สารเคมี คลอดการ
ทางานนอกเวลา
5) มีคอมพิวเตอร์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์บริการทั้งในศูนย์คอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย
และ ในส่วนของคณะ
6) กรณีนักศึกษามีความประสงค์ไปเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนในต่างประเทศตามข้อกาหนด
ของแหล่งทุน อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรืออาจารย์ที่ได้รับมอบหมายจากหลักสูตรให้ดาเนินการ
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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) กาหนดให้ มี การประเมิ นผลโดยไม่ มีร ะดับ แต้ม ให้ แสดงผลการศึ ก ษาด้ว ยอั ก ษณ S
(satisfactory) หรื อ U (unsatisfactory) กรณี อื่ น ๆ ให้ ป ระเมิ น ผลตามประกาศมหาวิ ท ยาลั ย ที่
ประกาศใช้ในขณะนั้น
3) ประเมินความก้าวหน้าในระหว่างการทาวิทยานิพนธ์ โดยการนาเสนอของนักศึกษา
4) ประเมินคุณภาพของโครงร่างวิทยานิพนธ์และการสอบประมวลความรู้
5) ประเมินผลงาน จากการนาเสนอในรูปแบบต่างๆ เช่น โปสเตอร์ หรือ นาเสนอปากเปล่า
ในงานวิชาการที่มีรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceeding ) หรือ การตีพิมพ์ผลงานใน
ฐานข้อมูลทางวิชาการ
6) นักศึกษาต้องสอบผ่านการสอบเทียบความรู้ภาษาต่างประเทศตามเงื่อนไขของบัณฑิต
วิทยาลัย โดยบัณฑิตวิทยาลัยสามารถพิจารณาใบรับรองความรู้ภาษาต่างประเทศของนักศึกษาจาก
การสอบของสถาบันที่บัณฑิตวิทยาลัยรับรองมาตรฐาน
7) ในการประเมินผลขั้นสุดท้ายของการวิจัย ให้มีการประเมินโดยการสอบปากเปล่า โดย
มหาวิทยาลัยแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอบประเมินไม่ต่ากว่า 3 คน
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา
1. เป็นมหาบัณฑิตที่มีทักษะ กลยุทธ์
เป็นเลิศ รู้รอบ รู้ลึก รู้จริง 1. ส่งเสริมการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา
เพื่อขอรับทุนสนับสนุนการทาวิทยานิพนธ์จากแหล่งทุนต่าง ๆ
2. สนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมประชุมวิชาการและนาเสนอผลงาน
ทางวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และให้
เกิดการยอมรับจากภายนอก
3. จัดกิจกรรมการศึกษาดูงาน เชิญวิทยากรซึ่งมีความรู้ ความ
ชานาญจากหน่วยงานภายนอกมาบรรยายพิเศษหรือฝึกอบรม
ให้แก่นักศึกษา
ตัวชีวัด
1. นักศึกษาอย่างน้อยปีละ 1 คน ได้รับทุนสนับสนุนการทาวิจัยที่ได้
เขียนขอเสนอเอง
2. นักศึกษาอย่างน้อยร้อยละ 50 เข้าร่วมนาเสนอผลงานวิจัยในที่
ประชุมวิชาการระดับชาติ
3. นักศึกษาทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมบรรยายพิเศษอย่างน้อยปีละครั้ง
2. มีภาวะผู้น้าในวงการ
กลยุทธ์
วิชาการในระดับชาติ
1. ส่งเสริมให้นักศึกษาได้ไปฝึกงานหรือได้รับคาปรึกษาจาก
ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทาวิจัย เพื่อฝึก
ประสบการณ์
2. ส่งเสริมให้นักศึกษาจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน เพื่อให้นักศึกษาได้มี
โอกาสฝึกการเป็นผู้นาทางด้านวิชาการ หรือการถ่ายทอด
เทคโนโลยี
ตัวชีวัด
1. นักศึกษาอย่างน้อยปีละ 1 คน ได้รับโอกาสไปฝึกงานกับ
ผู้เชี่ยวชาญในหน่วยงานภายนอกในสาขาที่เกี่ยวข้องการทาวิจัย
2. นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะการเป็นผู้นาอย่างน้อยปี
ละครั้ง
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3. มีทักษะด้านวัฒนธรรม
การวิจัยที่เข้มแข็ง (Strong
Research Culture)

4. มีความรู้ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ทันต่อ
สถานการณ์ปัจจุบัน
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กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา
กลยุทธ์
1. กระตุ้นการเรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์วิจัยระหว่าง
นักศึกษากับคณาจารย์ โดยการจัดประชุมสัมมนา
2. จัดการบรรยายพิเศษให้นักศึกษาตระหนักรู้ด้านจรรยาบรรณ
ของการวิจัย
ตัวชีวัด
1. นักศึกษาอย่างน้อยร้อยละ 50 ได้เข้าร่วมประชุมสัมมนา
แลกเปลี่ยนประสบการณ์วิจัย
2. มีนักศึกษารู้และเข้าใจเกี่ยวกับจรรยาบรรณของการวิจัยและไม่
ทาผิดจรรยาบรรณ (ไม่มีเรื่องร้องเรียน หรือลอกเลียนแบบ)
กลยุทธ์
1. ส่งเสริมการใช้งานเอกสารสารสนเทศในงานวิชาการหรือการ
เรียนการสอน
2. จัดอบรมความรู้เพิ่มเติมเฉพาะด้าน สาหรับการใช้สารสนเทศ
ทางการศึกษาร่วมกับสานักหอสมุด หรือศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ตัวชีวัด
1. นักศึกษาสามารถสืบค้นและใช้งานสารสนเทศทางการศึกษา
เพื่อการเรียนการสอนหรืองานวิจัย ได้อย่างน้อย 1 ฐานข้อมูล
2. นักศึกษาอย่างน้อยร้อยละ 50 สามารถใช้โปรแกรมสาเร็จรูป
เพื่อนาเสนอ จัดทารายงานและ/หรือโปสเตอร์เผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการได้
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
2.1
ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
1) มีความยึดมั่นในความดีงามทางวิชาการ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย และตรงต่อเวลา
2) มีความสามารถในการจัดการเกี่ยวกับปัญหาคุณธรรมและจริยธรรมที่ซับซ้อน
3) มี ภ าวะผู้ น าในการส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารประพฤติ ป ฏิ บั ติ ต ามหลั ก คุ ณ ธรรมและ
จริยธรรม
2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
1) เปิดโอกาสให้นักศึกษาจัดกิจกรรมที่ เป็นประโยชน์ต่อสังคม และแสดงถึงการมี
เมตตา กรุณา และความเสียสละ
2) ปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้นการเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลาและการส่ง
งานภายในเวลาที่กาหนด
3) สอดแทรกเรื่ อ งคุ ณธรรม จริยธรรม ความรับผิ ดชอบต่ อ ตนเองและสั ง คมใน
ระหว่างการจัดการเรียนการสอน โดยยกตัวอย่างจากสถานการณ์จริง บทบาท
สมมติหรือ กรณีตัวอย่าง
4) ปลูกฝังให้นักศึกษาแต่งกายและปฏิบัติตนให้เหมาะสม ถูกต้องตามตามระเบียบ
ของมหาวิทยาลัย
5) ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาที่หน่วยงานภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยจัด
6) การประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของอาจารย์ในด้านคุณธรรมและจริยธรรม
2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
1) ประเมินจากพฤติกรรมของผู้เรียนระหว่างร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน
2) ประเมินจากงานที่ได้รับมอบหมายให้ทาไม่ว่าจะเป็นงานเดี่ยวหรืองานกลุ่ม
3) ประเมินจากการให้คะแนนการเข้าห้องเรียนและการส่งงานตรงเวลา
4) ประเมินจากจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา
5) สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ
อย่างต่อเนื่อง
6) ประเมินจากแบบประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรม
และจริยธรรม
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2.2 ด้านความรู้
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1) มีความสามารถอธิบายหลักการและทฤษฎีที่สาคัญในเนื้อหาวิชาที่ศึกษาได้อย่าง
ถ่องแท้
2) มีความสามารถในการบูรณาการเนื้อหาในสาขาวิชาการของตนกับสาขาวิชาที่
เกี่ยวข้อง
3) มีความสามารถในการประเมินค่า และพัฒ นาสาขาวิช าของตนให้ ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงใหม่ในระดับชาติ
2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
1) การสอนหลากหลายรูป แบบภายในชั้น เรียน เช่น การบรรยาย สถานการณ์
จาลอง บทบาทสมมติ เป็นต้น และการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีการแสดงความ
คิดเห็นและซักถามข้อสงสัย
2) การค้นคว้าและทารายงานทั้งเดี่ยวและกลุ่มตามหัวข้อที่เป็นปัจจุบันและผู้เรียนมี
ความสนใจ
3) การอภิปรายเป็นกลุ่มโดยนาเนื้อหาที่เรียนมาประสมประสานกับเนื้อหาวิชาอื่นที่
เกี่ยวข้อง
4) การเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยการศึกษานอกสถานที่
5) การเชิญผู้มีประสบการณ์มาบรรยายและทารายงานสรุปประเด็นความรู้ที่ได้รับ
6) จัดกระบวนการเรียนการสอนที่ฝึกกระบวนการคิด วิเคราะห์และวิพากษ์ ทั้งใน
ระดับบุคคลและกลุ่ม
2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1) ทดสอบหลักการและทฤษฎี โดยการสอบย่อย และให้คะแนน
2) ทดสอบโดยการสอบข้อเขียนกลางภาคและปลายภาค
3) ประเมินผลจากการทางานที่ได้รับมอบหมายและรายงานที่ให้ค้นคว้า
4) ประเมินจากกิจกรรมการเรียนการสอนที่จัดในห้องเรียน
5) ประเมินจากรายงานผลการศึกษาดูงานนอกสถานที่
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ด้านทักษะทางปัญญา
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) มีความสามารถเชิงคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบ
2) มีความสามารถในการออกแบบและดาเนินโครงการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหา
3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมและพัฒนาองค์ความรู้
2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) มอบหมายงานที่พัฒนาผู้เรียนให้มีการวิเคราะห์ สังเคราะห์และวิพากษ์ได้ โดยใช้
รูปแบบการสอนที่หลายหลาก
2) จั ดกิจ กรรมการเรียนการสอนให้ ผู้ เรียนมีโ อกาสประยุกต์ความรู้ในการแก้ ไ ข
ปัญหา
3) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีโอกาสบูรณาการความรู้กับศาสตร์อื่น ๆ
ได้ เช่น การฝึกปฏิบัติงานจริง การทากรณีศึกษา การอภิปรายกลุ่ม การเรียนรู้
แบบมีส่วนร่วม การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง เป็นต้น
4) มอบหมายให้ผู้เรียนทารายงานค้นคว้าข้อมูล ในสาขาวิช าและศาสตร์อื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องนามาบูรณาการ เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่
5) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ (researchbased learning)
2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) ประเมินจากการทดสอบทั้งการสอบย่อย การสอบกลางภาคและปลายภาค
2) ประเมินจากงานที่ได้รับมอบหมายทั้งงานกลุ่มและงานเดี่ยว เช่น โครงการหรือ
งานวิจัยที่มอบหมาย
3) ประเมินจากพฤติกรรมของผู้เรียนระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
4) ประเมินผลจากกิจกรรมการเรียนการสอนที่จัดในห้องเรียน
2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) มีจิตสานึกต่อภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และเคารพสิทธิของผู้อื่น
2) มีความสามารถในการจัดการเกี่ยวกับข้อโต้แย้ง และปัญหาต่าง ๆ
3) มีทักษะการเป็นผู้นาและแสดงออกได้อย่างเหมาะสมตามโอกาส
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2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
1) จั ด กิ จ กรรมการเรีย นการสอนที่ เน้ น การท างานเป็ นกลุ่ ม และงานที่ ต้ อ งมีปฎิ
สัมพันธ์ระหว่างบุคคล เช่น การระดมความคิดเห็น การอภิปราย หรือการสัมมนา
เกี่ยวกับประเด็นที่นักศึกษาสนใจ
2) สอดแทรกเรื่องความรับผิดชอบต่อตนเองและองค์การ การมีมนุษยสัมพันธ์ การ
เข้าใจวัฒนธรรมขององค์การ การปรับตัวเข้ากับสภาวะแวดล้อม การยอมรับผู้อื่น
เป็นต้น
3) กาหนดการทางานกลุ่มโดยให้นักศึกษาหมุนเวียนกันเป็นผู้นากลุ่ม สมาชิกกลุ่ม
และผู้รายงานผล
4) ปลูกฝังให้มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับในงานกลุ่ม
5) เปิดโอกาสให้นักศึกษาทุกคนได้เสนอความคิดเห็น โดยการจัดอภิปรายและ
เสวนางานที่ได้รับมอบหมายให้ค้นคว้า
6) ส่งเสริมให้นักศึกษารู้จักเคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1) ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมและการแสดงออกของผู้เรียนขณะทากิจกรรม
กลุ่มและงานที่ต้องมีปฎิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
2) ประเมินโดยเพื่อนร่วมชั้นและอาจารย์ผู้สอนในการแสดงบทบาทของการเป็นผู้นา
และผู้ตามในสถานการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย โดยใช้แบบประเมินพฤติกรรม
ภาวะการป็นผู้นาและผู้ตามที่ดี
3) ประเมินจากผลงานของกลุ่มและผลงานของผู้เรียนในกลุ่มที่ได้รับมอบหมายให้
ทางาน
4) ประเมินจากการรายงานหน้าชั้นเรียนโดยอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษา
5) ประเมินผลจากแบบประเมินตนเองและกิจกรรมกลุ่ม
6) สังเกตพฤติกรรมจากการระดมความคิดเห็น การอภิปรายหรือการสัมมนา
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ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) มีความสามารถใช้เทคโนโลยีส ารสนเทศในการรวบรวมข้อมูล คัดกรอง และ
นาเสนอข้อมูลได้
2) มีความสามารถใช้การสื่ อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับ บุคคล
ต่าง ๆ ในวงการวิชาการระดับชาติ
3) มีความสามารถในการนาเสนอผลงานวิชาการในรูปสิ่งพิมพ์ในระดับชาติ
2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการฝึกทักษะภาษาเพื่อการสื่อสารทั้งการพูด
การฟังและการเขียน
2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ค้นคว้าหาความรู้โดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
3) จั ดกิจ กรรมการเรียนการสอนที่ส่ งเสริมให้ ผู้ เรียนสามารถเลื อกใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารที่หลากหลายรูปแบบและวิธีการ
4) จั ดกิจ กรรมการเรียนการสอนที่ให้นักศึกษามีโอกาสค้นคว้า เรียบเรียงข้อมูล
พร้อมการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล และสามารถนาเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่าง
ถูกต้อง และให้ความสาคัญในการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล
5) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้ความสามารถในการนา
เทคนิคทางสถิติ และทางคณิตศาสตร์พื้นฐานมาประยุกต์ใช้
6) มอบหมายงานที่ต้องค้นคว้าหาข้อมูล เชิงตัว เลขและนาเสนองานที่ต้องมีการ
ตัดสินใจบนฐานข้อมูลและข้อมูลเชิงตัวเลข
7) มอบหมายงานค้นคว้าองค์ความรู้จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ และให้นักศึกษานาเสนอ
หน้าชั้น
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
พฤติกรรม การสอบย่อย
2) ประเมินจากผลงานของผู้เรียนทั้งรูปแบบการนาเสนอรายงานหน้าชั้นเรียนและ
รายงานที่เป็นรูปเล่ม
3) ประเมินจากเทคนิคที่นาเสนอโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคนิคทางสถิติ และ
ทางคณิตศาสตร์พื้นฐาน
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้สู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
รายวิชา

คุณธรรมและ
จริยธรรม

1
กลุ่มวิชาที่กา้ หนดให้เรียนโดยไม่นับ
หน่วยกิต
ทป 501 ระเบียบวิธวี ิจัยทางการประมง
และทรัพยากรทางน้าขั้นสูง
ทป 591 สัมมนา 1
ทป 592 สัมมนา 2
ทป 593 สัมมนา 3
ทป 594 สัมมนา 4
กลุ่มวิชาเอกบังคับ
ทป 511 เทคโนโลยีทางการประมงและ
การพัฒนา
ทป 512 เทคโนโลยีทางด้านทรัพยากร
ทางน้า
กลุ่มวิชาเอกเลือก
รายวิชาด้านเทคโนโลยีการประมง
ทป 513 นวัตกรรมทางด้านประมง
ทป 514 การฝึกประสบการณ์ต่างประเทศ
ระดับบัณฑิตศึกษา
ทป 515 เรื่องเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีการ
ประมงและทรัพยากรทางน้า 1
ทป 516 เรื่องเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีการ
ประมงและทรัพยากรทางน้า 2
กลุ่มวิชาด้านชีววิทยาทางการประมง
ชป 521เทคนิคทางชีววิทยาของการ
ประมง
ชป 522 อนุกรมวิธานขั้นสูงของปลา
ชป 523 วิวัฒนาการของปลา

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
ชป 524 เทคโนโลยีทางด้านสาหร่ายและ
พืชน้า
ชป 525 นิเวศวิทยาของปลา
ชป 526 ภูมิคุ้มกันวิทยาของสัตว์น้า
กลุ่มวิชาด้านเทคโนโลยีการเพาะเลียง
สัตว์น้า
พล 531 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์นา้
พล 532 เทคโนโลยีการผลิตอาหารสัตว์
น้า
กลุ่มวิชาด้านการจัดการการประมง
จป 541 การจัดการทรัพยากรประมงและ
สิ่งแวดล้อมทางน้าเชิงบูรณาการ
จป 542 การจัดการธุรกิจประมง
วิทยานิพนธ์
ทป 691 วิทยานิพนธ์ 1
ทป 692 วิทยานิพนธ์ 2
ทป 693 วิทยานิพนธ์ 3
ทป 694 วิทยานิพนธ์ 4

2

3

ความรู้

1

2

ทักษะทาง
ปัญญา

3

1

2

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
1 2 3

3

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

Outcome Statement

1
2

ดาเนินการวิจัยอย่างมีจรรยาบรรณของนักวิจัย
สามารถอภิ ป รายหลั ก การและความสั ม พั น ธ์ ท างด้ า นการประมงและ
ทรัพยากรทางน้าได้
นาเอาหลักการ แนวคิดด้านการประมงและทรัพยากรทางน้า และสามารถ
ใช้เทคโนโลยีในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า ชีววิทยาประมง และการจัดการได้
วิเคราะห์ ประเมินผล และเสนอแนวทางแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจากการ
ปฏิบัติงานในส่วนสาขาเฉพาะด้านทางการประมงได้

3
4

Specific
LO
√

Generic Level
LO
√
U
U

√

A

√

E
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Outcome Statement

Specific Generic Level
LO
LO
5
สร้างสรรค์งานวิจัยและ/หรือนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ทางการประมงได้
√
E
6
มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย
√
A
7
นาเสนอผลงานวิจัยในระดับชาติหรือนานาชาติ และ/หรือตีพิมพ์ผลงานใน
√
E
วารสารวิชาการที่ได้รับการยอมรับ
Bloom’s Taxonomy, U = Remember/Understanding, A=Applying/analyzing and
E=Evaluating/Creating

5. ความสัมพันธ์ระหว่างผลการเรียนรู้หลักสูตรกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
รายละเอียด
อาจารย์
PLO
1 ดาเนินการวิจัยอย่างมีจรรยาบรรณของ
F
นักวิจัย
2 ส า ม า ร ถ อ ภิ ป ร า ย ห ลั ก ก า ร แ ล ะ
F
ความสั ม พั น ธ์ ท างด้ า นการประมงและ
ทรัพยากรทางน้าได้
3 น าเอาหลัก การ แนวคิ ด ด้ า นการประมง
M
และทรั พ ยากรทางน้ า และสามารถใช้
เทคโนโลยี ใ นการเพาะเลี้ ย งสั ต ว์ น้ า
ชีววิทยาประมง และการจัดการได้
4 วิ เ คราะห์ ประเมิ น ผล และเสนอแนว
M
ทางแก้ ไ ขสถานการณ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น จากการ
ปฏิบัติงานในส่วนสาขาเฉพาะด้านทางการ
ประมงได้
5 สร้างสรรค์งานวิจยั และ/หรือนวัตกรรม
M
เพื่อตอบโจทย์ทางการประมงได้
6 มี ทั ก ษะการใช้ ภาษาอั งกฤษเชิงวิ ชาการ
M
ตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย
7 น าเสนอผลงานวิ จั ย ในระดั บ ชาติ ห รื อ
M
นานาชาติ และ/หรื อ ตี พิ ม พ์ ผ ลงานใน
วารสารวิชาการที่ได้รับการยอมรับ
F-Fulfilled, M-Moderately fulfilled and P-Partially fulfilled

ผู้เรียน

ผู้ใช้งานบัณฑิต

ศิษย์เก่า

M

F

P

M

F

P

M

F

P

M

M

P

M

M

P

M

M

P

M

M

P
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6. ความสัมพันธ์ระหว่าง PLOs กับรายวิชา และผลการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิของ
หลักสูตร
PLOs/
รายวิชา

คุณธรรมและ
จริยธรรม

ทักษะทางปัญญา

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

1

3

1

2

3

1

2





















































































































































PLO2 มีความรู้เข้าใจหลักการ แนวคิดและอธิบายความสัมพันธ์ทางด้านการประมงและทรัพยากรทางน้าได้
ทป 501        
  
ทป 591        
  
ทป 592        
  
ทป 593        
  











1

2

ความรู้

3

1

2

3

2

PLO1 มีจรรยาบรรณในการวิจัยทางด้านการประมงและทรัพยากรทางน้า
ทป 501        
ทป 591        
ทป 592        
ทป 593        
ทป 594        
ทป 511        
ทป 512        
ทป 513        
ทป 514        
ทป 515        
ทป 516        
ชป 521        
ชป 522        
ชป 523        
ชป 524        
ชป 525        
ชป 526        
พล 531        
พล 532        
จป 541        
จป 542        
ทป 691        
ทป 692        
ทป 693        
ทป 694        
PLO1
  




ทักษะวิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

3
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PLOs/

คุณธรรมและ
จริยธรรม

รายวิชา

1

2

ความรู้

3

1

2

3

ทักษะทางปัญญา

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

1

1

2

3

2

3

ทักษะวิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

1

2

ทป 594              
ทป 511              
ทป 512              
ทป 513         
    
ทป 515              
ทป 516              
ทป 691        
    
ทป 692        
    
ทป 693              
ทป 694              
PLO2
 
 
 
 
PLO3 นาเอาหลักการ แนวคิด ด้านการประมงและทรัพยากรทางน้า และสามารถอธิบายความเฉพาะด้านในส่วน สาขาชีววิทยา การ
เพาะเลี้ยง และ การจัดการได้
ทป 511              
ทป 512              
ทป 513         
    
ทป 514              
ทป 515              
ทป 516              
ชป 521              
ชป 522              
ชป 523              
ชป 524              
ชป 525        
  
  
ชป 526              
พล 531              
พล 532              
จป 541              
จป 542              
PLO3
 
 
 
 
PLO4 วิเคราะห์ ประเมินผล และแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานในส่วนสาขาเฉพาะด้านได้
ทป 501        
    
ทป 591        
    
ทป 592        
    
ทป 593        
    

3
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PLOs/

คุณธรรมและ
จริยธรรม

ทักษะทางปัญญา

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

1

3

1

2

3

1

2

3

ทป 594         
ทป 511         
ทป 515         
ทป 516         
ทป 691        
ทป 692        
ทป 693         
ทป 694         
PLO4
 
 
PLO5 สร้างสรรค์งานวิจัยและหรือนวัตกรรม/เพื่อตอบโจทย์ทางการประมงแม่โจ้ได้
ทป 515         
ทป 516         
ทป 691        
ทป 692        
ทป 693         
ทป 694         
PLO5
     




































































































































































































รายวิชา

1

2

ความรู้

3

1

2

3

2

PLO6 มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย
ทป 501        
ทป 591        
ทป 592        
ทป 593        
ทป 594        
ทป 511        
ทป 512        
ทป 513        
ทป 514        
ทป 515        
ทป 516        
ชป 521        
ชป 522        
ชป 523        
ชป 524        
ชป 525        
ชป 526        















ทักษะวิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
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PLOs/

คุณธรรมและ
จริยธรรม

รายวิชา

1

2

ความรู้

3

1

2

3

ทักษะทางปัญญา

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

1

1

2

3

2

ทักษะวิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

3

1

2

3

พล 531            
พล 532            
จป 541            
จป 542            
ทป 691        
  
ทป 692        
  
ทป 693            
ทป 694            
PLO6
 
 
PLO7 มีทักษะความรู้ด้านการนาเสนอผลงานวิจัยหรือการตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการที่ได้รับการยอมรับ
ทป 513         
  
ทป 514            
ทป 591        
  
ทป 592        
  
ทป 593        
  
ทป 594            
ทป 691        
  
ทป 692        
  
ทป 693            
ทป 694            
PLO7
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7. ความสัมพันธ์ระหว่าง PLOs กับมาตรฐานผลการเรียนรู้ ด้าน 5 (ตามมาตรฐานคุณวุฒิของแต่ละ
สาขาวิชา)
PLOs

คุณธรรมและจริยธรรม

1

2

3

PLO1

ดาเนินการวิจยั
อย่างมีจรรยาบรรณของนักวิจัย
PLO2
สามารถอภิปราย
หลักการและ
ความสัมพันธ์
ทางด้านการประมง
และทรัพยากรทาง
น้าได้
PLO3
นาเอาหลักการ
แนวคิดด้านการ
ประมงและ
ทรัพยากรทางน้า
และสามารถใช้
เทคโนโลยีในการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้า
ชีววิทยาประมง
และการจัดการได้
PLO4
วิเคราะห์
ประเมินผล และ
เสนอแนวทางแก้ไข
สถานการณ์ที่
เกิดขึ้นจากการ
ปฏิบัติงานในส่วน
สาขาเฉพาะด้าน
ทางการประมงได้





ความรู้

3

ทักษะทางปัญญา

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

1

2

1

2

1

2

3



























3

ทักษะวิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

1

2























3
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คุณธรรมและจริยธรรม

1

2

3

ความรู้

ทักษะทางปัญญา

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

ทักษะวิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

PLO5

สร้างสรรค์งานวิจัย
และ/หรือ
นวัตกรรมเพื่อตอบ
โจทย์ทางการ
ประมงได้
PLO6

มีทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษเชิง
วิชาการตามเกณฑ์
ของมหาวิทยาลัย
PLO7

นาเสนอผลงานวิจัย
ในระดับชาติหรือ
นานาชาติ และ/
หรือตีพิมพ์ผลงาน
ในวารสารวิชาการ
ที่ได้รับการยอมรับ
ทาเครื่องหมาย  ลงในช่องที่มีความสัมพันธ์กัน



















































8. ความคาดหวังของผลลัพท์การเรียนรู้ในแต่ละปีการศึกษา
โครงสร้างหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้า
แผน ก แบบ ก 1
ชันปีที่
1

2

รายละเอียด
ดาเนินการวิจัยอย่างมีจรรยาบรรณของนักวิจัย สามารถอภิปรายหลักการและนาแนวคิดด้านการ
ประมงและทรัพยากรทางน้า รวมทั้งสามารถใช้เทคโนโลยีในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า ชีววิทยาประมง
และการจัดการได้ สามารถวิเคราะห์ ประเมินผล และเสนอแนวทางแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจาก
การปฏิบัติงานในส่วนสาขาเฉพาะด้านทางการประมงได้ นาไปสู่การเขียนโครงร่างวิทยานิพนธ์เพื่อ
ตอบโจทย์ของปัญหาการวิจัย และมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย
สามารถสร้างสรรค์งานวิจัยและ/หรือนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ทางการประมงได้ นาเสนอผลงานวิจัย
ในระดับชาติหรือนานาชาติ และ/หรือตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการที่ได้รับการยอมรับ

3
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แผน ก แบบ ก 2
ชันปีที่
1

2

รายละเอียด
ดาเนินการวิจัยอย่างมีจรรยาบรรณของนักวิจัย สามารถอภิปรายหลักการและความสัมพันธ์ทางด้าน
การประมงและทรัพยากรทางน้า รวมทั้งนาเอาหลักการและแนวคิดด้านการประมงฯ และสามารถใช้
เทคโนโลยีในการเพาะเลีย้ งสัตว์น้า ชีววิทยาประมง และการจัดการได้ และมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
เชิงวิชาการตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย
สามารถวิเคราะห์ ประเมินผล และเสนอแนวทางแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานในส่วน
สาขาเฉพาะด้านทางการประมงได้ สามารถเขียนโครงร่างวิทยานิพนธ์เพื่อตอบโจทย์ของปัญหาการ
วิจัย ได้ รวมทั้งสร้างสรรค์งานวิจัยและ/หรือนวัตกรรมเพื่อ ตอบโจทย์ท างการประมงได้ นาเสนอ
ผลงานวิจัยในระดับชาติหรือนานาชาติ และ/หรือตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการที่ได้รับการยอมรับ
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
ใช้ห ลั กเกณฑ์ ในการให้ร ะดับ คะแนนตามข้อบังคับมหาวิทยาลั ยแม่โจ้ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 ข้อ 29 การวัดและประเมินผลการศึกษา ดังนี้
อักษรระดับคะแนน
A
B+
B
C+
C
D+
D
F

ระดับผลการเรียน
ดีเยี่ยม
ดีมาก
ดี
ค่อนข้างดี
ปานกลาง
ค่อนข้างอ่อน
อ่อน
ตก

แต้มระดับคะแนน
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.0

นอกจากอักษรระดับคะแนนข้างต้นแล้ว ผู้สอนอาจใช้อักษรอื่นเพื่อเป็นสัญลักษณ์แสดงผล
การศึกษา โดยมีความหมายดังนี้
อักษร
S
U
I
V
W
Op

ความหมาย
ผลการศึกษาเป็นที่พอใจ หรือแสดงว่านักศึกษาสอบผ่าน
ผลการศึกษาไม่เป็นที่พอใจ หรือแสดงว่านักศึกษาสอบไม่ผ่าน
ไม่สมบูรณ์
ลงทะเบียนในฐานะผู้เข้าร่วมฟัง โดยไม่มีการประเมินผลและมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80
ถอนรายวิชาภายในกาหนดเวลา
การเรียนการสอนยังไม่สิ้นสุดให้ใช้เฉพาะบางรายวิชาที่หลักสูตรกาหนด
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2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
1) เมื่อรายวิชาตัดเกรดเรียบร้อยแล้วให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรหรือกรรมการทวนสอบ
พิจารณากระบวนการประเมินและให้เกรดในรายวิชานั้น ถ้าผิดสังเกต เช่น มี A หรือ F มากเกินไป
ให้บันทึกและรายงานต่อคณะกรรมการประจาคณะ
2) กรรมการประจาคณะจัดประชุมพิจารณาเกรด โดยบรรจุ เรื่อง การทวนสอบให้เป็นวาระ
พิจารณา จาก ข้อ 1
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะที่นักศึกษายังไม่ส้าเร็จการศึกษา
1) แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบ เพื่อสุ่มตรวจสอบรายวิชา
2) การประเมิ น ผลแต่ ล ะรายวิช าต้ อ งผ่ านที่ ประชุม อาจารย์ ผู้ รับ ผิ ด ชอบหลั ก สู ตรและ
คณะกรรมการประจาคณะก่อนการประกาศผล
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส้าเร็จการศึกษา
1. ติดตามและสารวจภาวะการได้งานทาของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบ
การศึกษา ในด้านระยะเวลาการหางานทา ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความ
มั่นใจของบัณฑิตในการประกอบการงานอาชีพ
2. ติดตามและสารวจความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตในด้านความรู้ความสามารถและการ
ทางานในสถานประกอบการ
3. ติดตามและสารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับความรู้ของบัณฑิตจากคณาจารย์ ผู้ใช้บัณฑิต
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
4. ติดตามและประเมินผลจากศิษย์เก่า - ศิษย์ปัจจุบัน ในแง่ของความพร้อมและความรู้
จากสาขาวิชาที่เรียน รวมทั้งสาขาอื่น ๆ ที่กาหนดในหลักสูตร ที่เกี่ยวเนื่องกับการ
ประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับปรุง
หลักสูตรให้ดียิ่งขึ้นด้วย
3. เกณฑ์การส้าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
นักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาในสาขาวิชาต่าง ๆ และได้รับการเสนอชื่อให้รับปริญญา จะต้องมี
คุณสมบัติดังนี้
3.1 แผน ก แบบ ก 1
1) ศึกษารายวิชา ครบถ้วนตามที่กาหนดใน (รายวิชาที่กาหนดให้เรียนโดยไม่นับหบ่วยกิต)
หลักสูตร โดยจะได้รับการประเมินผลรายวิชาเป็นS ตามรายวิชาที่กาหนด
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2) สอบผ่านภาษาอังกฤษตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กาหนดตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย
3) เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการที่
มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้
4) ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้ รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อย
ได้ รั บ การยอมรั บ ให้ ตี พิ ม พ์ ใ นวารสารระดั บ ชาติ ห รื อ ระดั บ นานาชาติ ที่ มี คุ ณ ภาพตามประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ (อยู่ในฐานข้อมูล TCI) อย่างน้อย 1 เรื่อง และเสนอต่อที่ประชุมภาคบรรยายที่มี
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceeding) อีกอย่างน้อย 1 เรื่อง
3.2 แผน ก แบบ ก 2
1) ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กาหนดในหลักสูตรโดยจะต้องได้รับค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม
ไม่ต่ากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า
2) สอบผ่ า นภาษาอั ง กฤษตามหลั ก เกณฑ์ แ ละเงื่ อ นไขที่ ก าหนดตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย
3) เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบแบบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่
มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้
4) ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อย
ได้ รั บ การยอมรั บ การตี พิ ม พ์ ใ นวารสารระดั บ ชาติห รื อ ระดั บ นานาชาติ ที่ มี คุ ณ ภาพตามประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ (อยู่ในฐานข้อมูล TCI) อย่างน้อย 1 เรื่อง หรือนาเสนอต่อที่ประชุ มวิชาการโดย
บทความที่นาเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการ (Proceeding) อย่างน้อย 1 เรื่อง
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการส้าหรับอาจารย์ใหม่
1) มีการปฐมนิเทศ และอบรมพัฒนาวิชาชีพครูให้แก่อาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจถึงบทบาท
หน้าที่ ความรับผิดชอบ และนโยบายของมหาวิทยาลัย คณะ ตลอดจนหลักสูตรที่สอน
2) จัดทาระบบพี่เลี้ยง (Mentoring System) ให้กับคณาจารย์ใหม่
3) จัดทาคู่มือคณาจารย์และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานให้คณาจารย์
4) คณะจัดให้มีการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ และนโยบาย ระบบการทางานต่าง ๆ ใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องของคณะ
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
1. สนับสนุนให้อาจารย์เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน
2. การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลที่ทันสมัย
3. สนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมการประชุมสัมมนาในด้านการเรียนการสอนเพื่อแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกับอาจารย์ท่านอื่น ๆ และนามาปรับใช้ในการเรียนการสอนได้
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ
1. สนับสนุนให้อาจารย์ทางานวิจัย และให้บริการทางวิชาการ
2. สนับสนุนให้อาจารย์ได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
3. สนับสนุนให้อาจารย์พัฒนาทักษะทางด้านภาษา
4. สนับสนุนให้อาจารย์ขอตาแหน่งทางวิชาการ
5. มอบประกาศเกียรติคุณหรือให้รางวัลแก่อาจารย์ที่มีคุณภาพด้านต่าง ๆ
6. ให้อาจารย์ผู้สอนทุกท่านมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร
7. ส่งเสริมให้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ และเพิ่มพูนความรู้ด้านวิชาการและ
วิชาชีพ
8. ส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการด้านวิชาการและวิชาชีพกับพันธกิจด้านการเรียนการสอน
การวิจัย และบริการวิชาการ
9. มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณอาจารย์ และควบคุมดูแลให้คณาจารย์ถือปฏิบัติ
10. ส่งเสริมให้มีความร่วมมือภาครัฐ ภาคเอกชน รวมทั้งการปฏิบัติงานร่วมภาคเอกชน
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การก้ากับมาตรฐาน
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้า หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2561 เป็นหลักสูตรปริญญาโท มีการบริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์ มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2552 ดังนี้
1.1 จ้านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
หลักสูตรมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจานวน 4 คน ดังนี้
ที่

ต้าแหน่งทาง
วิชาการ

ชื่อ – สกุล

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายอภินันท์

2. อาจารย์

3. อาจารย์

4. อาจารย์

เลขประจ้าตัว
คุณวุฒิ
ประชาชน
3840500036
036

ปร.ด.
สุวรรณรักษ์
วท.ม.
ทษ.บ.
นางสาวอุดมลักษณ์ 3510101091 วท.ด.
สมพงษ์
346
วท.ม.
วท.บ.
นางสาวสุดาพร
3570700049 วท.ด.
ตงศิริ
126
วท.ม.
วท.บ.
นางสาวดารชาต์
3679900220 ปร.ด.
เทียมเมือง
055
วท.ม.
วท.บ.

สาขาวิชา

ส้าเร็จการศึกษาจาก

ปี
พ.ศ.

เกษตรศาสตร์
วิทยาศาสตร์การประมง
ประมงน้าจืด
ชีววิทยา
ชีววิทยา
จุลชีววิทยา
เทคโนโลยีชีวภาพ
ชีววิทยา
เกษตรศาสตร์
การจัดการประมง
การจัดการประมง
ประมง

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2554
2540
2536
2549
2544
2541
2553
2541
2537
2555
2546
2543

1.2 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก จานวน 4 ท่าน และมี
ผลงานทางวิช าการตามหลั กเกณฑ์ที่กาหนด โดยหลั กเกณฑ์ฯ ได้กาหนดให้ อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตาแหน่ง รอง
ศาสตราจารย์ขึ้นไป และมีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่าง
น้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
1.3 คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
เป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่าปริญญา
โทหรือเทียบเท่าที่มีตาแหน่งรองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และมี
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ผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็น
ผลงานวิจัย
1.4 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก้าหนด
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้า
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 มีกาหนดครบรอบระยะเวลาการปรับปรุงหลักสูตร ในปีการศึกษา
2565 เพื่อใช้สาหรับนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา 2566
1.5 การด้าเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งชีผลการด้าเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตร
และการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้า
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 มีแผนการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน TQF ดังนี้
1. อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการวางแผน ติดตามและ
ทบทวนการดาเนินงานของหลักสูตร อย่างน้อย 2 ครั้งต่อภาคการศึกษา
2. มีการจัดทารายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ. 2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาติระดับอุดมศึกษาและได้จัดส่งให้สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
พิจารณารับทราบและให้ความเห็นชอบหลักสูตรฯ
3. มีการจัดทารายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ
มคอ. 3 และ มคอ. 4 ก่อนเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาครบทุกรายวิชา
4. มีการจัดทารายงานผลการดาเนินงานของรายวิชาและรายงานผลการดาเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ. 5 และ มคอ. 6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาค
การศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
5. มีการจัดทารายงานผลการดาเนินการของหลั กสูตร ตามแบบ มคอ. 7 ภายใน 60 วัน
หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
2. บัณฑิต
2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
หลั กสู ตรฯ มี การดาเนิ น การเพื่อประเมินผลคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา ใน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ด้ านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและ
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การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการสารวจความพึงพอใจจากสถานประกอบการผู้ใช้บัณฑิตหรือผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย
2.2 การได้งานท้าของผู้ส้าเร็จการศึกษา
หลักสูตรฯ ร่วมใช้ข้อมูลการสารวจภาวะการมีงานทาของบัณฑิตตามการดาเนินการของ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
3. นักศึกษา
3.1 การรับนักศึกษา
หลักสูตรฯ มีระบบและกลไกการรับนักศึกษาที่ประกอบด้วยกลไกระดับมหาวิทยาลัยและ
ระดับหลักสูตร ดังนี้
3.1.1 ระดับมหาวิทยาลัย
มีคณะกรรมการอานวยการคั ดเลื อ กเข้าระดับ บัณ ฑิต ศึ กษา เป็นผู้ ว างแผนและ
รายงานผลการดาเนินงานให้ผู้บริหารทราบ
3.1.2 ระดับหลักสูตร
มีคณะกรรมการโดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ทาหน้าที่ในการวางแผน กาหนด
จานวนนักศึกษาและคุณสมบัติผู้เข้าศึกษาและรายงานข้อมูลให้คณะฯ ทราบ
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา ได้กาหนดตาม มคอ. 2 และข้อกาหนดของมหาวิทยาลัย
แม่โจ้ มีระบบกลไกการเตรียมความพร้อมของนักศึกษา โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจาหลักสูตร ซึ่งมีหน้าที่ในการพิจารณาโครงการ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ วัตถุประสงค์ งบประมาณ
และระยะเวลาในการจัดโครงการหรือกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
มีการควบคุมดูแลให้คาปรึกษาและแนะแนวแก่นักศึกษาในระดับบัณฑิตของหลักสูตรฯ ดังนี้
1. คณะฯ แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่นักศึกษาทุกคน เพื่อทาหน้าที่ตามที่มหาวิทยาลั ย
กาหนด
2. อาจารย์ที่ปรึกษาแสดงตารางสอน เวลาที่ให้นักศึกษาเข้าพบ มีการแจ้งเบอร์โทรศัพท์
อีเมล หรือช่องทางการสื่อสารทางสารสนเทศแก่นักศึกษา
3. มีการติดตามนักศึกษากลุ่มเสี่ยง เช่น นักศึกษาที่มีผลการเรียนต่า และนักศึกษาที่เรียนไม่
เป็นไปตามแผนการศึกษา โดยอาจารย์ที่ปรึกษา
4. มีการเพิ่มช่องทางการอุทธรณ์ ในกรณีที่นักศึกษาสงสัยเรื่องการประเมินผลในรายวิชา
หรื อเรื่ องที่เกี่ย วข้ อ งกั บ การจั ด การเรียนการสอนโดยตรงต่ อ คณบดี อธิการบดี ห รื อ
คณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง
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5. หลักสูตรฯ มีระบบและกลไกในการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้ างทักษะ
การเรี ย นรู้ ใ นศตวรรษที่ 21 โดยอาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รและอาจารย์ ป ระจ า
หลั ก สู ต ร ซึ่ ง จะท าหน้ า ที่ ใ นการวางแผนโครงการ/กิ จ กรรม ก าหนดผู้ รั บ ผิ ด ชอบ
วั ต ถุ ป ระสงค์ งบประมาณและระยะเวลาในการจั ด โครงการ/กิ จ กรรม อี ก ทั้ ง ยั ง
ดาเนินการออกแบบรายวิชาต่าง ๆ ตามโครงสร้างของหลักสูตรให้มีความสอดคล้ อง
กับทักษะที่จาเป็นสาหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย กลุ่มวิชาเอกบังคับ
กลุ่มวิชาเอกเลือก
3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา
หลักสูตรฯ มีการติดตามการคงอยู่ของนักศึกษา อัตราการสาเร็จการศึกษา ผ่านระบบและ
กลไกของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ และคณะกรรมการประจาคณะฯ มีการสารวจความพึงพอใจ
ของนักศึกษาต่อหลักสูตร จากนั้นจึงนาผลจากการติดตามและผลการประเมินมาวิเคราะห์ปัญหาและ
แนวทางการแก้ไขปัญหา
หลักสูตรฯ มีการดาเนินการติดตามข้อร้องเรียนของนักศึกษา โดยผ่านช่องทางการร้องเรียน
ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย คณะฯ และการรับฟังจากนักศึกษาโดยตรง เมื่อพบว่ามีข้อร้องเรียน หลักสูตรฯ
จะนามาพิจารณาโดยผ่านการประชุมของหลักสูตรฯ
4. อาจารย์
4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์
4.1.1 การรับอาจารย์ใหม่
ในการรับอาจารย์ใหม่ ได้มีการกาหนดรอบอัตรากาลังผ่านคณะฯ ไปยังมหาวิทยาลัย
เมื่อได้รับการจัดสรรกรอบอัตรากาลัง หลักสูตรฯ จะได้ดาเนินการสรรหาอาจารย์ตามขั้นตอนการ
ดาเนินการสรรหาบุคลากรของคณะฯ และ/หรือ มหาวิทยาลัย ซึ่งในการรับอาจารย์ใหม่ มีขั้นตอนดังนี้
(1) การกาหนดคุณสมบัติ
1) คุณสมบัติทั่วไปเป็นไปตามนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่มหาวิทยาลัย
ที่เน้นการผลิตบัณฑิตเน้นการปฏิบัติ และนาไปสู่วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย
2) มีผลคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ใน
ประกาศคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา เรื่ อ ง มาตรฐานความสามารถ
ภาษาอั ง กฤษของอาจารย์ ป ระจ า โดยในสองปี แ รกจะใช้ ต ามเกณฑ์ ที่
มหาวิทยาลัยแม่โจ้กาหนด
3) คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
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- สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับปริญญาเอก ในสาขาวิชาการประมง หรือ
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องซึ่งต้องมีผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ที่เกี่ยวข้องกับคณะ/วิทยาลัย ที่สมัคร
(2) การคัดเลื อกหรือการสอบคั ดเลือก ประกอบด้ว ยการสอบข้อเขียนหรือสอบ
สัมภาษณ์ และ/หรือทดสอบความสามารถในการสอน โดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัย/คณะแต่งตั้ง
โดยข้อสอบให้ความสาคัญต่อความสามารถในการปฏิบัติงานตามตาแหน่ง และทัศนคติต่องานการ
ให้บริการอาจารย์และนักศึกษา
4.1.2 การแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย แม่
โจ้และแนวทางการบริหารตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษา พ.ศ. 2558
4.1.3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทาหน้าที่สนับสนุน ช่วยเหลือและดาเนินกิจกรรมให้
ครบถ้วนตามเกณฑ์ของการประกันคุณภาพหลักสูตร
4.1.4 กาหนดให้อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรมีส่วนร่วมในกิจกรรมตามข้อ 4.1.2 และ 4.1.3
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้า มีการ
จั ด ท าแผนบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลที่ เ ป็ น รู ป ธรรม โดยเชิ ญ ผู้ รู้ ม าให้ ค วามรู้ ใ นหลั ก สู ต ร ( Staff
Development) ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรของหลักสูตรฯ ได้พัฒนาความรู้และทักษะวิชาชีพ
ทั้งในและต่างประเทศอย่ างต่อเนื่ อง ตลอดจนส่ งสริมในบุคลากรของหลั กสู ตรไปปฏิบัตงานร่วม
ภาคเอกชนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในภาคเอกชน (Talent Mobility)
4.2 คุณภาพอาจารย์
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้า หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2561 มีคณาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิและประสบการณ์ในวิชาชีพ ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 คณะมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรสายวิชาการ
ทางานวิจัยและนาผลงานวิจัยเสนอต่อที่ประชุมทั้งในวารสารและงานประชุมวิชาการ มีการส่งเสริม
สนับสนุนให้อาจารย์ขอตาแหน่งวิชาการเพิ่มขึ้นตามกรอบระยะเวลาที่กาหนด
4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์
หลักสูตรฯ ได้มีการติดตามอัตราการคงอยู่ของอาจารย์ ผ่านระบบและกลไกของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการประจาคณะฯ มีการดาเนินการประเมิ นความพึงพอใจของ
อาจารย์ที่มีต่อหลักสูตร โดยนาผลการประเมินรายงานในการประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
เพื่อร่วมกันวิเคราะห์ สังเคราะห์ปัญหาและกาหนดแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน
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5. หลักสูตร การเรียนการสอนและการประเมินผู้เรียน
5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
หลักสูตรฯ มีระบบการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตรที่มีความสอดคล้องตาม
กรอบ TQF (Thailand Qualifications Framework for Higher Education) หรื อ เกณฑ์ ม าตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และใช้ระบบและกลไกการพัฒนาหลักสูตรภายใต้มหาวิทยาลัย มีการ
จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมความเข้าใจของอาจารย์ผู้สอน การเปิดรายวิชาต่าง ๆ ทั้งวิชาบังคับและ
วิชาเลื อกที่เน้ นนั กศึกษาเป็ นส าคัญ การควบคุมกากับติ ดตามให้ อาจารย์ผู้ รับผิ ดชอบรายวิชาจั ดท า
มคอ. 3 ให้ทันก่อนเปิดการเรียนการสอน และร่วมหารือแนวปฏิบัติและพัฒนาการเรียนการสอน
มี
การติดตามให้จัดทา มคอ. 3 – มคอ. 7 ภายในกาหนดระยะเวลา มีระบบทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลการ
เรียนรู้ระดับรายวิชา รวมถึงการประเมินระดับความพึงพอใจในการดาเนินงานของหลักสูตรของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต่อการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร
5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
5.2.1 จัดประชุมคณาจารย์ในคณะฯ อย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง เพื่อติดตามผลการดาเนินงาน
ตามแผนการประกั น คุ ณ ภาพของหลั ก สู ต รและการเรี ย นการสอนตามเกณฑ์ มาตรฐานหลั กสู ตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558
5.2.2 จัดประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 2 ครั้ง เพื่อการ
เตรียมการจัดการเรียนการสอนและการประเมินการบริหารหลักสูตร
5.2.3 จั ด ประชุ ม ร่ ว มกั น ระหว่ า งอาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รและอาจารย์ ผู้ ส อนทุก
รายวิชาในหลักสูตรอย่างน้อย ภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง เพื่อวางแผนการจัดการเรียนการสอน โดยการ
จั ดทารายละเอีย ดของรายวิช าและรายละเอียดประสบการณ์ภ าคสนาม ตามแบบ มคอ. 3 และ
มคอ. 4 ก่อนเปิดภาคการศึกษาให้ครบทุกวิชา
5.3 การประเมินผู้เรียน
เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะประชุม
เพื่อพิจ ารณาผลการศึกษาและรั บ รองผลการศึ กษาของรายวิช าต่าง ๆ จากนั้นจึงสรุปผลเพื่อให้
คณะกรรมการประจาคณะฯ รับรอง
หลั กสู ตรฯ ดาเนิ น การให้ ผู้ ส อนมีการจัดทารายงานผลการดาเนินงานของรายวิช าและ
รายงานผลการดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ. 5 และ มคอ. 6 ภายใน 30 วัน
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกวิชา โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเก็บรวบรวมข้อมูล
ผลการดาเนินงานของหลักสูตรเพื่อนาไปใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร หาแนวทางที่จะทาให้หลักสูตรบรรลุ
เป้าหมาย
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5.4 ผลการด้าเนินงานตามตัวบ่งชีตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
หลักสูตรฯ จะจัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร 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 า มี อ าคาร 2 หลั ง เป็ น สถานที่ ส อน
ประกอบด้วยห้องเรียนขนาดเล็ก 6 ห้อง ห้องเรียนขนาดใหญ่ 2 ห้อง ห้องปฏิบัติการ 10 ห้อง และ
ห้องประชุมขนาดใหญ่ 1 ห้อง
มหาวิ ท ยาลั ย แม่ โ จ้ มี ท รั พ ยากรที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การเรี ย นการสอน ของห้ อ งสมุ ด กลาง
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีทุกประเภทประกอบด้วย หนังสือ, วิทยานิพนธ์, วารสาร และหนังสือพิมพ์ จุลสาร
กฤตภาค โสตทัศนวัสดุ และฐานข้อมูลสาเร็จรูป CD-ROM, CD-ROM MULTIMEDIA โดยทรัพยากร
ดังกล่าวข้างต้นมีจานวนดังนี้

หมวด
000
100
200
300
400
500
600
700
800
900

จ้านวนหนังสือ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
ค้าอธิบายหมวด
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

รวม
14,646
3,519
4,688
55,932
6,194
25,600
63,387
5,560
3,253
8,275
191,054
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สื่อโสตทัศนวัสดุ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
รายการ
CD/DVD เกษตร
CD/DVD สารคดี
CD/DVD บทเรียนภาษา
CD/DVD ซีดีรอมทั่วไป
CD/DVD บันเทิง

257
1,043
226
1,274
2,501
5,301

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

จ้านวน

จ้านวน
139,717
831
471
12
19
1
35

ชนิด
บทความ
รายการ
รายการ
ฐานข้อมูล
ฐานข้อมูล
รายชื่อ

นอกจากนี้ ยั งมี ความร่ วมมื อระหว่ างห้ องสมุ ดกั บหน่ วยงานอื่ นๆ ในจั งหวั ดเชี ยงใหม่ เช่ น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ
เชียงใหม่ มหาวิทยาลั ยพายั พ เป็ นต้น และมีการเชื่อมโยงเครือข่ายในฐานข้ อมูล Journal Link และ
วิทยานิพนธ์/งานวิจัยออนไลน์ ตลอดจนสหบรรณานุกรม
6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
1) มหาวิทยาลัยมีคณะทางานประเมินสมรรถนะและประสิทธิภาพเครื่องมือวิทยาศาสตร์
เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูง
2) คณะ/วิทยาลัย มีการจัดสรรงบประมาณประจาปีในการจัดหาทรัพยากรการเรียนการ
สอน ตารา สื่ออุปกรณ์ในห้องเรียนและปฏิบัติการให้ทันสมัย
3) คณะ/วิทยาลัย จัดประชุมเพื่อให้คณาจารย์ร่วมกันวางแผนในการเสนองบประมาณ
ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์การเรียนการสอน
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6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
1) สารวจความต้องการทรัพยากรการเรียนการสอนเป็นประจาทุกปีจากผู้สอนและผู้เรียน
2) ประเมินความเพียงพอจากความต้องการใช้ของอาจารย์และผู้เรียนทุกรายวิชา
3) มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อคุณภาพการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้แบบออนไลน์ทุกรายวิชา ผ่านทางเว็บไซต์ www.assess.mju.ac.th
6.5 ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
1) มีการสารวจความพึงพอใจของผู้ ใช้บัณฑิตและผู้ มีส่วนได้เสีย ตลอดจนศิษย์เก่ าเมื่อ
ครบรอบหลักสูตร เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงหลักสูตรต่อไป
2) มีการสารวจความต้องการของตลาดแรงงาน และความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตเพื่อนา
ข้อมูลมาประกอบการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรและวางแผนการรับนักศึกษา
3) สารวจความต้องการของตลาดแรงงานจากข้อมูลการได้งานทาของบัณฑิตสารวจความ
คิดเห็นและความพึงพอใจจากศิษย์เก่าที่เป็นผู้ ใช้บัณฑิตเพื่อประกอบการพัฒนาหรือ
ปรับปรุงหลักสูตรและวางแผนการรับนักศึกษา
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7. ตัวบ่งชีผลการด้าเนินงาน (Key Performance Indicators)
ตัวบ่งชีผลการด้าเนินการ

1

1. อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่ วมในการ 
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดาเนินงานของหลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ 
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้า
มี)
3. มีร ายละเอีย ดของรายวิช า และรายละเอียดของประสบการณ์ 
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 3 และมคอ.4 อย่างน้อยก่อนการ
เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
4. จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ 
ดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 5
และ มคอ. 6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้
ครบทุกรายวิชา
5. จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลั กสูตร ตามแบบ มคอ.7 
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
ที่กาหนดใน มคอ. 3 และ มคอ. 4 (ถ้ามี (อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน 
หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดาเนินงานที่
รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว
8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคาแนะนาด้าน 
การจัดการเรียนการสอน
9. อาจารย์ ป ระจ าทุ ก คนได้ รั บ การพั ฒ นาทางวิช าการ และ/หรื อ 
วิชาชีพอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
10. จ านวนบุ คลากรสนั บสนุน การเรี ยนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการ 
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี

ปีการศึกษา (ปีที่)
2
3
4

5
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ตัวบ่งชีผลการด้าเนินการ

1

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่ มีต่ อ 
คุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่ 
น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
รวมตัวบ่งชี้บังคับที่ต้องดาเนินการข้อ 1-5 ในแต่ละปี
5
รวมตัวบ่งชี้ในแต่ละปี
9

ปีการศึกษา (ปีที่)
2
3
4




5
10

5



 







5
10

5
11

5
12

หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการด้าเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
1. การประเมินเบื้องต้นจากผู้เรียนจากการทดสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรม การโต้ตอบ
หรือการตอบคาถามของนักศึกษา เพื่อนาไปวางแผนกลยุทธ์ในการเรียนการสอน
2. การประชุมร่วมกันระหว่างอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนในการจัดการ
เรียนการสอน
3. การสอบวัดความรู้ ซึ่งสามารถชี้ได้ว่าผู้เรียนมีความเข้าใจในเนื้อหาหรือไม่ หากพบว่ามี
ปัญหาก็จะต้องมีการดาเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป
4. การประชุมร่วมกันของอาจารย์ในคณะ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
จากอาจารย์ที่มีความรู้ในการใช้กลยุทธ์การเรียนการสอน เพื่อนาไปพัฒนาและวางแผน
กลยุทธ์การสอนในรายวิชาที่ตนเองรับผิดชอบ
5. การสอบถามจากนักศึกษาถึงประสิทธิผลของการเรียนรู้จากวิธีการที่ใช้ โดยสอบถามจาก
แบบสอบถามหรือการสนทนา
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
1. การประเมินการสอนโดยนักศึกษาทุกปลายภาคการศึกษาโดยมหาวิทยาลัยเป็นผู้จัดทา
การประเมิน
2. การประเมินผลของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน และประสิทธิภาพการ
เรียนการสอนในทุกสิ้นภาคการศึกษา โดยสานักบริหารและพัฒนาวิชาการ และจัดทา
โดยคณะ
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3. การประเมินการสอนของอาจารย์ประจาวิชาจากการสังเกตพฤติกรรม การเข้าชั้นเรียน
การเข้าร่วมกิจกรรม งานที่มอบหมายและเขียนไว้ในรายงานผลการดาเนินการรายวิชา
(มคอ.5)
4. คณาจารย์ วิ เ คราะห์ แ ละประเมิ น จุ ด ที่ ควรพั ฒ นาของกลยุ ทธ์ ก ารสอนในแต่ ล ะภาค
การศึ ก ษา รวมถึ ง ผลการเรี ย นของนั ก ศึ ก ษา และน าไปเขี ย นไว้ ใ นรายงานผลการ
ดาเนินงานรายวิชา (มคอ.5)
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 โดยนักศึกษาและบัณฑิต
1) ประเมินหลักสูตรจากนักศึกษาแรกเข้าและนักศึกษาที่จะสาเร็จการศึกษาในภาคปลาย
โดยวิธีการสัมภาษณ์หรือแบบสารวจหรือผ่านทางเว็บไซต์เพื่อรับข้อมูลย้อนกลับ
2) การประเมินจากศิษย์เก่าโดยการสอบถาม ผ่านทางเว็บไซต์ การจัดประชุมศิษย์เก่า
หรือเชิญศิษย์เก่ามาประชุมร่วมกับอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของคณะฯ เพื่อให้
ข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาหลักสูตร
2.2 ผู้ทรงคุณวุฒิและ/หรือผู้ประเมินภายนอก
1. ประเมินหลักสูตรจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และ/หรือผู้ประเมินภายนอก โดยดู
จากรายงานผลการดาเนินการของหลั กสู ตร ข้อมูลย้อนกลับจากนักศึกษาทุ กชั้น ปี
บัณฑิตที่จบตามหลักสูตรและนายจ้าง/ผู้ประกอบการ และการเยี่ยมชม
2. การประเมิ น จากผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ห รื อ คณะกรรมการที่ ป รึ ก ษาคณะโดยการเชิ ญ
ผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ความเห็นหรือเข้าร่วมประชุมกับ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของ
คณะฯ เพื่อให้ข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาหลักสูตร
3. การประเมินจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน (SAR)
4. การประเมินจากผู้แทนจากชุมชน องค์กรใกล้เคียงกับสถานศึกษา
2.3 นายจ้าง/ผู้ประกอบการ
1) ประเมินนายจ้าง/ผู้ประกอบการ โดยการประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพบัณฑิต
และการนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทางาน
2) การประเมิ น จากผู้ ใ ช้ บั ณ ฑิ ต โดยผ่ า นช่ อ งทางแบบสอบถาม การเข้ า พบเพื่ อ ขอ
ค าแนะน าและข้ อ เสนอแนะ หรื อ การเชิ ญ ผู้ ใ ช้ บั ณ ฑิ ต เข้ า ร่ ว มประชุ ม กั บ อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของคณะฯ เพื่อให้ข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาหลักสูตร
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3. การประเมินผลการด้าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
ประเมินตามตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประเมิน
อย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอย่างน้อย 1 คน
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร และแผนกลยุทธ์การสอน
1) อาจารย์ประจาวิชาทบทวนผลการประเมินประสิทธิภาพการสอนในวิชาที่รับผิดชอบระหว่าง
ภาคการศึกษาและปรับปรุงทันทีเมื่อจาเป็ น และเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาจัดทารายงานผล
การดาเนินการรายวิชา (มคอ.5) เสนอต่อคณบดี
2) การประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและคณาจารย์ที่เกี่ยวข้อง พิจารณาทบทวนสรุปผล
การดาเนินงานหลักสูตร เพื่อวางแผนปรับปรุงการดาเนินงาน เพื่อใช้ในปีการศึกษาต่อไป
3) อาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ดชอบหลั กสู ตรจัดทารายงานผลการดาเนินการของหลั กสู ตรเมื่ อสิ้ น สุ ด ปี
การศึกษาเสนอคณะกรรมการประจาคณะ
4) การปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รทั้ ง ฉบั บ จะกระท าทุ ก 5 ปี เพื่ อ ให้ ห ลั ก สู ต รมี ค วามทั น สมั ย และ
สอดคล้องกับความต้องการกับตลาดแรงงานและผู้ใช้บัณฑิต
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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/อาจารย์ประจาหลักสูตร/
อาจารย์ผู้สอน
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยี
การประมงและทรัพยากรทางน้า
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยี
การประมงและทรัพยากรทางน้า
รายงานสรุปการวิพากษ์หลักสูตร
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง แนวปฏิบัติในการเผยแพร่ผลงานวิจัยตามเงื่อนไข
การสาเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง รายชื่อวารสารวิชาการสาหรัการตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานวิจัยตามเงื่อนไขการสาเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
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
ปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตรดังนี

หมวดวิชา
แผน ก แบบ ก 1
วิชาที่ไม่นับหน่วยกิต
วิทยานิพนธ์
รวมจานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
แผน ก แบบ ก 2
วิชาที่ไม่นับหน่วยกิต
กลุ่มวิชาเอก
กลุ่มวิชาเอกเลือก
วิทยานิพนธ์
รวมจานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร

เกณฑ์กระทรวงศึกษาธิการ
2558
(หน่วยกิต)
ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
36

ศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า
12 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 12
36

โครงสร้างเดิม
2556
(หน่วยกิต)
36
(7)
36
36

โครงสร้างใหม่
2560
(หน่วยกิต)
36
(7)
36
36

36
(7)
18
6
12
36

36
(7)
6
18
12
36
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เอกสารแนบ 2
ตารางเปรียบเทียบรายละเอียด ตามโครงสร้างหลักสูตรเก่า – หลักสูตรใหม่
โครงสร้างหลักสูตรเดิม
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการประมง
และทรัพยากรทางน้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)
ชื่อหลักสูตร (เดิม)
ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาสาขาวิชาเทคโนโลยีการประมงและ
ทรัพยากรทางน้า
ภาษาอังกฤษ : Master of Science Program in Fisheries
Technology and Aquatic Resources
ชื่อปริญญา (เดิม)
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากร
ทางน้า)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : วท.ม. (เทคโนโลยีการประมงและ
ทรัพยากรทางน้า)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Master of Science
(Fisheries Technology and
Aquatic Resources)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : M.S. (Fisheries Technology and
Aquatic Resources)
จ้านวนหน่วยกิตรวม
แผน ก แบบ ก 1
1. รายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิต
- ทป 511 ระเบียบวิธวี ิจยั ทางการประมงและ
ทรัพยากรทางน้า

36
หน่วยกิต
7
หน่วยกิต
3 (2-3-5)

โครงสร้างหลักสูตรใหม่
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการประมง
และทรัพยากรทางน้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
ชื่อหลักสูตร (ใหม่)
ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาสาขาวิชาเทคโนโลยีการประมงและ
ทรัพยากรทางน้า
ภาษาอังกฤษ : Master of Science Program in Fisheries
Technology and Aquatic Resources
ชื่อปริญญา (ใหม่)
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากร
ทางน้า)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : วท.ม. (เทคโนโลยีการประมงและ
ทรัพยากรทางน้า)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Master of Science
(Fisheries Technology and
Aquatic Resources)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : M.S. (Fisheries Technology and
Aquatic Resources)
จ้านวนหน่วยกิตรวม
แผน ก แบบ ก 1
1. รายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิต
- ทป 501 ระเบียบวิธวี ิจยั ทางการประมงและ
ทรัพยากรทางน้าขั้นสูง

หมายเหตุ

คงเดิม

คงเดิม

36
หน่วยกิต

คงเดิม

7
หน่วยกิต
3 (2-3-5)

คงเดิม

- ทป 591 สัมมนา 1
- ทป 592 สัมมนา 2
- ทป 593 สัมมนา 3

1 (0-2-1) - ทป 591 สัมมนา 1
1 (0-2-1) - ทป 592 สัมมนา 2
1 (0-2-1) - ทป 593 สัมมนา 3

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

- ทป 594 สัมมนา 4

1 (0-2-1) - ทป 594 สัมมนา 4

1 (0-2-1)

เปลี่ยนรหัสรายวิชา
เปลี่ยนชื่อวิชา
เปลี่ยนวิชาบังคับก่อน
คงเดิม
เปลี่ยนวิชาบังคับก่อน
เปลี่ยนคาอธิบายรายวิชา
เปลี่ยนวิชาบังคับก่อน
เปลี่ยนวิชาบังคับก่อน
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โครงสร้างหลักสูตรเดิม
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการประมง
และทรัพยากรทางน้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)
2. วิทยานิพนธ์
36
หน่วยกิต
- ทป 691 วิทยานิพนธ์ 1
6 (0-18-0)
- ทป 692 วิทยานิพนธ์ 2
6 (0-18-0)
- ทป 693 วิทยานิพนธ์ 3
12 (0-36-0)
- ทป 694 วิทยานิพนธ์ 4
12 (0-36-0)
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โครงสร้างหลักสูตรใหม่
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการประมง
และทรัพยากรทางน้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
2. วิทยานิพนธ์
36
หน่วยกิต
- ทป 691 วิทยานิพนธ์ 1
6 (0-18-0)
- ทป 692 วิทยานิพนธ์ 2
6 (0-18-0)
- ทป 693 วิทยานิพนธ์ 3
12 (0-36-0)
- ทป 694 วิทยานิพนธ์ 4
12 (0-36-0)

หมายเหตุ

คงเดิม
คงเดิม
เปลี่ยนคาอธิบายรายวิชา
เปลี่ยนคาอธิบายรายวิชา
เปลี่ยนคาอธิบายรายวิชา
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โครงสร้างหลักสูตรเดิม
โครงสร้างหลักสูตรใหม่
หมายเหตุ
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการประมง หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการประมง
และทรัพยากรทางน้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)
และทรัพยากรทางน้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
แผน ก แบบ ก 2
แผน ก แบบ ก 2
1. รายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิต
7
1. รายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิต
7
คงเดิม
หน่วยกิต
หน่วยกิต
- ทป 511 ระเบียบวิธีวจิ ัยทางการประมงและ
3 (2-3-5) - ทป 501 ระเบียบวิธีวจิ ยั ทางการประมงและ
3 (2-3-5) เปลี่ยนรหัสวิชา
ทรัพยากรทางน้า
ทรัพยากรทางน้าขั้นสูง
เปลีย่ นชื่อวิชา
เปลี่ยนวิชาบังคับก่อน
- ทป 591 สัมมนา 1
1 (0-2-1) - ทป 591 สัมมนา 1
1 (0-2-1) คงเดิม
- ทป 592 สัมมนา 2
1 (0-2-1) - ทป 592 สัมมนา 2
1 (0-2-1) เปลี่ยนวิชาบังคับก่อน
- ทป 593 สัมมนา 3
1 (0-2-1) - ทป 593 สัมมนา 3
1 (0-2-1) เปลี่ยนคาอธิบายรายวิชา
เปลี่ยนวิชาบังคับก่อน
- ทป 594 สัมมนา 4
1 (0-2-1) - ทป 594 สัมมนา 4
1 (0-2-1) เปลี่ยนวิชาบังคับก่อน
2. กลุ่มวิชาเอกบังคับ
18
2. กลุ่มวิชาเอกบังคับ
6
ลดลง
หน่วยกิต
หน่วยกิต
- ทป 511 เทคโนโลยีทางการประมงและการ
3 (2-3-5) เพิ่มใหม่
พัฒนา
- ทป 512 เทคโนโลยีทางด้านทรัพยากรทางน้า 3 (2-3-5) เพิ่มใหม่
- ชป 571 เทคนิคทางชีววิทยาของการ
3 (2-3-5)
ย้ายเป็นวิชาเอกเลือก
ประมง
เปลี่ยนรหัสวิชา
เปลี่ยนวิชาบังคับก่อน
เปลี่ยนคาอธิบายรายวิชา
- ชป 581 เทคโนโลยีชีวภาพทางการประมง
3 (2-3-5)
ยกเลิก
- พล 511 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
3 (2-3-5)
ย้ายเป็นวิชาเอกเลือก
เปลี่ยนรหัสวิชา
เปลี่ยนคาอธิบายรายวิชา
เปลี่ยนวิชาบังคับก่อน
- พล 521 เทคโนโลยีการผลิตอาหารสัตว์น้า
3 (2-3-5)
ย้ายเป็นวิชาเอกเลือก
เปลี่ยนรหัสวิชา
เปลี่ยนคาอธิบายรายวิชา
แก้ไขวิชาบังคับก่อน
- จป 511 การจัดการทรัพยากรประมงและ
3 (2-3-5)
ย้ายเป็นวิชาเอกเลือก
สิ่งแวดล้อมทางน้าเชิงบูรณาการ
เปลี่ยนรหัสวิชา
แก้ไขวิชาบังคับก่อน
- จป 512 การจัดการธุรกิจการประมง
3 (2-3-5)
ย้ายเป็นวิชาเอกเลือก
เปลี่ยนรหัสวิชา
เปลี่ยนคาอธิบายรายวิชา
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โครงสร้างหลักสูตรเดิม
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการประมง
และทรัพยากรทางน้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)
3. วิทยานิพนธ์
12
หน่วยกิต
- ทป 691 วิทยานิพนธ์ 1
6 (0-18-0)
- ทป 692 วิทยานิพนธ์ 2
6 (0-18-0)
4. กลุ่มวิชาเอกเลือก อย่างน้อย

- ทป 596 เรื่องเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีการ
ประมงและทรัพยากรทางน้า
- ทป 599 การฝึกประสบการณ์ต่างประเทศ
ระดับบัณฑิตศึกษา

โครงสร้างหลักสูตรใหม่
หมายเหตุ
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการประมง
และทรัพยากรทางน้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
3. วิทยานิพนธ์
24
เพิ่มขึน
หน่วยกิต
- ทป 691 วิทยานิพนธ์ 1
6 (0-18-0)
คงเดิม
- ทป 692 วิทยานิพนธ์ 2
6 (0-18-0) เปลี่ยนคาอธิบายรายวิชา
- ทป 693 วิทยานิพนธ์ 3
12 (0-36-0) เปลีย่ นคาอธิบายรายวิชา
6
4. กลุ่มวิชาเอกเลือก อย่างน้อย
6
เพิ่มขึน
หน่วยกิต
หน่วยกิต
รายวิชาด้านเทคโนโลยีการประมง (Fisheries Technology)
- ทป 513 นวัตกรรมทางด้านประมง
3 (2-3-5) เพิ่มใหม่
3 (2-3-5)
ยกเลิก
3 (0-9-0) - ทป 514 การฝึกประสบการณ์ต่างประเทศ
3 (0-9-0)
ระดับบัณฑิตศึกษา
- ทป 515 เรื่องเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีการ
3 (2-3-5)
ประมงและทรัพยากรทางน้า 1
- ทป 516 เรื่องเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีการ
3 (2-3-5)
ประมงและทรัพยากรทางน้า 2
กลุ่มวิชาด้านชีววิทยาทางการประมง (Fisheries Biology)
- ชป 521 เทคนิคทางชีววิทยาของการ
3 (2-3-5)
ประมง

- ชป 541 อนุกรมวิธานขั้นสูงของปลา

3 (2-3-5) - ชป 522 อนุกรมวิธานขั้นสูงของปลา

- ชป 543 วิวัฒนาการของปลา

3 (2-3-5) - ชป 523 วิวัฒนาการของปลา

- ชป 521 เทคโนโลยีทางด้านสาหร่ายและพืชน้า

3 (2-3-5) - ชป 524 เทคโนโลยีทางด้านสาหร่ายและ
พืชน้า

- ชป 561 นิเวศวิทยาของปลา

3 (2-3-5) - ชป 525 นิเวศวิทยาของปลา

- ชป 554 ภูมิคุ้มกันวิทยาของสัตว์น้า

เปลี่ยนรหัสวิชา
เปลี่ยนคาอธิบายรายวิชา
เพิ่มใหม่
เพิ่มใหม่

ย้ายมาจากวิชาเอกบังคับ
เปลี่ยนรหัสวิชา
เปลี่ยนวิชาบังคับก่อน
เปลี่ยนคาอธิบายรายวิชา
3 (2-3-5) เปลีย่ นรหัสวิชา
เปลี่ยนวิชาบังคับก่อน
3 (2-3-5) เปลี่ยนรหัสวิชา
เปลี่ยนคาอธิบายรายวิชา
เปลี่ยนวิชาบังคับก่อน
3 (2-3-5) เปลี่ยนรหัสวิชา
เปลี่ยนวิชาบังคับก่อน

3 (2-3-5) เปลี่ยนรหัสวิชา
เปลี่ยนคาอธิบายรายวิชา
เปลี่ยนวิชาบังคับก่อน
3 (2-3-5) - ชป 526 ภูมิคุ้มกันวิทยาของสัตว์นา้
3 (2-3-5) เปลี่ยนรหัสวิชา
เปลี่ยนวิชาบังคับก่อน
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการเพาะเลียงสัตว์น้า (Aquaculture Technology)
- พล 531 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
3 (2-3-5) ย้ายมาจากวิชาเอกบังคับ
เปลี่ยนรหัสวิชา
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โครงสร้างหลักสูตรเดิม
โครงสร้างหลักสูตรใหม่
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการประมง หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการประมง
และทรัพยากรทางน้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)
และทรัพยากรทางน้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)

- พล 531 การจัดการคุณภาพน้าในการ
เพาะเลี้ยงสัตว์นา้

หมายเหตุ

เปลี่ยนคาอธิบายรายวิชา
เปลี่ยนวิชาบังคับก่อน
ยกเลิก

3 (2-3-5)
- พล 532 เทคโนโลยีการผลิตอาหารสัตว์น้า

3 (2-3-5) ย้ายมาจากวิชาเอกบังคับ
เปลี่ยนรหัสวิชา
เปลี่ยนคาอธิบายรายวิชา
เปลี่ยนวิชาบังคับก่อน
กลุ่มวิชาด้านการจัดการประมง (Fisheries Management)
- จป 541 การจัดการทรัพยากรประมงและ
3 (2-3-5) ย้ายมาจากวิชาเอกบังคับ
สิ่งแวดล้อมทางน้าเชิงบูรณาการ
เปลี่ยนรหัสวิชา
เปลี่ยนวิชาบังคับก่อน
- จป 542 การจัดการธุรกิจประมง
3 (2-3-5) ย้ายมาจากวิชาเอกบังคับ
เปลี่ยนรหัสวิชา
เปลี่ยนคาอธิบายรายวิชา
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เอกสารแนบ 3
สาระการปรับปรุงแก้ไข
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้า
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้า มหาวิทยาลัยแม่โจ้
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้า (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2561) ปรับปรุงจาก หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการ
ประมงและทรัพยากรทางน้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)
2. สภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไข
ในการประชุมครั้งที่ 3/2561 วันที่ 25 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561
3. หลักสูตรปรับปรุงแก้ไขนี้ เริ่มใช้กับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา
2561 เป็นต้นไป
4. เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข
เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง เนื้ อ หาของหลั ก สู ต รให้ ทั น สมั ย และเป็ น ไปตามประกาศของกระทรวง
ศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2552 และประกาศของ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ที่กาหนดให้
สถาบันอุดมศึกษาดาเนินการพั ฒนา/ปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยให้มีรายละเอียดของหลักสูตร รายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียด
ของประสบการณ์ภาคสนามให้ชัดเจน ครอบคลุมหัวข้อต่าง ๆ ตามแบบ มคอ.2 ที่กาหนดไว้
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5. สาระในการแก้ไขปรับปรุง
5.1 ปรับปรุงชื่อหลักสูตร
คงเดิม
5.2 ปรับปรุงชื่อปริญญา
คงเดิม
5.3 ในการปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้ มีสาระหลักของการปรับปรุง ดังนี้คือ
1) เพิ่มรายวิชาใหม่
2) ยกเลิกรายวิชา
3) ย้ายรายวิชาระหว่างกลุ่มวิชา
4) เปลี่ยนรหัสวิชา และ/หรือ เปลี่ยนชื่อรายวิชา และ/หรือ เปลี่ยนคาอธิบายรายวิชา และ/
หรือ เปลี่ยนวิชาบังคับก่อน
1) เพิ่มรายวิชาใหม่ จ้านวน 5 รายวิชา ดังนี
ลาดับ รหัสวิชา
รายวิชา
1
ทป 511
เทคโนโลยีทางการประมงและการพัฒนา
2
ทป 512
เทคโนโลยีทางด้านทรัพยากรทางน้า
3
ทป 513
นวัตกรรมทางด้านประมง
4
ทป 515
เรื่องเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้า 1
5
ทป 516
เรื่องเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้า 2

2) ยกเลิกรายวิชา จ้านวน 3 รายวิชา ดังนี
ที่
1
2
3

รหัสวิชา – ชื่อรายวิชา
ชป 581 เทคโนโลยีชีวภาพทางการประมง
ทป 596 เรื่องเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้า
พล 531 การจัดการคุณภาพน้าในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า

หน่วยกิต
3 (2-3-5)
3 (2-3-5)
3 (2-3-5)
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3) ย้ายรายวิชาระหว่างกลุ่มวิชา
ย้ายกลุ่มวิชาจากกลุ่มวิชาเอกบังคับ เป็นกลุ่มวิชาเอกเลือก จานวน 5 รายวิชาดังนี้
ที่
1
2
3
4

ชป 511
พล 511
พล 523
จป 521

5

จป 522

รหัสวิชา - ชื่อรายวิชา
เทคนิคทางชีววิทยาของการประมง
เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
เทคโนโลยีการผลิตอาหารสัตว์น้า
การจัดการทรัพยากรประมงและสิ่งแวดล้อมทางน้าเชิง
บูรณาการ
การจัดการธุรกิจประมง

หน่วยกิต
3 (2-3-5)
3 (2-3-5)
3 (2-3-5)
3 (2-3-5)
3 (2-3-5)

4) เปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายวิชา ดังนี
เปลี่ยนรหัสวิชา และ/หรือ เปลี่ยนชื่อรายวิชา และ/หรือ เปลี่ยนคาอธิบายรายวิชา และ/หรือ
เปลี่ยนวิชาบังคับก่อน
3.1) เปลี่ยนรหัสวิชาจ้านวน 1 รายวิชาดังนี
ที่
รหัสวิชา (เดิม)
รหัสวิชา (ใหม่)
1 จป 511 การจัดการทรัพยากรประมง 3 (2-3-5) จป 541 การจัดการทรัพยากรประมง 3 (2-3-5)
และสิ่งแวดล้อมทางน้าอย่าง
และสิง่ แวดล้อมทางน้า
บูรณาการ
อย่างบูรณาการ

มคอ. 2
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3.2) เปลี่ยนรายละเอียดของรายวิชา จ้านวน 17 รายวิชา ดังนี
ที่
รายวิชา (เดิม)
รายวิชา (ใหม่)
1 ทป 692 วิทยานิพนธ์ 2
6 (0-18-0) ทป 692 วิทยานิพนธ์ 2
2 ทป 693 วิทยานิพนธ์ 3
12 (0-36-0) ทป 693 วิทยานิพนธ์ 3
3 ทป 694 วิทยานิพนธ์ 4
12 (0-36-0) ทป 694 วิทยานิพนธ์ 4
4 ทป 511 ระเบียบวิธีวิจัย
3 (2-3-5) ทป 501 ระเบียบวิธีวิจัย
ทางการประมงและ
ทางการประมงและ
ทรัพยากรทางน้า
ทรัพยากรทางน้าขั้นสูง
5 ชป 571 เทคนิคทางชีววิทยา
3 (2-2-5) ชป 521 เทคนิคทาง
ของการประมง
ชีววิทยาของการประมง
6

ชป 541 อนุกรมวิธานขั้นสูง
ของปลา
ชป 554 ภูมิคุ้มกันวิทยาของ
สัตว์น้า

3 (2-2-5)

8

ชป 543 วิวัฒนาการของปลา

3 (2-2-5)

9

ชป 521 เทคโนโลยีทางด้าน
สาหร่ายและพืชน้า

3 (2-2-5)

10 ชป 561 นิเวศวิทยาของปลา

3 (2-2-5)

11 พล 511 เทคโนโลยีการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้า

3 (2-2-5)

12 พล 521 เทคโนโลยีการผลิต
อาหารสัตว์น้า

3 (2-2-5)

13 จป 512 การจัดการธุรกิจการ
ประมง

3 (2-2-5)

7

3 (2-2-5)

หมายเหตุ
6 (0-18-0) เปลี่ยนคาอธิบายรายวิชา
12 (0-36-0) เปลี่ยนคาอธิบายรายวิชา
12 (0-36-0) เปลี่ยนคาอธิบายรายวิชา
3 (2-3-5) เปลี่ยนชื่อรายวิชา
เปลี่ยนรหัสวิชา
เปลี่ยนวิชาบังคับก่อน
3 (2-2-5) เปลี่ยนรหัสวิชา
เปลี่ยนวิชาบังคับก่อน
เปลี่ยนคาอธิบายรายวิชา
ชป 522 อนุกรมวิธานขั้นสูง 3 (2-2-5) เปลี่ยนรหัสวิชา
ของปลา
เปลี่ยนวิชาบังคับก่อน
ชป 526 ภูมิคุ้มกันวิทยาของ 3 (2-2-5) เปลี่ยนรหัสวิชา
สัตว์น้า
เปลี่ยนวิชาบังคับก่อน
เปลี่ยนคาอธิบายรายวิชา
ชป 523 วิวัฒนาการของ
3 (2-2-5) เปลี่ยนรหัสวิชา
ปลา
เปลี่ยนคาอธิบายรายวิชา
เปลี่ยนวิชาบังคับก่อน
ชป 524 เทคโนโลยีทางด้าน 3 (2-2-5) เปลี่ยนรหัสวิชา
สาหร่ายและพืชน้า
เปลี่ยนคาอธิบายรายวิชา
เปลี่ยนวิชาบังคับก่อน
ชป 525 นิเวศวิทยาของ
3 (2-2-5) เปลี่ยนรหัสวิชา
ปลา
เปลี่ยนคาอธิบายรายวิชา
เปลี่ยนวิชาบังคับก่อน
พล 531 เทคโนโลยีการ
3 (2-2-5) เปลี่ยนรหัสวิชา
เพาะเลี้ยงสัตว์น้า
เปลี่ยนคาอธิบายรายวิชา
เปลี่ยนวิชาบังคับก่อน
พล 532 เทคโนโลยีการผลิต 3 (2-2-5) เปลี่ยนรหัสวิชา
อาหารสัตว์น้า
เปลี่ยนคาอธิบายรายวิชา
เปลี่ยนวิชาบังคับก่อน
จป 542 การจัดการธุรกิจการ 3 (2-2-5) เปลี่ยนรหัสวิชา
ประมง
เปลี่ยนคาอธิบายรายวิชา
เปลี่ยนวิชาบังคับก่อน

มคอ. 2

ที่
รายวิชา (เดิม)
14 ทป 599 การฝึกประสบการณ์
ต่างประเทศระดับ
บัณฑิตศึกษา
15 ทป 593 สัมมนา 3
16 ทป 592 สัมมนา 2
17 ทป 594 สัมมนา 4
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1 (0-2-1)

รายวิชา (ใหม่)
ทป 514 การฝึกประสบการณ์ 3 (0-9-0)
ต่างประเทศระดับ
บัณฑิตศึกษา
ทป 593 สัมมนา 3
1 (0-2-1)

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

ทป 592 สัมมนา 2
ทป 594 สัมมนา 4

3 (0-9-0)

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

หมายเหตุ
เปลี่ยนรหัสวิชา
เปลี่ยนคาอธิบายรายวิชา
เปลี่ยนคาอธิบายรายวิชา
เปลี่ยนวิชาบังคับก่อน
เปลี่ยนวิชาบังคับก่อน
เปลี่ยนวิชาบังคับก่อน

มคอ. 2
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โดยมีรายละเอียดของแต่ละรายวิชา ดังต่อไปนี
1) กรณีเปลี่ยนคาอธิบายรายวิชา จานวน 3 รายวิชา
วิชาที่
รายวิชา (เดิม)
1 ทป 692 วิทยานิพนธ์ 2
6 (0-18-0)
FT 692 Thesis 2
วิชาบังคับก่อน : ทป 691 วิทยานิพนธ์ 1
Prerequisite : FT 691 Thesis 1
การด าเนิ น งานวิ จั ย ที่ เป็ นวิ ทยานิ พนธ์ ซึ่ ง
ได้รับการอนุมัติหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ แล้ว
จากคณะกรรมการที่ ป รึ ก ษา เป็ น การด าเนิ น งาน
ต่อเนื่ องจากวิทยานิ พนธ์ 1 และสามารถรวบรวม
และเรียบเรียงข้อมูลบางส่วนเพื่อการเผยแพร่ได้ ทั้ง
รูปแบบการรายงานต่อที่ประชุมทางวิชาการหรือการ
ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1
เรื่อง
Working on research project approved
as the thesis by academic committees;
Continuing research from Thesis 1; some
data used for academic presentation in the
conference or publish in academic journal or
related field journal at least 1 title

รายวิชา (ใหม่)
ทป 692 วิทยานิพนธ์ 2
6 (0-18-0)
FT 692 Thesis 2
วิชาบังคับก่อน : ทป 691 วิทยานิพนธ์ 1
Prerequisite : FT 691 Thesis 1
การด าเนิ นงานวิ จัยที่ เป็นวิทยานิ พนธ์ ซึ่ ง
ได้รับการอนุมัติหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ แล้ว
จากคณะกรรมการที่ ปรึ ก ษา เป็นการดาเนิ น งาน
ต่อเนื่องจากวิทยานิพนธ์ 1 และสามารถรวบรวม
และเรียบเรียงข้อมูลบางส่วนเพื่อการเผยแพร่ได้

Working on research project
approved as the thesis by academic
committees; continuing research from
Thesis 1; some data used for academic
presentation

มคอ. 2

วิชาที่
รายวิชา (เดิม)
2 ทป 693 วิทยานิพนธ์ 3
12 (0-36-0)
FT 693 Thesis 3
วิชาบังคับก่อน : ทป 692 วิทยานิพนธ์ 2
Prerequisite : FT 692 Thesis 2
การด าเนิ น งานวิ จั ย ที่ เป็นวิทยานิ พนธ์ ซึ่ ง
ได้รับอนุมัติหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์แล้วจาก
คณะกรรมการที่ปรึกษา เป็นการดาเนินงานต่อเนื่อง
จากวิทยานิ พนธ์ 2 โดยสามารถรวบรวมและเรียบ
เรียงข้อมูลบางส่วนเพื่อการเผยแพร่ได้ทั้งรูปแบบการ
รายงานต่อที่ประชุมทางวิชาการหรือการตีพิ มพ์ ใน
วารสารทางวิ ช าการที่ เ กี่ ย วข้ อ งเพิ่ ม เติ ม จาก
วิทยานิพนธ์ 2 อีกอย่างน้อย 1 เรื่อง นอกจากนี้ยังมี
การเผยแพร่สู่สังคมทั่วไปในรูปแบบการฝึกอบรม การ
บรรยายพิเศษ การจัดรายการวิทยุหรือโทรทัศน์หรือ
การเขียนบทความเผยแพร่ผ่านสื่อสารมวลชนต่าง ๆ
การเผยแพร่ ความรู้ สู่ สั ง คมนี้ สามารถท ารายงาน
ความก้าวหน้าเสนอต่อคณะกรรมการที่ปรึกษาได้ทั้ง
รูปแบบลายลักษณ์อักษร และแบบปากเปล่า จานวน
ครั้งของการเผยแพร่สู่สังคมขึ้นอยู่กับความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการที่ปรึกษากาหนด
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รายวิชา (ใหม่)
ทป วิทยานิพนธ์ 3
12 (0-36-0)
FT 693 Thesis 3
วิชาบังคับก่อน : ทป 692 วิทยานิพนธ์ 2
Prerequisite : FT 692 Thesis 2
การด าเนิ น งานวิ จั ย ที่ เ ป็ น วิ ท ยานิ พ นธ์ ซึ่ ง
ได้รับอนุมัติหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์แล้วจาก
คณะกรรมการที่ปรึกษา เป็นการดาเนินงานต่อเนื่อง
จากวิทยานิพนธ์ 2 โดยสามารถรวบรวมและเรี ยบ
เรียงข้อมูลบางส่วนเพื่อการเผยแพร่ได้ทั้งรูปแบบการ
รายงานต่อที่ประชุมทางวิชาการหรือการตีพิมพ์ ใน
วารสารทางวิชาการที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1 เรื่อง
นอกจากนี้ยังมีการเผยแพร่สู่สังคมทั่วไปในรูปแบบ
การฝึกอบรม การบรรยายพิเศษ การจัดรายการวิทยุ
หรือโทรทัศน์หรื อการเขียนบทความเผยแพร่ ผ่ าน
สื่อสารมวลชนต่าง ๆ การเผยแพร่ความรู้สู่สังคมนี้
สามารถท ารายงานความก้ า วหน้ า เสนอต่ อ
คณะกรรมการที่ ปรึ ก ษาได้ ทั้ ง รู ป แบบลายลั ก ษณ์
อั ก ษร และแบบปากเปล่ า จ านวนครั้ ง ของการ
เผยแพร่ สู่ สั ง คมขึ้ น อยู่ กั บ ความเห็ น ชอบของ
คณะกรรมการที่ปรึกษากาหนด

มคอ. 2

วิชาที่

รายวิชา (เดิม)
Working on research project
approved as the thesis by academic
committees; Continuing research from Thesis
2; additional data used for academic
presentation in the conference or publish in
academic journal or related field journal at
least 1 title. Data presented to public either
workshop, teaching, broadcast by radio or
television, writing in newspapers or
magazines, etc. All of the public revelations
reported as paper works or oral presentation
to the academic committees; The numbers
of public revelations depending on the
requirement of academic committees
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รายวิชา (ใหม่)
Working on research project
approved as the thesis by academic
committees; continuing research from
Thesis 2; additional data used for academic
presentation in the conference or publish in
academic journal or related field journal at
least 1 title. Data presented to public either
workshop, teaching, broadcast by radio or
television, writing in newspapers or
magazines, etc; all of the public revelations
reported as paper works or oral presentation
to the academic committees; The numbers
of public revelations depending on the
requirement of academic committees
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วิชาที่
รายวิชา (เดิม)
3 ทป 694 วิทยานิพนธ์ 4
12 (0-36-0)
FT 694 Thesis 4
วิชาบังคับก่อน : ทป 693 วิทยานิพนธ์ 3
Prerequisite : FT 693 Thesis 3
การดาเนินงานวิจัยที่เป็นวิทยานิพนธ์ ซึ่ง
ได้รับอนุมัติหัวข้อและโครงร่างวิทยานิ พนธ์แล้วจาก
คณะกรรมการที่ปรึกษา เป็นการดาเนินงานต่อเนื่อง
จากวิทยานิ พนธ์ 3 โดยสามารถรวบรวมและเรียบ
เรียงข้อมูลบางส่วนเพื่อการเผยแพร่ได้ทั้งรูปแบบการ
รายงานต่อที่ประชุมทางวิชาการหรือการตีพิ มพ์ ใน
วารสารทางวิ ช าการที่ เ กี่ ย วข้ อ งเพิ่ ม เติ ม จาก
วิทยานิพนธ์ 3 อีกอย่างน้อย 1 เรื่อง นอกจากนี้ยังมี
การเผยแพร่สู่สังคมทั่วไปในรูปแบบการฝึกอบรม การ
บรรยายพิเศษ การจัดรายการวิทยุหรือโทรทัศน์หรือ
การเขียนบทความเผยแพร่ผ่านสื่อสารมวลชนต่าง ๆ
การเผยแพร่ ความรู้ สู่ สั ง คมนี้ สามารถท ารายงาน
ความก้าวหน้าเสนอต่อคณะกรรมการที่ปรึกษาได้ทั้ง
รูปแบบลายลักษณ์อักษร และแบบปากเปล่า จานวน
ครั้งของการเผยแพร่สู่สังคมขึ้นอยู่กับความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการที่ปรึกษากาหนด

100

รายวิชา (ใหม่)
ทป 694 วิทยานิพนธ์ 4
12 (0-36-0)
FT 694 Thesis 4
วิชาบังคับก่อน : ทป 693 วิทยานิพนธ์ 3
Prerequisite : FT 693 Thesis 3
การด าเนิ นงานวิ จัยที่ เป็นวิทยานิ พนธ์ ซึ่ ง
ได้รับอนุมัติหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์แล้วจาก
คณะกรรมการที่ปรึกษา เป็นการดาเนินงานต่อเนื่อง
จากวิทยานิพนธ์ 3 โดยสามารถรวบรวมและเรี ยบ
เรียงข้อมูลบางส่วนเพื่อการเผยแพร่ได้ทั้งรูปแบบการ
รายงานต่อที่ประชุมทางวิชาการหรือการตีพิมพ์ ใน
วารสารทางวิ ช าการที่ เ กี่ ย วข้ อ งเพิ่ ม เติ ม จาก
วิทยานิพนธ์ 3 อีกอย่างน้อย 1 เรื่อง นอกจากนี้ยังมี
การเผยแพร่สู่ สั งคมทั่ว ไปในรู ปแบบการฝึ ก อบรม
การบรรยายพิเศษ การจัดรายการวิทยุหรือโทรทัศน์
หรือการเขียนบทความเผยแพร่ผ่านสื่อสารมวลชน
ต่ า ง ๆ การเผยแพร่ ค วามรู้ สู่ สั งคมนี้ สามารถท า
รายงานความก้ า วหน้ า เสนอต่ อ คณะกรรมการที่
ปรึกษาได้ทั้งรูปแบบลายลักษณ์อักษร และแบบปาก
เปล่า จานวนครั้งของการเผยแพร่สู่สังคมขึ้นอยู่กับ
ความเห็นชอบของคณะกรรมการที่ปรึกษากาหนด

มคอ. 2

วิชาที่

รายวิชา (เดิม)
Working on research project
approved as the thesis by academic
committees; Continuing research from Thesis
3; additional data used for academic
presentation in the conference or publish in
academic journal or related field journal at
least 1 title. Data presented to public either
workshop, teaching, broadcast by radio or
television, writing in newspapers or
magazines, etc. All of the public revelations
reported as paper works or oral presentation
to the academic committees; The numbers
of public revelations depending on the
requirement of academic committees
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รายวิชา (ใหม่)
Working on research project
approved as the thesis by academic
committees; Continuing research from
Thesis 3; additional data used for academic
presentation in the conference or publish in
academic journal or related field journal at
least 1 title. Data presented to public either
workshop, teaching, broadcast by radio or
television, writing in newspapers or
magazines, etc. All of the public revelations
reported as paper works or oral presentation
to the academic committees; The numbers
of public revelations depending on the
requirement of academic committees

มคอ. 2
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2) กรณีเปลี่ยนรายชื่อวิชา เปลี่ยนรหัส และเปลี่ยนวิชาบังคับก่อน จานวน 1 รายวิชา
วิชาที่
รายวิชา (เดิม)
รายวิชา (ใหม่)
4 ทป 511 ระเบียบวิธีวิจัยทางการประมง 3 (2-3-5) ทป 501 ระเบียบวิธีวิจัยทางการประมง 3 (2-3-5)
และทรัพยากรทางน้า
และทรัพยากรทางน้าขั้นสูง
FT 511 Research Methodology in
FT 501 Advanced Research
Fisheries and Aquatic Resources
Methodology in Fisheries and
Aquatic Resources
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
วิ ช าบั ง คั บ ก่ อ น : ตามความเห็ น ชอบของอาจารย์
Prerequisite : None
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
Prerequisite : As approve by program
committee
ความส าคั ญ และแนวคิ ด อย่ า งเป็ น ระบบ
ความส าคั ญ และแนวคิ ด อย่ า งเป็ น ระบบ
สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลและประมวลผล สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลและประมวลผล
งานวิ จั ย สู่ เ ป้ า หมาย รวมถึ ง ผลกระทบต่ อ สั ง คม งานวิ จั ย สู่ เ ป้ า หมาย รวมถึ ง ผลกระทบต่ อ สั ง คม
โดยรวม เน้นการตรวจเอกสารงานวิจัย การเขียน โดยรวม เน้นการตรวจเอกสารงานวิจัย การเขียน
โครงการ การวางแผนการทดลอง การเก็บรวบรวม โครงการ การวางแผนการทดลอง การเก็บรวบรวม
ข้ อ มู ล การวิ จั ย ภาคสนาม การแปรและอภิ ป ราย ข้อมูล การวิจัยภาคสนาม การแปรและอภิ ป ราย
ผ ล ก า ร วิ จั ย ก า ร เ ขี ย น ร า ย ง า น ผ ล ก า ร วิ จั ย ผลการวิ จั ย การเขี ย นราย ง านผ ลก า ร วิ จั ย
จรรยาบรรณของนั ก วิ จั ย และการประยุ ก ต์ ใ ช้ จรรยาบรรณของนั ก วิ จั ย และการประยุ ก ต์ ใ ช้
โปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ ส าหรั บ งานวิ จั ย ทางการ โปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ ส าหรั บ งานวิ จั ย ทางการ
ประมง
ประมง

มคอ. 2

วิชาที่

รายวิชา (เดิม)
The importance and systemic
concept; analysis, synthetic, and evaluation
the data to research target, including the
overall effect of research on social impact,
Literature review, proposal writing,
experimental design, data collection,
research on field, interpretation and
discussion of data, writing of research report,
ethic of researcher, as well as the application
of computer program for fisheries research
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รายวิชา (ใหม่)
The importance and systemic
concept; analysis, synthetic, and evaluation
the data to research target, including the
overall effect of research on social impact,
literature review, proposal writing,
experimental design, data collection, field
research, data interpretation and discussion,
writing of research report, ethic of
researcher, as well as the application of
computer program for fisheries research

มคอ. 2
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3) กรณีเปลี่ยนรหัสวิชา และเปลี่ยนวิชาบังคับก่อน จานวน 1 รายวิชา
วิชาที่
รายวิชา (เดิม)
5 ชป 541 อนุกรมวิธานขั้นสูงของปลา
FB 541 Advanced Taxonomy of
Fish
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None

3 (2-2-5)

หลั ก การและวิ ธี ก ารในการจ าแนกและ
วิเคราะห์ชนิดของปลากระดูกอ่อน และกระดูกแข็ง
อย่ างละเอีย ด ทั้งลั กษณะภายนอกและโครงสร้าง
ภายใน (โครงกระดูก) ฝึกการสร้างหลักการวิเคราะห์
วงศ์ สกุล และชนิด การแพร่กระจาย ถิ่นที่อยู่อาศัย
ของปลาที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ มีการศึกษานอก
สถานที่
Principles and procedures in
identification and classification of cartilage
and bony fish; Morphological and Skeletal
analysis; Training in classification of families,
Genera and Species. Distribution, habitat of
commercial fish; Field trip required

รายวิชา (ใหม่)
ชป 512 อนุกรมวิธานขั้นสูงของปลา
3 (2-2-5)
FB 512 Advanced Taxonomy of
Fish
วิชาบังคับก่อน : ตามความเห็นชอบของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
Prerequisite : As approved by program
committee
หลั ก การและวิ ธี ก ารในการจ าแนกและ
วิเคราะห์ชนิดของปลากระดูกอ่อน และกระดูกแข็ง
อย่างละเอียด ทั้งลักษณะภายนอกและโครงสร้ าง
ภายใน (โครงกระดูก) ฝึกการสร้างหลักการวิเคราะห์
วงศ์ สกุล และชนิด การแพร่กระจาย ถิ่นที่อยู่อาศัย
ของปลาที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ มีการศึกษานอก
สถานที่
Principles and procedures in
identification and classification of cartilage
and bony fish, morphological and skeletal
analysis; training in classification of families,
genera and species; distribution, habitat of
commercial fish; field trip required

มคอ. 2
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4) กรณีเปลี่ยนรหัสวิชา เปลี่ยนวิชาบังคับก่อน และเปลี่ยนคาอธิบายรายวิชา จานวน 8 รายวิชา
วิชาที่
รายวิชา (เดิม)
6 ชป 571 เทคนิคทางชีววิทยาของการ 3 (2-3-5)
ประมง
FB 571 Biological Techniques in
Fisheries
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None

การนาหลักการและเทคโนโลยีทางกายวิภาค
เปรี ย บเที ย บ จุ ล กายวิ ภ าค สรี ร วิ ทยาของสั ตว์ น้ า
รวมทั้งเทคโนโลยีทางชีวภาพที่เกี่ยวข้องกับพืชน้า
และแหล่งน้า มาประยุกต์ใช้ในการผลิตด้านต่าง ๆ
เช่ น ด้ า นการผลิ ต พั น ธุ์ สั ต ว์ น้ า และพื ช น้ าชนิ ด ที่
ตลาดต้องการ ด้านการปรับปรุงสภาพแวดล้อมของ
แหล่งน้าเพื่อคุณภาพของผลผลิตทางการประมงที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้ อม รวมทั้งเทคโนโลยีการเก็บ
เกี่ยวผลผลิตจากแหล่งน้า
The application of basic concept and
technologies in comparative anatomy,
microanatomy fish physiology as well as
biotechnologies relating to aquatic plants
and water resources to produce fisheries
products; for example, producing high
demand aquatic species, renovating
deteriorated reservoir to create fisheries
products with friendly environment, postharvest technology for aquatic products

รายวิชา (ใหม่)
ชป 521 เทคนิคทางชีววิทยาของการ 3 (2-2-5)
ประมง
FB 521 Biological Techniques in
Fisheries
วิ ช าบั ง คั บ ก่ อ น : ตามความเห็ น ชอบของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
Prerequisite : As approved by program
committee
การนาหลั กการและเทคโนโลยีทางกาย
วิภาคเปรียบเทียบ จุลกายวิภาค สรีรวิทยาของสัตว์
น้า มาประยุกต์ใช้ทางการประมงและการปรับปรุง
ส ภ า พ แ ว ด ล้ อ ม ข อ ง แ ห ล่ ง น้ า ที่ เ ป็ น มิ ต ร ต่ อ
สิ่งแวดล้อม

The application of basic concept
and technologies in comparative anatomy,
microanatomy fish physiology to renovating
deteriorated reservoir with friendly
environment

มคอ. 2

วิชาที่
รายวิชา (เดิม)
7 ชป 554 ภูมิคุ้มกันวิทยาของสัตว์น้า
3 (2-3-5)
FB 554 Aquatic Animal Immunology
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None

ร ะ บ บ ภู มิ คุ้ ม กั น อ วั ย ว ะ ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง
สาระสาคัญ และกลไกในสัตว์น้ า กลไกการติดเชื้อ
และการป้ อ งกั น การติ ด เชื้ อ ในสั ต ว์ น้ า การเพิ่ ม
ภูมิคุ้มกันในสัตว์น้า
Immune systems and related
specific organs, secretory proteins and
immune mechanisms of aquatic animals;
Infection and protection mechanisms in
aquatic animals; Immunization and
immunostimulating agents
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รายวิชา (ใหม่)
ชป 526 ภูมิคุ้มกันวิทยาของสัตว์น้า
3 (2-3-5)
FB 526 Aquatic Animal Immunology
วิ ช าบั ง คั บ ก่ อ น : ตามความเห็ น ชอบของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
Prerequisite : As approved by program
committee
ร ะ บ บ ภู มิ คุ้ ม กั น อ วั ย ว ะ ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง
สาระสาคัญ และกลไกในสัตว์น้า กลไกการติดเชื้อ
และการป้องกันการติดเชื้อในสัตว์น้าและการเพิ่ม
ภูมิคุ้มกันในสัตว์น้า
Immune systems and related specific
organs, secretory proteins and immune
mechanisms of aquatic animals; infection
and protection mechanisms in aquatic
animals;
immunization
and
immunostimulating agents

มคอ. 2

วิชาที่
รายวิชา (เดิม)
8 ชป 543 วิวัฒนาการของปลา
FB 543 Evolution of Fish
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
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รายวิชา (ใหม่)
3 (2-2-5) ชป 523 วิวัฒนาการของปลา
3 (2-2-5)
FB 523 Evolution of Fish
วิ ช าบั ง คั บ ก่ อ น : ตามความเห็ น ชอบของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
Prerequisite : As approved by program
committee
จุดกาเนิด วิวัฒนาการ และการจาแนกปลา
ความเข้าใจในเรื่องของการวิวัฒนาการของ
ทั้งชนิดที่ชีวิตอยู่ในปัจจุบันและสูญพันธุ์ไปแล้ว
ปลาและความเกี่ ย วข้ อ ง ก าเนิ ด โลกและยุ ค ทาง
ธรณีวิทยา ทฤษฎีทางวิวัฒนาการ การเกิ ดซากดึก
ด าบรรพ์ การศึ ก ษาซากดึ ก ด าบรรพ์ กายวิ ภ าค
ศาสตร์เปรียบเทียบของปลา จุดกาเนิดปลา การเกิด
สิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ วิวัฒนาการของปลา การจาแนก
ปลาทั้งชนิดที่ชีวิตอยู่ในปัจจุบันและสูญพันธุ์ไปแล้ว
ปั จ จั ย ของการสู ญ พั น ธุ์ เทคโนโลยี ใ นการศึ ก ษา
ทางด้านวิวัฒ นาการ และการจัด แสดง และสร้าง
ผลงานทางด้านวิวัฒนาการ
Origin, evolution, and classification of
Understanding in fish evolution and
fish both present and extinct species
allies, world origin and geographical age,
evolution theory, fossilizations, fish fossil
study, fish anatomy comparative, fish
speciation, evolution of fish, recent and
fossil fishes identification, factors of fish
extinct, technology for fish evolution study,
exhibitions and academic works in fish
evolution

มคอ. 2

วิชาที่
รายวิชา (เดิม)
9 ชป 521 เทคโนโลยีทางด้านสาหร่าย
และพืชน้า
FB 521 Algal and Aquatic Plant
Technology
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
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3 (2-2-5)

นิเวศวิทยาและการเพาะเลี้ยงสาหร่ายและ
พืชน้าที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ การนาสาหร่ายและ
พื ช น้ าไปประยุ ก ต์ ใ ช้ กั บ การเพาะเลี้ ย งสั ต ว์ น้ า
การเกษตร การบาบัดน้าเสียและพลังงานทดแทน มี
ปฏิบัติการภาคสนาม
Ecology and culture of algae and
economical aquatic plants; Application of
algae and aquatic plants in aquaculture,
agriculture, waste water treatment, and
renewable energy; field practices included

รายวิชา (ใหม่)
ชป 524 เทคโนโลยีทางด้านสาหร่าย
3 (2-2-5)
และพืชน้า
FB 524 Algal and Aquatic Plant
Technology
วิ ช าบั ง คั บ ก่ อ น : ตามความเห็ น ชอบของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
Prerequisite : As approved by program
committee
นิเวศวิทยาและการเพาะเลี้ยงสาหร่ายและ
พืชน้าที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ การนาสาหร่ายและ
พื ช น้ าไปประยุ ก ต์ ใ ช้ กั บ การเพาะเลี้ ย งสั ต ว์ น้ า
การเกษตร การบาบัดน้าเสียและพลังงานทดแทน
มีปฏิบัติการภาคสนาม
Ecology and culture of algae and
economical aquatic plants; application of
algae and aquatic plants in aquaculture,
agriculture, waste water treatment, and
renewable energy; field practices included

มคอ. 2

วิชาที่
รายวิชา (เดิม)
10 ชป 561 นิเวศวิทยาของปลา
FB 561 Ecology of Fish
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
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3 (2-2-5)

นิ เ ว ศวิ ท ยาของปลา ปั จ จั ย ต่ า ง ๆ ที่
กระทบกระเทือนถึงการอยู่รอด การอพยพย้ายถิ่น
สภาวะแวดล้อมอื่น ๆ ที่สัมพันธ์กับการแพร่กระจาย
ของปลา มีการศึกษานอกสถานที่

Ecology of freshwater and marine
aquatic animal; factors affecting fish survival
and migration; Environmental factors that
correlate to the distribution of fish; Field trip
required

รายวิชา (ใหม่)
ชป 525 นิเวศวิทยาของปลา
3 (2-2-5)
FB 525 Ecology of Fish
วิ ช าบั ง คั บ ก่ อ น : ตามความเห็ น ชอบของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
Prerequisite : As approved by program
committee
สิ่ ง แวดล้ อ มทางน้ าและความสั ม พั น ธ์ กั บ
สิ่ ง มี ชี วิ ต ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ การเปลี่ ย นแปลงทาง
นิเวศวิทยาแหล่ งน้า ความสั มพันธ์ของโครงสร้ า ง
ระบบนิเวศวิทยากับประชาคมปลา นิเวศวิทยาการ
กิ น และการเจริ ญ เติ บ โต นิ เ วศวิ ท ยาการสื บ พั นธุ์
นิ เ วศวิ ท ยาการอพยพ และการรวมฝู ง ของปลา
พฤติ ก รรมการเดิ น ทางไกล ชี ว ประวั ติ แ ละพลวัต
ประชากรของปลา การประยุ ก ต์ ใ ช้ ง านทางด้ า น
นิเวศวิทยาปลา มีการศึกษานอกสถานที่
The relationship of aquatic
environment and aquatic life, effects of
aquatic environment identities on aquatic
ecology, relationship of biotic factors and
the structure of fish communities, feeding
ecology and growth, reproductive ecology,
migration ecology and shoaling of fish,
migration behavior, life history and
population dynamics, and applied ecology
of fish; fields trip required

มคอ. 2

วิชาที่
รายวิชา (เดิม)
11 พล 511 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์ 3 (2-2-5)
น้า
FA 511 Aquaculture Technology
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None

เทคโนโลยีที่จาเป็นต้องใช้ในการวางแผน การ
วิเคราะห์ การทาฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ารวมทั้งการ
จัดการคุณภาพน้า การจัดการด้านอาหารและการให้
อาหารที่เหมาะสมต่อระบบการเลี้ยงสัตว์น้าแต่ละชนิด
ยุ ทธศาสตร์ การเพิ่มผลผลิ ตในบ่ อปลา การวางแผน
และวิเคราะห์โครงการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้า

The essential technologies for an
effective aquaculture farm planning and
analysis, Technology application for
aquaculture farming, water quality
management, feed and feeding to selected
species; Strategies to increase fish
production; Fish farming planning and
appraisal included
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รายวิชา (ใหม่)
พล 531 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์ 3 (2-2-5)
น้า
AT 531 Aquaculture Technology
วิชาบังคับก่อน : ตามความเห็นชอบของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
Prerequisite : As approved by program
committee
ค ว า ม ส า คั ญ ข อ ง อุ ต ส า ห ก ร ร ม แ ล ะ
เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า ระบบและหลักการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้า เทคนิคการจัดการพ่อแม่พันธุ์สัตว์
น้าและการควบคุมเพศลูกสั ตว์น้า เทคโนโลยีการ
ผลิ ต อาหารสั ต ว์ น้ า เทคโนโลยี ก ารผลิ ต สั ต ว์ น้ า
เศรษฐกิ จ การบริ ห ารจั ด การความเสี่ ย งต่ อ
อุ ต สาหกรรมการเพาะเลี้ ย งสั ต ว์ น้ า เทคนิ ค การ
จัดการน้าทิ้งเพื่ อลดผลกระทบที่มี ต่อสิ่ งแวดล้ อ ม
และเทคโนโลยี ส ารสนเทศทางภู มิ ศ าสตร์ ใ นการ
วางแผนจัดระบบการเพาะเลี้ ยงสั ตว์น้าเพื่ อความ
ยั่งยืน
The importance of aquaculture
technologies and its business; systems and
principles of aquaculture; broodstock
management and sex control in fingerlings;
aquatic animal feed technologies;
technologies for economical fish production;
risk management in aquaculture business;
techniques in effluent management to
reduce the environmental impacts; geoinformation application for sustainable
aquaculture planning
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วิชาที่
รายวิชา (เดิม)
12 พล 521 เทคโนโลยีการผลิตอาหาร
3 (2-2-5)
สัตว์น้า
FA 521 Aquatic Animal Feed Technology
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี
Prerequisite : None

ความต้องการสารอาหารในสัตว์น้าเศรษฐกิจ
เทคโนโลยีในการผลิตอาหารสัตว์น้าในระยะต่าง ๆ
และการควบคุมและจัดการคุณภาพอาหารสัตว์น้า
เทคโนโลยีการผลิตอาหารมีชีวิต การใช้สารเสริมเพื่อ
เร่งการพัฒนาของพ่อแม่พันธุ์และเร่งการเจริญเติบโต

Nutrients requirement in economic
aquatic animals, Feed production
technology and feed quality control, Fish
feed management, Application of feed
additives as growth enhancer for fish and
broodfish
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รายวิชา (ใหม่)
พล 532 เทคโนโลยีการผลิตอาหารสัตว์ 3 (2-2-5)
น้า
AT 532 Aquatic Animal Feed Technology
วิช าบังคับก่อน : ตามความเห็ นชอบของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
Prerequisite : As approved by program
committee
เทคโนโลยี ใ นการผลิ ต อาหารสั ต ว์ น้ าใน
ระยะต่าง ๆ และการควบคุมและจัดการคุณภาพ
อาหารสัตว์น้าตามมาตรฐานอุตสาหกรรม การย่อย
อาหาร และ โภชนศาสตร์ของสัตว์น้าที่สาคัญทาง
เศรษฐกิ จ ความสั ม พั น ธ์ ข องสารอาห าร ใน
กระบวนการเมตาบอลิซึม การใช้สารเสริมเพื่อเร่ง
การพัฒนาของพ่อแม่พันธุ์และเร่งการเจริญเติบโต
Feed production technology and
feed quality control, fish feed management
for Industrial standard, digestion and
nutrients of economically important aquatic
animals, nutrition requirement and
metabolism of nutrients, application of feed
additives as growth enhancer for fish and
broodfish
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วิชาที่
รายวิชา (เดิม)
รายวิชา (ใหม่)
13 จป 512 การจัดการธุรกิจการประมง 3 (2-2-5) จป 542 การจัดการธุรกิจการประมง
3 (2-2-5)
FM 512 Fisheries Business Management
FM 542 Fisheries Business
Management
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
วิชาบังคับก่อน : ตามความ เห็นชอบของอาจารย์
Prerequisite : None
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
Prerequisit : As approved by program
committee
เศรษฐศาสตร์ ใ นการจั ด การทรั พ ยากร
ทฤษฎี ท างเศรษฐศาสตร์ ส าหรั บ องค์ ก ร
ประมงและธุรกิจการประมง การจัดการฟาร์มสัตว์ ธุรกิจ หลักการตลาดเพื่อธุรกิจประมง การวางแผน
น้า การวางแผนการผลิตและการวิเคราะห์ผลกระทบ การผลิตและการวิเคราะห์ผลกระทบของปัจจัยที่มี
ของปัจจัยที่มีต่อธุรกิจประมง กรณีศึกษาการบูรณา ต่อธุรกิจประมง การจัดการฟาร์มสัตว์น้า แนวคิด
การระหว่างเศรษฐศาสตร์กับธุรกิจการประมง
ในการเป็นผู้ประกอบการและกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง
กับธุรกิจประมง
Economics in fisheries resource
Economic theory for business firms,
management and aquaculture business; marketing for fisheries business, production
Aquatic farm management. Business planning planning, analysis of factor affecting on
and analysis of factors affecting on fisheries fisheries
business,
aquatic
farm
business; Case study in integrated of fisheries management, concept of Entrepreneurship
economics and fisheries business management and case study on fisheries business
management
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5) กรณีเปลี่ยนรหัสวิชา และเปลี่ยนคาอธิบายรายวิชา จานวน 1 รายวิชา
วิชาที่
รายวิชา (เดิม)
รายวิชา (ใหม่)
14 ท ป 59 9 ก า ร ฝึ ก ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ 3 (0-9-0) ท ป 514 ก า ร ฝึ ก ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ 3 (0-9-0)
ต่างประเทศระดับบัณฑิตศึกษา
ต่างประเทศระดับบัณฑิตศึกษา
FT 599 Abroad Experiences for Graduate
FT 514 Abroad Experiences for
Study
Graduate Study
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
Prerequisite : None
นั ก ศึ ก ษาไปศึ ก ษา ฝึ ก งาน หรื อ ฝึ ก อบรม
นั ก ศึ ก ษาไปศึ ก ษา ฝึ ก งาน หรื อ ฝึ ก อบรม
ต่ า งประเทศในเรื่ อ งที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ องค์ ค วามรู้ ใ น ต่ า งประเทศในเรื่ อ งที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ องค์ ค วามรู้ ใน
ระดับบัณฑิตศึกษาหรื อเกี่ยวข้องกับวิทยานิ พ นธ์ ที่ ระดับบัณฑิตศึกษาหรือเกี่ ยวข้องกับวิทยานิพนธ์ ที่
ศึกษาอยู่ ขั้นตอนการดาเนินการประกอบด้วย การ ศึกษาอยู่ ขั้นตอนการดาเนินการประกอบด้วย การ
เสนอโครงร่างการศึกษา หรือฝึกงานหรือฝึกอบรมใน เสนอโครงร่างการศึกษา หรือฝึกงานหรือฝึกอบรม
ต่างประเทศ การรายงานผลในลักษณะของรายงาน ในต่ า งประเทศ การรายงานผลในลั ก ษณะของ
ทางวิ ช าการ ทุ ก ขั้ น ตอนอยู่ ใ นความเห็ น ชอบของ รายงานทางวิชาการ ทุกขั้นตอนอยู่ในความเห็นชอบ
คณะกรรมการประจาตัวนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ของคณะกรรมการประจ าตั ว นั ก ศึ ก ษาระดั บ
ซึ่ ง ประกอบด้ ว ยประธานกรรมการ 1 คน และ บัณฑิตศึกษา ซึ่งประกอบด้วยประธานกรรมการ 1
กรรมการอีกอย่างน้ อย 2 คน ภายใต้การเห็นชอบ คน และกรรมการอีกอย่างน้อย 2 คน ภายใต้การ
ของประธานอาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต รระดั บ เห็นชอบของประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
บัณฑิตศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา
Participants in studying or training
Participants in studying or training
abroad program in various fields related to abroad program in various fields related to
his/her study. Graduate student interested in his/her study. Graduate student interested in
this program have to submit research or this program have to submit research or
training proposal to supervisor; Report done training proposal to supervisor; Report done
during training and after training completion; during training and after training completion;
Every step approved by his/her graduate Every step approved by his/her graduate
committees that are consisting of program committees that are consisting of program
chairman, one chairperson of his/her chairman, one chairperson of his/her
graduate study and at least other 2 graduate study and at least other 2
committees
committees
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6) กรณีเปลี่ยนคาอธิบายรายวิชาและเปลี่ยนวิชาบังคับก่อน จานวน 1 รายวิชา
วิชาที่
รายวิชา (เดิม)
รายวิชา (ใหม่)
15 ทป 593 สัมมนา 3
1 (0-2-1) ทป 593 สัมมนา 3
1 (0-2-1)
FT 593 Seminar 3
FT 593 Seminar 3
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
วิชาบังคับก่อน : ทป 592 สัมมนา 2
Prerequisite : None
Prerequisite : FT 592 Seminar 2
การน าเสนอหั วข้ อวิ ทยานิ พนธ์ ให้ ผู้ เข้ าร่ วม
การนาเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ให้ผู้เข้าร่วม
สัมมนา อภิปราย แสดงความคิดเห็น วิพากษ์วิจารณ์ สัมมนา อภิปราย แสดงความคิดเห็น วิพากษ์วิจารณ์
เป็นพื้นฐานในการสร้างความมีจิตใจกว้าง สามารถ เป็นพื้นฐานในการสร้างความมีจิตใจกว้าง สามารถ
รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และนาส่วนบกพร่องมา รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และนาส่วนบกพร่องมา
ปรับปรุงวางแผนการทาวิทยานิพนธ์ต่อไป
ปรับปรุงวางแผนการทาวิทยานิพนธ์ต่อไป
Presentation of thesis proposal to the
Presentation of thesis proposal to
colleques and public; Discussion; Opinion the colleagues and public; discussion;
expression; and criticism for each other; opinion expression; and criticism for each
Training master’s students, in term of other; training master’s students, in term of
mankind, open-minded, maturity. Weak open-minded, listen to the opinions of
points from audiences used to improve their others. weak points from audiences used to
theses
improve their theses
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7) กรณีเปลี่ยนวิชาบังคับก่อน จานวน 1 รายวิชา จานวน 2 รายวิชา
วิชาที่
รายวิชา (เดิม)
รายวิชา (ใหม่)
16 ทป 592 สัมมนา 2
1 (0-2-1) ทป 592 สัมมนา 2
1 (0-2-1)
FT 592 Seminar 2
FT 592 Seminar 2
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
วิชาบังคับก่อน : ทป 591 สัมมนา 1
Prerequisite : None
Prerequisite : FT 591 Seminar 1
การนาเสนอและอภิปรายในหัวข้อที่น่าสนใจ
การน าเสนอและอภิ ป รายในหั ว ข้ อ ที่
ในทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า การใช้ทรัพยากรประมง น่ า สนใจในทางการเพาะเลี้ ย งสั ต ว์ น้ า การใช้
และทรั พยากรแหล่ งน้ า การจั ดการแหล่ งน้า และ ทรั พ ยากรประมงและทรั พ ยากรแหล่ ง น้ า การ
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในทางการประมงที่ จั ด ก า ร แ ห ล่ ง น้ า แ ล ะ ก า ร ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้
ต่อเนื่องจากสัมมนา 1
เทคโนโลยีชีวภาพในทางการประมงที่ต่อเนื่องจาก
สัมมนา 1
The presentations and discussions
Presentation of thesis proposal to
from guest speakers and graduate students; the colleagues and public; discussion;
Giving students a broad perspective of the opinion expression; and criticism for each
scope of fisheries science, applied other; training master’s students, in term of
biotechnology aquaculture, and aquatic open-minded, listen to the opinions of
resource management; Active participation others. weak points from audiences used to
of each student in discussion of current improve their theses
fisheries issues; a more opportunity to
present an informal working seminar on their
research continuing from the Seminar 1
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วิชาที่
รายวิชา (เดิม)
17 ทป 594 สัมมนา 4
1 (0-2-1)
FT 594 Seminar 4
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
นาเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ที่ดาเนินการไป
แล้ ว บางส่ ว นหรื อ ทั้ ง หมด เปิ ด โอกาสให้ ผู้ เข้ าร่ว ม
สัมมนา อภิปราย จุดอ่อน จุดแข็งเพื่อสร้างสรรค์ให้
วิทยานิพนธ์เป็นผลงานวิจัยที่ดีและมีคุณภาพ ทั้ง
บัณฑิตและคณาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์
Presentation of some parts or all parts
of a master’s thesis; To receive some
suggestions and recommendations from the
audiences for improving their theses to be of
high quality
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รายวิชา (ใหม่)
ทป 594 สัมมนา 4
1 (0-2-1)
FT 594 Seminar 4
วิชาบังคับก่อน : ทป 593 สัมมนา 3
Prerequisite : FT 593 Seminar 3
นาเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ที่ดาเนิ นการไป
แล้ ว บางส่ ว นหรือทั้งหมด เปิดโอกาสให้ ผู้ เข้าร่ว ม
สัมมนา อภิปราย จุดอ่อน จุดแข็งเพื่อสร้างสรรค์ให้
วิทยานิพนธ์เป็นผลงานวิจัยที่ดีและมีคุณภาพ ทั้ง
บัณฑิตและคณาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์
Presentation of some parts or all
parts of a master’s thesis; to receive some
suggestions and recommendations from the
audiences for improving their theses to be
of high quality
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เอกสารแนบ 4
ประวัติและผลงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ้าหลักสูตร
ประวัติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อภินันท์ สุวรรณรักษ์
1. ประวัติ
ชื่อ-นามสกุล(ภาษาไทย)
นายอภินันท์ สุวรรณรักษ์
ชื่อ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ) Mr. Apinun Suvarnaraksha
ต้าแหน่งทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ต้าแหน่ง
อาจารย์
สาขาวิชา
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้า
หน่วยงานที่สังกัด
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้า
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตาบลหนองหาร อาเภอสันทราย
จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์: 053-875-100-2 โทรสาร: 053-498178 ต่อ
ต่อ 401
130
E-mail Address: phangan_s@hotmail.com
2. ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิการศึกษา
สาขาวิชา
ชื่อสถาบันการศึกษา
ปี พ.ศ.
ปร.ด.
เกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2554
วท.ม.
วิทยาศาสตร์การ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2540
ประมง
ทษ.บ.
ประมงน้าจืด
สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้
2536
3.

สาขาที่มีความช้านาญพิเศษ
1. ความหลากหลายของชนิดปลา (Diversity of fishes)
2. ชีววิทยาปลาและสัตว์น้า (Biology of fish and Aquatic animals)
3. ชีวประวัติของสัตว์น้าและพลวัตรประชากรของสัตว์น้า (Life history of Aquatic
animal and populations dynamics)
4. นิเวศวิทยาแหล่งน้า (Aquatic ecology)
5. หุ่นจาลองทางคณิตศาสตร์ทางด้านนิเวศวิทยา (Ecological modeling)
6. การเลี้ยงปลาแบบผสมผสาน (Integrated Fish Farming)
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7. การเก็บรักษาตัวอย่างและการจัดพิพิธภัณฑ์ (Museum collection and
management)
8. การจัดการและดูแลสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้า (Aquarium and management)
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 และกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา (Harmoniously Integration of Agricultural Education for
Professional Life = HIEAP)
ประวัติการท้างาน
ปี พ.ศ.
ต้าแหน่ง
2541-2546
อาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีการประมง คณะผลิตกรรมการเกษตร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
2541-2544
หัวหน้างานกิจกรรมนักศึกษา สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
แม่โจ้
2543-2544
กรรมการสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
2543-ปัจจุบัน
กองบรรณาธิการวารสาร แม่โจ้ปริทัศน์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
2544-2548
หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการประมง ภาควิชาเทคโนโลยีการ
ประมง คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
2546-2548
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 7 ภาควิชาเทคโนโลยีการประมง คณะผลิต
กรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
2548-ปัจจุบัน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 8 คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทาง
น้า มหาวิทยาลัยแม่โจ้
2550-2551
รอง ผอ. สานักวิจัยและส่งเสริม วิชาการการเกษตร ฝ่ายบริการ
วิชาการ สานักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัย
แม่โจ้
2554-2557
ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ประสบการที่เกี่ยวของการบริหารงานวิจัยทังภายในและภายนอกประเทศ (5 ปีย้อนหลัง)
-
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6.

ผลงานวิจัย (5 ปีย้อนหลัง)
บัญญัติ มนเทียรอาสน์, จอมสุดา ดวงวงษา, อานุภาพ วรรณคนาพล, จงกล พรมยะ,
อภินันท์ สุวรรณรักษ์, และณัฏฐกานต์ มุกดาจตุรพักตร์. (2560). การวิจัยและพัฒนา
ระบบชีววิถีเพื่อผลิตทรัพยากรทางน้าเป็นอาหารปลอดภัยและสอดรับกับการพัฒนา
ภูมิสังคมอย่างยั่งยืน (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),
167-172.
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
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Chaetodontid Fishes (Perciformes, Chaetodontidae). Cytologia, 82(1):
25-31.
8.

ผลงานวิจัยที่พิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติ (5 ปีย้อนหลัง)
อภินันท์ สุวรรณรักษ์. (2558). การสร้างความยั่งยืนด้านอาหารโปรตีนจากปลาแก่ชาวเขาบน
พื้นที่สูง ณ บ้านปิตุคี อ. อมก๋อย จ. เชียงใหม่. วารสารวิชาการรับใช้สังคม. วารสาร
วิจัยการพัฒนาเชิงพืนที่, 7(2), 4-21.

9.

ผลงานวิจัยที่พิมพ์เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (5 ปีย้อนหลัง)
Chamnivikaipong, T. & Suvarnaraksha, A. (2017, 22-24 September). 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 jsfs.jp/office/annual_meeting/meetingprogram/85th/proceeding/pdfs/02004.pdf
Pholdee, T. & Suvarnaraksha, A. (2017, 22-24 September). Aspects of the
reproductive biology of brook trout Neolissochilus stracheyi (Day, 1871)
in Northern, Thailand. Proceeding of the JSFS 85th AnniversaryCommemorative International Symposium: Fisheries Science for Future
Generations (Symposium Proceedings, No. 02007: PP1-2). Tokyo: The
Japanese Society of Fisheries Science. Retrieved from
jsfs.jp/office/annual_meeting/meetingprogram/85th/proceeding/pdfs/02007.pdf

10. ผลงานอื่นๆ เช่น ต้ารา บทความ สิทธิบัตร ฯลฯ ( 5 ปี ย้อนหลัง )
งานเขียนวารสารทั่วไป
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อภินันท์ สุวรรณรักษ์. (2556). ปลาค้อลายเสือแม่โจ้กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ. ว.
แม่โจ้ปริทัศน์, 14(1), 105-116.
อภินันท์ สุวรรณรักษ์. (2556). ปลาค้อลายเสือแม่โจ้. ว. อควาเรี่ยมบิส, 3(32), 110-119.
อภินันท์ สุวรรณรักษ์. (2556). บ่อล่อสัตว์น้า. นิตยสารสัตว์เลียง, 14(164), 86-96.
อภินันท์ สุวรรณรักษ์. (2556). การเกษตรแบบผลผลิตปลอดภัย. นิตยสารสัตว์เลียง,
14(167), 73-85.
อภินันท์ สุวรรณรักษ์. (2556). จับปลาหน้าแล้งที่แม่น้าอิง. นิตยสารสัตว์เลียง, 15(168), 7889.
อภินันท์ สุวรรณรักษ์. (2556). พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาแห่งสถาบันวิจัยชีววิทยาทางน้า
เมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน. ว. แม่โจ้ปริทัศน์, 14(4), 105-116.
อภินันท์ สุวรรณรักษ์. (2557). อนุรักษ์โดยไม่ต้องอนุรักษ์. ว. แม่โจ้ปริทัศน์, 15(3), 5-14.
อภินันท์ สุวรรณรักษ์. (2557). ปลาเลียหินกับการท่องเที่ยวเชิงวิชาการที่เมืองคอง. ว. แม่โจ้
ปริทัศน์, 15(4), 56-63.
อภินันท์ สุวรรณรักษ์. (2557). กิน (ปลา) อย่างยั่งยืน. ว. แม่โจ้ปริทัศน์. 15(5), 65-69.
อภินันท์ สุวรรณรักษ์. (2557). บัณฑิตรับใช้สังคม. ว. แม่โจ้ปริทัศน์, 15(6), 65-69.
อภินันท์ สุวรรณรักษ์. 2558. ปลาค้อเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์กับการอนุรักษ์ทรัพยากรที่กัลยานิ
วัฒนา. ว. แม่โจ้ปริทัศน์, 16(1), 65-69.
อภินันท์ สุวรรณรักษ์. (2558). ความมั่นคงด้านอาหารกับชาวเขาผู้ด้อยโอกาส. ว. แม่โจ้
ปริทัศน์, 16(2), 69-72.
อภินันท์ สุวรรณรักษ์. (2558). ปลาถ้าแม่ละนา. ว. แม่โจ้ปริทัศน์, 16(3), 61-67.
อภินันท์ สุวรรณรักษ์. (2558). การปรับตัวของปลาต้นน้า.ว. แม่โจ้ปริทัศน์.16(5), 74-80.
อภินันท์ สุวรรณรักษ์. (2559). กุ้งฝอยหอยขม. ว. แม่โจ้ปริทัศน์, 17(3), 14-19.
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ประวัติ อาจารย์ ดร.อุดมลักษณ์ สมพงษ์
1. ประวัติ
ชื่อ-นามสกุล(ภาษาไทย)
นางสาวอุดมลักษณ์ สมพงษ์
ชื่อ-นามสกุล
Miss Udomluk Sompong
(ภาษาอังกฤษ)
ต้าแหน่งทางวิชาการ
ต้าแหน่ง
อาจารย์
สาขาวิชา
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้า
หน่วยงานที่สังกัด
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้า
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตาบลหนองหาร อาเภอสันทราย
จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์: 053-875-100-2 โทรสาร: 053-498178 ต่อ
ต่อ 212
130
E-mail Address: udomluk.sompong@gmail.com
2. ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิการศึกษา
วท.ด.
วท.ม.
วท.บ.

สาขาวิชา
ชีววิทยา
ชีววิทยา
จุลชีววิทยา

ชื่อสถาบันการศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

3.

สาขาที่มีความช้านาญพิเศษ
1) Water quality and Aquatic ecology
2) Algal ecology and diversity
3) Algal cultivation
4) Aquatic microbiology

4.

ประวัติการท้างาน
ปี พ.ศ.
ต้าแหน่ง
2549- 2551
อาจารย์ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม

ปี พ.ศ.
2549
2544
2541
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2551- ปัจจุบัน
5.

6.

7.

อาจารย์ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้า
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องการบริหารงานวิจัยทังภายในและภายนอกประเทศ (5 ปี
ย้อนหลัง)
ผลงานวิจัย (5 ปีย้อนหลัง)
บัญชา ทองมี, อุดมลักษณ์ สมพงษ์, ดวงพร อมรเลิศพิศาล, ประจวบ ฉายบุ, สุดาพร ตงศิริ,
นิวุฒิ หวังชัย, และชนกันต์ จิตมนัส. (2556). การพัฒนาระบบการผลิตปลานิลเพื่อ
เข้าสู่มาตรฐานการส่งออก (รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์). เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยแม่
โจ้.
ชนกันต์ จิตมนัส, เกรียงศักดิ์ เม่งอาพัน, ดวงพร อมรเลิศพิศาล, ธนนันท์ ศุภกิจจานนท์,
กระสินธุ์ หังสพฤกษ์, จอมสุดา ดวงวงษา, ทิพสุคนธ์ พิมพ์พิมล, และอุดมลักษณ์
สมพงษ์. (2557). เทคโนโลยีการเพาะเลียงสัตว์น้าเพื่อเพิ่มผลผลิตเชิงพาณิชย์และ
เพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน (รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์). เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยแม่
โจ้.
อุดมลักษณ์ สมพงษ์ และยุวดี พีรพรพิศาล. (2557). ศักยภาพการเพาะเลี้ยงสาหร่าย Nostoc
และ Nostochopsis เพื่อพัฒนาเป็นอาหารเสริมในปลาสวยงาม (รายงานวิจัยฉบับ
สมบูรณ์). เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
อุดมลักษณ์ สมพงษ์, ทิพสุคนธ์ พิมพ์พิมล, อัครินทร์ อินทนิเวศน์ และดารชาต์ เทียมเมือง
(2560). การใช้ประโยชน์และเพิ่มมูลค่าจากพืชน้าในกว้านพะเยาอย่างยั่งยืน
(รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์). เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
ผลงานวิจัยที่พิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
Gutierrez, R., Whangchai, N., Sompong, U., Prarom, W., Iwami, N., Itayama, T.,
Nomura, N. & Sugiura, N. (2013). Off-flavour in Nile tilapia
(Oreochromis niloticus) cultured in an integrated pond-cage culture
system. Maejo Int. J. Sci. Technol, 7(Special Issue), S1-13.
Suwanpakdee, S., Whangchai, N., Chitmanat, C., Sompong, U., Tongsiri, S.,
Pimolrat, P., Gutierrez, R. & Nomura, N. (2016). Study of the Effect of
Gypsum and Rice Straw Extract on the Control of Earthy-Musty Odor
in Tilapia Culture Pond. Walailak J Sci & Tech, 13(7), 555-569.
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Whangchai, N., Gutierrez, R., Sompong, U., Suwanpakdee, S., Pimolrat, P.,
Itayama, T., Ariyadet, C. & 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(24), 22532258.
Pholchan, M., Kaewseesuk, K., Klayraung, S. & Sompong, U. (2017). Effect of
Light Intensities and Atmospheric Gas Conditions on Biohydrogen
Production of Microalgae Isolated from Fisheries Wastewater.
Environment and Natural Resources Journal, 15(2), 21-29.
8.

ผลงานวิจัยที่พิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติ (5 ปีย้อนหลัง)
ศรีประภา บุตรดามา, สุดาพร ตงศิร,ิ จงกล พรมยะ, และอุดมลักษณ์ สมพงษ์. (2557).
สภาวะที่เหมาะสมและคุณค่าทางโภชนาการในการเพาะเลี้ยงสาหร่ายไข่หินและ
สาหร่ายลอน ในการใช้เป็นอาหารปลาสวยงาม. วารสารวิจยั เทคโนโลยีการ
ประมง. 8(1), 60-73.
อุดมลักษณ์ สมพงษ์, เมราณี อิ่นคา, จงกล พรมยะ, และนิวุฒิ หวังชัย. (2561). ผลการ
เพาะเลี้ยงปลานิลแดงวัยอ่อนในระบบไบโอฟลอค. วารสารแก่นเกษตร, 46(5),
833-842.

9.

ผลงานวิจัยที่พิมพ์เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (5 ปีย้อนหลัง)
สุพันธ์ณี สุวรรณภักดี, นิวุฒิ หวังชัย, ชนกันต์ จิตมนัส, อุดมลักษณ์ สมพงษ์, สุดาพร ตงศิริ,
พรพิ ม ล พิ ม ลรั ต น์ , และ Redel Gutierrez. (2558, 3-6 กุ ม ภาพั น ธ์ ) . ความ
หลากหลายตามฤดูกาลของไซยาโนแบคทีเรียในกว๊านพะเยา. ใน การประชุมทาง
วิ ช า ก า ร ข อ ง ม ห า วิ ท ย า ลั ย เ ก ษ ต ร ศ า ส ต ร์ ค รั้ ง ที่ 53. ก รุ ง เ ท พ ฯ :
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

10. ผลงานอื่นๆ เช่น ต้ารา บทความ สิทธิบัตร ฯลฯ ( 5 ปี ย้อนหลัง )
-
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ประวัติ อาจารย์ ดร.สุดาพร ตงศิริ
1. ประวัติ
ชื่อ-นามสกุล(ภาษาไทย)
ชื่อ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ)
ต้าแหน่งทางวิชาการ
ต้าแหน่ง
สาขาวิชา
หน่วยงานที่สังกัด

2.

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

3.

4.

นางสาวสุดาพร ตงศิริ
Miss Sudapron Tongsiri
อาจารย์
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้า
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้า
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตาบลหนองหาร อาเภอสันทราย
จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์: 053-875-100-2 โทรสาร: 053-498178 ต่อ
ต่อ 210
130
E-mail Address: sudap2515@gmail.com

สาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพ
ชีววิทยา
เกษตรศาสตร์

ชื่อสถาบันการศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปี พ.ศ.
2553
2541
2537

สาขาที่มีความช้านาญพิเศษ
1) ชีวเคมีทางอาหารสัตว์ การสร้างสูตรอาหารสัตว์น้า
2) เอนไซม์ย่อยอาหาร เอนไซม์
3) การเพาะเลี้ยงสาหร่าย
ประวัติการท้างาน
ปี พ.ศ.
ต้าแหน่ง
2541-2551
นักวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2551-ปัจจุบัน
อาจารย์ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้า
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มคอ. 2

126

5.

ประสบการณ์ทเี่ กี่ยวข้องการบริหารงานวิจัยทังภายในและภายนอกประเทศ (5 ปี
ย้อนหลัง)
สุดาพร ตงศิริ, และดวงพร อมรเลิศพิศาล. (2556). การศึกษาประสิทธิภาพการย่อยวัตถุดิบ
พืนบ้านเพื่อการพัฒนาสูตรอาหารเลียงปลานิลแบบลดต้นทุนและเป็นอาหาร
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: มหาวิทยาลัยแม่
โจ้.
นิวุฒิ หวังชัย, เทพรัตน์ อึ้งเศรษฐพันธ์, จงกล พรมยะ, บัญชา ทองมี, ประเสริฐ ประสงค์ผล,
สุดาพร ตงศิริ, บัญญัติ มนเทียรอาสน์, และวิจิตรา แดงปรก. (2557). ระบบการ
ผลิตสัตว์น้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่ออาหารปลอดภัยและเพิ่มมูลค่าของ
ทรัพยากรสัตว์น้า (รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์). เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
นิสรา กิจเจริญ, สุดาพร ตงศิริ, และเกรียงศักดิ์ เม่งอาพัน. (2557). แนวทางการเลียงปลา
บึกสยามลูกผสมแม่โจ้อินทรีย์ (รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์). เชียงใหม่: มหาวิทยาลัย
แม่โจ้.

7.

ผลงานวิจัยที่พิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
Janta, K., Pekkoh, J.,Tongsiri, S., Pumas, C. & Peerapornpisal, Y. (2013).
Selection of Some Natve 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., Tongsiri, S. & Peerapornpisal, Y. (2014). Enhanced
Carbon Dioxide Fixation and Bio-Oil Production of a Microalgal
Consortium. Clean – Soil Air Water, 42(9999), 1–6.
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
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enhancing effects of Lactobacillus plantarum in Nile tilapia
(Oreochromis niloticus). Fish and Shellfish Immunology, 58, 678-685.
8.

ผลงานวิจัยที่พิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติ (5 ปีย้อนหลัง)
Publication :
วีรภัทร ผ่องศรี, นิวุฒิ หวังชัย, ดวงพร อมรเลิศพิศาล, และ สุดาพร ตงศิริ. (2558).
ประสิทธิภาพการเจริญเติบโตของปลาดุกลูกผสม (Clarias macrocephalus x
Clarias gariepinus) ที่เลี้ยงด้วยอาหารผสมไส้ไก่. วารสารวิจัยเทคโนโลยีการ
ประมง, 9(2), 12-22.
เกรียงศักดิ์ เม่งอาพัน, สุดาพร ตงศิริ, และดวงพร อมรเลิศพิศาล. (2558). ผลของการผสม
สาหร่ายสไปรูลิน่าสดในอาหารต่อการเจริญเติบโตและเจริญพันธุ์ของปลาเผาะ
(Pangasius bocourti). วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร, 32(1), 47-57.

9.

ผลงานวิจัยที่พิมพ์เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (5 ปีย้อนหลัง)
Matidtor, J., Torrissen, K. R., Threenet, E., Tongsiri, S., & Rojtinnakorn, J. (2017,
22-24 September). 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 jsfs.jp/office/annual_meeting/meetingprogram/85th/proceeding/pdfs/09011.pdf
Supa-aksorn, M., Torrissen, K. R., Tongsiri, S., & Rojtinnakorn, J. (2017, 22-24
September). 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
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jsfs.jp/office/annual_meeting/meetingprogram/85th/proceeding/pdfs/02013.pdf
10.

ผลงานอื่นๆ เช่น ต้ารา บทความ สิทธิบัตร ฯลฯ ( 5 ปี ย้อนหลัง )
-
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ประวัติ อาจารย์ ดร. ดารชาต์ เทียมเมือง
1. ประวัติ
ชื่อ-นามสกุล(ภาษาไทย)
นางสาวดารชาต์ เทียมเมือง
ชื่อ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ) Miss Daracha Thiammueang
ต้าแหน่งทางวิชาการ
ต้าแหน่ง
อาจารย์
สาขาวิชา
ประมง
หน่วยงานที่สังกัด
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้า
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตาบลหนองหาร อาเภอสันทราย
จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์: 053-875-100-2
โทรสาร: 053-498178
ต่อ 211
ต่อ 130
E-mail Address: daracha16@gmail.com,
daracha@mju.ac.th
2.

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

สาขาวิชา
การจัดการประมง
การจัดการประมง
ประมง

ชื่อสถาบันการศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปี พ.ศ.
2555
2546
2543

3.

สาขาที่มีความช้านาญพิเศษ
1) การจัดการทรัพยากรประมง การจัดการประมงโดยชุมชน
2) การอภิบาลการประมงเชิงปฏิสัมพันธ์

4.

ประวัติการท้างาน
ปี พ.ศ.
ต้าแหน่ง
2546-2547
ผู้ชว่ ยนักวิจัย โครงการฐานข้อมูลงานวิจัยกุ้งทะเลของไทย
2547-2548
อาจารย์อัตราจ้าง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง
มหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง
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2555-ปัจจุบัน

อาจารย์ประจา คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้า
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

5.

ประสบการที่เกี่ยวของการบริหารงานวิจัยทังภายในและภายนอกประเทศ (5 ปีย้อนหลัง)
-

6.

ผลงานวิจัย (5 ปีย้อนหลัง )
ดารชาต์ เทียมเมือง. (2558). การศึกษาระบบตลาดการค้าสัตว์น้าในตลาดท้องถิ่น พืนที่
จังหวัดเชียงใหม่ (รายงานผลการวิจัย). เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
ดารชาต์ เทียมเมือง และเกรียงศักดิ์ เม่งอาพัน. (2560). การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ทรัพยากรประมงของชุมชนริมแม่น้าปิงจังหวัด เชียงใหม่ (รายงานผลการวิจัย).
เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยแม่โจ้.

7.

ผลงานวิจัยที่พิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
Thiammueang, D., Juntarashote, K. & Chuenpagdee, R. (2013). Women's Role
in Fisheries Governance in Ban Laem, Phetchaburi Province,
Thailand. International Journal of Environmental and Rural
Development, 4(1), 45-50.

8.

ผลงานวิจัยที่พิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติ (5 ปีย้อนหลัง)
ผลงานวิจัยที่พิมพ์เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (5 ปีย้อนหลัง)
ดารชาต์ เทียมเมือง, และเกรียงศักดิ์ เม่งอาพัน. (2560, 22-23 มิถุนายน). การมีส่วนร่วม
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงของชุมชนริมแม่น้าปิง จังหวัดเชียงใหม่. ใน การ
ประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ครั้งที่ 6 (น. 1506-1514).
กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา.
Thiammueang, D. (2017, 22-24 September). Governing of village fishery
project in Chiangmai, Thailand. Paper presented at the JSFS 85th
Anniversary-Commemorative International Symposium “Fisheries
Science for Future Generations”. Retrieved from

9.
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jsfs.jp/office/annual_meeting/meetingprogram/85th/proceeding/pdfs/02008.pdf
Thiammueang, D. & Wankanapol, A. (2018, 1-4 May). Governance in
Freshwater Fisheries: Challenges and Troubles in Case of Phayao Lake,
Thailand. Paper presented at the International Congress on Chemical,
Biological and Environmental Sciences. Hokkaido, Japan. P. 537 – 544.
ดารชาต์ เทียมเมือง, ชนาธิป ชิตพูล, และอุดมลักษณ์ สมพงษ์. (2562, 19-20 กันยายน).
ศักยภาพการแข่งขันทางการตลาดของปลานิลที่เลี้ยงในระบบไบโอฟลอค. ใน การ
ประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 10” “วิจัยและนวัตกรรม
นาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขต
สุรินทร์. หน้า I-103 - I-113.
10. ผลงานอื่นๆ เช่น ต้ารา บทความ สิทธิบัตร ฯลฯ (5 ปี ย้อนหลัง)
-

มคอ. 2

132

ประวัติ รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เม่งอ้าพัน
1. ชื่อ-นามสกุล(ภาษาไทย)
นายเกรียงศักดิ์ เม่งอาพัน
ชื่อ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ) Mr. Kriangsak Meng-Ampham
ต้าแหน่งทางวิชาการ
รองศาสตราจารย์
ต้าแหน่ง
อาจารย์
สาขาวิชา
การประมง
หน่วยงานที่สังกัด
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้า
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตาบลหนองหาร อาเภอสันทราย
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.

สาขาวิชาที่มีความช้านาญพิเศษ
1) การเพาะเลี้ยงผสมเทียมปลา การอนุบาล การเลี้ยงปลาระบบต่าง ๆ การเก็บน้าเชื้อแช่แข็งปลา
2) การใช้ฮอร์โมนต่อระดับฮอร์โมนเพศและการพัฒนาอวัยวะสืบพันธุ์ปลา
3) การศึกษาโครโมโซมปลาบึกจากแหล่งน้า การปรับปรุงและพัฒนาสายพันธุ์ปลา การใช้วัสดุ
ท้องถิ่นเป็นอาหารปลาเพื่อเพิ่มคุณค่าทางโภคชนาการและสุขภาพ
4) การแปรรูปเพิ่มมูลค่าจากทรัพยากรประมง
ประวัติการท้างาน
ปี พ.ศ.
ต้าแหน่ง
2526 – 2532 นักวิชาการประมงกรมประมง
2533 – 2555 อาจารย์ หัวหน้าภาควิชา คณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากร
ทางน้า
2553-2556 ที่ปรึกษาคณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้า ด้านการ
วิจัย
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2552-ปัจจุบัน

5.
6.

7.

ประธานหลักสูตรดุษฎีบันทิตเทคโนโลยีการประมงฯ
ที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้
กรรมการสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้
รองศาสตราจารย์ ระดับ 9
ที่ปรึกษาการพัฒนาพ่อแม่พันธ์ปลาสวายและปลาหนังเนื้อขาว
บริษัท Namsai Farm Co.LT
ที่ปรึกษาการพัฒนาปลาหนังลูกผสม
บริษัท S&P Syndicate Public Co.,Ltd
2559-ปัจจุบัน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทังภายในและภายนอกประเทศ (5 ปีย้อนหลัง)
ผลงานวิจัย (5 ปีย้อนหลัง)
ดวงพร อมรเลิศพิศาล ,เกรียงศักดิ์ เม่งอ้าพัน, และชุติมา ศรีมะเริง. (2556). การเพิ่มมูลค่าปลา
หนังลูกผสมด้วยอาหารเสริมสาหร่ายไก (รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์). เชียงใหม่:
มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
นิสรา กิจเจริญ, สุดาพร ตงศิริ, และเกรียงศักดิ์ เม่งอ้าพัน. (2557). แนวทางการเลียงปลาบึก
สยามลูกผสมแม่โจ้อินทรีย์ (รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์). เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
ชนกันต์ จิตมนัส, เกรียงศักดิ์ เม่งอ้าพัน, ดวงพร อมรเลิศพิศาล, ธนนันท์ ศุภกิจจานนท์, กระสินธุ์
หังสพฤกษ์, จอมสุดา ดวงวงษา, ทิพสุคนธ์ พิมพ์พิมล, และอุดมลักษณ์ สมพงษ์. (2557).
เทคโนโลยีการเพาะเลียงสัตว์น้าเพื่อเพิ่มผลผลิตเชิงพาณิชย์และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
(รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์). เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
ธนนันท์ ศุภกิจจานนท์, เกรียงศักดิ์ เม่งอ้าพัน, 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, 10. 3923.
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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, 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.
ผลงานวิจัยที่พิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติ (5 ปีย้อนหลัง)
เกรียงศักดิ์ เม่งอ้าพัน, ดวงพร อมรเลิศพิศาล, นันทพร สุทธิ และศุภมิตร เมฆฉาย. (2557). การ
แยกชนิดและความสัมพันธ์ทางพันธุกรรม ปลาบึก ปลาสวาย ปลาเผาะ และปลาลูกผสม
โดยเทคนิค AFLP. วารสารวิจยั และส่งเสริมวิชาการเกษตร, 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). ลักษณะของลาดับนิวคลีโอไทด์บางส่วนของยีนอินซูลิน
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 เม่งอ้าพัน. (2559, 28-29
มกราคม). การศึกษาทัศนคติของผู้บริโภคเนื้อปลา คุณภาพซาก เนื้อ และคุณค่าทางโภค
ชนาการในปลานิล ปลาหนังลูกผสม (บึกXสวาย) รุ่นที่ 2 และปลาสวาย. ใน การประชุม
วิชาการ พะเยาวิจัยครังที่ 5 (น. 377-383). พะเยา: มหาวิทยาลัยพะเยา.

10. ผลงานอื่น ๆ เช่น ต้ารา บทความ สิทธิบัตร ฯลฯ (5 ปีย้อนหลัง)
เกรียงศักดิ์ เม่งอ้าพัน. (2558). ปลาบึกและปลาบึกสยามแม่โจ้ เพื่อวิชาการวิสาหกิจชุมชนและ
นวัตกรรม. วารสารแม่โจ้บริทัศน์, 4(16), 9-15.

มคอ. 2

136

ประวัติ รองศาสตราจารย์ ดร.นิวุฒิ หวังชัย
1. ชื่อ-นามสกุล(ภาษาไทย)
นายนิวุฒิ หวังชัย
ชื่อ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ)
Mr. Niwooti Whangchai
ต้าแหน่งทางวิชาการ
รองศาสตราจารย์
ต้าแหน่ง
อาจารย์
สาขาวิชา
การประมง
หน่วยงานที่สังกัด
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้า
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตาบลหนองหาร อาเภอสันทราย
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
2528
3.

4.

สาขาวิชาที่มีความช้านาญพิเศษ
1) การจัดการคุณภาพน้า
2) โภชนศาสตร์สัตว์น้า
3) การผลิตอาหารปลา
ประวัติการท้างาน
ปี พ.ศ.
ต้าแหน่ง
2535
อาจารย์ระดับ 4 คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้า
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
2539
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ระดับ 6 คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากร
ทางน้า มหาวิทยาลัยแม่โจ้
2549
อาจารย์ ระดับ 9 คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้า
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
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5.

ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทังภายในและภายนอกประเทศ (5 ปีย้อนหลัง)
นิวุฒิ หวังชัย, เทพรัตน์ อึ้งเศรษฐพันธ์, จงกล พรมยะ, บัญชา ทองมี, ประเสริฐ ประสงค์ผล,
สุดาพร ตงศิริ, บัญญัติ มนเทียรอาสน์, และวิจิตรา แดงปรก. (2557). ระบบการผลิต
สัตว์น้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่ออาหารปลอดภัยและเพิ่มมูลค่าของทรัพยากรสัตว์
น้า (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.
บัญชา ทองมี, และนิวุฒิ หวังชัย. (2556). ผลของระดับคลอโรฟิลล์และอัตราการกรองต่อผลผลิต
ของปลานิล (Oreochromis niloticus, L.) ที่ใช้กากเหลือจากการหมักมูลสุกรเพิ่มอาหาร
ธรรมชาติในบ่อซีเมนต์ (รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์). เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
เทพรัตน์ อึ้งเศรษฐพันธ์, และนิวุฒิ หวังชัย. (2558). ผลของการใช้ prebiotic probiotic และ
synbiotic ในการอนุบาลและเลียงปลานิลแดง (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 Resoures, 4(5), 410-421.
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.
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.
Itayama, T., Hawkins, P. R., Leelahakriengkrai, P., Kullasoot, S., Whangchai, N.,
Chitmanat, C., Peerapornpisal, Y., & Kawabata, Z. (2015). Bioassessment of
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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.
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 รั กษาแก้ว , ปฏิภ าณ สุ ทธิกุล บุตร, นิวุฒิ หวั งชัย, และ ปราโมช ศีตะโกเศศ. (2559).
บริบทชุมชนบางประการต่อการเลี้ยงปลาแบบผสมผสานบนพื้นที่สูง ตาบลแม่สาบ อาเภอ
สะเมิง จังหวัดเชียงใหม่. วารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง, 10(1), 88-97.

9.

ผลงานวิจัยที่พิมพ์เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (5 ปีย้อนหลัง)
Yongphet, P., Dussadee, N., Polvongsri, S. & Whangchai, N. (2015, 18-23 October).
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.

10. ผลงานอื่น ๆ เช่น ต้ารา บทความ สิทธิบัตร ฯลฯ (5 ปีย้อนหลัง)
-
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ประวัติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ มนเทียรอาสน์
1. ชื่อ-นามสกุล(ภาษาไทย)
นายบัญญัติ มนเทียรอาสน์
ชื่อ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ) Mr. Bunyat Montien-Art
ต้าแหน่งทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ต้าแหน่ง
อาจารย์
สาขาวิชา
การประมง
หน่วยงานที่สังกัด
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้า
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตาบลหนองหาร อาเภอสันทราย
จังหวัดเชียงใหม่50290
โทรศัพท์ : 086-116 0924
โทรสาร : 053-873 5103
E-mail Address : bunyat@mju.ac.th
2. ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิการศึกษา
สาขาวิชา
ชื่อสถาบันการศึกษา
ปี พ.ศ.
Dr.sc.agr.
Animal Science
Kyushu Tokai University, Japan
2542
วท.ม.
วิทยาศาสตร์การประมง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2528
วท.บ.
ชีววิทยา
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
2525
3.

สาขาวิชาที่มีความช้านาญพิเศษ
การใช้เทคนิคชีววิถีทางประมง หรือ ประมงเชิงนิเวศเพื่อลดต้นทุนการเลี้ยงสัตว์น้าและเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม

4.

ประวัติการท้างาน
ปี พ.ศ.
ต้าแหน่ง
2 ก.ย. 2528 อาจารย์ ระดับ 4 ภาควิชาเทคโนโลยีทางสัตว์ คณะผลิตกรรมการเกษตร
1 ต.ค. 2529 อาจารย์ ระดับ 4 ภาควิชาเทคโนโลยีทางสัตว์ คณะผลิตกรรมการเกษตร
หัวหน้าหมวดประมงน้าจืด
1 ส.ค. 2532 แต่งตั้งเป็นผู้ช่วยหัวหน้ากองบริการการศึกษา ฝ่ายวิชาการ
1 ต.ค. 2532 แต่งตั้งเป็นผู้รักษาราชการแทนหัวหน้ากองแผนงานในกรณีที่หัวหน้ากอง
แผนงานไม่อยู่
1 เม.ย. 2534 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 6 ภาควิชาเทคโนโลยีการประมง
คณะผลิตกรรมการเกษตร
1 เม.ย. 2548 แต่งตั้งเป็นประธานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาการประมง (วาระที่ 1)
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17 ก.ย. 2548

แต่งตั้งเป็นกรรมการวิชาการ / กรรมการวิจัย และกรรมการประจาคณะ
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้า (วาระที่ 1)
20 พ.ย. 2548 ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ จากตัวแทนคณาจารย์
(วาระที่ 1)
1 ต.ค. 2550 แต่งตั้งเป็นรองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากร
ทางน้า
1 ต.ค. 2550 ได้รับการเสนอชื่อเพื่อคัดเลือกเป็นข้าราชการดีเด่นของ คณะเทคโนโลยีการ
ประมงและทรัพยากรทางน้า ต่อมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระดับ 6-8 (ครั้งที่ 1)
2 พ.ย. 2550 ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ จากตัวแทนคณาจารย์
(วาระที่ 2)
1 เม.ย. 2551 แต่งตั้งเป็นประธานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาการประมง (วาระที่ 2)
1 ต.ค. 2551 แต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมการจรรยาบรรณวิชาชีพ คณะเทคโนโลยีการ
ประมงและทรัพยากรทางน้า (วาระที่ 1)
1 ธ.ค. 2552
ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ จากตัวแทนคณาจารย์
(วาระที่ 3)
1 ม.ค. 2553 แต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมการจรรยาบรรณวิชาชีพ คณะเทคโนโลยีการ
ประมงและทรัพยากรทางน้า (วาระที่ 2)
1 ธ.ค. 2552 - ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ จากตัวแทนคณาจารย์
1 ธ.ค. 2554
(วาระที่ 4)
1 ธ.ค. 2554 - ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ จากตัวแทนคณาจารย์
1 ธ.ค. 2556
(วาระที่ 5)
1 ธ.ค. 2556 - ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ จากตัวแทนผู้บริหาร (วาระ
1 ธ.ค. 2558
ที่ 6)
3 ต.ค. 2556 – ดารงตาแหน่งคณบดี คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้า
3 ก.ค 2560
1 พ.ย 2560- ที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ปัจจุบัน
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ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทังภายในและภายนอกประเทศ (5 ปีย้อนหลัง)
บัญญัติ มนเทียรอาสน์, พิมพร มนเทียรอาสน์, และขจรเกียรติ ศรีนวลสม. (2557). การใช้ระบบ
ชีววิถีเพื่อลดปริมาณสารกลิ่นสาบโคลนในเนื้อปลาดุก [Clariasgariepinus (Linnaeus,
1758)] เพื่ออาหารปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์).
เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
บัญญัติ มนเทียรอาสน์, จอมสุดา ดวงวงษา, อานุภาพ วรรณคนาพล, จงกล พรมยะ, อภินันท์
สุวรรณรักษ์, และณัฏฐกานต์ มุกดาจตุรพักตร์. (2560). การวิจัยและพัฒนาระบบชีววิถีเพื่อ
ผลิตทรัพยากรทางน้าเป็นอาหารปลอดภัยและสอดรับกับการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน
(รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์). เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
ผลงานวิจัย (5 ปีย้อนหลัง)
ขจรเกียรติ์ ศรีนวลสม, และบัญญัติ มนเทียรอาสน์. (2556). การเลียงปลาดุกบิ๊กอุยร่วมกับปลา
นิลในบ่อพลาสติกแบบเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (รายงานวิจัยฉบับ
สมบูรณ์). เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
นิวุฒิ หวังชัย, เทพรัตน์ อึ้งเศรษฐพันธ์, จงกล พรมยะ, บัญชา ทองมี, ประเสริฐ ประสงค์ผล, สุดา
พร ตงศิริ, บัญญัติ มนเทียรอาสน์, และวิจิตรา แดงปรก. (2557). ระบบการผลิตสัตว์น้าที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่ออาหารปลอดภัยและเพิ่มมูลค่าของทรัพยากรสัตว์น้า (รายงาน
วิจัยฉบับสมบูรณ์). เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
จอมสุดา ดวงวงษา, บัญญัติ มนเทียรอาสน์, และพิมพร มนเทียรอาสน์. (2558). เปรียบเทียบ
ปริมาณสารกลิ่นสาปโคลนในเนือปลาดุกบิ๊กอุย (Clarias macrocephalus X Clarias
gariepinus) ที่เลียงในระบบชีววิถีทังที่ใช้และไม่ใช้ปลานิล (Oreochromis niloticus)
เลียงร่วมเพื่อมาตรฐานอาหารปลอดภัยและสอดรับกับยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย
แม่โจ้ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2555 – 2559) (รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์). เชียงใหม่: มหาวิทยาลัย
แม่โจ้.
ผลงานวิจัยที่พิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
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(12), 563-573.
ผลงานวิจัยที่พิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติ (5 ปีย้อนหลัง)
ปิยรัฐ สุขทิพย์, จงกล พรมยะ, บัญญัติ มนเทียรอาสน์, และ อภินันท์ สุวรรณรักษ์. (2560).
พฤติกรรมการกินอาหารของปลาซิวใบไผ่แม่แตง (Devario maetaengensis (Fang,
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1997)) ในแม่น้าแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่. วารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง, 11(1), 1423.
ภาณุมาศ อัมพรสวัสดิ์, จงกล พรมยะ, บัญญัติ มนเทียรอาสน์, และ ชนกันต์ จิตมนัส. (2560).
ผลของแหนเป็ดสดต่อการเจริญเติบโต คุณค่าทางโภชนาการ และต้นทุนการผลิตปลาดุก
รัสเซียในระบบน้าหมุนเวียน. วารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง, 11(2), 32-45.
9.

ผลงานวิจัยที่พิมพ์เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (5 ปีย้อนหลัง)
บัญญัติ มนเทียรอาสน์ , พิมพร มนเทียรอาสน์ , และขจรเกียรติ์ ศรีนวลสม. (2558, 26-28
กุมภาพัน ธ์ ). การใช้ระบบชีว วิถีเ พื่ อลดปริม าณกลิ่ นสาบโคลนในเนื้ อปลาดุ ก [Clarius
gariepinus (Linnaeus, 1758)] เพื่อเป็นอาหารปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (I).
ใน การประชุมทางวิช าการประมงและทรัพยากรทางน้า ครังที่ 9 (น.102). เชียงใหม่ :
มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
ชนกันต์ จิตมนัส, ทิพสุคนธ์ พิมพ์พิมล, บัญญัติ มนเทียรอาสน์, และจงกล พรมยะ. (2560, 2
มิ ถุ น ายน). สถานการณ์ ก ารผลิ ต สั ต ว์ น้ าจื ด อิ น ทรี ย์ ข องไทย. ใน การประชุ ม วิ ช าการ
ระดับชาติปัญญาภิวัฒน์ ครั้งที่ 7 (น. H1-H7). กรุงเทพฯ: สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์.

10. ผลงานอื่น ๆ เช่น ต้ารา บทความ สิทธิบัตร ฯลฯ (5 ปีย้อนหลัง)
-
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ประวัติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประจวบ ฉายบุ
1. ชื่อ-นามสกุล(ภาษาไทย)
นายประจวบ ฉายบุ
ชื่อ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ) Mr. Prachaub Chaibu
ต้าแหน่งทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ต้าแหน่ง
อาจารย์
สาขาวิชา
การประมง
หน่วยงานที่สังกัด
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้า
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตาบลหนองหาร อาเภอสันทราย
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.

4.

5.

สาขาวิชาที่มีความช้านาญพิเศษ
1) Fresh Water Aquaculture
2) การจัดการสิ่งแวดล้อมทางการประมง
ประวัติการท้างาน
ปี พ.ศ.
ต้าแหน่ง
2544
อาจารย์ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้า มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทังภายในและภายนอกประเทศ (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.
สุฤทธิ์ สมบูรณ์ชัย, และประจวบ ฉายบุ. ( 2556). การเลียงปลากดหลวงระบบหมุนเวียนน้า
ร่วมกับระบบการปลูกพืชไฮโดรโพนิคส์เพื่อสร้างอาหารปลอดภัยและลดผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (ปีท2ี่ ) (รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์). เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
เทพรัตน์ อึ้งเศรษฐพันธ์, ทิพสุคนธ์ พิมพ์พิมล, และประจวบ ฉายบุ. (2556). การเลียงปลาดุกบิ๊ก
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.

8.

ผลงานวิจัยที่พิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติ (5 ปีย้อนหลัง)
ปฐมพงษ์ กาศสกุล, ประจวบ ฉายบุ, เกรียงศักดิ์ เม่งอาพัน และชนกันต์ จิตมนัส. (2557). ความ
หนาแน่นที่เหมาะสมในการเลี้ยงปลานิลในระบบน้าหมุ นเวียนแบบอะควาโปนิคส์ .วารสาร
วิจัยเทคโนโลยีการประมง, 8(1), 23-32.

9.

ผลงานวิจัยที่พิมพ์เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (5 ปีย้อนหลัง)
ปฐมพงษ์ กาศสกุล, ประจวบ ฉายบุ, ชนกันต์ จิตมนัส และเกรียงศักดิ์ เม่งอาพัน. (2558, 9–10
มิถุน ายน). การศึกษาวัส ดุกรองเพื่อใช้ในการเลี้ ยงปลานิล ร่วมกับระบบอะควาโปนิคส์.
รายงานสืบเนื่องจากประชุม ใน รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจ้าปี 2558 (น.
162-170). กรุงเทพฯ: กรมประมง.
ประจวบ ฉายบุ , ชนกั น ต์ จิ ต มนั ส , และ ปฐมพงษ์ กาศสกุ ล . (2558, 1-3 กั น ยายน). การ
เจริญเติบโตและคุณภาพน้าในการเลี้ยงปลานิลระบบอควาโปนิกส์ โดยใช้วัสดุชีวภาพที่
ต่างกัน. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 7 (7th
RMUTNC) (น. 174-183). นครราชสีมา: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคงอีสาน.
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ประจวบ ฉายบุ, น้าเพชร ประกอบศิลป์, และ สุฤทธิ์ สมบูรณ์ชัย. (2559, 12-13 พฤษภาคม).
การประเมินการเจริญเติบโตของปลาดุกลูกผสมในระบบอะควาโปนิคส์. ใน การประชุม
วิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 7 “วิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและชุมชน
อย่างยั่งยืน” (น.1326-1331). ภูเก็ต: มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต.
Chaibu, P., Chitmanas, C., Wankanapol, A & Prakobsin, N. (2015, 24-26 November).
Use of Differeent Biofilter Materials in Recirculating System of Nile Tilapia
(Oreochromis niloticus) Culture. Proceeding of The 1st International
Conferrence on Research in Education, Arts, Management, and Science. (ICREAMS 2015) (241-247). Roi: Roi Et Rajabhat University.
Boonprasert, W., Chaibu, P., Mengumphan, K., Promya, J., & Chitmanat, C. (2 0 1 7 ,
2 2 - 2 4 September). Condition optimization of trypsin and chymotrypsin
activities in Asian seabass (Lates calcarifer). Proceeding of the JSFS 8 5 th
Anniversary-Commemorative International Symposium: Fisheries Science for
Future Generations (Symposium Proceedings, No. 09009: PP1-2). Tokyo: The
Japanese Society of Fisheries Science. Retrieved from
jsfs.jp/office/annual_meeting/meetingprogram/85th/proceeding/pdfs/09009.pdf
10. ผลงานอื่น ๆ เช่น ต้ารา 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
ต้าแหน่งทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจาย์
ต้าแหน่ง
กรรมการประจาหลักสูตรปริญญาโท
สาขาวิชา
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้า
หน่วยงานที่สังกัด
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้า
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตาบลหนองหาร อาเภอสันทราย
จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์: 053-875-100-2 โทรสาร: 053-498178 ต่อ
ต่อ 108
130
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

สาขาที่มีความช้านาญพิเศษ
1) การเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
2) การเพาะเลี้ยงสาหร่าย และแพลงก์ตอน
3) คุณภาพน้า
ประวัติการท้างาน
ปี พ.ศ.
ต้าแหน่ง
2537
นักวิชาการประมง ระดับ 3 ภาควิชาเทคโนโลยีการประมง คณะผลิต
กรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
2544
อาจารย์ ระดับ 5 ภาควิชาเทคโนโลยีการประมง คณะผลิตกรรมการ
เกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
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2552-2556

แต่งตั้งเป็นคณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้า
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
2553
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 7 สังกัดคณะเทคโนโลยีการประมงและ
ทรัพยากรทางน้า มหาวิทยาลัยแม่โจ้
2556-2560
แต่งตั้งเป็นกรรมการประจาคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากร
ทางน้า มหาวิทยาลัยแม่โจ้
2556
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8 สังกัดคณะเทคโนโลยีการประมงและ
ทรัพยากรทางน้า มหาวิทยาลัยแม่โจ้
2558-ปัจจุบัน
กรรมการประจาหลักสูตรปริญญาโท สังกัดคณะเทคโนโลยีการ
ประมงและทรัพยากรทางน้า มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ต.ค 2560-ปัจจุบัน ดารงตาแหน่งคณบดี คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้า
5.

ประสบการที่เกี่ยวข้องการบริหารงานวิจัยทังภายในและภายนอกประเทศ (5 ปีย้อนหลัง)
จงกล พรมยะ, ชนกันต์ จิตมนัส, และขจรเกียรติ์ แซ่ตัน. (2556). การเพาะเลียงปลาบู่ทราย
ในกระชังร่วมกับปลานิลในบ่อดิน แบบเศรษฐกิ จพอเพียง เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
(รายงานผลการวิจัย). เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
จงกล พรมยะ, และชนกันต์ จิตมนัส. (2557). การเปรียบเทียบคุณค่าทางโภชนาการของ
สาหร่ายสไปรูลินาสายพันธุ์ แม่โจ้กับสายพันธุ์อื่นๆ ในระบบการผลิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม (รายงานผลการวิจัย). เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยแม่โจ้.

6.

ผลงานวิจัย (5 ปีย้อนหลัง)
นิวุฒิ หวังชัย, เทพรัตน์ อึ้งเศรษฐพันธ์, จงกล พรมยะ, บัญชา ทองมี, ประเสริฐ ประสงค์ผล,
สุดาพร ตงศิริ, บัญญัติ มนเทียรอาสน์, และวิจิตรา แดงปรก. (2557). ระบบการผลิต
สัตว์น้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่ออาหารปลอดภัยและเพิ่มมูลค่าของทรัพยากรสัตว์
น้า (รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์). เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
ประเสริฐ ประสงค์ผล, จิราพร โรจน์ทินกร, และจงกล พรมยะ. (2557). สารสกัดสมุนไพร
ไทยเร่งการเจริญพันธุ์ในปลานิล (รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์). เชียงใหม่:
มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
เทพรัตน์ อึ้งเศรษฐพันธ์, และจงกล พรมยะ. (2560). แนวทางการปรับปรุงคุณภาพของไส้
ไก่สดที่ใช้เป็นแหล่งโปรตีนในฟาร์มเลียงปลาดุกและลดการปล่อยน้าเสีย (รายงาน
วิจัยฉบับสมบูรณ์). เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
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บัญญัติ มนเทียรอาสน์, จอมสุดา ดวงวงษา, อานุภาพ วรรณคนาพล, จงกล พรมยะ,
อภินันท์ สุวรรณรักษ์, และณัฏฐกานต์ มุกดาจตุรพักตร์. (2560). การวิจัยและ
พัฒนาระบบชีววิถีเพื่อผลิตทรัพยากรทางน้าเป็นอาหารปลอดภัยและสอดรับกับ
การพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน (รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์). เชียงใหม่:
มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
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,i 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),
287-299.
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), 122
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). Selfreported fish disease and management in river-based cage
aquaculture in northern Thailand. Journal of Applied Aquaculture, 28,
9-16.
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ผลงานวิจัยที่พิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติ (5 ปีย้อนหลัง)
จงกล พรมยะ, และชนกันต์ จิตมนัส . (2558). กรรมวิธีการคงสภาพสาหร่ายสไปรูลิ น่า
สด เพื่อเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการ ในอาหารปลาแฟนซีคาร์ฟ . วารสารการ
พัฒ นาชุมชนและคุณภาพชีวิต ,3(2), 1-14.
ภาณุมาศ อัมพรสวัสดิ์, จงกล พรมยะ, บัญญัติ มนเทียรอาสน์ และ ชนกันต์ จิตมนัส.
(2560). ผลของแหนเป็ดสดต่อการเจริญเติบโต คุณค่าทางโภชนาการ และต้นทุน
การผลิตปลาดุกรัสเซียในระบบน้าหมุนเวียน. วารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง
11(2), 32-45.
ผลงานวิจัยที่พิมพ์เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (5 ปีย้อนหลัง)
จงกล พรมยะ, และชนกันต์ จิตมนัส. (2558, 26-27 กุมภาพันธ์). ผลของสไปรูลิน่าสดจาก
กรรมวิธีการคงสภาพ ต่อการเจริญเติบโต สารสี ภูมิคุ้มกัน และต้นทุนการผลิตปลา
นิลแดง. ใน การประชุมวิชาการประมงระดับชาติ ครังที่ 9 (น. 77-78 ). เชียงใหม่:
มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
จงกล พรมยะ. (2558, 25 - 27 มีนาคม). เปรียบเทียบ การเจริญเติบโต คุณค่าทาง
โภชนาการ และสารสีของสไปรูลินาแต่ละถิ่นกาเนิด. ใน การประชุมวิชาการ
สาหร่ายและแพลงก์ตอนครั้งที่ 7 (หน้า 95). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี.
Boonprasert, W., Chaibu, P., Mengumphan, K., Promya, J., & Chitmanat, C.
(2017, 22-24 September). Condition optimization of trypsin and
chymotrypsin activities in Asian seabass (Lates calcarifer). Proceeding
of the JSFS 85th Anniversary-Commemorative International
Symposium: Fisheries Science for Future Generations (Symposium
Proceedings, No. 09009: PP1-2). Tokyo: The Japanese Society of
Fisheries Science. Retrieved from
jsfs.jp/office/annual_meeting/meetingprogram/85th/proceeding/pdfs/09009.pdf

10. ผลงานอื่นๆ เช่น ต้ารา บทความ สิทธิบัตร ฯลฯ (5 ปี ย้อนหลัง)
จงกล พรมยะ. (2558). การเพาะเลียงสาหร่ายไก และสาหร่ายอาร์โธรสไปร่า เพื่อประโยชน์
ทางการเกษตร (พิมพ์ครั้งที่ 1). เชียงใหม่: โรงพิมพ์กะป้อมกราฟฟิคดีไชน์ แอนต์
ปริ้นติ้ง.
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จงกล พรมยะ. (2558). ต้นแบบการเพาะเลียงสัตว์น้าอินทรีย์ ภายใต้โครงการ AEC, วารสาร
แม่โจ้ปริทัศน์ (น. 56-60). เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
ลิขสิทธิ์
จงกล พรมยะ. (2558) การผลิตลูกปลานิลอินทรีย์ โดยใช้สมุนไพร วันที่จด 19/10/2558.
กรุงเทพฯ: กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์.
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ประวัติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราพร
1. ชื่อ-นามสกุล(ภาษาไทย)
ชื่อ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ)
ต้าแหน่งทางวิชาการ
ต้าแหน่ง
สาขาวิชา
หน่วยงานที่สังกัด

โรจน์ทินกร
นางจิราพร โรจน์ทินกร
Mrs. Jiraporn Rojtinnakorn
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อาจารย์
การประมง
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้า
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตาบลหนองหาร อาเภอสันทราย
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
Ph.D.
Aquatic Biosciences Tokyo University of Fisheries, Japan
วท.ม.
เทคโนโลยีชีวภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วท.บ.
รังสีเทคนิค
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3.

สาขาวิชาที่มีความช้านาญพิเศษ
1) เทคโนโลยีชีวภาพและการแสดงออกของสารพันธุกรรมในสัตว์น้า
2) โรคไวรัสและเชื้อราในสัตว์น้า
3) ระบบภูมิคุ้มกันของ crustacean
4) สารสกัดธรรมชาติสาหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า

4.

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

ปี พ.ศ.
2545
2537
2532

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

5.
6.

7.

อาจารย์ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้า
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
2558 – ปัจจุบัน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้า
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทังภายในและภายนอกประเทศ(5 ปีย้อนหลัง)
ผลงานวิจัย (5 ปีย้อนหลัง)
ประเสริฐ ประสงค์ผล, จิราพร โรจน์ทินกร, และจงกล พรมยะ. (2557). สารสกัดสมุนไพรไทยเร่ง
การเจริญพันุในปลานิ
ธ์
ลราย (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 ง เสริ 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
jsfs.jp/office/annual_meeting/meetingprogram/85th/proceeding/pdfs/02014.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.
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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 jsfs.jp/office/annual_meeting/meetingprogram/85th/proceeding/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
jsfs.jp/office/annual_meeting/meetingprogram/85th/proceeding/pdfs/02013.pdf
10. ผลงานอื่น ๆ เช่น ต้ารา บทความ สิทธิบัตร ฯลฯ (5 ปีย้อนหลัง)
จิราพร โรจน์ทินกร. (2557). สารกระตุ้นภูมิคุ้มกันในกุ้ง. วารสาร APEX 1 , 9-13.
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ประวัติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนกันต์ จิตมนัส
1. ชื่อ-นามสกุล(ภาษาไทย)
นายชนกันต์ จิตมนัส
ชื่อ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ) Mr. Chanagun Chitmanat
ต้าแหน่งทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ต้าแหน่ง
อาจารย์
สาขาวิชา
การประมง
หน่วยงานที่สังกัด
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้า
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตาบลหนองหาร อาเภอสันทราย
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.

สาขาวิชาที่มีความช้านาญพิเศษ
1) โรคและภูมิคุ้มกันสัตว์น้า
2) การเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
3) หลักการส่งเสริมทางการประมง
ประวัติการท้างาน
ปี พ.ศ.
ต้าแหน่ง
2544 – ปัจจุบัน พนักงานมหาวิทยาลัย
ตาแหน่งอาจารย์ประจาคณะเทคโนโลยีการประมงฯ
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ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทังภายในและภายนอกประเทศ (5 ปีย้อนหลัง)
ชนกันต์ จิตมนัส, เกรียงศักดิ์ เม่งอาพัน, ดวงพร อมรเลิศพิศาล, ธนนันท์ ศุภกิจจานนท์, กระสินธุ์
หังสพฤกษ์, จอมสุดา ดวงวงษา, ทิพสุคนธ์ พิมพ์พิมล, และอุดมลักษณ์ สมพงษ์. (2557).
เทคโนโลยีการเพาะเลียงสัตว์น้าเพื่อเพิ่มผลผลิตเชิงพาณิชย์และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
(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.
8.

ผลงานวิจัยที่พิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติ (5 ปีย้อนหลัง)
จงกล พรมยะ, และชนกันต์ จิตมนัส. (2558). กรรมวิธีการคงสภาพสาหร่ายสไปรูลิน่าสด เพื่อ
เพิ่มคุณค่าทางโภชนาการ ในอาหารปลาแฟนซีคาร์ฟ. วารสารการพัฒนาชุมชนและ
คุณภาพชีวิต, 3, 215-228.

9.

ผลงานวิจัยที่พิมพ์เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (5 ปีย้อนหลัง)
Boonprasert, W., Chaibu, P., Mengumphan, K., Promya, J., & Chitmanat, C. (2017,
22-24 September). Condition optimization of trypsin and chymotrypsin
activities in Asian seabass (Lates calcarifer). Proceeding of the JSFS 85th
Anniversary-Commemorative International Symposium: Fisheries Science for
Future Generations (Symposium Proceedings, No. 09009: PP1-2). Tokyo: The
Japanese Society of Fisheries Science. Retrieved from
jsfs.jp/office/annual_meeting/meetingprogram/85th/proceeding/pdfs/09009.pdf

10. ผลงานอื่น ๆ เช่น ต้ารา บทความ สิทธิบัตร ฯลฯ (5 ปีย้อนหลัง)
-
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ประวัติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร อมรเลิศพิศาล
1. ชื่อ-นามสกุล(ภาษาไทย)
นางดวงพร อมรเลิศพิศาล
ชื่อ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ) Mrs. Doungporn Amornlerdpison
ต้าแหน่งทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ต้าแหน่ง
อาจารย์
สาขาวิชา
การประมง
หน่วยงานที่สังกัด
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้า
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตาบลหนองหาร อาเภอสันทราย
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.

สาขาวิชาที่มีความช้านาญพิเศษ
1) การวิจัยและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติเป็นอาหารสุขภาพและเครื่องสาอาง
2) การศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพที่เกี่ยวกับเภสัชวิทยาและการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ประวัติการท้างาน
ปี พ.ศ.
ต้าแหน่ง
2536-2549 นักวิจัยประจาห้องปฏิบัติการผลิตภัณฑ์ธรรมชาติของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
ศูนย์วิจัย ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2549-2551 นักวิจัยในโครงการวิจัยเรื่อง กลุ่มสารที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ระงับการเกิดแผล
ในกระเพาะอาหาร และลดความดันโลหิตจากสาหร่ายทะเลบางชนิด โดยได้รับ
ทุนสนับสนุนจากสานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
2552-ปัจจุบัน อาจารย์ประจาคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้า
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
2554-2557 เลขานุการประจาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมงฯ
ประธานคณะกรรมการห้องปฏิบัติการ คณะเทคโนโลยีการประมงฯ
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2557-ปัจจุบัน กรรมการประจาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมงฯ
2559-ปัจจุบัน รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายยุทธศาสตร์และวิจัย
5.

ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทังภายในและภายนอกประเทศ (5 ปีย้อนหลัง)
ดวงพร อมรเลิศพิศาล, เกรียงศักดิ์ เม่งอาพัน, 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 เม่งอาพัน, ดวงพร อมรเลิศพิศาล, ธนนันท์ ศุภกิจจานนท์,
กระสินธุ์ หังสพฤกษ์, จอมสุดา ดวงวงษา, ทิพสุคนธ์ พิมพ์พิมล, และอุดมลักษณ์ สมพงษ์.
(2557). เทคโนโลยีการเพาะเลียงสัตว์น้าเพื่อเพิ่มผลผลิตเชิงพาณิชย์และเพิ่มศักยภาพใน
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, 10
September, 2013. DOI: 10.5897/JMPR2013.442
Srimaroeng, C., Ontawong, A., Saowakon, N., Vivithanaporn, P., Pongchaidecha, A.,
Amornlerdpison, D., … Chatsudthipong, V. (2015). Antidiabetic and
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Renoprotective Effects of Cladophora glomerata Kützing Extract in
Experimental Type 2 Diabetic Rats: A Potential Nutraceutical Product for
Diabetic Nephropathy. Journal of Diabetic Research Volume 2015 Article ID
320167, 15 pages, 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. Available online at www.sciencedirect.com.
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.
ผลงานวิจัยที่พิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติ (5 ปีย้อนหลัง)
สิทธิกรณ์ อยู่แจ่ม, เกรียงศักดิ์ เม่งอาพัน, ชุติมา ศรีมะเริง, และดวงพร อมรเลิศพิศาล.
(2558). ผลของน้ามันปลาหนังน้าจืดต่อการเจริญเติบโต ภาวะออกซิเดชั่น และปริมาณกรด
ไขมันโอเมก้าในปลาหนังลูกผสม. วารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง, 9(1), 8-24.
ดวงพร อมรเลิศพิศาล, เมธัส เงินจันทร์, เกรียงศักดิ์ เม่งอาพัน, และรัตนาภรณ์ จันทร์ทิย์.
(2558). สารสาคัญและการป้องกันภาวะออกซิเดชั่นของสาหร่ายไกในปลาหนังลูกผสม.
วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ., 38 (4), 398-414.
ณัฎวลิณคล เศรษฐปราโมทย์, เกรียงศักดิ์ เม่งอาพัน, บวรภัทร ไล้เลิศ, และดวงพร อมรเลิศ
พิศาล. (2559). ผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตสาหร่ายเตาและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ. วารสารวิจัยและ
ส่งเสริมวิชาการเกษตร, 33(1), 55-65.
ผลงานวิจัยที่พิมพ์เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (5 ปีย้อนหลัง)
ดวงพร อมรเลิศพิศาล, รัตนาภรณ์ จันทร์ทิพย์, และอุเทน จาใจ. (2559, 15 – 16 กันยายน).
ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและสารส้าคัญในผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มจากชาปลีกล้วย. การประชุม
วิชาการวิจัย และนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยราชมงคล ล้านนา, เชียงใหม่.

10. ผลงานอื่น ๆ เช่น ต้ารา บทความ สิทธิบัตร ฯลฯ (5 ปีย้อนหลัง)
สิทธิบัตร
ดวงพร อมรเลิศพิศาล. สิทธิบัตรการประดิษฐ์ กระบวนการสกัดสารสกัดน้าจากสาหร่ายน้าจืด
เลขที่คาขอ 1301001252. กรุงเทพฯ: กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพานิชย์.
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ดวงพร อมรเลิศพิศาล. สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ เจลมาส์กหน้าสาหรับสุภาพสตรี เลขที่
คาขอ 1302001947. กรุงเทพฯ: กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพานิชย์.
ดวงพร อมรเลิศพิศาล. สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ เจลมาส์กหน้าสาหรับสุภาพบุรุษ เลขที่
คาขอ 1302001948. กรุงเทพฯ: กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพานิชย์.
ดวงพร อมรเลิศพิศาล. สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ แผ่นมาส์กหน้า (ใต้ตาและจมูก) เลขที่คา
ขอ 1402000680. กรุงเทพฯ: กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพานิชย์.
ดวงพร อมรเลิ ศ พิ ศ าล. อนุ สิ ท ธิ บั ต ร กระบวนการสกั ด น้ามั นปลาจากปลาหนัง เลขที่ ค าขอ
1403000816. กรุงเทพฯ: กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพานิชย์.
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ประวัติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทพรัตน์ อึงเศรษฐพันธ์
1. ชื่อ-นามสกุล(ภาษาไทย)
นายเทพรัตน์ อึ้งเศรษฐพันธ์
ชื่อ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ)
Mr. Thepparath Ungsethaphand
ต้าแหน่งทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ต้าแหน่ง
อาจารย์
สาขาวิชา
การประมง
หน่วยงานที่สังกัด
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้า
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตาบลหนองหาร อาเภอสันทราย
จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์: 053-875100-2
โทรสาร: 053-498178
ต่อ 203
ต่อ 130
E-mail Address : thorn@mju.ac.th
2. ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิการศึกษา
สาขาวิชา
วท.ด.
เทคโนโลยีชีวภาพ
M.Sc.
Aquaculture
วท.บ.
วาริชศาสตร์

ชื่อสถาบันการศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Asian Institute of Technology (AIT)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

3.

สาขาวิชาที่มีความช้านาญพิเศษ
1) Tilapia mass fry production
2) การจัดการธุรกิจเกษตร
3) การใช้ pre – probiotic ในการผลิตสัตว์น้า

4.

ประวัติการท้างาน
ปี พ.ศ.
2527
2536
2541

ต้าแหน่ง
อาจารย์ 1 วิทยาลัยเกษตรกรรมเชียงราย
อาจารย์ 2 วิทยาลัยเกษตรกรรมเชียงราย
อาจารย์ ระดับ 6 ภาควิชาเทคโนโลยีการประมง
คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ปี พ.ศ.
2554
2538
2527
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2548

5.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8 ภาควิชาเทคโนโลยีการประมง
คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
2553
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้า
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทังภายในและภายนอกประเทศ (5 ปีย้อนหลัง)
เทพรัตน์ อึงเศรษฐพันธ์, ทิพสุคนธ์ พิมพ์พิมล, และประจวบ ฉายบุ. (2556). การเลียงปลาดุกบิ๊ก
อุยในกระชังร่วมกับปลาหมอเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและความปลอดภัยด้านอาหาร (รายงาน
วิจัยฉบับสมบูรณ์). เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
เทพรัตน์ อึงเศรษฐพันธ์, และนิวุฒิ หวังชัย. (2558). ผลของการใช้ prebiotic probiotic และ
synbiotic ในการอนุบาลและเลียงปลานิลแดง (ทับทิม) เพื่อเข้าสู่ระบบการผลิตที่เป็นมิตร
ต่อ (รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์). เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
เทพรัตน์ อึงเศรษฐพันธ์, และจงกล พรมยะ. (2560). แนวทางการปรับปรุงคุณภาพของไส้ไก่สดที่
ใช้เป็นแหล่งโปรตีนในฟาร์มเลียงปลาดุกและลดการปล่อยน้าเสีย (รายงานวิจัยฉบับ
สมบูรณ์). เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยแม่โจ้.

6.

ผลงานวิจัย (5 ปีย้อนหลัง)
นิวุฒิ หวังชัย เทพรัตน์ อึ้งเศรษฐพันธ์ จงกล พรมยะ ประเสริฐ ประสงค์ผล สุดาพร ตงศิริ บัญญัติ
มนเทียรอาสน์ และ วิจิตรา แดงปรก. (2557). ระบบการผลิตสัตว์น้าที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมเพื่ออาหารปลอดภัยและเพิ่มมูลค่าของทรัพยากรสัตว์น้า รายงานวิจัยฉบับ
สมบูรณ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่.

7.

ผลงานวิจัยที่พิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
Boonma,S., Chaiklangmuang, S,. Chaiwongsar, S., Pekkoh, J., Pumas, C.,
Ungsethaphand, T., Tongsiri, S...Peerapornpisal, Y. (2014). Enhanced Carbon
Dioxide Fixation and Bio-Oil Production of a Microalgal Consortium. CLEAN
Soli Air Water, 43(5), 761-766.

8.

ผลงานวิจัยที่พิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติ (5 ปีย้อนหลัง)
เทพรัตน์ อึงเศรษฐพันธ์, นิวฒ
ุ ิ หวังชัย, กระสินธุ์ หังสพฤกษ์, จอมสุดา ดวงวงษา, และขวัญฤทัย
ดวงใจสัก. (2559). ผลของการเสริมพรีไบโอติก fructooligosaccharide (FOS) ใน
อาหารต่อการเจริญเติบโต ความต้านทานความเครียดและความต้านทานเชื้อ
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Aeromonas hydrophila ของลูกปลานิลแดง.วารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง, 11(1),
11-22.
ผลงานวิจัยที่พิมพ์เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (5 ปีย้อนหลัง)
เทพรัตน์ อึงเศรษฐพันธ์, จงกล พรมยะ, และ จอมสุดา ดวงวงษา. (2560, 7-8 ธันวาคม). การ
ปรับปรุงคุณภาพของไส้ไก่สดที่ใช้เป็นแหล่งโปรตีนในฟาร์มเลี้ยงปลา. ใน การประชุม
วิชาการ ประจาปี 2560 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (น. 47-54). เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยแม่โจ้.

10. ผลงานอื่น ๆ เช่น ต้ารา บทความ สิทธิบัตร ฯลฯ (5 ปีย้อนหลัง)
เทพรัตน์ อึงเศรษฐพันธ์. (2557). กรณีศึกษา: การวิจัยในชั้นเรียนเพื่อใช้สื่อสังคมออนไลน์
ประกอบการเรียนการสอน. วารสารแม่โจ้ปริทัศน์, 15(5), 24-27.
เทพรัตน์ อึงเศรษฐพันธ์. (2559). โลกร้อนกับทรัพยากรประมงที่หายไป 1.5 ล้านล้านบาท.
วารสารแม่โจ้ปริทัศน์, 17(3), 20-25.
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เอกสารแนบ 5
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมงและ
ทรัพยากรทางน้า
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เอกสารแนบ 6
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมงและ
ทรัพยากรทางน้า
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เอกสารแนบ 7
รายงานสรุปการวิพากษ์หลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้า
วันจันทร์ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2560 เวลา 9.00 น.
ณ ห้องประชุม FT 1105 คณะเทคโนโลยีการประมงฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้มาประชุม
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงกล พรมยะ
ประธานกรรมการ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราพร โรจน์ทินกร กรรมการ
3. นายเดชา ศิริเตชะวงศ์
กรรมการ
4. นายกิติพัฒน์ ชลวุฒิ
กรรมการ
5. นางสาวธัญลักษณ์ มาลา
กรรมการ
6. อาจารย์ ดร.ดารชาต์ เทียมเมือง
กรรมการ
7. อาจารย์ ดร.สุดาพร ตงศิริ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ไม่มาประชุม
1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. พิชัย สนแจ้ง
ติดราชการอื่น
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภินนั ท์ สุวรรณรักษ์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรระดับปริญญาโท
2. อาจารย์ ดร.อุดมลักษณ์ สมพงษ์
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรระดับปริญญาโท
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนกันต์ จิตมนัส
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ
การศึกษา
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี วิระสิทธิ์
อาจารย์ประจาคณะฯ
5. อาจารย์ ดร.นิสรา กิจเจริญ
อาจารย์ประจาคณะฯ
6. ดร. ภัสสร์พัณณ์ ศรีวิชัย
นักวิทยาศาสตร์
7. นางอัจฉรา เสาวฤทธิ์
นักวิชาการศึกษา
8. นางสาวมัลลิกา ศุภอักษร
นักศึกษาระดับปริญญาเอก (ศิษย์เก่า)
9. นางสาวโฉมอนันต์ โพธิวงค์
นักศึกษาระดับปริญญาโท
10. นางสาวภัคธีมา ยาวิชัย
นักศึกษาระดับปริญญาโท
11. นางสาวปุญชรัศมิ์ มีแก้ว
นักศึกษาระดับปริญญาโท
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เริ่มประชุม เวลา 09.00 น.
สรุปผลการประชุม
1. เห็นด้วยกับหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากร
ทางน้า ที่เน้นทางด้านเทคโนโลยีที่ก่อให้เกิดนวัตกรรมที่เข้ากับยุคสมัยในการพัฒนาประเทศ
โดยหลักสูตรควรมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้เรียนรู้ทางด้านการตลาด เศรษฐศาสตร์ การมุ่งเน้น
เป็นผู้ประกอบการและการต่อยอดเพิ่มมูลค่าผลผลิตด้วย
2. นั กศึกษาในระดับ ปริ ญญาโทต้องมีความพิเศษ มีคุณภาพ ศักยภาพ โดยเฉพาะทางด้าน
ภาษาอั ง กฤษ ซึ่ ง จะท าให้ เ พิ่ ม มู ล ค่ า ของนั ก ศึ ก ษาเมื่ อ ออกไปสู่ ต ลาดแรงงาน ควรเพิ่ ม
ความสามารถทางด้านภาษาต่างประเทศ ในรูปแบบของการ joint advisor เป็นต้น
3. ควรมุ่งเน้นการสร้างคุณภาพของนักศึกษามากกว่าปริมาณ โดยการคัดเลือกนักศึกษาที่มี
ความรู้ ความสามารถ และมีวินัยและคุณธรรม และควรมุ่ง ให้นักศึกษาสาเร็จการศึกษาตาม
กาหนด ไม่มีการตกค้างและมุ่งเน้นสร้างนักศึกษาให้ มีทักษะทางประมงที่โ ดดเด่นและมี
นวัตกรรม
4. ควรเพิ่มกระบวนการเรียนการสอนปฏิบัติในแต่ละรายวิชา เนื่องจากความรู้และทักษะเกิด
เมื่อมีการปฏิบัติ
5. การเรียนการสอนควรเป็นแบบระบบออนไลน์ เพื่อในการเรียนรู้เกิดขึ้นได้ทุกที่ ทุกเวลา
นอกจากนี้ควรมีการจัดทาข้อตกลงกันระกว่างอาจารย์และนักศึกษาเพื่อให้มีความก้าวหน้า
ของงานวิจัยและจบการศึกษาตามกาหนด
6. รายวิช า ทป 512 เทคโนโลยีทางการประมงและการพัฒ นา เห็ นควรให้ปรับในส่ วนของ
รายละเอียดวิชา โดยตัดในส่วนของเทคโนโลยีการบริหารการวิจัยและพัฒนา ออกและนาไป
เพิ่มในรายวิชา ทป 511 ระเบียบวิธีวิจัยทางการประมงและทรัพยากรทางน้าขั้นสูง แทน
เนื่องจากรายวิชาทั้งสองมีเนื้อหาที่ทับซ้อนกันอยู่
7. รายวิชา ทป 514 เทคโนโลยีชีวภาพทางการประมงขั้นสูง ควรตัดวิชาบังคับก่อน ชีวเคมี ออก
8. รายวิช า ทป 515 นวัตกรรมทางด้านประมง ให้ เพิ่มการศึกษาทางด้า นเทคโนโลยี ก าร
ประมวลผลและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเพื่อผลิตนวัตกรรมใหม่ๆ ด้วย
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9. รายวิชาพล 512 การจัดการคุณภาพน้าในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า เห็นควรให้ตัดรายวิชาบังคับ
ก่อน รายวิชาตามความเห็นของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เป็นรายวิชาเทียบเท่า และให้
การปรับรายละเอียดวิชาในภาษาไทยให้สอดคล้องกับภาษาอังกฤษ
10. รายวิชา พล 521 พันธุศาสตร์ขั้นสูงในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า เห็นควรให้ตัดการวิชาบังคับ
ก่อนชีวเคมีออก
11. รายวิ ช า พล 522 เทคโนโลยี เอนไซม์ใ นการเพาะเลี้ ย ง เห็ น ควรเปลี่ ยนชื่ อ รายวิช าเป็น
เทคโนโลยีเอนไซม์ในทางการประมง
12. รายวิชา พล 523 เทคโนโลยีการผลิตอาหารสัตว์น้า เห็นควรให้เพิ่มรายละเอียดของรายวิชา
ในส่วนของการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันโรคสัตว์น้า
13. รายวิชา พล 525 วิทยาต่อมไร้ท่อการสืบพันธุ์ปลาขั้นสูง เห็นควรเปลี่ยนชื่อเป็น วิทยาต่อมไร้
ท่อของสัตว์น้าขั้นสูง และตัดวิชาบังคับก่อนวิทยาต่อมไร้ท่อออก
14. รายวิชา จป 511 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการประมง เห็นควรปรับวิชา
บังคับก่อน เป็นภูมิสารสนเทศหรือรายวิชาเทียบเท่า
15. เห็นควรย้ายรายวิชา จป 512 กฎหมาย ระเบียบและนโยบายการประมง เป็ นรายวิชาใน
ระดับปริญญาตรี เนื่องจากบัณฑิตควรได้เรียนรู้กฎหมายนี้
16. รายวิชา จป 521 การจัดการทรัพยากรประมงและสิ่งแวดล้อมทางน้าเชิงบูรณาการ เห็นควร
ตัดการวิชาบังคับก่อนออก
17. รายวิชา จป 522 การจัดการธุรกิจการประมง เห็นควรเพิ่มวิชาบังคับก่อน การการจัดการ
ฟาร์มหรือรายวิชาเทียบเท่า ทั้งนี้ ควรเพิ่มเติมเนื้อหาในรายวิชาให้เข้มข้นและขั้นสูง และ
ควรมีบทปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้มีการฝึกปฏิบัติ
18. รายวิชา จป 523 การวิจัยและพัฒนาในฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้า เห็นควรให้ตัดรายวิชานี้ออก
เนื่องจากมีเนื้อหาที่สอดคล้องกับ ทป 511 ระเบีย บวิธีวิจัยทางการประมงและทรัพยากรทาง
น้าขั้นสูง เพื่อป้องกันการซับซ้อน โดยเห็นควรให้นาเนื้อหาไปเพิ่มในรายวิชาดังกล่าวแทน
19. รายวิชา จป 524 เห็นควรเปลี่ยนเปลี่ยนชื่อและรหัสรายวิชาเป็น จป 523 เศรษฐศาสตร์
ทรัพยากรประมงขั้นสูง

มคอ. 2

169

เอกสารแนบ 8
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560

มคอ. 2

170

มคอ. 2

171

มคอ. 2

172

มคอ. 2

173

มคอ. 2

174

มคอ. 2

175

มคอ. 2

176

มคอ. 2

177

มคอ. 2

178

มคอ. 2

179

มคอ. 2

180

มคอ. 2

181

มคอ. 2

182

มคอ. 2

183

มคอ. 2

184

มคอ. 2

185

มคอ. 2

186

มคอ. 2

187

มคอ. 2

188

มคอ. 2

189

มคอ. 2

190

มคอ. 2

191

มคอ. 2

192

มคอ. 2

193

มคอ. 2

194

มคอ. 2

195

มคอ. 2

196

มคอ. 2

197

มคอ. 2

198

มคอ. 2

199

มคอ. 2

200

มคอ. 2

201

มคอ. 2

202

มคอ. 2

203

เอกสารแนบ 9
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง แนวปฏิบัติในการเผยแพร่ผลงานวิจัยตามเงื่อนไขการส้าเร็จ
การศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

มคอ. 2

204

มคอ. 2

205

มคอ. 2

206

เอกสารแนบ 10
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง รายชื่อวารสารวิชาการส้าหรับการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย
ตามเงื่อนไขการส้าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

มคอ. 2

207

มคอ. 2

208

มคอ. 2

209

เอกสารแนบ 11
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง เกณฑ์การสอบผ่านความรู้ภาษาต่างประเทศ
ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

มคอ. 2

210

มคอ. 2

เอกสารแนบ 12
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาสถาบันอื่น
และการเทียบโอนหน่วยกิตของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

211

มคอ. 2

212

มคอ. 2

213

